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Csendben Is ten  előtt.

Senki!
„De kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelé

nek napját? És kicsoda áll meg az ő megjelené
sekor? Hiszen olyan ő, mint az ötvösnek tüze, 
és a ruhamosóknak lúgja!" Malakiás 3, 2.

Egy kérdést tesz fel az ige és egy megállapítást szegez le. 
A megállapításban benne van a kérdésre a felelet.

„Kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját?" Amikor 
először jött — karácsonykor — jöveteléről alig vett valaki 
tudomást. Ma éveinket eljöttének napjától számítjuk. Sokszor 
úgy látszik: ebben áll egész keresztyénségünk. Nagyon is meg
látszik rajtunk, hogy Krisztus után élünk. — Amikor újra el 
fog jönni — az utolsó napon — mindenkinek találkoznia kell 
vele. Akarva, nem akarva el kell szenvedni az ő jelenlétét. 
Mert az ő jelenléte sokaknak szenvedés lesz, az örök szenvedés 
kezdete.

„És kicsoda áll meg az ő megjelenésekor?" Az ő meg
jelenése maga lesz az ítélet. ítélet elevenek és holtak felett, 
ítélet minden cselekedet, minden elhangzott szó és minden el
gondolt gondolat felett. ítélet minden nap és minden perc felett, 
ítélet minden elmulasztott alkalom felett. Ítélet kegyesek és 
istentelenek felett. ítélet hívők és hitetlenek felett. Utolsó ítélet. 
Az ítélet.

„Hiszen olyan ő mint az ötvösnek tüze és a ruhamosóknak 
lúgja." Mint a tűzben, megolvad akkor minden szív és porráég 
minden életépület és hitvány pozdorjának bizonyul minden 
dicsekvés. Mint a lúgban, málik el akkor minden érdemköntös 
és fakul meg minden talmi bíbor és foszlik szét minden jótett- 
palást. Kicsoda szenvedheti el őt és kicsoda állhat meg őelőtte? 
Senki, senki! Kicsoda nézhet a szemébe és kicsoda adhat számot 
néki? Senki, senki! Kicsoda találtatik az ő mérlegén nehéznek 
és kicsoda marad meg az ő rostáján? Senki, senki!

„Kicsoda üdvözülhet tehát?"
„Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges!"
Kyrie eleészon! Krisztus irgalmazz!

Groó Gyula.
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A  d o lg o zó  szo b á b a n .

A protestáns teológia új iránya.
Barth Károly rádió-előadása Bázelben, 1940. március 22-én.

A teológia egyetemi tudomány, de akárcsak a többi tudo
mány, szoros kapcsolatban van az élettel. Tárgyi és gyakorlati 
szempontból az egyházhoz tartozik. Aki az egyházi életben 
résztvesz, akár gyülekezeti tagként, akár igehirdetőként, annak 
nem lehet közönbös az, ami a teológiában történik.

Azzal az egyszerű mondattal, hogy a teológia tárgyi és 
gyakorlati szempontból az egyházhoz tartozik, máris valami 
fontosat, talán egyenesen a legfontosabbat mondtam ki az 
utolsó emberöltő protestáns teológiájának irány-változtatásáról. 
Azonban mindjárt meg kell jegyeznem, hogy ezt nem mondha
tom el az egész teológiáról, azaz nem minden teológusról, még 
az ifjabb generációról sem. A teológiában is, a szellemi élet 
többi területéhez hasonlóan, sokan — öregek és fiatalok, teoló
giai tanárok és lelkészi szolgálatban állók egyaránt — nem 
tartottak lépést ezzel az új irány-vétellel, hanem megmaradtak 
azoknál a kérdéseknél és feleleteknél, amelyek 1910 körül vol
tak égetők és izgatok. Ennek a lemaradásnak tiszteletreméltó 
okai is lehetnek. A régi utakon jártukban is sok figyelemre
méltót mondtak, írtak és alkottak azóta. Mindez azonban sem
mit sem változtat azon a tényen, hogy néhány teológusnál, még 
pedig nem is olyan kevésnél, a magatartás és az útirány gyöke
resen megváltozott. Ezekről szeretnék néhány adatot közölni 
és némi magyarázatot adni, miután ebben a nagy változásban 
velük együtt magam is részt vettem.

Annak az egyszerű mondatnak az értelmezésével kezdem, 
hogy a teológia az egyházhoz tartozik. Két oldala van ennek 
a szoros viszonynak. Egyrészt a teológiának szüksége van az 
egyházra azért, mert az egyháztól kapja kutatásának tárgyát 
és tanítói munkásságának célját. Az egyház nélkül hamarosan 
filozófiává, pszihológiává és történettudománnyá válnék a teo
lógia. A többi tudománnyal szemben is azáltal lesz szabad és 
azáltal őrzi meg önállóságát, hogy az egyház életét szolgálja, 
így kap a teológia is részt abból a szabadságból, amely az egy
ház sajátja minden más életterülettel szemben. Másrészt a fordí
tottja is megáll és méltó a figyelemre. Az egyháznak is szük
sége van a teológiára. Hiszen nem tarthat istentiszteletet, nem 
pásztorolhatja a lelkeket anélkül, hogy határozottan ne tudná, 
mi az igazi hivatása. Ez a szabadság olyan, hogy napról-napra 
újra el kell nyernie. Az egyház nem tud hitvallást tenni meg
ismerés és ezért kutatás nélkül. Nem tud tanítani, ha maga nem 
tanul. Az egyház nem élhet szakadatlan önvizsgálat nélkül. Ezt
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az önvizsgálatot végzi a teológia az egyházért és az egyházban.
Ez az, amit harminc évvel ezelőtt még nem láttunk így. 

A teológia és az egyház messze volt akkoriban egymástól. 
Teológiai tanulmányaink idején nem az egyházból és az egy
házért éltünk, hanem az általános fogalmak és nézetek világá
ban. Mikor azután lelkészek lettünk, gyülekezetbe kerültünk és 
a szószékre léptünk, bizonytalanságban voltunk a felől, hogy 
vájjon lehet-e egyáltalában a magunkkal hozott teológiával élni 
és azt sem tudtuk, hogy hogyan lehetne ezt megtenni? A teoló
gia új irány-keresése azzal kezdődött, hogy közülünk néhá- 
nyunkat nagyon nyugtalanított a teológia és az egyház közötti 
fonák helyzet. Segíteni azonban akkoriban egyetlen uralkodó 
teológiai irány sem tudott ezen. Nem tudtunk hevülni és síkra 
szállni az egyháztól elhidegült tudományosságért, de a tudo
mánytól elszakadt egyháziasságért sem, még kevésbbé a kettő 
közötti kompromisszumért.

Azonban mi ép oly kevéssé tudtuk, mint a többiek, hogy 
ebből a fonák helyzetből hogyan lehet megszabadulni. Még 
pedig azért nem, mert a legelemibb dolgot sem láttuk tisztán, 
azt, hogy micsoda az egyház. Akkoriban úgy képzeltük el az 
egyházat, hogy az Isten országának építésére való intézmény. 
Volt aztán, aki Isten országa említésénél az emberek vallási 
és erkölcsi megjavítására — némelyek elsősorban a kegyesség 
ápolására, mások inkább az értelem és az erkölcs kiművelé
sére —, volt olyan is, aki elsősorban a szociális, viszonyok és 
a társadalmi rend megjavítására, vagy inkább átalakítására gon
dolt. Ezt az utóbbi felfogást képviselte egy új, roppant komoly 
és nagy hatású mozgalom, amely 1910 körül jelentkezett a leg
erőteljesebben és sokaknak adott reménységet és ösztönzést. 
Annakidején mi is csatlakoztunk hozzá és még ma sem bántuk 
meg, hogy ezt az utat is kipróbáltuk.

Az egyházról való ilyen elképzelés azonban két kérdést 
vetett fel, amely egyre jobban nyugtalanított minket. 1. Vájjon 
biztos-e az, hogy az emberek vallási, erkölcsi, vagy társadalmi 
megjavítására az egyház prédikációja és tanítása a megfelelő 
eszköz? Akkoriban magam is azzal a gondolattal foglalkoztam, 
hogy szakszervezeti titkár, vagy valami ehhez hasonló leszek, 
egyszerűen abból a megfontolásból, hogy így talán jobban 
tudom szolgálni azt, amit a lelkész hivatásának láttam és amit 
még sem tudtam megnyugtatóan megvalósítani. A második kér
dés komolyabb és nehezebb volt. Vájjon olyan biztos-e az, 
hogy az egyház prédikációja és tanítása, sőt maga az egyház, 
a fentebbi célnak szolgáló javító és nevelő intézmény? Vájjon 
nincs-e az egyháznak más, ennek az elképzelésnek világában 
észre sem vett és mellőzött feladata?

Ez a második kérdés akkor vált égetővé, amikor a vallásos 
szocializmus vezető embereinek ösztönzésére — közülük külö
nösen Blumhardt Kristófra és Kutter Hermannra emlékezünk 
hálásan — elkezdtük, vagy újra kezdtük a legegyszerűbbet s
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egyben a legfontosabbat, amit csak protestáns teológus tehet: 
olvasni a Bibliát. Ügy vettük ennek a könyvnek az üzenetét, 
minden szavában és mondatában, mint az élő Isten kinyilatkoz
tatásáról és nagyságos tetteiről szóló bizonyságtevést. Olvasni 
természetesen előzőleg is olvastuk a Bibliát, akárcsak az akkori 
idők régebbi és újabb irányzatait követő kollégáink és bará
taink. Azonban túl sok egyéni véleményünk volt arról, hogy 
mi az igaz és mi a jó, hogy mi a helyes és a fontos az egyes 
emberek és a népek élete számára és csak ezután és csak ezzel 
a feltétellel kezdtünk a Biblia szavára hallgatni. Ebből követke
zett az, hogy a Biblia üzenetét saját gondolatainkkal való meg
egyezése szerint értékeltük, vagy vetettük el. így azonban nem 
lehet a Bibliát megérteni. A Biblia ugyanis csak akkor kezd 
hozzánk szólni, ha az első szó az övé, ha úgy fogadjuk, mint új 
kezdetet gondolkozásunk számára, amelyet azután minden más 
gondolatunk követ, mint katona elöljáróját. Erről nem hallot
tunk az egyetemen. És ezt kellett nekünk önállóan megtanul
nunk: abban áll a keresztyén gondolkozás szabadsága, ha enge
delmeskedik az igének. Egyszerűen hangzik ez, de akkor koper
nikuszi fordulatot idézett elő életünkben és újra meg újra 
mindenkor azt idézi elő, ha világos lesz valaki előtt, hogy mik 
ennek az egyszerű tételnek a következményei.

Az egyházról alkotott az a kép, hogy az iskolával, társa
dalmi és politikai mozgalmakkal és a többi emberbaráti intéz
ménnyel és törekvéssel versenyez a világ és az emberek meg
javításának szolgálatában — a Biblia szinte tarthatatlanná vált. 
Világos lett számunkra az, hogy az egyház ott van, ahol embe
reknek szabad és kell a Jézus Krisztust, az ő keresztjét és fel
támadását, alázatosságát és uralmát hirdetni. Az egyház tehát 
az a hely, ahol Isten szól hozzánk emberekhez. Javító kísérle
teink és nevelő munkánk elképzelhető legnagyobb sikere elle
nére, okos és értékes személyiségünk ellenére, a legjobb társa
dalmi rend ellenére is Isten előtt elveszett emberek vagyunk; 
mert az ő szemében mindenkor bűnösök vagyunk. Isten azon
ban épen a bűnösöket hívja magához, hogy az övéi legyenek. 
Mindnyájan, úgy, amint vagyunk, kapjuk Isten vigasztalását, 
intését és Ígéretét. Nem mi építjük Isten országát és nem mi 
szerezzük meg üdvösségünket, hanem ő cselekszi mind a kettőt, 
amikor igéjét adja nekünk és hitre ébreszt minket. A mi dol
gunk csak annyi, — de ez azután ugyancsak ád dolgot ne
künk —, hogy egész életünkben és egész életünkkel neki ezért 
hálásak legyünk. Ezt találtuk a Bibliában, amikor elkezdtünk 
csendben és előítélet nélkül reá figyelni.

Világos lett, hogy nekünk erről kell prédikálnunk és ezt 
kell tanítani. Az is világos lett, hogy a többi életpálya tiszte
letben tartása mellett sem játszhattunk többé azzal a gondo
lattal, hogy párttitkárok, tanítók, újságírók, vagy hivatásos 
politikusok legyünk. Megláttuk, hogy a teológia az egyházi 
munka előfeltétele és ezért minden részletében, mind a tudó-
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mányos Biblia-kutatásban, mind az egyházi múlt megértésében, 
mind a keresztyén hit tartalmának rendszeres kikérdezésében, 
a dogmatikában, egészen új értelmet és jelentőséget nyert szá-u 
munkra. Nyilvánvalóvá lett, hogy az egyháznak égető szüksége 
van a teológiára, mert az egyház rendeltetése Isten igéjének 
meghallása és hirdetése. Ezért sohasem érhet véget az egyház 
önvizsgálata. De az is nyilvánvalóvá lett, hogy a teológiának is 
szüksége van a zegyházra. Arra az egyházra, amelynek szabad 
az Isten igéjére hallgatni és azt hirdetni. Ennek az egyháznak 
a szolgálatában, — és egyedül csak így — lehet a teológia sza
bad tudománnyá. Nem kell többé idegen húsos fazekakból táp
lálkoznia, mert az egyháztól sajátos tárgyat és ehhez vezető 
sajátos utat kap. A teológiának ez az új irány-vétele — eleinte 
csak néhány lelkész magánügye — idővel az egyetemeken és 
a teológiai szakirodalomban is jelentkezett és Svájc határain 
túl is meglehetős széles körben terjedt el.

A következőkben néhány kérdésre szeretnék röviden vála
szolni, melyről bizonyosan már hallottak, vagy magukban is fel
vetettek. Remélem ezzel az önök legfontosabb kérdéseit is érin
tem. Vegyék azonban figyelembe, hogy csak néhány mondattal 
válaszolhatok az egyes kérdésekre, holott mindegyiknél külön 
előadásra, vagy talán még annál is többre lenne szükség.

1. Miért nevezik ezt az új irányú teológiát „dialektikus" 
teológiának? Ezt a kifejezést 20 év előtt néhányszor használtam 
s amint ez gyakran megesik, reánk ragadt. A dialektikus szó 
azt a nagy fordulatot akarja kifejezni, hogy Isten szól és az 
embernek szabad reá hallgatni és engedelmeskedve az igének 
szabad beszélnie Istenről. Jobb lenne azonban, ha ez az elneve
zés, a hasonlókkal együtt és különösképpen a nevek, amelyeket 
ezzel az üggyel kapcsolatban emlegetnek, feledésbe mennének. 
Nevekkel és különféle besorolásokkal semmit sem érthetünk 
meg ebből az új teológiából.

2. Vájjon nem az utolsó világháború csalódásaiból és nyo
morúságából keletkezett-? ez az új teológia? — Valóban abban 
az időben kezdődött. Abban az időben sem aludtunk és fel
figyeltünk az események intéseire. Azonban nem tudnám bizo
nyítgatni, nem is próbálom meg, hogy vájjon a világháború 
nélkül is ott állanánk-e ma, ahol vagyunk. De ki tudja bizonyí
tani azt, hogy csak a világháború vezetett erre az új irányra 
minket? Aki szellemi jelenségeket ilyen külső okokkal próbál 
megmagyarázni, annak kissé különös képe van a szellemi 
életről.

3. A teológia megújhodása nincs-e vájjon összefüggésben 
a filozófiával, vagy talán épen bizonyos filozófiai iránnyal? — 
Schmidt Henrik filozófiai szótára alapján igenlő a látszat. 
De ezzel egy kicsit túlon-túl is sokra tartanak minket, sőt erő
szakot is követnek el. Az bizonyos, hogy mindnyájan foglal
koztunk filozófiával — legtöbben közülünk Plátóval és Kant
tal — és többen még sokáig erősen filozófiai színezetű nyelve-
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zetet használtunk. Hova-tovább azonban egyre inkább beláttuk, 
hogy a filozófia tévútra vezeti a teológiát, hogyha a teológia 
előfeltételének tartják és ilyenként érvényesítik. Mi nem akarunk 
beleszólni a filozófiába, de megkötni sem engedjük magunkat 
a filozófiától. Csak az érti meg az új teológiát, aki mint teoló
giát akarja megérteni.

4. A teológiának ez az irányváltozása valóban új? Nem 
jelent-e voltaképen visszatérést a XVII. századbeli ortodoxiá
hoz? Aki a XVII. század imponáló teológiai munkásságát csak 
kissé közelebbről megismeri, az bizonyára nem fog szégyen
kezni, ha őt is ezzel hozzák kapcsolatba. A dolog azonban még
sem áll így. A mi tanítómestereink a múltból Luther és Kálvin, 
valamint a reformáció korának hitvallási iratai. Világos azon
ban, hogy annak, aki akadémiai munkát végez, szakadatlanul 
foglalkoznia kell az ókor egyházatyáival, a középkor skolaszti
kusaival, nem különben a XVII. századbeli ortodoxiával is. Csak 
ne legyen hamis képünk az atyákhoz való kötöttségről. Senki 
sem lehet teológus a nélkül, hogy állandóan ne tanulna tőlük. 
De anélkül sem lehet, hogy vitába ne szállna velük, még Luther
rel és Kálvinnal is. Üjból megtanultuk, hogy megbecsüljük az 
atyák bölcseségét; de mi nem hozzájuk, hanem egyes-egyedül 
a Bibliához vagyunk kötve.

5. Mi lesz a megújult teológiában a Biblia-kutatás történeti
kritikai módszerével? — Hogyha ezen nem bizonyos állítólagos 
eredményeket értünk, hanem magát a tudományos módszert, 
akkor elfogadjuk. A Biblia meghatározott korban keletkezett 
emberi mű. Természetes, hogy nem lehet megérteni a nyelvé
szet, a kor- és vallástörténet felhasználása nélkül; még pedig 
mindezt teológushoz illő szabatossággal végzett kritikai kérdez- 
getés és vizsgálódás közben. Azonban mi élünk azzal a szabad
ságunkkal, hogy ezt az emberi írásművet úgy olvassuk, ahogy 
maga is megköveteli: Isten kinyilatkoztatásáról szóló emberi 
tanúságként. Ehhez az igazi megértéshez a történeti-kritikai 
módszer elég jó segítséget adott nekünk és ezentúl sem gon
dolunk arra, hogy elvessük, akármit mondjanak is jobbról, 
vagy balról.

6. Nincsen-e vájjon sok fiatal lelkész és diák, akik túlbuz
gón csak szajkózzák azt, amit azoktól hallanak, akik 30, 20 és 
10 év előtt a teológia új irányát kitusakodták? Olyan sokan 
volnának ezek? Ha vannak ilyenek, majd megváltoznak. Külön
ben is minden tanítás közlésből és felmondásból áll. Mi azzal 
a szemrehányással szeretünk elintézni embereket, hogy ennek, 
meg ennek a tanítványai. De vájjon nincs-e értetlenség is ebben 
a szemrehányásban? Vajjon nem az-e a dolgok rendje, hogy akik 
ma felserdülnek, azok másutt kezdjék, mint ahogy azt mi annak 
idején tettük? Nem remélhetjük-e bízvást, hogy a puszta szajkó
zás eltűnik az élet tapasztalatai, kérdései és remélhetőleg a meg
talált feleletek révén?

7. Vajjon nem hangsúlyozza-e túlzottan az új teológia a
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tanítást, az értelmet és megismerést, holott a hit az élet dolga? 
A hit valóban az élet dolga. De ugyanez a hitetlenség is, a tév
hit és a babona is. Az általa megismert igazság különbözteti 
meg a hitet ezektől. Ezt az igazságot szívünkkel, akaratunkkal 
és utoljára, az értelmünkkel is meg kell ragadnunk. Senki sem 
állítja, hogy a tanítással és a megértéssel minden el van intézve. 
Amikor mi a tanítást: az egyházban a kátét, a teológiában a 
dogmatikát, ismét komolyan szeretnénk venni, ennek az érte
lem túlbecsüléséhez semmi köze sincsen. Jól megalapozott meg
győződésünk azonban az, hogy szükséges és jó, ha mi keresz
tyének ismét megtanuljuk és tudjuk, hogy kiben és miben 
hiszünk.

8. Nem vezet-e ez az új teológia türelmetlenségre és kény
szerítésre a hitvallás dolgában? — Ne beszéljünk mindjárt 
kényszerről, ha valaki hitvallást tesz, azaz keresztyén hitét hatá
rozott tételekben fejti ki és ne beszéljünk azonnal türelmetlen
ségről, ha a hitet és a hitetlenséget egymástól világosan meg
különbözteti, amint ezt az őszinteség megköveteli. Több nem is 
történt az új teológiában és ennek a jövőben is így kell történ
nie. Mert mi azt tartjuk, hogy a protestáns egyház nem min
denki előtt tárva-nyitva álló társalgó terem, akármilyen és 
mindenféle álláspont számára. Szükséges, hogy megtisztítsuk az 
egyházat: nem bizonyos emberektől, hanem olyan elképzelések 
uralmától, amelyek a Biblia üzenetének ellenmondanak és azt 
megcsorbítják. Miért emlegetik ezzel kapcsolatban olyan köny- 
nyű szerrel Servet máglyáját? Miért fél ettől az új teológiától 
az, akinek rendjén áll az ügye és bizonyos a maga dolgában?

9. De vájjon nem hall-e az ember az új teológia vezérei és 
követői között vitákról? — Ez a teológia sem pottyant készen 
az égből, hanem most van indulófélben. Azok között is, akik az 
új irány keresésében részt vesznek, még sok kérdés tisztázatlan, 
sok minden rostálatlan és ezért vitás. Akinek ez szemet szúr, 
vagy tegye túl magát rajta és úgy dolgozzék tovább, vagy pedig 
ha részt akar venni a vitában, komolyan tegye, legjobb tudása 
és lelkiismerete szerint. Segítsen megvizsgálni, nem azt, hogy 
kinek van igaza, hanem azt, hogy mi az igazság.

Megütközésre tehát senkinek sincs oka. Az egységre egye
dül csak az igazság útja vezet és ez mindig a vitatkozás és a 
döntés útja is egyben.

10. Nem vezeti-e az új teológia Isten kegyelmének és az 
ember bűnös voltának erős hangsúlyozása által a teológusokat 
és ezzel a gyülekezeteket a világtól való elidegenedésre, az er
kölcsi kérdésekkel és az emberi élet feladataival és döntéseivel 
szemben való közönbösségre? E helyett a régi szemrehányás 
helyett, — milyen különös! — ma az ellenkező ér bennünket. 
A mai krízisben túl egyoldalúan foglalunk állást és túl határo
zottan, majdnem veszedelmesen szólítunk fel döntésre. A mai 
szemrehányás jobban megérti, hogy miről is van szó itten, mint 
a régi. A régi szemrehányás széliében elterjedt félreértésen alap-
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szik. Hiszen sohasem volt szándékunk, hogy a földtől elszakad
junk. Nem hiszem, hogy akadhatna valaki, aki ki tudná mutatni, 
hogy mi így beszéltünk és így cselekedtünk volna. Abból a fel
ismerésből, hogy mi Isten előtt bűnösök vagyunk és csak az ő 
kegyelméből élhetünk, nem az következik, hogy aludhatunk, ha
nem az, hogy szabad ébereknek lennünk; nem az következik, 
hogy mi középúton járhatunk, kibújva a döntés alól, hanem 
az, hogy nekünk választanunk kell, még pedig merészen; nem 
az következik, hogy semmit sem teszünk, hanem az, hogy ne
künk mindent hálából kell tennünk. Hogyan hanyagolhatná el 
az embert és a halálon inneni életet az az új teológia, amely 
tudja, hogy az igazi szeretet és az igazi harag, az igazi buzgó- 
ság és az igazi okosság milyen fontos ebben az életben? Isten 
félelme valóban nem vége, hanem a kezdete minden emberi 
bölcseségnek, szabadságnak és dönteni mérésnek. Aki minket 
ezekben a kérdésekben aggodalommal és tiltakozással követ, 
szívből kérjük, hogy közelebbről is ismerkedjék meg munkánk
kal és újra gondolja át. E téren is sokkal egyszerűbben, közvet
lenebbül és vidámabban látunk és mondunk mindent, mint aho
gyan az a sok félreértés alapján látszik.

Fordította: Benczúr László és Urbán Ernő.

Összekulcsolt kézzel.

Az egyház ősi kollekta-imádságai.
76. Mindenszentek ünnepén (november 1-én). — Minden

ható, örök Isten: engedd igaz hitben, Neked szentelt életben 
követnünk szentjeid példáját, hogy akiknek ma az emlékét 
ünnepeljük, egykor velük együtt szinről-színre láthassunk és 
imádhassuk Felségedet; a mi Urunk Jézus Krisztus, Te Fiad által, 
aki Veled és a Szentlélekkel egységben, stb.,. ámen.

77. Szentháromság ünnepe után XXIV. vasárnapon. — 
Ugyanaz, mint a 17. pont alatt (Epifánia ünnepe után IV. vasár
napon).

78. Szentháromság ünnepe után XXV. vasárnapon. — Ugyan
az, mint a 18. pont alatt (Epifánia ünnepe után V. vasárnapon).

79. Szentháromság ünnepe után XXVI. (utolsó előtti) vasár
napon. Ugyanaz, mint a 19. pont alatt (Epifánia ünnepe után VI. 
vasárnapon).

80. Szentháromság ünnepe után XXVII. (utolsó) vasárna
pon. — Urunk, aki eljösz ítélni élőket és holtakat: add kegyel
medet, hogy soha meg ne feledkezzünk az utolsó napról és 
igazságos ítéletedről, hanem inkább ez serkentsen bennünket



511

Néked tetsző életre itt lenn, hogy egykor Nálad az üdvözültek 
seregében örvendezhessünk a mennyekben; aki az Atyával és 
a Szentlélekkel egységben mint Isten élsz és uralkodói, mind- 
örökkön örökké, ámen.

Jegyzet. Az egyház év teljessége megkívánja, hogy az utolsó 4 
vasárnap (Szentháromság ünnepe után XXIV—XXVII.) üzenete lekcióiban 
és kollekta-imádságában minden évben megszólaljon. — A kihagyásnak 
tehát a Szentháromság ünnepe utáni XXIV. vasárnap előtt kell bekövet
keznie, még pedig a szerint, hogy hány vasárnap van abban az egyházi 
évben.

Dr. Jánossy Lajos
egyetemi ny. r. tanár.

Imádkozzunk együtt.
Havi aranymondásunk: „Aki pedig dicsekszik, az Úrban dicsekedjék.“ 

11. Kor. 10, 17.
November 2. Csel. 19, 13—20. — Előttünk állanak csadálatos példák 

a bel- és külmisszió történetében, hogy milyen hatalmas dolgokat csele
kedett Isten az Ö szolgáinak keze által. Ezek a példák, mint Skévának 
a fiait Pál példája, bennünket is utánzásra csábítanak. Hogy sok nagy
szerű vállalkozás egyházunkban olyan balul üt ki és kudarc, megszégye- 
nülés a következménye, nem azért van-e, mert elmulasztjuk tisztázni elő
ször a kérdést, hogy van-e közünk az Úr Jézus Krisztushoz, akinek a nevé
ben cselekedni szeretnénk. Isten nem bocsátja hatalmát rendelkezésre azok
nak, akik magukat szeretnék naggyá tenni Isten hatalmának felhaszná
lásával.

November 9. Csel. 19, 21—34. — Az önzés, az egyéni érdek féltése 
megpróbálta útját állni az evangélium terjedésének. Feltétlenül számít
hatunk rá, hogy ilyen szempontok ma is sok embert tesznek az evangélium 
ellenségévé. Bármilyen haragra lobbantja is azonban az ördög Jézus ellen
ségeit az önzés által, nem akadályozhatja meg vele az evangélium terje
dését. Sokkal veszedelmesebb azonban, ha az önzéssel és az egyéni érdek 
féltésével a Krisztus szolgáinak az aktivitását bénítja meg a Sátán. Nem 
helyezzük-e ma éppen mi, az evangélium szolgái egyéni érdekeinket 
előbbre a Krisztus ügyénél? Nem azért vagyunk-e az ébredés ellenségei, 
mert kényelmünket, nyugalmunkat zavarná meg az ébredés és ezért inkább 
választjuk a halál mozdulatlanságát, mint az élet küzdelmét, melyben 
ilyen nehéz harcokba kerülhetünk bele, mint az efezusi keresztyének?

November 16. Csel. 19, 35—40. — Milyen nagy volt a háborgás Efe- 
zusban és milyen hirtelen lecsendesítette azt Isten hatalma! Jó nekünk 
tudni, hogy sokszor az ellenség támadása vaklárma csupán. Arra jók ezek 
a támadások, hogy hitünket megpróbálják és megerősítsék. Láthatjuk, 
hogy az ellenség is Isten hatalma alá van vetve és nem töltheti ki dühét, 
csak ha Isten ezt a saját nevének dicsőségére megengedi. Nekünk akkor 
sem volna szabad megrémülnünk, ha Isten az ő ellenségeinek azt is meg
engedné, hogy megöljenek bennünket, de milyen sokszor megrémülünk és 
meghátrálunk a vaklármától is.

November 23. Csel. 20, 1—6. — Ugyanaz a Pál apostol, aki az efezusi 
lázadás idején kész lett volna a feldühödött nép közé menni és ezzel kész
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lett volna az életét is kockára tenni, kitér a zsidók cselvetése elől. 
A keresztyén ember nem kerüli, de nem is keresi a vértanuságot. A ve
szélybe való oktalan belerohanással nem szolgáljuk Isten dicsőségét. Hogy 
mikor mi a helyes magatartás ebben a tekintetben, azt csak azok ismer
hetik fel, akik igazán nem a maguk dicsőségét keresik. Ha azonban fel
ismerjük feltűnésvágyunkat és megalázkodunk ez alatt, az Ür nekünk is 
megadja a keresztyén bölcseséget és határozottságot.

November 30. Csel. 20, 7—16. — „Milyen túlbuzgó volt ez a Pál!“ 
— mondanánk mi. — „Hogyan lehet éjfélig prédikálni?!“ Pedig nem Pál 
prédikálása, hanem Eutikhus alvása volt a helytelen. Ezt igazolja az Ür is 
azzal, hogy hatalmat adott Pálnak Eutikhus feltámasztására. Mi szinte 
idegesen félünk a túlzástól, pedig sokszor inkább vádolhatna a lelkiisme
ret a lélek megoltásáért (I. Thess. 5, 19). Nem a hosszú prédikációk, ha
nem a Szentlélek erejét nélkülöző prédikációk üresítik meg a templomo
kat és riasztják el az embereket, bár az is bizonyos, hogy nem a prédi
káció hosszúsága biztosítja a Szentlélek erejének jelenlétét.

Adjunk hálát!

1. A reformáció hetének és a Protestáns Napoknak áldásaiért.
2. Hogy a reformáció áldásainak örökösei lehetünk.
3. Hogy az ébredés biztató jeleit láthatjuk mindenfelé egyházunkban.
4. Hogy szolgái lehetünk a mi Urunknak és különösen azért, ha 

nehézségeket, terheket hordozhatunk Jézusért, ki mindnyájunk bűneit ma
gára vette.

5. Hogy a szolgálat lehetőségétől semmiféle hatalom és semmiféle 
rosszindulat, vagy meg nem értés soha meg nem foszthat bennünket.

Könyörögjünk!

1. Hogy az Ige szolgáinak bizonyságtevését semmiféle bűnben való 
megkötözöttség ne tegye erőtelenné.

2. Hogy a világgal való megalkuvás és a közönyösség bűnétől meg
szabaduljunk.

3. Hogy egyetemes közgyűlésünk Isten Szentlelkének műhelye le
hessen.

4. Hogy a téli időszak közeledtével megszaporodó munkaalkalmakat 
jól ki tudjuk használni Isten országa építésére gyülekezeteinkben.

5. Hogy a külmisszióért és az evangélizációkért való imádságaink el 
ne gépiesedjenek és tudjunk kitartók lenni a könyörgésben.

6. Hogy igazán egyek tudjunk lenni az egymásért való imádkozásban.

Túrmezei János
gércei lelkész.
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S z ó s z é k e n .

Szentháromság utáni 24. vasárnap.
Délelőttre. — Zsoltár 126.

1. Szövegmagyarázat.

Két részre tagolódik a zsoltár. De az egész zsoltár mögött a babi
lóniai fogság a történelmi háttér, és ez markolja egybe az 1—3. verset 
a 4—6. verssel. Az első rész a mosolygó visszaemlékezés, a második a 
könnyes reménység zsoltára. Az örömet az Ür szerezte, a reménységet 
az Ür élteti. A történelmet az Ür csinálja!

2. Igehirdetés.

Segít az U r!

A 126. zsoltár írója nemzete érzelmeit fejezi ki zsoltárában. 
Meglepő, hogy a zsoltáríró, amikor visszatekint nemzete törté
nelmére, akkor nem a megpróbáltatások felett kesereg, hanem 
elvonatkozik a múlt minden szomorú emlékétől és átadja magát 
a jelen örömeinek. Az sem kis dolog, hogy egy széthúzó nemzet 
annyira egységesítődik, hogy benne minden szívet és életet 
ugyanaz az érzelem fog el. Mintha nem lenne ünneprontó Izrael
be, mikor hazatérnek a foglyok Babilóniából. De a legmeglepőbb 
mégis csak az, hogy nemzeti nehézségeik és kívánalmaik el
intézését az Úrra hagyják. Hitvallóan hangsúlyozza a zsoltáríró 
az Ür segítségét.

1. Eredményesen segít az Ür! Ez nem elvi megállapítás a 
zsoltárírónál, amivel lelket akar önteni a még mindig keser
gőkbe, hanem tapasztalati eredményre hivatkozik. Nemzetükkel 
olyan dolgok történtek, amik előtt senkinek sem szabad szemet 
hunynia. Tudatosítaniok kell, hogy ki volt az örömszerző. Az 
Ür segített! Még a pogányoknak is meg kellett látniok, hogy 
Isten állott oda nemzete mellé és ölükbe hullatta cselekedeteinek 
gyümölcsét. A zsoltáríró írásba foglalva örökíti meg a nemzeti 
bizonyságtételt az Ür segítéséről. Aki elolvassa az első 3 verset, 
talán feleslegesnek tartja annak a gyermekies örömnek a le
írását, ami ott van az első vers végén és a második versben. 
Mirevaló ugyanannak az érzelemnek a kifejezése különböző 
szavakkal? Nem fér el szívükben a boldogságuk, tehát nem fér 
el egy szóban az örömük sem. Ilyen túláradó örömet csak az 
Isten segítsége tud szerezni! Csak az tud igazán örülni, aki meg 
tudja tapasztalni elevenen az Isten segítségét!

2. Hatalmasan segít az Ür! Erőteljes jelzőt basznál a zsoltár
író Isten segítségének a meghatározására, mert úgy érzi, hogy 
ebben az esetben nem lenne elég Isten jóságos, vagy szeretet
teljes segítéséről beszélni. Csak így lehet leírni Isten segítését:
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„Hatalmasan!11 ilyen cselekedet véghezviteléhez csak Isten ren
delkezik képességgel. A történtek megtapasztalásának hatása 
alatt el kell némulnia minden szónak, amivel embernek is tulaj
doníthatnának csak valamit is a szabadításból. Az Ür hozta 
vissza Sión foglyait és senki más! Emberi szempontból még gon
dolni sem lehetett a szabadulásra. Ezért tartják álomnak, ami 
velük történt. Isten mozgósított, Isten hadakozott és Isten győ
zött. A győzelem áldása meg reáhullt az emberre, aki moso
lyogva néz az ég felé és örömmámorában hitvallóan zengi: 
„Hatalmasan cselekedett velünk az Ür!“ Látod-e, hogy életed
ben nemzetünk történetében csodák vesznek körül ? Tégy 
bizonyságot Isten cselekedeteiről!

3. Biztatóan segít az Ür! Az 5. és 6. versből látjuk, hogy 
csodálatos lendületet adott a fogságban sínylődök után sóvár- 
góknak Isten segítésének áldott megtapasztalása. Mintha nem 
is könnyhullatókat látnának lelki szemeikkel, hanem vígadozó- 
kat. Mintha a víg aratóének szállna feléjük onnét messze Babi
lonból. Miből született meg ez a derűslátás? Az Ür biztatásából. 
Aki hatalmasan cselekedett velük eddig, hatalmasan fog cse
lekedni ezután is! És ez az Ür! Reménységeik szárnyat bontanak 
és boldogan zengik, hogy nem veszhet el az ügyük, mert Isten 
szívügyévé tette azt! Amikor mi most Erdély felé nézünk és 
onnét délről áthallatszik az üldözöttek sírása, akik könnyben 
úszó szemekkel nézik az északi csillagokat, amelyek békés ma
gyar falvak felett tündökölnek, valljuk szent meggyőződéssel, 
hogy segített és segít az Ür! Evangélikus Testvérem hirdeti-e 
bizonyságtételed, hogy Isten segítségének élő bizonysága a gol
gotái kereszt és ez a golgotái kereszt csak Isten segítségéről 
beszél? Hirdesd boldog örömmel: Segít az Ür! Ámen.

3. Vázlat.

Az Istenhez igazodó ember.
2. Hálára indítja az Ür.
1. Megörvendezteti az Ür.
3. Hitet ad neki az Ür!

Délutánra. — Csel. 28, 16—31.

Igehirdetés.

Krisztus foglya.

Igen különös az a bánásmód, amiben Pál apostol Rómában 
részesül. Fogoly és mégis azt látjuk az egész elbeszélésből, hogy 
mindennek nevezhető Pál sorsa, csak rabsorsnak nem. Nem bör
tönben és nem rabkoszton él. És mégis csak azt kell monda
nunk, hogy fogoly ez a Pál, de a Krisztus foglya.

1. Krisztus foglya, tehát Isten embere. Nem abban a vonat
kozásban állapítjuk ezt meg Pál apostolról, mintha eddig nem
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az Isten akaratában járt volna, hanem olyan értelemben, hogy 
Isten gondviselésének kell tulajdonítanunk azt, hogy Pál apos
tol „külön lakjék". 16. v. Tehát nem a testőrség fővezérének 
az engedékenységéből kap külön lakást. Nem is Pál apostol 
protekciózta ki magának ezt az engedélyt. Isten angyalai voltak 
a szálláscsinálók és csak így történhetett meg, hogy Pál apostol 
a császárvárosban szabad fogságba került. Ha kizárólagosan 
csak emberekre tartozott volna, hogy mi történjék az apostollal 
Rómában, akkor sohasem lehetett volna kiváltságos ember, de 
az Isten vette őt pártfogásába, mert az Isten mindaddig gon
doskodik az emberről, amig az ember Isten akaratának érvé- 
nysülését meg nem akadályozza az életében. Ha azt akarod, 
hogy hivatásodban érvényesülj, engedd Isten akaratát érvé
nyesülni rajtad!

2. Krisztus foglya, tehát elhívott ember. Római fogságában 
is szent nemtörődömséggel adja át magát Pál apostol a Krisztus 
ügyének. Ami szabadidő csak rendelkezésére áll, nem arra hasz
nálja fel, hogy minél elviselhetőbb legyen az élete, vagy minél 
előbb hátatfordíthasson annak a helynek, ahol kilátástalan a 
segítségretalálás. Azt sem mondja most már az elfáradt ember 
kimerültségével, hogy bánom is én, mi lesz velem. Valami nagy 
sürgőséggel azon dolgozik csupán, hogy utolsó pillanatig a 
Krisztust szolgálja. Egész ember akar maradni és maradék erejét 
is odahelyezi Isten oltárára. Ne mondd Testvérem, hogy nincs 
mozgási lehetőséged, hogy kenyered javát már megetted, hogy 
tőled már nem sokat, vagy semmit sem vár az Ür. Légy egész 
ember, légy elhívott ember, akinek az Ür parancsol!

3. Krisztus foglya, tehát szabad ember. A 17, 23, 30, 31. 
vers arról beszél, hogy nemcsak külön szállása volt az apostol
nak, hanem arra sem adtak ki tiltó rendelkezést, hogy be
mehessenek az apostolhoz azok, akiket bizonyságtételének meg
hallgatására indított Isten Szent Lelke. Ez a fogság, csak nem 
fogság? Eddig sem akart más munkát végezni, mint Krisztusról 
bizonyságot tenni és abban most sem akadályozza senki. Nincs 
tiltó rendelkezés abban, ami a küldetése és rendeltetése ebben 
az életben, tehát nincs fogság sem! Szabad akarsz lenni-? Légy a 
Krisztus foglya! Ámen.

Lukácsy Dezső
téti lelkész.

Szentháromság utáni 25. vasárnapra.
Délelőttre. — Préd. 8, 11—13.

Isten hosszútürése.

Istenben vetett hitünk akkor teszi le a legnehezebb vizsgát, 
amikor arról a tételről kell meggyőző feleletet adnia, hogy 
az Isten igazságos. Hiszen a mindennapi élet, társadalmi életünk 
megnyilvánulásai szinte lépten-nyomon olyan jelenségeket állít
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szemünk elé; amik ennek a tételnek éppen az ellenkezőjét 
bizonyítják.

Isten igazságosságába vetett hitem csak akkor tudja le
tenni sikeresen a hit nagy vizsgáját, ha hiszem és tudom azt, 
hogy Isten hosszútűrő. És ezt hinnem és tudnom is kell, mert 
tudom és hiszem, hogy az én Istenem jóságos szerető mennyei 
Atya, akinek lénye az — örökkévaló Szeretet. A szeretet pedig 
„hosszútűrő, kegyes, nem gerjed haragra, mindent elfedez, 
mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr“. (I. Kor. 13.)

Hogy Isten igazságos, azt éppen az ő hosszútűrése bizo
nyítja. Ez a bizonyságtevés azonban különböző ellentétes maga
tartásra serkenti az embereket, minek folytán Isten hosszútű
rését

1. a világ fiai vesztükre,
2. Isten igaz gyermekei javukra fordítják.
I. Hogy Isten hosszútűrése milyen hatást vált ki a világ 

fiaiból, azt egész világosan megmondja szentleckénk első verse. 
Isten hosszútűrését a világ fiai tehát arra használják fel, hogy 
annak oltalma alatt bűnt-bűnre halmozzanak.

Az a tény, hogy Isten az elkövetett bűnre nem sújt le azon
nal büntető ostorával, azt a tévhitet ébreszti fel a világ fiai
ban, hogy Isten talán nem is rótta fel bűnüket, vagy pedig már 
meg is bocsátotta azokat. Ha pedig így áll a dolog — gondolja 
magában a világ fia —, akkor azt a bűnt elkövethetem másod
szor, vagy még többször is és ezzel kezdetét veszi egy köny- 
nyelmű játék az igazságos Isten és a bűnös ember között.

Ezt az Isten türelmével szemben való vakmerő játékot látja 
a világ fiainak életében a bölcs Salamon is, aki szent leckénkben 
azt állítja a világ fiairól, hogy a bűnös meghosszabítja az ő 
életét. Csodálatos állítás ez, de ha megvizsgálod a magad és 
bűntársaid életét, magad is rá fogsz jönni arra, hogy a szent
leckének igaza van.

A bűn útja ma is tágas, kényelmes, örömteljes hosszú út. 
Az erény útja ma is rögös, küzdelmes rövid út. A kenyérből, 
a pénzből ma is azoknak jut több és nagyobb darab, akik önzők, 
könyörtelenek, képmutatók, könyökkel és ököllel törtetők, akik 
ügyesebben tudják elkapni embertársaik elől az Isten kezéből 
minden ember számára lemért pénz- és kenyérdarabokat. Akinek 
pedig több a pénze és kenyere, az többet is él. Többet élvez a 
kultúra kincseiből, több virágot téphet le az örömök és élveze
tek rózsafáiról. így valósul meg a világ fiainak életében szent- 
leckénknek az a megállapítása, hogy a bűnös Isten hosszútűrése 
következtében meghosszabbítja a maga életét.

De ez az élethosszabbítás csak látszólagos. Hiszen a földi 
élet csak egy kis része a mi egész életünknek. A bűnös tehát 
csak földi életét hosszabbítja meg, de ugyanakkor elveszti örök
életét s ezzel a valóságban a bűnösnek csakugyan „nem lesz jó 
dolga és nem hosszabbítja meg az ő életét és olyan lesz, mint 
az árnyék".



517

Jól gondold meg, hogy miként viselkedsz az Isten hosszú
tűrő kegyelmével szemben. Gondold meg, hogy érdemes-e a 
földi élet meghosszabbításának a kedvéért megrövidíteni a te 
egész életedet s elveszíteni az örökélet örömét és boldogságát? 
Használd fel hát Istennek az Ö hosszútűrésében feléd kínált 
kegyelmi ajándékát s azt ne vesztedre, de javadra használd.

II. Isten hosszútűrését javára fordítani csak Isten igaz gyer
meke tudja. Kicsoda Isten igaz gyermeke? Az, aki magát Isten 
gyermekének érzi és tudja, aki Istent a gyermek atyja iránt 
érzett szeretetével féli és aki gyermeki szeretetből engedel
meskedik azoknak az írott és íratlan törvényeknek, amelyekkel 
Isten azt akarja, hogy ez a föld az Ö nagy családi háza, az 
ember pedig az Ő családjának a tagja, többi embertársának 
szerető testvére legyen.

Isten igaz gyermeke sohasem fog könnyelmű játékot űzni 
Isten hosszútűrésével, mert tudja, hogy az Ő hosszútűrése annak 
a végtelen szeretetnek a jele, amellyel „nem akarja a bűnösnek 
halálát, hanem hogy megtérjen és éljen“. Isten hosszútűrése 
Isten igaz gyermekét nem bűnre, hanem ellenkezőleg: bűn
bánatra serkenti, mert felébreszti benne Istennel szemben való 
hálátlanságának az érzetét.

Isten hosszútűrő szeretettel nézi a te életedet és várja, hogy 
egész szíveddel, lelkeddel, mint családtag, mint gyermek, mint 
testvér lépj bele az Ő nagy családjába: az Isten országába. Itt 
mindenkire vár munkaalkalom, kenyér, élet és boldogulás, mert 
itt a szeretet vigyáz arra, hogy az élelmesebbek és a ravaszabbak 
ne kaphassák el a gyengébbek és szerényebbek elől a számukra 
az égből legurított kenyeret.

Isten hosszútűrő szeretettel várja, hogy a világ útjáról, 
amelyen haladsz, megfordulj és reá lépj a Hozzá vezető útra. 
Ne feszítsd a végsőkig türelme húrját. Hiszen ma még jóvá- 
tehetsz mindent, ma még életed könyvéből kitörölheted azokat 
a tételeket, amik tartozásaid rovatába vannak beleírva. Ma még 
kibékülhetsz embertársaddal, ma még letörölheted szeméről a 
könnyet, amit önzésed fakasztott és ma még bekötözheted szívén 
a sebet, amit könyörtelenséged ütött, de holnap már — ki tudja? 
Hátha holnap már elszakad az isteni türelem húrja és becsapó
dik előtted az örökéletnek az a kapuja, amit ez a húr tartogat 
nyitva számodra. Hátha holnap mégis csak lesújt rád a szen
tencia és többé már nem tudsz jóvátenni semmit.

Isten hosszútűrő szeretettel vár. Ne várakoztasd soká. . . 
állj be az ő nagy családjába, mint gyermek, mint testvér. Ámen.

Délutánra. — Jel. 3, 1—6.

Az ítélet harsonája.

Az emberek általában nem szeretnek foglalkozni a halállal 
és a végítélet gondolatával. A legtöbb ember egyenesen irtózik 
a halál és végítélet gondolatától. De vannak emberek, akik a
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halált és végítéletet egyszerűen elintézik azzal, hogy a halál az 
emberi élet utolsó felvonása, amely után már csak az enyészet, 
a nagy semmi következik. A végítélet pedig csak mese, amely 
legfeljebb arra jó, hogy azzal, mint valami nemlétező mumussal 
ijesztgessék és engedelmességre szorítsák a rakoncátlan és rossz 
gyermekeket. Mivel az emberek a haláltól és végítéletről így 
meg úgy gondolkoznak, Isten a maga szent Igéjében újra, meg 
újra megszólal, hogy jobb belátásra bírja őket és megállítsa 
azon a végzetes úton, amely a kárhozatba vezet. A végítélet 
harsonája zúg a felolvasott szent leckében is és harsogó szavá
val: 1. ébresztgeti az élő-halottakat, 2. egész munkára serkenti 
a félmunkát végzőket és 3. fehér ruhával biztatja a győzteseket.

1. A végítélet harsonájának ébresztő szózata: „Tudom a 
te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy.“ Milyen 
csodálatos és milyen időszerű ez az ébresztő szózat napjaink
ban is! Hiszen a ma élő emberek nagy része is halott! Az élet 
ugyanis nem a mienk, hanem Istené, akitől azt azért kaptuk, 
hogy azzal szolgáljunk Neki és embertársainknak. Ebből ön
kéntelenül is az következik, hogy csak az él igazán, aki Isten
nek él. Aki csak önmagának él, az meghalt az Istenre s az 
Ő országára nézve s az ilyen ember csak — élőhalott.

Nos! ha ebből a szemszögből vizsgáljuk meg életünket, nem 
találjuk-e időszerűnek a végítélet harsonájának ébresztő szó
zatát? Vajjon — ha ma minden ember Istennek élne, tátong
hatna-e ma olyan hatalmas szakadék a gazdagság és szegénység 
között? Vajjon lenne-e oly sok lakója a börtönöknek, a nyo
mortanyáknak és a' lelencházaknak? Lenne-e szükség inség- 
akciókra és pereskedhetnének-e egymással annyit az emberek? 
És ha minden ember Istennek élne, hullatnák-e bombáikat zápor
módra a gépmadarak az ártatlan emberekre és a kultúra szá
zadon keresztül nagy áldozatokkal megépített nagyszerű alkotá
saira? Lehetséges volna-e háború népek és nemzetek között?

Bizony ma csupa önmagának élő, csupa élő-halott ember 
él a földön, akikhez soha jobbkor nem szólhat, mint most, a 
végítélet harsonájának ébresztő szózata: „Ember! Ébredj fel a 
halált okozó önzés mély álmából és élj Istennek és embertár
saidnak.

2. De nagy szükség van ma a végítélet harsonájának a ser
kentő szavára is: „mert nem találtam cselekedeteidet Isten előtt 
teljeseknek".

A modern embernek egyik legjellemzőbb tulajdonsága az, 
hogy mindig siet és nem ér rá semmire. Belekap mindenbe, min
dennel megpróbálkozik, de semmit sem ér rá befejezni, tökéle
tesen elvégezni s így minden munkája csak félmunka marad. 
Ennek a félmunkának a bélyegét ott találjuk a mai ember 
keresztyénségén és vallásosságán. Szereti, ha az emberek vallá
sosnak tartják s ezért fizeti az egyházi adót, el-eljár a temp
lomba, az Úr asztalához, részt vesz a vallásos élet külső és 
tüntető felvonulásain és ünnepségein, de ezzel aztán be is fejezi
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vallásosságát s azzal, hogy a vallásos életnek eme külső kereteit 
megtöltse az igazi keresztyén élet tartalmával — már nem sokat 
törődik. így azután nagyon gyakran azt tapasztaljuk, hogy a 
templomban és templom körül a legnagyobb vallásosságot 
mutató emberek, az életben teljesen pogányok és könyörtele
nek. így lesz azután a mai keresztyén emberek vallásossága és 
keresztyénsége befejezetlen, félmunka.

Ez a félmunka jellemzi kötelsségteljesitését is. Erre azután 
csakugyan ráillik szentleckénk megállapítása: „Nem találtam 
a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek." Nem csoda, hogy 
közéletünket beteggé teszi a cím és rangkórság s a kitünteté
seket kereső törtetés. Nem csoda, ha a félmunka -— ami az 
evangélium szerint büntetést érdemelne — mai társadalmunk
ban megszokott és megengedett, az egész munka pedig már ki
tüntetésre számot tartó dolog.

Ember! halld meg a végítélet harsonájának serkentő szavát: 
Vigyázz, hogy minden munkád teljes legyen Isten előtt!

3. Aki felébred a tetszhalálból és Istennek él, aki mindig 
egész munkát végez, az a végítélet napján fehér ruhában fog 
megjelenni Isten színe előtt. Akin fehér ruha lesz, annak neve 
bekerül az élet könyvébe s arról maga Jézus fog vallást tenni 
az Atya előtt. Ez a végítélet harsonájának az ígérete és biz
tatása.

A fehér ruha a győztesek ruhája, akik az életúton sohasem 
cimboráltak a bűnnel, hanem Jézus katonájává váltak.

A bűn ellen győzelmesen küzdőknek örökélet jár, mert mel
lettük az a Jézus tanúskodik, aki azt mondotta: „Senki sem 
mehet az Atyához, csak én általam." (János 14, 6.) Bizonyos 
tehát, hogy akik Istennek élve, mindig egész munkára törekedve 
harcolnak a bűnnel, azok Jézus segítségével győzni fognak s 
azok jutalmul elnyerik az örök életet.

El tudsz-e képzelni nagyobb jutalmat és nagyobb boldog
ságot, mint a győzelemnek ezt a számodra örökéletet biztosító 
fehér ruháját? És érdemes-e ennek a ruhának az elnyerését koc
káztatnod csak azért, hogy ebben a rövid földi életben ideig- 
óráig élvezd azokat az örömöket, amiket a bűn kínál feléd? Óh! 
hallgasd meg a végítélet harsonájának ébresztő és serkentő 
szavát. Ámen.

Irányi Kamill
székesfehérvári lelkész.

Szentháromság utáni 26. vasárnap.
Délelőttre. — Dániel 12, 1—3.

1. Szövegmagyarázat.

Az 1. versnél figyelembe veendő a 10. r. 13. v., ahol a Dánielnek ki
jelentést vivő angyal úgy beszél Mihályról, mint az angyalok egyik elő
kelő fejedelméről, kinek segítségével az angyal győz Izráel érdekében.
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Isten harcaiban az angyalok is részt vesznek. Ez a harc nemcsak a látható, 
hanem a láthatatlan világban is folyik. V. ö. Ef. 3, 10; 6, 12. Isten népe 
a harcban nincs egyedül.

A szöveg nagy nyomorúság idején íródott, amikor Antiochus Epi- 
phanes kegyetlenkedett a zsidókon, megszüntette a templomi kultuszt és 
megszentségtelenítette a szent helyet. Égő lelkű hazafiak áldozták fel 
magukat a pogányság elleni egyenlőtlen harcban. Ebben az időben bizo
nyára sokan merítettek vigasztalást és a kitartásra erőt ebből a jövendö
lésből, mely szerint épen a legnagyobb veszedelem és nyomorúság idején 
jelenik meg Mihály, Izrael védője, hogy megmentse Izraelt. Azt a szent 
népet, melyhez csak azok tartoznak, akik be vannak írva az élet könyvébe. 
Mindegy, hogy az a nap életben, vagy már a sírban találja őket. A névleg 
izraeliták örök gyalázatra, Isten igaz népéhez tartozók örök életre támad
nak. Akik elől jártak a példaadásban s a bizonyságtevésben igazságra 
vive ezzel másokat is, azok különösen töndöklő dicsőség osztályosaivá 
lesznek.

A próféták egy képpé foglalják össze azt, ami közel van, s azt, ami 
távolabb esik. És Izraelre korlátozzák azt, ami az Üjtestamentum szerint 
minden nép megváltottjaié lesz.

Ahogy a Sátánról beszélünk, époly bibliai megalapozottsággal beszél
nünk kellene az angyalokról, főkép Mihály arkangyalról. Ez a textus Szent 
Mihály napjára, Szth. u. 19. vasárnapra igen jó lett volna.

2. Igehirdetés.

Isten népének kiváltsága.

Az egyházi esztendő utolsóelőtti vasárnapja az utolsó idők 
felé fordítja tekintetünket. Alapigénk szól arról a kiváltságos 
helyzetről, melyben Isten népe ezt az időt átéli.

1. Isten népének kiváltsága a nyomorúság.
Isten az övéinek itt a földön csak nyomorúságot igér. 

A nyomorúság nemhogy fogyna, de egyre nő. S az utolsó idők
nek egyenesen ismertető jele, hogy minden eddiginél nagyobb 
nyomorúság lesz. A Jelenések könyvének 6. fejezete háborút, 
éhínséget, a föld negyedrészét elpusztító halált, vértanuságot és 
természeti megrázkódtatásokat jövendöl erre az időre. Az Ür 
népe sem menekül meg ettől a nyomorúságtól, sőt épen övék 
a legtöbb szenvedés, mert az istenteleneknek hatalmuk van, 
hogy megöljék őket. Innen a vértanuság. A vértanuk már türel
metlenül kérdik is: „Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz 
még és nem állsz bosszút a mi vérünkért?11 A válasz az, hogy 
„még egy kevés ideig nyugodjanak, míg beteljesedik mind az 
ő szolgatársaiknak, mind az ő atyjokfiainak száma, akiknek 
meg kell öletniök, amint ők is megölettek". (Jel. 6, 11.)

Isten maga bocsátja övéire a nyomorúságot. A Sátán leg
feljebb eszköze ebben. (L.: Jób 1. és 2. fej.)

A nyomorúság tehát nem azt jelenti, hogy Isten elfordult 
tőlünk. Ellenkezőleg, Isten szeretetét bizonyítja. Nem szeren
csétlenek, hanem „boldogok vagytok, ha szidalmaznak és hábor
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gatnak titeket. . (Mt. 5, 11., 12.) Ne irigyeljük azokat, akik
nek csupa jószerencse az életük, mindig síma az útjuk. És ne 
bízzuk el magunkat, ha betegség, halál, szegénység és szeren
csétlenség eddig elkerülte a házunkat. Ez az elvettetés jele lehet' 
Ahogy az Ür ítéletét jelenti, amikor valakihez nem szól (Máté 
26, 63. Kajafás; Máté 27, Í4. Pilátus; Lukács 23, 9. Heródes), 
vagy amikor valakiért nem imádkozik (János 17, 9: „Nem a 
világért könyörgök, hanem azokért, akiket nékem adtál.“), ép- 
úgy lehet, hogy Isten végleg lemondott rólunk, nincs többé re
ménye megtérésünkhöz, amikor már nem is büntet és dorgál. 
(Akit szeret az Ür, azt dorgálja meg. Péld. 3, 12.)

2. Isten népének kiváltsága, hogy az Úr angyalainak oltalma 
alatt élhet. „Abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, 
aki a te néped fiaiért áll.“

Ne higyjük, hogy csak az van, amit látunk. Hiszen akkor 
Isten létezésében is kételkednünk kell. Az Írás egész határozot
tan beszél az angyalokról. A láthatatlan világ e lényei Isten 
körül vannak (Jób 1, 6; I. Kir. 22, 19.), szolgálnak néki (Dán. 
7, 10.), harcolnak Isten ügyéért (Máté 26, 53.), imádják Öt (Jel. 
7, 11.), őrködnek az ember felett (Zs. 91, 11.), vigasztalnak, erő- 
stíenek (Lukács 22, 43.), közvetítik Isten kijelentését (Lukács 2. 
Jézus születését, Máté 28, 5. feltámadását, Jel. 14, 6. angyal az 
evangéliummal), végrehajtják Isten ítéletét (alapigénk, Jel. köve, 
Máté 13, 30.).

Isten népe tehát nemcsak a földön harcol Isten országáért. 
A harc az angyalok világában is folyik. A mi harcunkat nehézzé 
teszi, hogy „nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, 
hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, melyek 
a magasságban vannak". (Ef. 6, 12.) Reménytelen is a küzdelem, 
ha csak magunkra támaszkodva, a magunk erejében bízva har
colunk. Ezzel a láthatatlan világgal szemben mi már előre le
győzőiteknek tekinthetjük magunkat.

De épen ez a tudat kényszerít bennünket a mindenható 
Isten oltalma alá. Tudnunk kell, hogy a győzelemhez csak az ő 
ereje elég. Tudnunk kell, hogy a mi győzelmünk az ő kegyel
mén függ. De tudnunk kell azt is, hogy Ö ezt a kegyelmet mind
nyájunknak készen tartja. Ha valóban harcolni akarunk a go
noszság lelkei ellen, Ő mellénk adja angyalait. Nem vagyunk 
hát egyedül. Nagyon vigasztaló tudni, hogy „Mihály, a nagy 
fejedelem, Isten népének fiaiért áll“.

3. Isten népének kiváltsága a dicsőségre való feltámadás.
Az angyal megjelenése az élőknek, de csak az élet köny

vébe írottaknak szabadulás. Ha most harsanna fel az ítéletre 
hívő trombitaszó, neked szabadulást hozna-e? Arra a napra 
állandóan készen kell lennünk. Téged készen találna-e? „Boldo
gok a szolgák. . . “ (Lukács 12, 37.) — Vagy azok közt lennél, 
akik Isten színe elől elrejtőzni igyekeznek? Ezek azt mondják 
a hegyeknek: „Essetek ránk és rejtsetek el annak színe elől, aki 
a királyi széken ül.“ (Jel. 6, 16.) Az istentelennek a föld sötét
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mélyén a teljes megsemmisülés is jobb volna, mint Isten színe 
elé kerülni.

Istent azonban a föld mélyében, a sírban sem kerülheted ki. 
„Ha a seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy“ (Zs. 139, 8.). Ne 
hidd, hogy annak már feltétlen jó, aki meghalt. A sír sem a 
békés nyugalom helye! A lelkiismeret ott is él és retteg a nagy 
találkozástól. Hiába menekültél a halálba Isten elől, az ő paran
csára sírod is megnyílik és kiad téged néki. Ha egész addig 
sikerült is elodáznod a vele való találkozást, ott jaj neked, hi
szen előtte az igaz is úgy esik össze, mint a halott. (Jel. 1, 17.)

Az igazak azonban örök életre serkennek fel. „Fénylenek, 
mint az égnek fényessége1', mennyei dicsőség részesei lesznek.

Nem mindenki feltámadásáról van itt szó. „Sokan." Jel. 20, 
4—6: „Látám azoknak lelkeit, akiknek fejőket vették a Jézus 
bizonyságtételéért. . .  és uralkodtak a Krisztussal ezer eszten
deig. A többi halottak pedig meg nem elevenedének, mígnem 
betelik az ezer esztendő. Ez az első feltámadás."

Hol vannak azok, akik mai egyházunkat képviselni fogják 
az első feltámadáskor? Hol vannak, akik életüket adják a Jézus 
bizonyságtételéért, akik nem imádják a fenevadat, akik nem 
vették annak bélyegét kezükre és homlokukra?!

„Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban."

3. Vázlat.

Angyali hivatás:
/. Amiben ember is részt vehet:
Isten előtt járni.
Szolgálni Istennek, embereknek.
Harcolni a gonosz ellen.
Kijelentést vinni.
2. Amiben ember nem osztozhat velük:
A végítélet végrehajtása.

Délutánra. — Jelenések 7, 9—17.

I. Szövegmagyarázat.

A mennyben nagy gyűlés szemtanúja János. Középen királyi széken 
ül Isten maga. Körülötte trónusokon, fejükön koronával ül a 24 vén, 
vagyis 24 angyalfejedelem és a 4 lelkes állat, amelyek leírásuk szerint 
azonosak lehetnek az Ezékiel 1. és 10. fejezetekben leírt Kerubokkal. 
(Nem állatok tehát, hiszen beszélnek és imádkoznak. A régies „állat" ki
fejezés helyett jobb az „élőlény".) Mfndannyiukat körülfogja a hatalmas 
angyalsereg.

Ez előtt a gyűlés előtt történik a hétpecsétes könyv felnyitása a 
Bárány által. A hatodik pecsét felbontása után jelenik meg előttük a min
den nép közül való üdvözültek sokasága.
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2. Igehirdetés.
Dicsőség Istennek.

A mennyei sereg Istent dicséri.
Dicsérettel járul az Úr elé az üdvözülteknek megszámlál

hatatlan serege. Ott állnak fehér ruhában, kezükben pálma
ágakkal, a győzelem jelvényével. Győztesek ők. Győzelmesen 
kerültek ki az élet nagy harcából. Nem szöktek meg a nyomo
rúság elől, nem igyekeztek megalkuvással elkerülni azt. Halálig 
kitartottak. Igazán minden dicséretre és elismerésre méltók.

De ahelyett, hogy őket dicsérnék, ők dicsérik az Urat. 
„Az idvesség a mi Istenünké, aki a királyi székben ül és a 
Bárányé."

Keresztyén ember csak így gondolkozhat: Ha üdvözülök, 
az nem az én érdemem lesz, hanem Istené egyedül. Nemcsak 
a gazdagnak (Márk 10, 25.) lehetetlen a mennyek országába 
jutni, hanem lehetetlen ez minden embernek, így nekem is. 
Minden igyekezetem mellett sem tudok bűn nélkül élni. Érdem 
szerint csak a kárhozatra juthatok. Ha mégis én, a por és hamu, 
a legutolsó bűnös üdvözölhetek, az egyedül Isten kegyelméből 
lehetséges. Ezért egyedül övé a dicsőség!

Ahogy egy a Vének közül ismerteti őket János előtt, bizo
nyára mindenegyes mondatra hála tölti el a szívüket.

Istené a dicsőség, hogy vérét ontotta értük is a Bárány s ők 
megmoshatták ruhájukat a Bárány vérében. Krisztusért bocsá
tott meg nekik Isten. Hova lennének a Bárány nélkül?!

Övé a dicsőség, hogy ki tudtak tartani a nyomorúságban. 
Mivé lettek volna, ha Ő nem adja Szentlelke erejét nekik?

Övé a dicsőség, hogy templomában szolgálhatnak éjjel és 
nappal. Ha az Ür idejében nem ragadja meg őket, akkor most 
a Sátán jármában nyöghetnének örök reménytelenséggel.

Övé a dicsőség, hogy sem éhség, sem szomjúság, sem a 
nap heve nem árthat nékik többé. A jó Pásztor legelteti őket.

Övé a dicsőség, hogy nincs többé könny. Egyetlen bána
tuk — ugyanaz, mint Istené is, — qlkárhozott kedveseik miatti 
szomorúság. A Bárány boldog szemlélése azonban teljesen be
tölti, lefoglalja a lelkűket.

A dicséretet folytatják az angyalok is: „Ámen: áldás és 
dicsőség és bölcseség és hálaadás és tisztesség és hatalom és erő 
a mi Istenünknek mind örökkön örökké, Ámen."

A te hangod mikor vegyül ebbe a hatalmas, szent szavaló
kórusba?

3. Vázlat.

1. A földön: Vérét ontó Bárány.
Nyomorúságban élő ember.
2. A mennyben: Uralkodó Bárány.
Üdvösségre jutott ember.

Garam Lajos
egri lelkész.
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Szentháromság utáni 27. vasárnap.
Délelőttre. — Préd. 12, 13—16.

1. Szövegmagyarázat.

13. v. A bölcseknek, — Salamonnak, prédikátoroknak stb. — beszédei 
sarkalják a lelkeket gondolkodásra; mint Istennek az Igéje, élesebbek 
minden kétélű fegyvernél (Zsid. 4, 12.) és tövisként nyugtalanítják a szívet 
azoknak szavai, kiket Isten a gyülekezet tanítóiul rendelt. — A bölcsek is, 
meg a tanítók is az „Egy pásztortól" nyerték e beszédeket. Izraelben ez 
az egy pásztor; Isten. (Zsolt. 23, 1. stb.); — mi tudjuk, hogy a „Jó Pásztor" 
(Ján. 10.)

14. v. Ez a vers annál többet mondóbb lesz számunkra, minél inkább 
közelednek az apokaliptikus idők. Testet-lelket fárasztóan óriási az iro
dalmi termés. És megdöbbenünk, ha arra gondolunk, hogy ebből mily 
hihetetlenül kevés szolgálja Isten dicsőségét (még a „vallásos" irodalomból 
is, nem szólva a többiről). Ha pedig nem Isten dicsőségét szolgálják, 
akkor méltán tarthatjuk ezeket is az utolsó időkre jellemző, még a 
választottakat is próbára tevő antikrisztusi termékeknek. (Máté 24, 24.)

15. v. Ha az apokaliptikus időkre gondolunk, azokra nézve különö
sen irányadók az „egy Pásztor" szavai. E vers szerint ez két tételbe fog
lalható össze: a) „félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvös- 
ségteket" (Fii. 2, 12.); b) ugyanakkor tudd meg, hogy a fő cél Istennek 
a dicsősége (soli Deo glória): „Ez az ember fő dolga".

1-6. v. És az ítéletkor ez lesz az egyedüli mérték: Isten dicsősége. 
A „jó“ és „gonosz" tett egyaránt megméretik ezen. S ami nem hitből 
(Krisztus vére által megigazító hitből) van, az mind bűnnek nyilváníttatik 
(Rom. 14, 23b.). Az igazán hívők számára ez a Krisztusnak reményteljes 
örömmel várt napja (II. Kor. 5, 1—10.); a hitetleneknek rettegő megjele
nés az ítélő Krisztus előtt.

2. Vázlat.

„Az Egy Pásztor utolsó szavai..."

1. Az utolsó idők.
2. Az utolsó tanítás.
3. Az utolsó nap.

3. Prédikáció.

Az egyházi esztendő utolsó vasárnapja arra irányítja figyel
münket, gondolkodjunk el kissé azon: mi lesz majd akkor, ha 
nem csak nemzetek, országok tűnnek el és támadnak újak, ha
nem amikor majd „ég és föld elmúlnak1'; mi lesz akkor, ha az 
én számomra is megállanak véglegesen az idő órájának kerekei; 
mi lesz velem azon az utolsó napon, mikor majd nékem is oda 
kell állanom Isten színe elé.

I. Az egyházi esztendő utolsó vasárnapján mi épp ahhoz 
megyünk, aki mindezekre a kérdésekre a legbiztosabb választ, 
a legtöbb felvilágosítást tudja adni: Jézushoz. Oda kuporodunk
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lábaihoz: máris olyan megnyugvás, meleg bizalom ébred lel
künkben. Azután hallgatjuk a szavakat, amelyek az „egy Pász
tortól adattak". Milyen jó tudnunk, hogy nem talánozó, latol
gató emberi szavak meghallgatására gyűlünk össze; milyen meg
nyugtató, hogy az Igének Isten országából közvetítő hangszó
rója holnap sem fog mást mondani, mint ma, vagy amit év
ezredekkel ezelőtt hirdetett. Mert minden szó, melyet a Mester 
mondott, megmásíthatatlanul az utolsó számunkra. — És még 
van egy áldott tulajdonsága az Ö szavainak: élő, hatalmas 
beszéd, melyet nem lehet egykedvűen, vagy tétlenül hallgatnunk. 
Milyen jó lenne, ha ez az Ige itt nyugtalanítana halálos meg
oldásnyerésig meg nem szűnő nyugtalansággal, hogy majd ne 
akkor nyugtalanítson örök gyötrődéssel, amikor már késő. Mert 
ez a mai Ige olyan akar lenni számodra, mint az ösztöke.

Nos mit szól a Pásztor? „Mindezekből fiam intessél meg: 
a sok könyvek írásának nincs vége." Pedig akkor nem is volt 
olyan hihetetlenül sok könyv forgalomban, mint most. Isten 
Lelke előre megmondotta: a könyvek új és új áradata fog meg
születni e Világon. Mindegyik hirdet, kínál valamit: szórakozást, 
tudományt, életkérdésekre megoldásokat, megváltást, hamis 
tanokat — s közöttük akad néhány, amely Isten akaratával 
ismertet meg. És ma, ezekben az utolsó időkben, méginkább 
látjuk ezt. Micsoda rengeteg a könyv, a tanács, a jelszó, a 
világnézet! És mind azzal az igénnyel lép fel, hogy neki van 
igaza. Hát vájjon ilyen sokféle igazság lenne? Mi ebben a zűr
zavarban is a Mester lábaihoz telepedhetünk és hallhatjuk a jó 
Pásztor ismerős, csalhatatlan szavát: Máté 24, 4., 24. Faluhelyen, 
városon egyaránt láthatjuk annak jeleit, hogy az utolsó időket 
éljük. Az ördög mindent megpróbál, hogy ha lehet el hitesse 
még Krisztus választott gyermekeit is. És aki e világ fejedelmé
nek hitető tanításaival foglalkozik úgy járhat, mint Igénk 
mondja: elfárad benne teste-lelke, elpocsékolja idejét és efejét 
a hasztalan való keresésben, •— vagy teljesen eltévelyedik és 
mindkét esetben kárhozat vár reá, mert elmulasztotta a talál
kozást az Élet Fejedelmével . . .

II. Ezért az Ige ezen az utolsó vasárnapon megtanít benőn
ket arra, ami minden más között Istennek utolsó, legfontosabb 
szava hozzánk. Akármit mond ez a világ s vele együtt az ördög 
és a te értelmed — minden tanításnak, minden gondolatnak egy 
a summája, egy a szükséges dolog: Isten dicsősége. Milyen más 
megvilágításba kerül így minden. Minden haszontalan, káros 
tévelygés, ami nem szolgálja egyesegyedül a magát Krisztusban 
kinyilatkoztató Isten akaratát. Hányszor mondjuk ezt: most nem 
érek rá Isten ügyével foglalkozni, van más fontosabb dolgom. 
Nem igaz! Sőt egyesegyedül csak Isten dicsősége az ok és cél, 
amiért itt vagyok. Amint Igénk mondja, „ez az embernek fő 
dolga". Félelemmel és rettegéssel gondoljunk arra, hogy ma 
még van alkalmunk találkozni az életet kínáló Jézussal. És csak 
az az ember tudja Isten akaratát tenni, aki igazán az Ő meg-
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váltott gyermeke lehetett. Tudd meg tehát az egyházi esztendő 
ez utolsó vasárnapján azt, hogy csak azért hivattál életre, hogy 
Isten dicsőségére élj, hogy az Ő akaratát tegyed és parancsola
tait megtartsad. Akármi is erről a véleményed. Emlékezz csak a 
fügefa példázatára: csak azért ültették, hogy gyümölcsöt terem
jen; s csak ezt az egyet nem cselekedte. És azonnal el kellett 
száradnia. Kemény beszéd ez, de így van.

III. Mert a Pásztornak harmadik szava azt mondja ma né- 
künk, hogy azon az utolsó napon nemcsak hogy minden ember, 
de minden cselekedet is oda állíttatik az Ő színe elé, minden tit
kos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Mi itt a földön 
osztályozhatjuk: ez jó — ez gonosz. Sőt ahány ember, annyiféle 
a jó és a gonosz. Ki tud ezen el igazodni? Akkor meg majd 
egyetlen egy mérték lesz: mi származott egyedül a tiszta hitből 
és mi szolgálta egyedül Isten dicsőségét. Hiszen az írás szerint 
„ami hitből nincs, bűn“ Isten előtt és minden elmúlik, de aki 
Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Nem gondolkodtál-e 
még azon, milyen megdöbbentő felocsudás lesz az, ha majd leg
bizonyosabbaknak hitt jócselekedeteidről, talán legnemesebb 
szolgálataidról kiderül, hogy nem segítenek rajtad!? Pedig egye
dül ezekben bíztál s ott kiderül, hogy éppen azok vádolnak 
majd. Hátha még a magunk számára nyilvánvaló, de mások elől 
titkolt bűneink kerülnek sorra! Amelyeket úgy szeretnénk el
feledni. De Isten nem felejt!

Hogy akkor majd megállhassunk, ahhoz egyetlen egy mentő 
eszköz van, amelyet itt fogadhatsz el. Isten Fiának, az Ür 
Jézusnak vére, megtisztíthat minden bűnödtől (I. János 1, 7.). 
Ha ezt hitben elfogadod, téged is megtisztíthat. És amelyik 
bűnöst az Ö vére itt megtisztított, azt ott fel fogja menteni.

íme, az egyházi év utolsó vasárnapján intett a Pásztor. A 
választ ki-ki maga adja meg vagy itt, vagy ott kell megadnia, 
ahöl már minden késő lesz. Ámen.

Délutánra. — Jel. 22, 12—17.

1. Megjegyzések.

14. v. Az eredeti szövegben így hangzik: „boldogok, akik megmos
sák ruháikat, hogy joguk lehessen . . . “ A „megtartják az Ö parancsolatait'1 
csak az eredeti szöveg kritikai apparátusában szerepel. Luther, aki nem 
tudta a Jelenések könyvét eléggé becsülni, az utóbbi fordítást alkalmazza; 
úgyszintén a Károli-biblia is. Pedig valószínűbb és összehasonlíthatatlanul 
többet mond az előbbi: akik megmosták ruháikat (t. i. a Bárány vérében; 
v. ö.: rész 7, 14.). Az egész vers értelme megvilágosodik így, sőt ennek 
fényében érthetjük meg a második fordítás helyes értelmét is.

15. v. Minden „boldogokéhoz tartozik egy „jaj“ is. (Oehler W.) — 
„Ebek": a Jézust el nem fogadó pogányság. (Máté 15, 26.)

16. v. Különös nyomatékkai figyelmeztet: én vagyok az a Jézus, aki 
adója és tárgya is ezeknek az ígéreteknek. Hisz’ oly fontos, hogy ezt 
minden kételkedő megtudja . . .
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17. v. A Szentlélek és műve (v. ö. III. hitág.) tökéletes összhangban 
felelnek: jövel! Itt világosodik meg különösen Róm. 8, 14—16. és 26 v. 
Ezt kell imádkoznia az egyes hívőnek is s mivel rövid az idő, a szegénye
ket, betegeket (Lukács 5, 31, 32.) és szomjazókat mégegyszer hívja a 
kegyelem evangéliuma: élet vizét — ingyen...

2. Vázlat.

„Imé, hamar eljövök."

1. Jézus ígérete: Imé, hamar eljövök.
2. a) A gyülekezet fohásza: jövel! b) A hívő fohásza: jövel!
3. Az evangélium biztatása: az élet vizét — ingyen!

3. Prédikáció.

1. A zsoltáríró azt mondja: Isten előtt ezer esztendő annyi, 
mint egy nap és egy nap annyi, mint ezer esztendő. Ezért mondja 
az Úr: Imé, hamar eljövök. Lehet, hogy ez a hamar itt lesz már 
ma, lehet, hogy évezredeket rejt még magában. Mindenesetre 
úgy lesz itt váratlanul, mint Noé napjaiban.

Jársz a magad útján s egyszer csak kifogysz az időből . . . 
Mert az Úr Jézus hamar eljön. Gondold meg, ha Isten előtt ezer 
esztendő annyi, mint egy nap, mi előtte az emberi élet? És 
amikor a halál fagyos keze lezárja szempilládat, kivesz Isten 
az időből téged s a következő pillanat számodra már az utolsó 
ítélet lesz, amelyre eljön az Úr Jézus. Ugy-e hamar eljő?!

Milyen egyformák vagyunk mi, emberek s mégis lesznek 
akik számára az a nap öröm napja lesz és vannak, akikre bor
zalom virrad akkor. Mert ha eljő, az övéivel bemegy majd, 
hogy uralkodjék Isten dicsőségében. Boldogok lesznek azok, 
akik itt a földön bűnüknek minden szennyes rútságát megmos
hatták a Bárány vérében. Tudod-e, hogy attól az első paradi
csomi bűntől kezdve bezáratott az ember előtt Isten király
ságának kapuja? Csak egy mód van arra, hogy valaki ezeken 
a kapukon át bejusson az üdvösségre: ha megmosatott minden 
bűnéből hófehérre a Bárány vérében; ha már itt a földön való
ban megismerte az Ür erejét; ha már itt megtalálta Jézusban az 
ő új életre szülő Megváltóját. És aki — mint délelőtt hallottuk 
ebből a hitből kifolyólag tudott élni Isten dicsőségére s meg
tartani az Ö parancsolatait. „De kinn maradnak az ebek." Az 
ebek alatt épp azokat érti az írás, akiket nem tisztított meg a 
Bárány vére és akik épp azért nem is teremhettek mást rossz 
fa létükre csak rossz gyümölcsöt. .. íme, Jézusnak az ígérete: 
hamar eljövök, azok számára boldogság, mert bemehetnek a 
kapukon az Ő országába; és sokak számára fájdalmas örök 
csalódás, mert kinn maradnak . . .

II. a) A gyülekezet ép ezért fohászkodik: Jövel Uram Jézus! 
Jövel szabadíts meg e világból, melyben oly nagy hatalma van 
a sátánnak. így fohászkodott akkor, amikor üldözték a zsidók
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az első keresztyéneket; így könyörögtek akkor, amikor a cir
kuszok véres homokján gyönyörködtek halálukban a pogány 
rómaiak; így várták az Urat akkor, amikor élet-, vagyonvesztés 
és gályarabság várt reájuk a Krisztus nevéért; így sóhajtoznak 
ma a szibériai bányák mélyén; és így kiált fel szavuk és ártat
lan vérük sürgetően, majd az elkövetkező idők üldözéseiben. 
(Jel. 6, 9—10.)

Istennek Szentlelke pedig együtt fohászkodik a gyülekezet
tel: jövel!

b) És ezért fohászkodik minden lélek, aki hittel meghallja 
az Igét: jövel Uram Jézus! Te látod mennyi itt az ördög hatalma; 
Te tudod, hányszor áztatja a szenvedés könnye orcámat; nincs 
itt zavartalan boldogság, arról gondoskodik a világ fejedelme; 
ismered szívem gyötrődését, hogy a kísértések miatt nem tud 
úgy szolgálni Néked, amint vágyna szeretetedtől életre keltve; 
a Te nagy vigasztalásod nélkül elalélnék, mert az én ősellensé
gem lelkiismeretem vádjával és gyarlóságaim megmutatásával 
szüntelen elcsüggeszt; ha nem tekinthetnék fel keresztedre, 
amely értem is felállíttatott, már végleg kétségbeejtett volna 
a kárhozat halálos rettegése. Tudom, akkor szűnik meg a táma
dás, akkor lesz igazán vége a harcnak, ha Te eljösz és dicsősé
ged végleg legyőzi az én ellenségemet, óh jövel Uram Jézus! . ..

III. íme, így Ígérte az Úr Jézus, hogy hamar eljön; így 
fohászkodik a gyülekezet és Isten lelke; így könyörög a hívő 
lélek. Ma még te is közéjük léphetsz. Ma még megtapasztalha
tod, hogy igazság ez. Ha még nincs célja életednek, ha szom
jas vágyakozással keresed a célt, az új életet, a szabadulást, 
a koporsó fájdalmán túl az élet biztos reménységét, ha nem 
elégít meg semmi más, amit megpróbáltál, ha rettegtet bűnöd 
és félve gondolsz arra az utolsó napra, — halld az Igét: „Aki 
szomjúhozik, jöjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét in- 
gyen.“ „Mosd le bűneidet" (Csel. 22, 16.) abban a szilárd hitben, 
hogy a Bárány vére éretted, rút bűneidért is ontatott. Akkor 
cselekszed az ő  akaratát, akkor tartod meg az Ő parancsát 
és majd bemehetsz Vele az élet kapuján, ha eljön; hogy te is 
elmondhasd: bizony jövel, Uram Jézus! Ámen.



529

B ö lc s ő tő l a  k o p o rs ó ig .

Szórványsors.
(A kárpátaljai misszió szervezési munkájának tapasztalatai.)

Városon, eleven életet élő gyülekezetben nőttem fel. Ez a fogalom: 
szórványsors, tökéletesen ismeretlen volt előttem. Amikor teológiára ke
rültem, volt valamelyes ismeretem a gyülekezeti lelkész s a hitoktató 
munkájáról. Szórványlelkész! — álmomban sem láttam ezt a típust.

Másodéves lehettem, amikor valaki felbuzdított egy szórványkörútra. 
Másodmagammal végigkerékpároztam Makónak akkor még teljességgel 
gondozatlan szórványait. A tapasztalatok megdöbbentettek. Ügy álltunk 
egy-egy falu közepén, mintha egy indiánregényeket buzgón olvasó gyer
meket a tényleges és valóságos préri kellős közepébe pottyantottak volna. 
Tájékozatlanul és tapasztalatlanul. Tanácstalan naívsággal beállítottunk 
a jegyzőhöz. Nadrágunk feltűzve s nyakig porosak voltunk. A jegyző 
nyájasan és szolgálatkészen mosolygott: igen ... igen ... evangélikusok... 
itt bizony alig van egy-kettő. Összesen két nevet s címet mondott. Ez volt 
az első megdöbbentő tapasztalat. Biztosan tudtuk ugyanis, hogy a faluban 
közel negyven evangélikus kell legyen. Elmentünk az egyik megadott 
címre, elbeszélgettünk az öreg bácsival s jött a másik döbbenetes tapasz
talat: a faluban több mint húsz éve nem láttak evangélikus lelkészt. 
Evangélikus földrajzunk ismeretében kóvályogtunk egyik szórványcsalád
tól a másikig. Láttunk buzgó, de elhagyott, kevésbé buzgó, de még el- 
hagyottabb, közömbös, hitehagyott, elkeseredett, szektába tévedt evangé
likusokat s fájdalmas valóságában felrémlett előttünk a szórványsors. 
Két hétig tekertük a kerékpár pedáljait egyik falutól a másikig, de a 
szórványhíveknek alig negyedét, ha láttuk. Ügy elnyelte számunkra a 
magyar puszta az evangélikusokat, mint a tenger a kavicsot. Tudtuk, hogy 
ott vannak, de ho l?!...

Ennek az útnak a tapasztalatai inkább romantikus kirándulás emléke
ként szűrődtek le bennem, semmint elkötelezésként. Eszemágában sem volt 
komolyan a szórványmunka felé orientálódni. Elvégeztem a teológiát, ki
kerültem s amikor hazajöttem, biztos voltam benne, hogy csakis városra 
kerülhetek.

És Isten tanyai szórványmunkába állított. . .
Fél éven keresztül jártam ki a tanyákra jómódú parasztokhoz és 

nyomorult zsellérekhez. Kimentem a tanyai iskolákba hitoktatást végezni 
kerékpáron, motoron, gyalog, vonaton, sível, szekéren. Kimerítő feladat 
volt. Nemcsak testileg, de főleg lelkileg, mert hiábavalónak látszott. Ástuk 
a Szentléleknek a csatornát s a Szentlélek nem akart belefolyni.

A régi szórványkörúton megláttam alapjaiban a szórványhelyzetet, 
a tanyai szórványmunkában pedig rádöbbentem az eredményes szórvány
munka elengedhetetlen alapfeltételére: lelki ébredés kell papnak s hívek
nek egyaránt. Enélkül verejtékes favágás a munka.

Ilyen tapasztalatokkal kerültem 1939 őszén Kárpátaljára. Három vár- 
megyényi terra incognita állt előttem. Evangélikus szempontból teljes-
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séggel felkutatlan 12.000 négyzetkilométer. Egyedüli támpont a munkácsi 
fiókegyház volt, ahol kislétszámú, de vágyakozó gyülekezetei találtam. 
Ennek gondozása eddig a havonként egyszer tartott istentiszteletből állott. 
Arra utasítottak feletteseim, hogy ne engedjem lefoglalni magam a mun
kácsiak számára, mert feladatom egész Kárpátalja megszervezése. Munkács 
tehát lélekszámának megfelelően részesüljön gondozásban. Most bevallom: 
nem tettem eleget ennek az utasításnak. Nem tudtam eleget tenni két 
okból: 1. Nem én fejlesztettem önálló gyülekezetté. Az fejlődött. Nem 
akaszthattam meg. 2. Kellett, hogy a szervezési munka mögött gyülekezeti 
háttér legyen. Képtelen voltam enélkül dolgozni. Munkácson szinte magá
tól indult meg a minden vasárnap délelőtti istentisztelet tartása, a heten
kénti házi bibliaórák, a hitoktatás, a missziói gyermekszövetség, a gyer
mekistentiszteletek stb . . .  Nem tudtam volna szórványhitoktatást végezni, 
ha nincs mögötte a munkácsi hitoktatás. Levegőben lógott volna szá
momra a szórványistentiszteletek tartása, ha nincs mögötte a minden 
vasárnap ugyanazon gyülekezetben végzett istentisztelet. Lehetetlen szór
ványmunkát végezni állandó közösség nélkül! Lehet, hogy a munkácsi 
bibliakör nem tudja, de az én szórványmunkámnak életfeltétele az a biblia
kör. Ha nincs mögöttem a munkácsi evangélikusoknak gyülekezeti életet 
élő kicsiny serege, még annyi eredménye sem volna az elmúlt évnek, mint 
amennyivel megáldotta gyarló munkámat az Úr.

A munkácsi gyülekezeti élet tehát, mint a szervezési munka magva, 
megindult. Ezzel egyidőben azonban az óriási szórvány felé kellett tekin
teni. Azzal már kezdetben tisztában voltam, hogy ekkora területet bejárni 
és gondozni vonaton, autóbuszon, vagy kocsin képtelenség. Gyorsabb és 
függetlenebb jármű kellett. Elengedhetetlen volt a motorkerékpár. Szándé
kosan használom a szót: elengedhetetlen. Sokan vannak, akik még ma is 
luxusnak tartják ezt, vagy legfeljebb jóindulatú maradi elnézéssel elisme
rik, hogy így eredményesebben lehet szórványt gondozni. Három vár- 
megyényi területet azonban — de kisebbet is -— független közlekedési 
eszköz nélkül gondozni nem lehet. Ha más ok miatt is, de a vasúti, 
vagy autóbusz menetrendtől való függetlenítés miatt érdemes így be
rendezkedni. Csak egy adatot említek: két nap alatt hívek felkutatása 
végett bejártam Beregszászt, Husztot, Taracközt, Rahót és Kőrösmezőt. 
Összesen 456 km-t. Ha nincs motorkerékpár,' akkor vonattal és autóbusz- 
szal négy és fél nap kellett volna s ebből két éjjel nem aludtam volna. 
A költségtöbbletről nem is szólok. Időt és pénzt takarítunk meg, ez azon
ban elenyészik amellett az óriási előny mellett, hogy jóval többször és 
intenzívebben gondozhatjuk szórványainkat. Az egyik finn gyülekezet 
autót vett lelkészének azzal a kívánsággal; bár minél előbb nyűné el 
a gyülekezet szolgálatában. Ők már belátták, hogy nem luxus a gyüleke
zeti autó, vagy motor, hanem a szórványmunkának egyik dologi feltétele.

Munkámat úgy osztottam be, hogy a hétnek két egymás melletti 
napját szabadon hagytam a távolabbi vidékek felkutatására s a beszerve
zett helyeken végzendő munkát állandó jelleggel csoportosítottam a hét 
többi napjára. A két szabad napon mentem a távolabbi terra incognita 
területeimre. Ahol nem tudtam evangélikusokról, bementem a református 
lelkészhez s ott rendszerint kaptam kiindulópontot, máshol a jegyzői hiva
tal adott útbaigazítást. Egyik hívőtől a másikig ment a kutatás.
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Amint ez így megindult s lélegzeni kezdett a missziói körzet, azon
nal felfektettem a gyülekezeti katasztert. Külön a hívek pontos névsorával.. 
Kellett ez a tisztánlátás kedvéért is. Külön vettem Munkácsot s külön 
a körzet területét. Munkácsnál a felragasztott térképen pirosfejű gombos
tűkkel megjelöltem azokat a helyeket, ahol evangélikus híveknél házi láto
gatást végeztem. Kárpátalja térképén viszont rajzszöggel jelöltem meg 
a felkutatott községeket s kis papíron ráragasztottam a rajzszögre az ott 
talált evangélikusok számát. így sokkal világosabb áttekintést kaptam 
munkaterületemről.

Állandósítottam a kiszállásokat ott, ahol hitoktatásra váró gyerme
künk, vagy gyermekeink voltak. A hitoktatást — ahol csak lehetett — 
minden áldozat árán el akartam végezni, mert kétségtelen előttem, hogy 
szórványaink sorsa ezen a kérdésen fordul meg.

Időileg és fizikailag már ez is súlyos nehézségekbe ütközött. Hátha: 
még az összes hívek lelkigondozására gondoltam! Ma is sokszor állok meg 
a körzet térképe előtt s megborzadok a roppant szétszórtságon. Az eddig 
látott és gyakorolt szórványgondozás sémája az volt, hogy a kis szórvány
központokba kijártunk istentiszteletet tartani és hitoktatni, Kárpátalján 
fel kellett adni az istentiszteleti szórványgondozást. 22 olyan községem 
van, ahol a hívek száma négyen alul van. Ezek a községek is egymástól 
20—45 km távolságra vannak. Ki nem vonhattam őket a református test
véregyház gyülekezeti életéből, mert lehetetlen lett volna számukra ugyan
olyan intenzív közösségi életet teremtenem. Viszont évenként egyszer, 
három négy ember számára istentiszteletet tartani — ez nem lelkigondo- 

• zás. Más utat kellett keresni.
Leírom a talált utat. Az őszinteség kedvéért azonban meg kell 

említenem, hogy még nem tudtam teljes megvalósuláshoz juttatni. A finn. 
kinkerinek s a háziáhítatnak a keverékére gondolok. Kinkerinek nevezik 
a finnek a cura pastorálisnak azon módját, amikor a lelkész „megszáll"' 
egy-egy családot, a háznép apraját-nagyját megvizsgáztatja a bibliából 
s az egyház tanításából, tájékozódik a család ügyéről-bajáról s a szükség
hez képest vigasztalást, bátorítást, dicséretet, erősítést vagy fenyítést ad. 
A mi szórványainkban meg kell találni egy magyar kinkeri formáját és 
lelkét. Szórvány gondozásunknak családlátogatáson kell alapulnia. Ezeket 
el kell mélyíteni a finn kinkerihez hasonlóan. Abból elhagynám ugyan a 
vizsgáztatást, helyette azonban elmaradhatatlanul beiktatnám a háziáhíta
tot. Élménynek és eseménynek kell lennie a lelkész látogatásának, amikor 
a család lelki ügyei feltárulnak, feloldódnak a kötöttségek s a minden- 
napiasságból kikapcsolódnak. Isten színe előtt álló családdá kell válnia 
s így magától folyik bele a látogatás a háziáhítatba. Szórványban ezt 
azért tartom a lelkigondozás helyes útjának, mert egyrészt bizonyság- 
tételben közelebb lehet férni a hívekhez, másrészt pedig — s ez szórvány
ban felbecsülhetetlen előny — nincs vasárnaphoz kötve. Természetesen 
ennek az eredményessége erősen függ a lelkész felébredt voltától. A mód
szert hiába valósítjuk meg, ébredés nélkül lelki favágás, vagy legjobb eset
ben szerkesztői üzenetekhez hasonló lelki klinika lesz. Az egyház Ura 
pedig jóval többet vár.

A szórványmunka tapasztalatai között meg kell említeni a sajtószol
gálat eredményességét is. Ahová a lelkész nem tud eljutni állandó rend-
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szerességgel, oda el tud jutni a sajtó. Két dolgot kell szolgálni a sajtó 
útján: igehirdetést és a hívek összekapcsolását. Az ilyen sajtószolgálatnak 
rendszeresen kell eljutnia minden szórvány hívőhöz. Nem lehet tehát elő
fizetési toborzással elintézni a dolgot, sem pedig kisebb sajtótermékek 
időnkénti szétküldésével. Ahol mód és lehetőség van rá, megoldást jelent 
a litografált szórványhíradó. Munkálni lehet vele az igehirdetést is és külö
nösen a hívek összekapcsolását. Kárpátalján az Üzenet c. szórványlappal 
oldottuk meg a kérdést. Az Üzenet vállalta, hogy minden kárpátaljai 
evangélikusnak küldi a lapot előfizetés nélkül és állandó rovat keretében 
helyet biztosított a külön kárpátaljai hírek és közlemények számára. 
Az Üzenettől ez teljes mértékben szolgálat.

Ennyit röviden a kárpátaljai misszió életének megindulásáról. Szerve
zési munkáról volt csak szó — arról is hiányosan — s nem eredményekről, 
nehézségekről, vagy harcokról. Mert ezekről is sokat lehetne írni. Befeje
zésül hadd érintsük a szórványmunkának a mai adottságok közötti egyik 
személyi feltételét. Legyünk tisztában azzal, hogy a szórványmunka nagy 
áldozatvállalással jár. Emberi ésszel számítva nem megélhetés a szórvány- 
lelkészkedés. Sokszorosan több fizikai fáradtságot kell vállalni, mint a 
homogén gyülekezet lelkészének s jóval kisebb anyagiakért. Megélni nem 
lehet belőle, csak vegetálni. így az emberi ésszel. De legyünk azzal is 
tisztában, hogy az egyház Ura nem tisztviselői hivatalra osztott be, nem 
kenyérkereseti lehetőségeket kínál, hanem szolgálatra hív el. Ne akarjunk 
az egyházból élni, hanem az egyházért. Szeretném ezt a mondatot nagyon 
aláhúzni. Isten igéjét vegyük nagyon komolyan: aki a mezők liliomát fel
ruházza, gondot visel mirólunk is. Ha az életszükséglet hiányt szenved, 
mindig kielégíttetik. Ha szükség van valamire, megadja az Ür. A szórvány- 
lelkészi sorsnak boldog megtapasztalása ez.

K a te d rá n.

A hit által való megigazulás tana 
és a gyermek.

Az evangélikus keresztyénségnek egyik legfontosabb alapvető taní
tása „a hit által való megigazulás" nevén ismeretes. Ez a tanítás minden 
emberi büszkeségnek és önmegelégedésnek a lehetőségét vágja el azzal 
a megállapításával, hogy az ember önerejéből, a saját cselekedeteivel nem 
tud Istenhez eljutni, nem tudja a maga bűnös énje és a szent, igaz 
Isten közötti szakadékot áthidalni. Az ember bűnössége miatt tehát 
megérdemli Isten büntetését és kemény ítéletét. Azonban a Jézus Krisztus
ban való hit által, mely Istennek ajándéka, nemcsak veszendő bűnösöknek 
tudjuk magunkat, hanem Isten gyermekeinek is; nemcsak kárhozatra és 
ítéletre méltóknak, hanem kegyelmet és bocsánatot nyerteknek is. (Sola 
gratia.) Keresztyén hitünkben lemondunk minden képzelt emberi érdemről
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és minden reménységünket Krisztusba vetjük. Törhetetlenül bízunk abban, 
hogy semmiféle hatalom, még bűnösségünk sem szakíthat el Isten szerete- 
tétől, mely az Úr Jézus Krisztusban van. (Sola fide.) Nyilvánvaló, hogy 
a „hit által való megigazulás tana" evangélikus keresztyénségünknek mint
egy a szívét-lelkét adja, azért méltán nevezhetjük annak „a hitcikknek, 
mellyel áll vagy esik az evangélikus egyház". (Articulus stantis aut caden- 
tis ecclesiae.)

Kérdés azonban, hogy miképen viselkedik a gyermek az evangélikus 
keresztyénség ezen rendkívül fontos tanításával szemben, mikor tudjuk, 
hogy Luther Márton is csak a férfikor küszöbén, nehéz lelki harcok és 
vívódások árán jutott el a hit által való megigazulás tanának boldogító 
ismeretére? Kérdés, hogy a 8—10 éves gyermek felfoghatja és sajátjává 
teheti-e ezt az alapvető reformátori tanítást?

Hogy a kérdésre megfelelhessünk, a következőket kell megfontolnunk:
1. Tagadhatatlan, hogy a gyermekben már a 6—8 éves korban erős, 

kifejlett igazságosság él. Ez az igazságosság azonban tisztán törvény- 
szerű, mondhatnók: ószövetségi jellegű. Főelve tehát az, hogy a jó embe
rek jutalmat, a rosszak pedig büntetést érdemelnek. A gyermek csak
ugyan ennek az alapelvnek megfelelő magatartást tanúsít. így meg
kívánja és elvárja, hogyha helyesen cselekedett és kötelességét teljesítette, 
akkor szülei vagy tanítója őt megdicsérjék és megjutalmazzák. Viszont 
egész természetesnek tartja azt is, hogyha rosszat követ el, akkor a bünte
tést el kell viselnie. Szinte megzavarja az a körülmény, ha a büntetés 
valamilyen okból váratlanul elmarad. Ezt a szigorú, törvényszerű fel
fogását érvényesíteni akarja tehát társaival szemben is. Ezen a fokon 
tehát a gyermek még nem jutott el arra az erkölcsi felfogásra, hogy 
önmagunk cselekvését ugyan az erkölcsi törvények alapján kell elbírál
nunk, de mást elítélnünk — épen a saját bűnösségünk tudatában — jogunk 
nincsen. A gyermeknek ez a szigorú törvényszerű álláspontja csak akkor 
inog meg, ha a hozzá közelálló vagy az előtte rokonszenves személyek, 
egyének cselekedeteinek az elbírálásáról van szó. A gyermek tehát hajla
mos a kivételezére, a személyválogatásra is.

2. A gyermek felismeri ugyan a bűnös cselekedeteket, a vétkes tette
ket, tehát különbséget tud tenni a jó és rossz között, de általában nem 
jut el arra a belátásra, hogy a bűnösség az emberi természettel velejáró 
és attól elválaszthatatlan állapot. Bűnnek tartja tehát a gyermek pl. Kain 
szörnyű gyilkosságát, Józsefnek rabszolgául való eladását, Absolonnak 
lázadását atyja ellen, a Jézust megtagadó Péter eljárását, Jézus halálra 
ítélését és megfeszítését stb. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy fel
fogta, vagy megértette volna az emberiség általános bűnösségéről szóló 
keresztyén tanítást. („Mert az ember szívének gondolata gonosz az ifjú
ságától fogva." I. Móz. 8, 21. v. „Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölköd
nek Isten dicsősége nélkül." Róm. 3, 23. v.) A gyermek számára ez csak 
annyit jelent, hogy amint ezek a bibliai személyek elkövették a rosszat 
és bűnbe estek, úgy alkalmilag jót is tudnak cselekedni, alkalmilag Isten 
akaratát (tízparancsolat, hegyi beszéd) is teljesíteni tudják. A bűnnek tehát 
az egész világot átfogó és behálózó hatalmát, az egyes ember életének leg
nagyobb és szinte leküzdhetetlen ellenségét nem látja a maga szörnyű 
valóságában és jelentőségében.
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3. Mivel tehát a gyermek az ember bűnösségét a látható gonosz 
cselekedetekben és tettekben látja, nem pedig a bűnös emberi természet
ben — mely forrása, létrehozója a gonosz tetteknek —, azért számára 
ezeknek az egyes látható bűnöknek megbocsátása és elnézése a fontos. 
Istennek a bűnöket megbocsátó szeretetét és kegyelmét megérti, hiszen 
a családi életben is nem egyszer követett el helytelen dolgokat, és bűnös
ségének, vétkességének a tudatát csak a szülők bocsánata és elnéző szere- 
tete szüntette meg. Ellenben az a mélyebben járó igazság, hogy Istentől 
tulajdonképpen egész bűnös emberi természetünknek a gyökeres megválto
zását, újjászületését kellene kérnünk, számára sokáig alig felfogható és 
megérthető. Hangsúlyozzuk tehát, hogy a gyermek lényegében helyesen 
fogja fel az evangélium üzenetét, mikor abban a bűnök bocsánatának 
és az Isten kegyelmének a hirdetését látja, de a megigazulás tanának, 
különösen pedig az emberi bűnösség tényének mélyebb felfogására és 
megértésére csak a későbbi években juthat el.

Mi következik tehát ebből a valláslélektani tényből az evangélikus 
vallástanítás számára?

1. Különösen a vallástanítás első éveiben a tanító ne hangoztassa 
állandóan a gyermekek bűnösségét és a jóra való képtelenségét. Hogy ők 
magukat bűnösöknek vallják, az ellenkezik az ő kicsinyesen önző, fel
színes és alapjában optimista természetükkel. Ne azzal kezdjük a vallás- 
tanításunkat, ami először csak sejtés- és érzelemszerűen, később egyre 
tudatosabban és határozottabban csak a haladó évek folyamán alakulhat ki 
a gyermekben, hogy t. i. a keresztyénnek állandóan bűnös embernek kell 
vallania magát, aki nem nélkülözheti Istennek a Jézus Krisztusban meg
nyilvánult kegyelmét és szeretetét. Ellenkező esetben elidegeníthetjük a 
gyermeki lelkeket az evangélium igazságától, melynek lényege mégis csak 
a megtérő bűnösről, a kegyelmes Istenről szóló örömüzenet. Vagy pedig 
az a veszély állhat elő, hogy növendékeink nem veszik majd komolyan 
az emberi bűnösségről és gonoszságról szóló és állandóan megismétlődő 
vallástanítói kijelentéseket. Tehát az általános emberi bűnösség hangoz
tatása helyett az első években inkább a konkrét gyermeki hibákra és 
bűnökre mutatunk reá és kiemeljük, hogy ezekkel a gyermekek bánatot 
okoznak szüleiknek és tanítóiknak, felháborodást keltenek az emberekben 
és szerencsétlenné teszik önmagukat.

2. Minden erőnkkel arra kell törekednünk, hogy a gyermekekben 
szeretetet, tiszteletet és bizalmat ébresszünk Jézus személye iránt. Hit 
Jézus Krisztusban, a Megváltóban a legfőbb dolog, amelyre a felnőtt el
juthat: szeretet Jézus, az Üdvözítő iránt a legfőbb dolog a gyermek életé
ben."*) Evégből állítsuk a gyermek elé Jézusnak szent, tiszta és jóságos 
személyét, elítélő haragját a bűnnel szemben, könyörületét a gyengékkel 
és nyomorultakkal szemben, ártatlan szenvedését és halálát. Csak ha sike
rült ezt a szeretetet és tiszteletet felébresztenünk Jézus egyedülvaló sze
mélye irán, csak akkor remélhetjük azt is, hogy a gyermekek lelkében 
felébred egyszer a hit a megváltó Jézus Krisztusban és hogy ez megmarad 
a serdülőkor kételyei és kísértései között. A Jézus iránti szeretetnek tehát

*) Rang Márton: Handbuch für den biblischen Unterricht. 1939. II. k. 
54. old.
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mintegy meg kell előznie és megalapoznia a Krisztusban való hitet, a 
vele életre és halálra szóló életközösséget.

3. Vallástanításunk egész ideje alatt a hit által való megigazulás taná
nak az elvi alapján állunk, annak szellemében tanítunk, de vallási igazsá
gának tartalmába és lényegébe csak fokozatosan vezetjük be tanulóinkat. 
Előbb a bibliai és egyházi történetek tanításával több éven át megfelelő 
tapasztalati és szemléleti alapról gondoskodunk, magának a megigazulás 
tanának hittani ismertetésére azonban csak a gyermekkor végén, illetve 
a serdülőkorban kerülhet a sor.

A számos felhasználható bibliai történet közül csak a következőkre 
utalunk: A bűnbeesés történetével kapcsolatban rámutatunk arra, hogy 
már az első emberpár szembehelyezkedett Isten akaratával és ettől kezdve 
a bűn, mint valami átkos, sötét örökség kíséri Ádám és Éva ivadékait 
nemzedékeken át a mai napig. A tékozló fiú klasszikus példázata számunkra 
főleg azért értékes, mert tárgyilag megfelel a hit által való megigazulás 
tanának, a gyermekek számára pedig sokkal egyszerűbb, szemléletesebb, 
tehát könnyebben érthető is. A farizeus és publikánus története pedig meg
győző erővel emeli ki, hogy Isten színe előtt senkinek sincsen joga vélt 
érdemeivel dicsekedni, még az emberi felfogás szerint legderekabb, leg
jobb ember is rá van utalva Istennek a bocsánatára és kegyelmére. Zacheus 
történetét, mely a népiskolai vallástanítási tervből hiányzik, főleg azért 
tartjuk szükségesnek, mert alig van bibliai történet, mely a gyermekek 
számára szemléltetőbben és meggyőzőbben bemutatná, hogy Jézus Krisz
tusnak áldott jelenléte, a benne való élő hit gyökeresen megváltoztatja 
a keresztyének külső, világi életét is és annak valóságos megújhodását 
hozza létre.

Az egyháztörténelemben különösen Pál apostol vagy Luther Márton 
kolostori tartózkodását használjuk fel a megigazulás tanának megalapo
zására és elmélyítésére. Még itt sincsen különösebb szükség arra, hogy 
a megigazulás tanát részletesen ismertessük. Ellenben egy október 31-iki 
megemlékezés a reformáció emléknapjáról, melyet a vallástanító a gyer
mekek számára tart, állítsa szembe egymással a világtól elvonult és a 
kolostorban bűnei miatt az elkárhozástól rettegő szerzetest, majd pedig 
a bűnbocsánat és az isteni kegyelem bizonyosságában az egész világgal 
dacoló (wormsi jelenet) hitvallót és az evangélikus egyházát önmegtagadó 
hűséggel építő és szolgáló nagy reformátort.

A kátétanítás köréből az 5. és 7. parancsolatokat, különösen pedig 
a második hitágazatot használhatjuk fel a megigazulás tanának megalapo
zása és elmélyítése érdekében. Az 5. és 7. parancsolat lutheri magyarázata 
meggyőző módon szemlélteti a gyermekek számára, hogy mi, emberek 
mennyire nem tudjuk betölteni Istennek akaratát, az önzetlen felebaráti 
szeretet követelményeit. A második hitágazat különösen számos alkalmat 
ad a tanító számára, hogy Jézus életével, szenvedésével és halálával kap
csolatban szóljon Istennek a bűnös emberiség iránt tanúsított atyai szere- 
tetéről, bocsánatáról és kegyelméről. Hogy azonban a gyermek a második 
hitágazat lutheri magyarázatának ezeket a szavait: „aki engem, elveszett 
és elkárhozott embert megváltott" — megérthesse, rá kell mutatnunk leg
alább Pál apostolnak és Luther Mártonnak az életére, akikben a bűnnek 
tudata és az isteni kegyelemnek a tapasztalata mindenkinél erősebben és



536

megrázóbban nyilvánult meg. Mellékesen meg kell jegyeznünk, hogy az 
Apostoli Hitvallás második és harmadik hitágazatának a lutheri magyará
zattal való kérdve kifejtő tárgyalását a népiskolai III. és IV. osztályban, 
amint ezt a népiskolai vallástanítási terv előírja, a gyermekek lelki fejlet
lensége miatt nagyon nehéz feladatnak látjuk. Kívánatos volna tehát a 
második és harmadik hitágazat részletes és beható tárgyalását a hatodik 
osztályra halasztani és a befejező kátétanítás részévé tenni. Egyes részle
teket a nevezett hitágazatok lutheri magyarázataiból a tárgyalt bibliai 
történetekkel kapcsolatban a gyermekek természetesen már előbb is meg
tanulhattak.

Ellenben „a hit által való megigazulás“ tanának részletes hittani 
természetű tárgyalását és ismertetését elegendőnek tartjuk a serdülőkor
ban, vagy a serdülést közvetlenül megelőző időszakban, melybe kb. a nép
iskola VII. és VIII. osztályában, illetve a továbbképző népiskolákban jut
nak növendékeink. Ebben a korban rendszerint szétfoszlik már a gyer
meki optimizmus naiv, boldog világa és a serdülő saját szomorú tapaszta
latai alapján is (renyheség, élvezetvágy, ébredő érzékiség stb.) megértheti 
és elfogadhatja a keresztyénségnek az emberi természetről vallott reális 
és lényegében pesszimista felfogását. Legalkalmasabb erre a célra a nép
iskolának VIII. osztálya, melyben a keresztyén hitnek főigazságait kell 
ismertetnünk; ekkor kerülnek szóba az evangélikus keresztyénség és a 
többi vallások között fennálló hitelvi különbségek. Most tehát feltétlenül 
szükséges az is, hogy a „hit által való megigazulás“ tanának teljes tartal
mát és a keresztyén életre való nagy jelentőségét megismertessük és mél
tassuk a serdülők előtt.

Ha így járunk el a megigazulás tanának tanításában, akkor időt enge
dünk a gyermeki lelkeknek, hogy felfogják, megértsék és egyre jobban 
magukévá tegyék annak mélységes igazságát és valóságát. Ezzel evangé
likus egyházunknak is szolgálatot teszünk, mert elősegítjük az evangélium 
igazságaitól áthatott és keresztyénségében öntudatos nemzedék felnöveke
dését.

Lehoczky Egyed
tanítóképzőint. tanár.

Forrásmunkák: Loy Frigyes: Die Christuswahrheit, 2. k. 1938. főleg 
pedig: Rang Márton: Handbuch für den biblischen Unterricht. 1. II. k. 1939.

M a g u n k  k ö zö tt.

A papné.
Az ember életének egyik leginkább magántermészetű része a házas

sága. Senkire se tartozik, hogy ki kivel és hogyan éli le az életét és ezért 
méltán tekinthet az ember minden ebbe a magánügybe való beleszólást 
illetéktelen beavatkozásnak. És mégis: az állam szemében nem közömbös 
az alattvalóinak házasélete, a nemzet, a faj védelmével foglalkozók szüksé-
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gesnek tartják, hogy beleszóljanak a házasságkötésekbe. Az egyháznak 
pedig kötelessége, hogy a hívei házaséletével foglalkozzék, hiszen feladat
köre épen az emberek magánélete.

Mindenekelőtt fontos az egyház szempontjából a papok házassága. 
Ennek a meglátásából származott az E. T.-nek az a törvénycikke, amely 
a házasságkötést püspöki engedélyhez köti. Azok, akik az egyház érdekét 
mindenkor az egyéni érdekek fölé helyezték, helyeselték és örömmel 
üdvözölték ezt a rendelkezést. Hiszen ez nem annyira korlátozás, mint 
inkább védelem meggondolatlan és elhamarkodott lépések ellen, amelyek
nek minden fiatalember ki van téve. Korlátozást csak annak jelent, aki 
nem megfelelő házasságot akar kötni, az ilyen pedig megérdemli azt.

A törvény a papnéválasztáshoz két feltételt ír elő: megfelelő művelt
ségű és feddhetetlen életű legyen. Olyan feltételek, amelyek természetesek. 
Szinte mosolyt fakaszt, hogy ezt is elő kell írni. Sajnos, voltak esetek, 
amikor nem lett volna fölösleges ez az előírás. Reméljük, hogy ez már 
a múlté. Nyilvánvaló azonban, hogy ez a törvényszabta feltétel igen kevés, 
az egyház, s annak hivatalos képviselői ennél sokkal többet kívánnak 
és mérlegelnek, amikor egy lelkész házasságáról van szó. A legtöbb szem
pontot azonban, amely a papné kiválasztásánál fontos, a felettes hatóság 
kivizsgálni és elbírálni nem tudja. A fiatal papnak magának kell tisztában 
lennie ezekkel a szempontokkal.

Isten rendeléséből az emberi természet a házasságban lesz teljessé, 
amikor „többé nem két, hanem egy test“. Ugye, nem lehet mindegy, 
hogy a testem-Ielkem elválaszthatatlan kiegészítő fele milyen? Minden 
emberen meglátszik, hogy ki a felesége. A mindennapi életben nem élhet 
egymás mellett két ember anélkül, hogy hatással ne lenne egymásra. A leg
teljesebb életközösségben, a házasságban kikutathatatlanul sok és mély 
a két ember egymásra való hatása. Tudatosan és szándékosan is befolyá
soljuk egymást, de még sokkal inkább önkénytelenül és tudat alatt. Álta
lánosan elfogadott és nem vitatott követelmény ma már, hogy a lelkész 
egész magánélete, életének minden megnyilatkozása lelkészhez illő legyen. 
Ebből következik, hogy mindenekfelett lelkészhez illőnek kell lennie a 
feleségének.

Papnék értekezletén előadást tartott valaki a papnéválasztásról. Nagy 
kár, hogy nem fiatal papok és teológusok hallgatták. A papok, mondotta, 
érzelmi alapon, szerelemből, vagy anyagi érdekek figyelembevételével 
nősülnek, de legritkábban gondolnak arra, hogy papnéjukban jellemet 
keressenek. Préd. könyvének 4. része 9—10. verseit vette alapul: sokkal 
jobban van dolga a kettőnek, hogynem az egynek; mert ha elesnek is, 
az egyik felemeli a társát. Olyan papnékra van szükségünk, szólott az 
intés a papnéknak, akik fel tudnak emelni bennünket. Szeretném, ha szólna 
ez a figyelmeztetés a papoknak, hogy olyan papnét válasszanak, aki fel 
tudja majd emelni őket, mert jaj nékik, ha elesnek és nincsen, aki őket 
felemelje! Százszor jaj nekik, ha olyan papnéjuk van, aki lehúzza őket 
és nem engedi őket felemelkedni!

Mi papnék egymásközt hangoztatjuk, hogy nagy a felelősségünk, 
ha papnék lettünk. De még nagyobb a felelőssége annak,'aki papnévá tesz 
bennünket. Mit várjunk attól a szegény kis papnétól, akit fiatalos hevülé- 
kenységben, vagy szépségéért, vagy vagyonáért, vagy talán az apja be-
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folyásáért vett el az ura és fogalma sem volt, hogy milyen feladatra 
vállalkozott?

Vannak, akik azt hiszik, ha nem is egészen papnénak való, akit el
vettek, majd ők megnevelik. Kockázatos vállalkozás! A pap, ha feleséget 
keres, papnét keressen elsősorban.

Távol legyen tőlem azt mondani, hogy tisztán észokok alapján nősül
jön. A szerelmet Isten drága ajándékának tartom, amit azért adott, hogy 
azok, akiket Ö egymásnak rendelt, egymásra találjanak és az élet válto
zásai között egymáshoz ragaszkodni tudjanak. Egész más az érzelem
világa, a gondolkodása és életfelfogása annak, aki szerelemből nősült. 
A lelkipásztornak szüksége van erre, hogy híveit megérthesse és ne hideg 
fölénnyel tekintsen azokra, akik az érzelem hullámain és kísértései közt 
vergődnek. Szívből kívánom minden papi házassághoz az Istentől kapott,, 
hittel megszentelt, tiszta szerelmet. Ez a fajta szerelem nem tesz vakká.. 
Isten felé tekintő szív mérsékelni tudja a szenvedélyét, szóhoz engedi 
jutni az értelmét és hivatástudatát, mielőtt az érzelmi láng elfojthatat- 
lanná nőne. Meg tudja vizsgálni, — szükség esetén szülővel, atyai, vagy 
testvéri jóbaráttal megbeszélni — papnénak való-e, akit szeret. Addig, 
míg nem késő.

Végtelenül elszomorító, ha a pap feleségválasztásának anyagi ok a ki
indulópontja. A pap megélhetési körülményei sokszor szűkösek, anyagiak
ban gondtalan életre kevés a kilátás. Intelligens és úri életet kell élnie, kö
zel van hát a kísértés, hogy egy „jó“ házasság által könnyítsünk az életün
kön. A Mammon azonban kegyetlen és kíméletlen: elfojt érzelmet, értelmet, 
hivatásszeretetet, mindent, csak egyet hagy nagyra nőni maga mellett:: 
az önzést. Ha a „papnénak" választott anyagi segítséget, támogatást is 
tud hozni magával, azt ajándéknak kell tekinteni, de semmiesetre se ki
induló pontnak, amelynek alapján a keresés elindul. „Hozomány nélkül is 
jó parti", mondta egyszer egy pap feleségéről a barátja, „mert igazi 
papné".

Sajnos, elég gyakori, igen veszedelmes módja a házasságok létre
jöttének az ú. n. férjfogás. Az erősebb nem, amely elsősorban magát 
tartja a teremtés koronájának, sokszor bizony nagyon gyenge, könnyen 
megtéveszthető. Az asszonyok pedig ravaszok; az életük nehézsége fej
leszti ezt ki bennük; rendeltetésük a férjhezmenés és ez nem tőlük függ, 
hanem a férfiaktól. Meg kell hát nyerni a férfiakat, úgy ahogy lehet. 
A szegény férfiak pedig gyengék és — bocsánat az erős szóért — sok
szor ostobák. Nem veszik észre az igazi értéket, hanem felülnek a hízel
gésnek. A tetszetős külsőn akad meg a szemük, a szívesség mögött nem 
látják meg a céltudatosságot. Jól esik nekik a becézés és kényeztetés, 
még jobban a tömjénezés, a hiúságuk legyezése. És nem veszik észre a 
maga természetes szemérmességében „a szívnek elrejtett emberét, a szelíd 
és csendes lélek romolhatatlanságát". Ezért aztán komoly, értékes, tartal
mas, papnénak való lányok keresése helyett belekerülnek önző, hiú, üres- 
fejű és lelkű, csak a saját érdekükben ügyes lányok és asszonyok hálójába.

Sok leány és édesanya számára az érettségizett ifjú, a fiatal teológus 
a vágyaik netovábbja; lekötni, mielőtt másfelé fordulna! Továbbkötözni 
a szálakat levelezéssel, csomagokkal, esetleg anyagi támogatással, „köl
csönnel" a tanulmányai befejezéséig. A fiatalembernek jólesik, hogy ember
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számba veszik, míg otthon még gyereknek tekintik. Vagy esetleg maga
sabb társadalmi nívón áll a lányos ház s ott ezért érzi jobban magát. 
Vagy a tanulmányi helyén van a lányos ház, mely pótolja az elhagyott 
otthont az idegenben. S így észrevétlenül meg hagyja fogni magát. Mire 
észreveszi, hogy talán mégsem ez a lány az, akit Isten számára, mellé 
papnénak rendelt, már késő, akkor már a becsület és a hála köti. Sokan 
megbánták már, és megsínylette az egyházi szolgálatuk, hogy túlfiatalon, 
éretlen ésszel lekötötték magukat s mire elérték azt a kort és helyzetet, 
amelyben nősülhettek, már látták, hogy nem jól választottak. A túlfiatalon 
való lekötöttség már csak azért is veszélyes, mert míg kiforratlanok férfi 
és nő, nem tudják merre, hova visz fejlődésük útja s összeillik-e majd a 
természetük, mire egymáséi lehetnek.

De káros a másik véglet is. Az agglegény pap nem teljes ember; 
a gyülekezet papnéra vágyik és szívéhez közelebb érzi a nős papot. Még 
rosszabb a sokáig legénykedő, udvarolgató, aki sok lánynak szépet mond, 
sok szülőben kelt reményt, sok lányszívet tör össze s végül is rosszul 
választ. Közben pedig hiábavalóvá teszi az igehirdetését, a tanítását, el
veszti a tekintélyét, veszélyezteti általában az evangélikus pap tekintélyét 
és méltóságát, „mivel magát meg nem tartóztathatja", amint arról az I. 
Kor. levél oly sok emberismerettel, szeretettel és bölcseséggel megírt 7. 
fejezete szól.

Papnét keressen a pap, akkor is, ha szerelmes, akkor is, ha józan 
meggondolással szükségét érzi, hogy megnősüljön.

Ki hát a papnénak való?
A törvény szerint megfelelő műveltségű és feddhetetlen életű legyen.
Mennyi ez a megfelelő műveltség? Jó, hogy nincs iskolához kötve; 

ismerek nagyon iskolázott műveletleneket és iskolázatlan művelteket. 
A falusi papnak művelt feleségre van szüksége, mert sokszor alig van 
vagy egyáltalában nincs a közelében művelt ember, akivel a gondolatait 
kicserélheti. A falusi intelligencia műveltsége is többnyire alacsony. A pap
aiénak követnie és megosztania kell tudni a férje gondolatait. Nem jó, ha 
alsóbbrendűnek érzi magát mellette, aki bámulattal tekint fel okos fér
jére: a bámultatás hiúságra és elbizakodottságra vezet — nagy kísértés 
egy pap számára! A papnak kritikusra van szüksége, jóindulatú és el
fogulatlan kritikust pedig nehezen talál. Ez a felesége lehet, ha elég 
művelt és határozott. Persze a kritika alatt nem azt értem, hogy örökké 
-szidja és kisebbítse a férjét; nem, a papi családban az isteni rendnek kell 
uralkodnia: a férj feje a feleségének, az asszony pedig engedelmes néki. 
(Ef. 5, 22—23.) De mindketten „törekesznek az egymás építésére", Isten 
 színe előtt felelősek egymás hibáiért, mulasztásaiért, bűneiért és tömjé- 
nezés helyett szeretettel figyelmeztetik egymást. Kisebb hibákért idegenek 
kinevetik, vagy mellőzik az embert, a feleség az egyetlen, aki leszok
tathatja.

A városi papnak művelt feleség kell azért is, mert a város intelligen
ciájának elitjéhez tartozik, ahol szégyent vall, s magát is lealacsonyítja 
műveletlen feleséggel.

Az emberek nehezen felejtenek és bocsátanak meg; 'a tékozló fiú test
vérének a példája szerint nem tudják a megértést, megváltozást elhinni 
<és elfogadni. Nem lesz tekintélye annak a papnénak, akinek a multja
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nem makulátlan, még ha megváltozott is; nyomában ott lesz a rosszindu
latú gyanú mindig.

Az Evangélikus Papnék Szövetségének célkitűzése, hogy a papnét 
a gyülekezeti belmissziói munka hasznos és öntudatos tényezőjévé tegye. 
Gyülekezet, társadalom és nemzet egyaránt várja a papnétól, hogy a csa
ládi körön túl is érezzen és vállaljon kötelezettséget. A papnak is szük
sége van arra, hogy a felesége legyen a munkájában az első munkatársa; 
hiszen egy munkatársától sem várhat annyi megértést, egy célban való 
összeforrást, vezetéséhez való olyan alkalmazkodást, mint a feleségétől. 
S bizony sok helyen más munkatársra nincs is kilátása. Olyan papnét kell 
hát választania, aki amellett, hogy jó gazdasszony, gondos feleség, odaadó 
édesanya, a gyülekezeti és társadalmi munkában is megállja a helyét. 
Sok feladat egész embert kíván, sőt bátran mondhatom, a teljes betöltése 
több, mint amennyire egy ember képes. Ebből kiindulva lehetetlennek tar
tom, hogy a papné még más foglalkozást is vállaljon. Jól esik az a 
kenyérkereset-többlet, de a papné egészségének, családi és gyülekezeti 
munkájának a rovására kell, hogy menjen, mert erő felett való feladat.

A tényleges gyülekezeti munkában való gyakorlati részvételnél még 
sokkal fontosabb az a lelkület, amellyel az asszony férje munkája mellett 
áll. Minek nézi papné-mivoltát? Eddigi körülményei fölé való emelke
désnek? Szép pozíciónak, köztiszteletben álló rangnak? Az való papnénak, 
aki férje s a maga hivatását szolgálatnak tartja. Krisztusnak szolgálni 
akaró lélek az igazi papné lelkülete. Talán az anyai kötelességek teljesen 
lekötik, a nehéz viszonyok miatt a háztartás ellátása minden idejét igénybe 
veszi, mégis munkatársa az urának, ha érdeklődésével résztvesz abban, 
megbeszéli vele terveit, tapasztalatait és segíti abban, hogy hivatásában 
ne kenyérkeresetet, boldogulást, kényelmet, egyéni emelkedést lásson, ha
nem szolgálatot. Nagyon nehéz a papnak önzetlenül, önfeláldozóan, telje
sen átadni magát a hivatásának, ha a felesége visszatartja, félti, a maga 
érdekének, érvényesülésének a szorgalmazására serkenti, az egészségét, 
a kényelmét kímélni akarja, vagy más szóval, magának akarja meg
tartani, ahelyett, hogy Krisztusnak adná oda a férje s a maga életét.

Ez az elengedhetetlen hozomány, amit a menyasszonynak magával 
kell hoznia: a papnéi lelkület, a szolgálat lelke. Isten előtt ugyan nincs 
lehetetlenség, és Pál apostol szerint -meg van szentelve a hitetlen asszony 
az ő férjében, de „mit tudod, te férfiú, ha megmentheted-e a feleségedet?" 
(I. Kor. 7, 14—16.) A felemás iga a papi családban rettenetes pokol lehet, 
de a legtöbb esetben, sajnos, a világi lelkület győzelmével végződik, mely 
letöri a Krisztus követésére induló szárnyalást.

Egy boldog házasságban élő lelkipásztor szokta mondani: a feleségem 
tudja, hogy az első szerelmem az egyház és csak azután jön ő. S a fele
sége ezzel a második hellyel teljesen meg van elégedve, neki is Krisztus 
az első s így mindketten egyek a szolgálatban.

A szolgálat lelke adja meg a leendő papnénak a hívek iránti maga
tartását is; aki Krisztusnak akar szolgálni az ő kicsinyei közt, nem lesz 
rideg, közönyös, fukar, szeretetlen, önző, gőgös, lenéző, kicsinyes, érzé
kenykedő, hanem testvéri, majd idővel anyai szeretettel közeledik min
denkihez.

Te szerencsétlen pap, hát hol találsz ilyen papnéi lelkületű feleséget?
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kérdezed talán? — Kérd Istentől; kérd, hogy mutassa meg, kit szánt 
neked, kérd, hogy akit megszeretsz, ilyen legyen, kérd, hogy megszeret- 
hesd azt, akit megismerve megfelelőnek találnál.

A német asszonyok imaszövetségének egyik jól ismert munkása, Ida 
Zmaila egy horvátországi nyomorúságos német szórványban működő, a 
St. Crischona-i bibliaiskolából kikerült diakónusnak volt a felesége. Három 
évig imádkozott a férfi azért, hogy Isten küldjön néki feleséget. Egy 
közös ismerős közvetítésével ismeretlenül kérte meg s Budapesten, útban 
Horvátország felé, találkoztak először. Ekkor azt mondták neki: nagy 
merészség így ismeretlenül vinni valakit feleségül; mire ő azt felelte: 
Istentől kértem élettársat s bizonyos vagyok benne, hogy Isten küldte 
nekem. Ha boldog leszek vele, hálát fogok adni érte, ha pedig nem tud
juk megérteni egymást, elfogadom Isten kezéből, keresztemet. Nagyon 
boldogok voltak.

A pap Isten színe előtt járó ember: Isten színe elé vigye a szerelmét, 
a házasságát. így — hiszem — egyházunk sebei, bajai, sokkal fognak 
kevesbedni.

Egy papné.

Az első papszentelési beszéd.
Hová ?

Máté 10, 5/b—6.
Arra akarunk felelni ennek a két versnek alapján: Hova 

küldi szolgáit az Úr?
Őszintén meg kell mondanunk, hogy Máté 10. fejezetében 

ez a legnehezebb szakasz. Nehézzé teszi egyedülállósága. Csak 
Máténál van meg, a párhuzamos helyekből hiányzik. Nehéz 
azért is, mert az Úr egyetemes missziói parancsát korlátozza. 
És nehéz különösen azért, mert ezek között a korlátok között 
ott van ez a mondat: „Samaritánusok városába ne menjetek 
be." Ez a mondat ellentétben áll Jézusnak a samáriai kérdésben 
másutt megnyilvánuló állásfoglalásaival. Lukács 10. fejezetében 
például az irgalmas samaritánusról szóló példázatban egy sama- 
ritánust állít oda példaképül. Lukács 9. szerint ő maga küldi 
tanítványait az egyik samaritánus faluba, mert ott akar meg
szállni. Lukács 17-ben a 10 bélpoklos meggyógyításának tör
ténetében is hogyan megszégyeníti a hálátlan zsidókat a hálás 
samáriai előtt! János ev. 4. részében olvassuk a samáriai asz- 
szony történetét. Hogyan tilthatná el Jézus azoknak megmen
tését, akik közül egynek üdvösségéért ennyit fárad!

Vannak, akik úgy akarják ezt a nehézséget megoldani, 
hogy tagadják e vers jézusi származását és az első keresztyén 
gyülekezetnek tulajdonítják azt. Csakhogy ez a parancs nem
csak az evangéliummal, nemcsak Jézus gyakorlatával, hanem 
az őskeresztyén gyülekezet viselkedésével is ellé’ntétben áll. Ap. 
Csel. 8. fejezete szerint a tanítványok igen hamar elmennek 
a samaritánusokhoz és a pogányokhoz is elmennek a Máté 28. 
végén található egyetemes missziói parancsnak engedelmeskedve.
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Vannak, akik úgy akarják ezt a kérdést megoldani, hogy 
ez a parancs csak egy adott helyzetre vonatkozik s ezért nem 
lehet belőle elvi következtetéseket levonni.

Közel áll ehhez a harmadik megoldási kísérlet, amelyik sze
rint az Ür a munka sorrendjét akarja ezzel megállapítani. 
Először Izrael házának eltévelyedett juhai, azután a samaritá- 
nusok s csak azután a pogányok. Ez illik Ap. Csel. 1. fejezetének 
ehhez a parancsához is: „Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek 
el jő rátok: és lesztek nékem tanúim Jeruzsálemben, mint az 
egész Júdeábán és Samáriában és a földnek mind végső hatá
r á i g (Ap. Csel. 1, 8.) Ennek engedelmeskedik Pál apostol is, 
amikor Ap. Csel. 13, 46-ban ezt mondja a zsinagógában: „ .. Szük
séges volt, hogy először néktek hirdettessék az Isten igéje, de 
mivelhogy ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltónak maga
tokat az örökéletre, imé a pogányokhoz f o r d u l o k — Tehát 
munkasorrendről van itt tulajdonképpen szó.

Vannak olyanok is, akik eschatológiai magyarázattal óhajt
ják ezt a kérdést megoldani.

* * *
Anélkül, hogy ezekben a magyarázatokban állást foglalnék 

— készakarva nem foglalok állást — leszögezem, hogy arra a 
kérdésre, hogy hova?, ez az ige azt a feleletet adja: ahova Ö 
akarja! Ezt mondja az a kifejezés is, hogy megparancsolá nékik. 
Tehát az Ür Jézus Krisztus nem tanácsot, nem utasításokat ad 
nékik, hanem parancsot. Mutatja ezt ennek a parancsnak min
den értelmi nehézsége is. A parancsoló nem ad arra, hogy he
lyesnek tartom-e azt, amit parancsol. Az a fontos számára, hogy 
cselekedjem, amit parancsol. Hogy megfelel-e az az én gondo
lataimnak, az őt nem érdekli. Tehát oda-küld engem, ahová 
akar, Ö szabja meg, hogy hova menjek. Szuverén módon!

Odaküld engem, ahova akar s nem oda, ahová én szeretnék. 
Nekem nem lehetnek vágyaim. Nem állhatok oda az Ür elé s 
nem mondhatom: Én szeretnék falura kerülni szolgálatba, mert 
odavaló vagyok. Szeretem a népemet és ismerem. Szeretnék 
odakerülni, mert a modern népiség gondolata és a népi politika 
véremben van. Szeretnék szolgálni elmaradt fajtámnak, népem
nek. Oda szeretnék menni, mert képességeimet is oda tartom 
alkalmasnak. A válasz csak ez lehet reá: Semmi közöd hozzá. 
Odamégy, ahova küldelek és nem oda, ahová szeretnél!

Nem lehet odaállani az Ür elé ezzel sem: Uram, én városba 
szeretnék menni, mert városi fiú vagyok. Nem bírom a falu 
sötétségét, a port, a kultúrátlanságot. Ott én tönkremegyek. 
Nekem kell a városi injekció azért, hogy fenn tudjam tartani a 
nívót. Inkább oda érzem magamat képesítettnek! Az Ür felelete 
ez: Semmi közö d hozzá! Odamégy, ahova küldelek!

Nem lehet odaállnom még ezzel sem az Ür elé: Uram, én 
a misszióba szeretnék kerülni, — értve ez alatt az itthoni misz- 
sziót — mert egész egyéniségem olyan, hogy nem bírja ezt az 
elposhadt hadtápterületi életet. Nekem harc, küzdelem, élmé
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nyék kellenek! Én nem bírom a filiszter-papi életet! Én ki aka
rok kerülni a megszervezendő missziói pontokra. Megint csak 
az a felelet: Nem odamégy, ahova szeretnél, hanem ahova kül
detek!

Nem mondhatom azt sem: Uram, én az ifjúsághoz szeretnék 
kerülni, mert érzem ennek fontosságát, az ifjúság elhanyagolt 
voltát, e munka nagy lehetőségét. — A válasz újra csak ez: 
Semmi közöd hozzá, hogy hol akarlak felhasználni.

Az Úrnak igaza van. Igaza van azért, mert ezek a vágyak 
teljességgel megbízhatatlanok. Olyan sajátságos, hogy a falusi 
ember a városit, a városi a falusit irigyli, a hivatalnok a keres
kedőt, a kereskedő a hivatalnokot, stb. De ugyanezek az em
berek bizonyos időn belül megváltoztatják véleményüket újra 
és azt gondolják, másutt jobb a szolgálat. Már pedig a vala
honnan kivágyó emberek mindig hűtlen emberek. Ha becsüle
tesen teljesítik is kötelességüket, ha egyéniségük alapvonása 
olyan is, hogy nem féllábbal vannak csak bent abban a szolgá
latban, ahol vannak, mégis az a tény, hogy álmaikban máshova 
kívánkoznak, hogy úgy érzik, nincsenek a helyükön, megbénítja 
a munka iránt való felelősségüket s a munka aprólékos részleté
ben való hűségüket tönkreteszi. Akik úgy érzik, hogy nincsenek 
helyükön, kell, hogy ezt tapasztalják magukon. De azok is, akik 
különben hűségesen teljesítik kötelességüket s nem vágyódnak 
el a helyükről, megtapasztalhatták, hogy, ha valahonnan kifelé 
állt a szekerük rúdja, mert tudták, hogy más gyülekezetben fog
ják megválasztani őket, akkor ez a tudat megbénította munka
végzésüket, csökkentette hűségüket, az apró munkákban való 
engedelmességüket. Nem lehetett volna ellenük kifogást emelni, 
a legszorgosabb vizsgálat sem süthette volna ki, hogy hűtelen 
pásztorai a nyájnak, de a lelkiismeretük azt mondta: Csökkent 
a felelősség-érzésünk a munkaterület iránt.

Ezért akarja az Ür, hogy vedd tudomásul: Ahol vagy, örökre 
ott kell lenned! Ez nem jelenti azt, hogy nem vezényel át más 
helyre, de neked mindenütt úgy kell szolgálnod, mintha örökre 
otthagyna. Mindaddig, míg nem jön a parancs, hogy indulj, ott 
kell a poszton állani. Jó nekünk, sokszor elégedetlen pásztorok
nak ezt világosan látni!

* * *
A második felelet erre a kérdésre: hova küld az Úr?, ez: 

az imádságos életbe!
Vissza kell mennünk Máté 9, 37—38-ra. Hova küldi ott az 

Ür tanítványait? Imádkozni! Érdekes, hogy nem azt mondja a 
tanítványoknak: az aratni való sok, a munkás kevés, dolgoz
zatok tehát pótórával, ne aludjatok olyan sokat! Az aratás ideje 
nem arra való, hogy az ember megszabott időtartamon belül 
végezze a munkáját, hanem emberfeletti erőfeszítéssel kell 
végezni a munkát! Nem ezt mondja, hanem; imádkozzatok! 
„Kérjétek az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő 
aratásába."
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Érdekes, hogy minél több a munka, annál inkább küld az 
imádkozásba bennünket az Úr. A munkánk nem ad jogot arra, 
hogy az Úrral való együttlétünket, az imádságos életünket el
hanyagoljuk. A munka sürgőssége soha sem mentség Isten előtt 
az előtte való elcsendesedésünk, imádságunk elhanyagolására. 
Ezt is jó nekünk tudni, akik sokszor többre értékeljük az arató 
munkát, mint az aratásért és az aratóért való imádkozást!

*  *  *

Hova küld az Úr? A saját fajtánkhaz! „Menjetek Izrael 
házának eltévelyedett juhaihoz/“ Izrael háza a saját fajtája a 
kiküldött tanítványseregnek. Bármennyire nemzetközi s népiség- 
feletti is az Úr küldő parancsa, mindenek előtt azt a kötelezett
séget rója tanítványaira, hogy első sorban a saját fajtájukért 
felelősek.

Mikor a saját fajtáról beszélünk, nem szabad elfelejtenünk, 
hogy a saját fajtájuk elhanyagolt rétegéhez küldi az Űr tanít
ványait. Mikor Izrael házának eltévelyedett juhaihoz küldi őket, 
olyanokhoz küldi, akiknek nem volt pásztoruk, akik éppen ezért 
eltévelyedtek, elhanyagolódtak. Mi is megyünk a fajtánk gon
dozására és a közötte való munkára, azonban — sajnos — nem 
az elhanyagolt rétegek gondozására. Mennyivel súlyosabbnak 
érezzük a fajtánkban az intelligencia szolgálatát, mint a „nép“ 
szolgálatát. Pedig az Ür azt akarja: menjetek ki az elhanya
golt néposztályhoz, menjetek a falu sarába, sötétségébe, babo
nájába, ahhoz a néphez, amelyik nemcsak százalék szerint, ha
nem fajának tisztasága szerint is mindig legtisztábban, leg- 
igazabban képviseli a magyarságot: menjetek a magyar nép 
eltévelyedett juhaihoz! Gondoljuk meg, hogy ez nem a haza- 
szeretet, sem a nacionalizmus parancsa, hanem a mi Urunk 
Jézus Krisztusnak parancsa! Nem valami modern népi politika 
és faji tendencia vezet tehát, mikor úgy érezzük, hogy bűneink 
vannak ezen a területen, amelyeket jóvá kell tenni, hanem a 
mi Urunk parancsa, aki fájdalommal látja, hogy vannak fajtánk
nak nem gondozott, elhanyagolt rétegei.

* * *
Mikor Izrael házának eltévelyedett juhaihoz küldi tanít

ványait, akkor „Izrael háza“ nemcsak népi, nemzeti s faji közös
séget, hanem egyházi és hitközösséget is jelent. Hova küld tehát 
az Ür? Küld a saját hitünknek cselédeihez. Galata 6, 10-ben 
is ez a parancs: „ . . . cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképpen 
pedig a mi hitünknek cselédeivel."

Mit értünk az alatt? Azt, hogy először befelé dolgozzunk. 
Érdekes, hogy mikor az Ür kiküldi tanítványait, akkor először 
befelé küldi őket! Észreveheti mindenki, hogy nem a negatívu
mot, hanem a pozitívumot emelem ki: Menjetek először a saját 
gyülekezetetekbe és ott dolgozzatok!

Senki ne értsen félre. Mindenki jól tudja, mennyit forgo
lódtam és forgolódom most is a saját gyülekezetemen kívül,
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mennyit noszogatom lelkipásztor-társaimat, hogy ne savanyod- 
janak be a saját gyülekezetükbe. Meg kell azt tanulnunk, hogy 
aki a saját maga gyülekezetének kerítése közé bezárkózik, 
olyanná válik, mint a vérkeringésből kizárt tag. Az ilyen pedig 
elhal. Mindenki tehát, aki kikapcsolódik abból a lelki közös
ségből, amelyik gyülekezetén kívül konferenciákon, evangéli- 
zációkon kínálkozik, nemcsak magát teszi tönkre, hanem gyüle
kezetének is rossz szolgálatot tesz. A saját gyülekezetünk min
dig kap abból, ha mi elmegyünk. Ezt mind kell látnunk, tudnunk. 
— Mégis ne felejtsük el: előbb a saját gyülekezetünket kell szol
gálni! Jó a kint mozgás, de ehhez a méh kaptárszerelmének kell 
párosulni. A méh megszagol sok minden virágot, belebújik sok 
virág kelyhébe, de mindenünnen hazaviszi a virágport s min
dennel a saját kaptárjának a lakóit akarja építeni. A saját gyü
lekezetünk iránt való felelősségérzés kell, hogy lakozzék ben
nünk.

Nézzük meg továbbá, hogy a saját egyházunkban, a saját 
gyülekezetünkön belül hány ember van, akinek az evangélium 
nem hirdettetik! Nagy bűnünk és mulasztásunk az, hogy csak 
azokat gondozzuk anyaszentegyházunk juhai közül, akik be
tévednek a mi karámunkba és nem törődünk azokkal, akik el
tévedtek a mi karámunkból. Nem a betévedt, hanem az el
tévedt bárányaink gondozására küld először az Úr! A különbség 
a kettő között az, hogy az egyik helyünkbe jön, résztvesz az 
egyház lelki közösségében, a másik pedig nem törődik vele. 
A templomba is legfeljebb egy évben egyszer: nagypénteken jön.

Mindez nem jelenti azt, hogy hagyjuk gondozatlanul azo
kat, akik az Ür nyáját alkotják. Bizonyos azonban, hogy az a 
munka, amelyet végzünk, százalék-szerűleg az Ür parancsa sze
rint helytelen. Sokkal több gondot fordítunk a gyülekezet azon 
tagjainak építésére, akik kezeink között vannak, mint azon tag
jainak megkeresésére, akik nincsenek kezeink között. Ez a misz- 
sziói lendület megtorpanása bennünk. Hivatalnokokká leszünk 
ahelyett, hogy élharcosokká lennénk.

* * *
Mikor az Ür Izrael háznak eltévelyedett juhaihoz küldi az 

övéit elsősorban, a munka kifelé irányuló vonalát mindig bel
jebb, beljebb parancsolja. Meg kell tehát látnunk, hogy a saját 
gyülekezetünkben első sorban a saját családunkhoz küld és 
utasít bennünket. Gondoljunk I. Tim. 3, 5 kijelentésére: ,,Ha 
valaki az ő tulajdon házát nem tudja igazgatni, mi módon visel 
gondot az Isten egyházára? Tehát az Ür a saját családunk
hoz küld. E ponton is sok bűnünk és mulasztásunk van. Igaz, 
hogy éppen azért, mert az Ür bennünket az egyház szol
gálatába állított, túl szabad tennünk magunkat a családunk 
keretein, s mert bennünket önzetlenségre kötelez a szolgálatunk, 
másokat előbbre kell helyeznünk, mint a saját családunkat. Jól 
van ez addig, mig lelki kár nem származik belőle a papi családra, 
de nem tudom felmenteni azt a lelkipásztort, aki mindenkivel
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tud imádkozni, csak a családjával nem, akinek minden utca
gyerekhez van simogató kézmozdulata, de a saját gyermekeihez 
csak zord tekintete van. És nem tudom felmenteni azt a lelki- 
pásztort, aki mindenki iránt több felelősséget érez gyülekeze
tében, mint a saját háza iránt.

Hová küld az Úr? Nézd, ott van a saját portád, a saját 
hajlékod kapuja, menj be rajta, de ne csak úgy mint kenyér
kereső édesapa, mint dorgáló atyai kéz, hanem mint Isten kül
dötte pásztor! Tedd a házad népét a gyülekezeted élő sejtjévé!

* * *

Külön is ki kell emelnünk, hogy az Ür mindezek között az 
eltévedt juhokhoz küld bennünket. (Ezékiel 34, 11—12.; Lukács 
15, 4—7.) Az eltévedt juhok nem szalonképesek, nem megfésült, 
megmosdatott báránykák, amelyeket ölben lehet hordozgatni 
és úgy lehet vezetgetni, becézgetni kedves szeretettel. Az el
tévedt juhok rongyos, piszkos juhok, az eső megverte őket, 
sárosak, összecsapzott a gyapjúk, meg vannak tépve, sebezve, 
némelyik talán belesántult, belevakult. Az eltévedt juhok nem 
szimpatikusak, nem hálásak, nem kezes bárányok, akiket bol
dogság legeltetni, akik szívesen odasímulnak, odadörgölőznek 
a pásztorhoz! Az eltévedt juhok a nyakas juhok fajtájából valók. 
Forradalmárok. Békéiknek. Lázadoznak vezetésünk ellen. Ön
álló utakon akarnak járni. Mindig jobban tudják, mint mi, hogy 
hova kellene a nyájnak menni. Ezek az eltévedt bárányok. 
Ezekhez küld az Ür!

Ne menj tehát első sorban azokhoz az emberekhez, akik 
úgyis ott vannak a templomban. Ne azokat keresd fel először, 
ne azokat becézgesd, akik mindig ott vannak nálad, akiknek 
lelkigondozása számodra olyan, mint áldott harmat. Keresd fel 
az eltévelyedett bárányokat! Menj oda, ahol bűzlik mindén az 
ázott gyapjúnak szagától! Menj el lázadozásuk helyére! Keresd 

•őket, mert ők nem fognak megkeresni! Menj, mert erre küldettél!
Nem kell-e éreznünk, hogy ebben a tekintetben is milyen 

engedetlenek vagyunk? Mi megyünk sok mindenfelé az Ür 
parancsára, de igen sokszor másfelé, mint ahova Ő küld ben
nünket!

* * *

Végül meg kell említenem, hogy azon a vonalon, amelyen 
az Ür küld bennünket, el kell érkeznünk odáig, hogy az Ür ön
magunkhoz küld. Ne menj addig máshoz, amíg önmagadhoz 
nem mentél, ne szállj meg másnál, amíg magadba nem szálltál! 
Ne dolgozz addig kifelé, amíg befelé nem dolgoztál. Gon
doljunk két szentírási helyre: Apostolok Cselekedetei 20, 28. 
„Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, mely
ben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az Isten anya- 
szentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett.“ 
Számomra újra meg újra visszatérő áldás az öreg Bengel mon
dása, aki azt írta e mellé a vers mellé: „Először magatokra,
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azután a nyájra!“ I. Tim. 4, 16. „Gondot viselj magadról és a 
tudományról.. .“ Tehát előbb magadról és azután a tudomány
ról. — Nincs szembeállítva itt az én és a nyáj, én magam és 
a tudomány, mint Máté 10-ben a pogányok és a samáriabeliek, 
csak a sorrend a fontos. Az Úr ezt a sorrendet akarja megtartani: 
előbb én, azután a nyáj, előbb én, azután a tudomány, mert 
üres kézzel megyek a nyájhoz akkor, ha nem ebben a sorrendben 
megyek. Nem lehet pásztor az, aki maga nem akar előbb bárány 
lenni, Jézus Krisztusnak eltévedt báránya, aki kiált a pásztor 
után szabadulásért és várja a kereső és egyedül jó Pásztornak 
gondozását.

Aki önmaga, mint bárány, a Jó Pásztor gondozása alatt áll, 
el fog menni mindenüvé, ahova az Ür küldi, mert a Pásztor után 
jár, mint jó bárány. Túróczy Zoltán..

K ön yvtárban .
A theologia naturális problémája.

„Képezhet a theologia naturális az evangélikus dogmatikában ön
álló problémát? Barth szerint nem, — még tagadása esetén sem. Igaz? 
teológiával foglalkozó teológust szerinte ez a probléma nem is érdekel
het, — úgy kell átsiklani felette, mint egy örvény felett, mert a csak bele 
való pillantás is bebukás veszélyével fenyeget. Mint a kígyóval kell e 
problémával cselekedni: megpillantásakor agyonütni és otthagyni!" Barth- 
nak ezzel a kijelentésével kezdi Kiss Béla csernátfalusi lelkész a könyvét, 
mellyel Kolozsvárott a református teológiai fakultáson szisztematikai 
tárgykörből magántanári képesítést nyert. A könyv nyitánya már jelzi 
azokat az alapvonalakat, melyekre a szerző felépíti a probléma vizsgálatát. 
S a továbbiakban a könyv tuljdonképpen lényeges pontokon vázlatát adja 
annak, amit a szembenállók „barthi", „dialektikus" vagy a „krízis theo- 
!ogia“-jának neveznek. Hogy Kiss Béla „reformátori theologiá“-nak nevezi, 
ez már involválja Barth melletti döntését. Mind a teológia történeti át
tekintésben, mind a theologia naturális kritikájában — a mű két nagy 
fejezetében —, érződik a „reformátori" teológia iskolájában csiszolódott 
teológus radikális oppoziciója minden egyezkedéssel szemben, a probléma 
feltárásban a jellemző dialektikus módszer, de ezzel együtt bizonyos me
revség és elvontság is. A ba-rthi teológia tükörképét kapjuk Tavaszy 
Sándor kolozsvári dogmatikus professzor lencséjén keresztül. Az utóbbi 
hatása erősen érvényesül a munka menetében és bizonyos korrekcióban, 
amit végzett Barthékkal szemben minden rokonszenve ellenére is. Tavaszy 
professzornak ezzel a hatásával így Kiss Béla könyve egyúttal az erdélyi 
evangélikus teológusok tudományos képzettségének is a dokumentuma. 
Hiszen a kolozsvári református teológiai fakultás az összeomlás óta vég
telen szeretettel s megháiálhatatlan testvéri jóindulattal fogadta be az 
evangélikus teológusokat. Ez a tény természetesen az új erdélyi evan
gélikus teológus nemzedékre is rányomta pecsétjét. Különösen Tavassy 
Sándor az, akinek filozófiai alapképzettsége, tiszta problémafelvetése.
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logikus gondolatfűzése, nagy odaadó lelki készsége és Isten igéjéből 
táplálkozó ihletettsége több mint másfélévtizede formálja növendékeinek 
ismeretét, szabja meg fejlődési irányvonalukat csendes személyes beszél
getések (!!) s az igazi tanítómester gondoskodása útján. Kiss Béla egyik 
legkiválóbb növendéke Tavaszy Sándornak, aki tehát csak Tavaszy útján, 
bizonyos szempontok elnyerésével közvetve került kapcsolatba Barth, 
Brunner, Gogarten, Thurneysen irataival. De azután önálló stúdiummal 
folytatta a „reformátort theológia" megértését s ma azok a kevesek közé 
számít, akik magyar nyelven írhatnak Barth művéről s küldetéséről, hiszen 
személyes kapcsolatba kerültek vele. A Barthból áradó dinamika Kiss Bélát 
is lenyűgözi. Szívvel-lélekkel odaállt a svájci professzor mellé. Ez a döntés 
nyilvánvaló könyvéből. A barthianizmus levegőjét érezzük olvasásakor, 
ebből a szempontból mérlegel, ítél és kiemel. Persze az hátrányt is jelent. 
Ügy érezzük, annyira beleszövődött munkásságával Kiss Béla a refor
mátori teológia bűvkörébe, hogy igazságtalan lett kissé munkája céljához 
s a teológiai történethez is. A mű célja a teológia naturális problémája, 
ami nem azonos a barthianizmus elleni vádak felszámolásával. A történeti 
kutatás is több objektivitást és elementáris kutató munkát igényel. Hogyan 
állíthatja azt, hogy a lutheri reformációnak egyetlen oka a természeti 
teológiának az egyházban való érvényesülése? Ez tárgyi tévedés. Kár, hogy 
rendkívül érdekes fejtegetését meg-megszakítja egy-egy ilyen hiba, el- 
rajzolás. Részletekbe menő kritika nem feladatunk, nem is vállalhatnám. 
Inkább csak barát szava baráthoz ez az írás. De éppen ezért megjegyez
hetjük, hogy helyenként javításra ill. további tisztázásra szorul a munka. 
Azt is hiányoljuk, hogy nem került sor a teológia naturális gyakorlati 
jelentőségének a feltárására. Csak rövid utalást kapunk a könyv végén. 
A mai teológiai képzettségünk pedig, sajnos, megkívánta volna, hogy 
részletesebben és konkrétebben rámutatott volna a „kígyó" fejére. Ma 
nem engedhetjük meg azt a fényűzést magunknak, hogy tudományos alap
vetéssel befejezzük munkánkat. A reális helyzet és a szolgálat érdeke több 
gyakorlatiasságot kíván!

Ezeket csak azért jegyezhettem meg, mert a könyv, de a szerző is 
elbírja az ellenvetést. Az a teológus, aki kisebbségi sorsban, havasok alján 
drága könyvtártól, tanulmányutak s tudományos konferenciák lehetőségé
től elzárva, ezer bajjal s nyomorúsággal küzködve, ilyen munkát tesz le sze
rényen a magyar evangélikus teológiai irodalom asztalára, erős a kritika 
meghallgatásához s a megkezdett munka folytatásához! Rendszeressége, 
olvasottsága és teológiai érzéke nagy reményekre jogosít. S ha a probléma 
iránti érdeklődést felkelti, minit első ez irányú magyar könyv, útjelzővé 
válhatik magyar teológiai irodalmunkban. E folyóirat olvasóinak feltétle
nül ajánljuk, mint valóban hasznos és igen tanulságos munkát!

Kapható: Balikó Zoltán evangélikus segédlelkésznél Érd, Tusculanum. 
Ára: segéd-lelkészeknek 2 P, lelkészeknek 3 P. Balikó Zoltán

s. lelkész.* * *
Károlyi Emlékkönyv. A vizsolyi biblia megjelenésének 350-ik év

fordulójára. — A Coetus Theologorum református teológusok munka- 
közössége kiadvány-sorozatának első száma.

Református testvéreink Coetus Theologorum elnevezés alatt munka- 
közösségbe tömörültek, melynek célja a teológiai tudományok és segéd
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tudományaik iránti érdeklődés ébrentartása és e tudományok művelése. 
E cél elérésére a munkaközösség a református teológiai főiskolákon időn
ként felolvasó üléseket óhajt tartani, évenként egy nagyobb közérdekű 
teológiai művet kiadni, amelyet a munkaközösség működő és pártoló 
tagjai évi tagsági díjuk fejében illetményképen kapnák, és saját könyv
tárt létesíteni a munkaközösség tagjai részére való kikölcsönzés végett. 
A munkaközösség vezetője dr. Vasady Béla debreceni egyetemi tanár. 
Az évi tagdíj hittanhallgatóknak 3 P, segédlelkészeknek 4 P, teológiai 
tanároknak, lelkészeknek, vallástanároknak, vallásöktatóknak 5 P, jogi 
személyeknek 6 P.

A munkaközösség első kiadványaképen jelent meg a Károlyi Emlék
könyv. 376 oldalas, hatalmas kötet, mely nemcsak történetileg dolgozza fel 
Károlyi Gáspár életét, munkásságát s bibliafordításának jelentőségét, ha
nem külön írás-teológiai és gyakorlati teológiai részben foglalkozik a ki
jelentés kérdésével s a bibliának az igehirdetésben és valláspedagógiában 
elfoglalt helyével. A református egyház legkiválóbb erőit vonultatta fel 
az emlékkönyvben. Beszerzését melegen ajánljuk. A Coetus Theologorum 
főtitkári hivatalának címe: Debrecen 10. Központi Egyetem.

Dr. Künkéi Fritz—Dr. Vető Lajos: A közösség. A közösség-lélektan 
alapfogalmai. Scholtz Testvérek kiadása. Budapest, IX., Ferenc körút 19— 
21. Ára vászonkötésben 3.90 P.

Künkéi egyike a legkiválóbb mai író orvos-pszichológusoknak. Van 
műve, mely már 27 kiadást ért meg csak németül, de műveit angol, svéd, 
sőt görög nyelvre is lefordították. E munkájában a ma legidőszerűbb kér
dését tárgyalja, mely nemcsak a nemzeti szocializmus népközösségi gon
dolatában felolvadó német ember számára nagyjelentőségű, hanem a régi 
individuális liberalizmussal szembehelyezkedő közösségi gondolat világ
szerte való előretörése következtében minden embert kell, hogy érdekel
jen. A szerző ezeket a kérdésdket rendkívül eredeti módon, elevenen s 
nevelő célkitűzéssel tárgyalja. Dr. Vető Lajos diósgyőrvasgyári lelkész 
fordítása elsőrangú munka. Melegen ajánljuk.

Protestáns Könyv az 1939. évi protestáns napokról. Sajtó alá ren
dezte Borbély László. Az Országos Bethlen Gábor Szövetség kiadása. 
Budapest, IV., Semmelweisz-utca 17. I. em. 208 oldal. Bolti ára 3.50 P, 
kedvezményesen tagoknak 2.40 P. Nagyobb számú rendeléseknél 5 dara
bonként 1—1 tiszteletpéldányt küldenek.

Az 1939 október 28—31. között végbement Országos Protestáns 
Napok krónikája ez a könyv. Benne van a protestáns napok története 
s előadásainak legnagyobb része. Nemcsupán történelmi emlék, mely a 
jegyzőkönyv hűségével örökíti meg az Országos Protestáns Napokat, 
hanem az előadók és előadások súlyánál fogva önmagában való értéket 
is képvisel. Beszerzését ajánljuk.

Vértesi Zoltán: Magyarbóly evangélikus egyházközség és filiái tör
ténete. Szerző kiadása. 188 oldal. Ára 5 P.

A gyülekezeti történetírást újabban két igény sürgeti. Az egyik 
az egyháztörténetírás érdeke, mely részletkutatások nélkül nem tudja 
megrajzolni az átfogó szellemtörténeti képet. A másik az egyházi peda
gógia követelése, mely az ú. n. általános evangélikus öntudaton kívül 
a külön helyi gyülekezeti öntudat kiépítését is kívánatossá teszi. Ezeknek 
szolgálatában áll Vértesi Zoltán munkája. A baranyai déli végeken őrt-



álló Magyarbóly és filiáinak történetét írta meg e műben a legújabb 
időkig, kissé terjedelmesen, de nagy szeretettel.

„Áll a viharban maga a magyar." A tiszántúli református egyház- 
kerület lelkészi konferenciájának emlékfüzete. Sajtó alá rendezte dr. 
Vasady Béla egyetemi tanár. Az Igazság és Élet füzeteinek 19. kiadványa. 
82 oldal. Ára 2 P. Kapható az Igazság és Élet kiadóhivatalában Debrecen, 
Központi Egyetem.

A tiszántúli református egyházkerület ez év tavaszán világnézeti 
konferenciát tartott lelkészei részére, melyen a mai világhelyzetet tette 
vizsgálódás tárgyává s a faj, nép, nemzet, az egyház és az állam prob
lémáit, valamint a szociális kérdést tárgyalta meg. Az elhangzott elő
adásokat tartalmazza ez a tartalmas füzet. Beszerzésre melegen ajánljuk.

Rendeletek.
A m. kir. pénzügyminiszter 139.700/1940/VII. számú rendelete intéz

kedik a keresetiadóról s elrendeli, hogy az ugyanazon munkaadótól ki
fizetett rendszeres havi illetményen felüli egyéb illetményeket is tartozik 
összevontan az alkalmazottak kereseti adója alá vonni a munkaadó. A 
lelkészekről a rendelet 4. §-ának 4. szakasza eképpen intézkedik.

Ha a lelkész — akár saját elhatározásából, akár egyházhatósági intéz
kedés alapján — segédlelkészt tart, a segédlelkésznek kiszolgáltatott pénz
beli járandóságot, valamint természetbeni járandóság pénzbeli értékét —- 
mint hivatali kiadást alkotó terhet — a lelkész alkalmazottak kereseti 
adója alá tartozó szolgálati járandóságból le kell vonni. Ha azonban a lel
késznek ebben a minőségben föld- vagy házhaszon-élvezete, vagyis olyan 
járandósága is van, amely nem tartozik az alkalmazottak kereseti adója 
alá, a segédlelkésztartás költségeit a kétféle jövedelem között arányosan 
meg kell osztania és az alkalmazottak kereseti adóalapjából a segédlelkész
tartás költségeinek azt a részét kell — mint szolgálati illetményt terhelő 
kiadást —- levonásba hozni, amely az arányszám szerint az alkalmazottak 
kereseti adója alá tartozó szolgálati járandóságra esik.

Ha az illetmény fejében átengedett vagyonra nézve az alkalmazottat 
haszonélvezőnek kell tekinteni és a vagyona után járó hozadéki (föld-, 
ház-, általános kereseti) adót az idevonatkozó törvényes rendelkezések 
szerint a haszonélvező javadalmas terhére kell kivetni, a vagyonból szár
mazó jövedelmet nem lehet az adó alapjához számítani, és pedig még 
abban az esetben sem, ha a munkaadó szolgálati szerződésben vagy díj
levélben az alkalmazottra kivetett adók fizetését magára vállalta. Nem 
tekinthető kereseti adó alá eső szolgálati illetménynek pl. az egyházi 
javadalmasoknak (lelkészeknek, tanítóknak stb.) az a bevétele, amely az 
általuk haszonélvezett olyan földbirtokból, továbbá olyan természetbeni 
lakásul vagy egyéb célra használt épületekből származik, amelynek hoza
déki adója őket terheli. A lelkész természetbeni lakásának haszonértéke a 
lelkész szempontjából a lakásnak házadómentessége dacára sem vehető 
szolgálati illetménynek abban az esetben, ha a lelkész a lakás haszonél
vezőjének tekintendő. Ha azonban az egyházközség (hitközség) valamely 
bérelt épületben (épületrészben) ad a lelkésznek természetbeni lakást, 
akkor a lelkész az ilyen lakásra nézve nem tekintendő haszonélvezőnek, 
következésképpen a lakásért fizetett bérösszeg — illetőleg az épületért 
fizetett bérösszegnek a lakásra eső része — a lelkész lakbérilletményei
nek veendő.

A rendelet 7. §-a szerint az alkalmazottak kereseti adójának és járu
lékainak behajtásáért a munkaadón felül személyes szavatosság terheli azt 
is, akinek ügykörébe a megbízatás teljesítésének felügyelete vagy ellen
őrzése tartozik.
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a  L elkipásztornak: e  szám m al záró 
dó évfolyam a. Tekintélyes kötet 
példátlanul olcsó árért. A  mostani 
olcsó előfizetési árat csak úgy tud
juk tartani, ha m indenki k iegyen 
líti hátralékát, m egújítja  előfizeté 
sé t s toboroz  ú j előfizetőket.

Ezt kéri szeretettel

a L e lk ip ásztor
kiadóhivatala.


