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Lelkipásrtorság nincsen a jó pásztor jézus Krisztus nélkül!
Ez címlapunk legfőbb értelme. A „Lelki Pásztor" címben a P-betű a pásztor
bot, de egyben és legfőképpen a XP, Krisztus-monogramm görög „RÓ“ 
betűje is. A betűk zöld színe az Ige legelőjére emlékeztet. A rovásírást 
utánzó címbetűk a Krisztus előtt magyar népünkről történő pásztori száma
dásra emlékeztetnek. Mindez elválaszthatatlan Krisztus keresztjétől, mely a 
kezdet V és a vég !->' ura nyomdokán a pásztort egész életében elkísért.

(A c í m l a p o t  I t t z é s  M i h á l y  t é r v :e z t e

Í z  egyházmegyei lelkészegyesiiletek figyelmébe!
A MELE 1942. évi közgyűlése az 1942/43. munkaévre a 

következő témákat tűzte ki az egyházmegyei lelkészegyesüle
tekben leendő megtárgyalásra:

1. Luther: „De servo arbitrio" c. művének tanulmányozása.
2. A lelkészi munka az ifjúság vezetésében.

> 3. Laikus munkások kiképzése és miinkábaállítása.
4. A házasság.

Felhívás!
Olvasóinknak felhívjuk a figyelmét a rövidesen megjelenő 

Modersohn könyvre: ördög igézetében. —. Modersohn nevét 
hazánkban is jól ismerik: Ez a könyv német eredetiben 45.000 
példányban jelent meg. Ez a szám is bizonyítja, hogy a könyv- 
igen fontos felvilágosításokat, intéseket tartalmaz. Fejezeteinek 
címe: Hogyan jutottam e gondolatra? Mit mond a Szentírás? 
Hogyan történik? Mik a következményei? Jövendőmondás és 
kártyavetés és azok következményei. Mibe sodor a spiritizmus? 
Hogyan szabadulhatok meg? A könyvet Petry Margit fordította.
A könyv előfizetési ára 2 P 50 f. • Megrendelhető a „Boldogság Ütja“  

kiadóhivatalában, Kassa, Alsószoros 19. sz. Csekkszám: 70.341.

M E G J E L E N I K  M I N D E N  H Ó N A P  ELEJÉN  
Előfizetési ára egy évre 12 pengő, vallástanitó lelkészeknek és 
lévitáknak 8, eegédlelkészeknek és theologusoknak 7 pengő.

S z e rk e s z tő s é g  é s  k ia d ó h iv a ta l ; C e l l d ö m ö l k , Ostffy-tért  7 .
Postjcsekluzámla: M.576.
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Papok a f ő pap előtt

„Adj szám ot a te sáfárságodról!
3. Rendületlenül.

„ ...so k  könnyhullatások és kísértetek közt, 
melyek énrajtam a zsidóknak utánam való lesel- 
kedése miatt esték." Csel. 20, 19/b.

A Főpap is ismerte a könnyhullatás keserűségét. Siratta a 
keményszívűséget, amely kihívja Isten haragját (Lk. 19, 41); 
könnyekre fakadt a vigasztalan emberi fájdalom láttán (Ján. 11, 
35); kiáltással és könnyhullatással vívta a maga legnehezebb 
harcát a halál árnyékában (Zsid. 5, 7). Kísértések is meg-meg- 
rohanták, amikor Eléje rajzolódott a könnyű élet útja, a szen
vedések kikerülésének lehetősége (Mt. 4, 1—11; Mt. 16, 22—23). 
De sem a könnyhullatás, sem a kísértés nem rendítette meg az 
Ö mennyei Atyja akaratának végrehajtásában.

Rendületlenül állta rohamukat Pál apostol is. A könnyhulla- 
táson és kísértéseken vett milyen diadalról szól pl. csak Róm. 
8, 35-ben is!

Rendületlenül kell megállnunk könnyhullatás és kísértések 
között nekünk is, a Főpap gyarló papjainak.

Nehéz a feladat. Meg-megtorpanunk mi is a kemény szívek 
előtt, amelyekről mintha lepattanna a lelkipásztori szeretet 
minden kérlelő és dorgáló szava. Meg-megindul a magunk szíve 
a lelki és testi nyomorúság számtalan esetének láttán, amelyek
kel szemben tehetetlenek vagyunk. Hordozzuk a magunk egyéni 
életében is a keresztet, tövist a testünkben, tövist a lelkűnkben. 
Ki-kicsordul a könnyünk, amikor híveink rohannak vesztükbe, 
vagy az ő számukra válik elhordozhatatlanul nehézzé az élet és 
akkor is, amikor rajtunk üt sebet a szenvedés.

A könnyek között sötétlenek fel a kísértések. Rágódnak a 
lelkűnkön: mit őrlődsz szolgálatodban, amikor nem kell az embe
reknek, — csak meggyűlölnek buzgóságodért; miért fáj neked 
a mások fájdalma, amikor úgysem segíthetsz rajta; minek veszed 
magadra a kilátástalan harc keresztjét, amikor Urad, lám, nem 
mentesít a fejében egyéni kereszttől!

Ne szégyeljük a könnyeket és ne bánjuk a kísértéseket! 
Szégyeljük és bánjuk számadásunk eredményét, hogy annyiszor 
lankasztottak, csüggesztettek és döntöttek hűtlenségbe!

Számadásunk győzzön meg arról, mennyire reászorulunk a 
kegyelemre! Minél kevésbbé bízunk majd magunkban és minél 
teljesebben várunk mindent a kegyelemtől, annál inkább állunk 
majd meg könnyek között is, kísértések között is — rendület
lenül! ^

Budaker Oszkár
egyet, tanár, Sopron.
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A do lgozó szobában .

Házasság és családvédelem  egyházunkban.
A „Lelkipásztor" legutóbbi számában Kovács Géza tanulsá

gos tanulmányt közölt a házasságról. A következő sorokat jó 
részt ez a cikk indította el, úgyhogy azok részben mintegy 
kiegészítésül szolgálnak Kovács Géza írásához. De túl is mennek 
rajta, egyrészt, mivel Kovács Géza fejtegetései az egyik ponton 
hiányosak, másrészt, mivel a házasság és vele együtt a családi 
élet — jórészt a Kovács Géza által is emlegetett krízis miatt — 
nem engedi meg a tisztán eszmei elmefuttatásokat, hanem egé
szen konkrét és a jelen szükségleteihez mért gyakorlati maga
tartást követel egyházunktól.

1. Kovács Géza a Szentírás és a hitvallási iratok üzenetét 
igyekezik megszólaltatni. Fejtegetéseiben elsősorban a hitvallási 
iratokra támaszkodik és az ott található szempontokat igyekszik 
korszerűen-érvényesíteni. Ez rendjén is van. Nem szabad azon
ban megfeledkeznünk arról, hogy az Újszövetség a házasságra 
vonatkozólag többet mond, mint a hitvallási irataink.1)

A házasság alapja Jézus szava szerint Isten teremtő akarata, 
mellyel az embert férfiúvá és asszonnyá tette s rendelte, hogy a 
házasságban a kettő „egy testté" legyen. Gén. 1, 24 és 2, 27 
szavait Jézus nyomatékkai idézi (Márk 10, 6 kk.) s hozzáteszi: 
„Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza" (Márk 10, 9). 
Ezzel Jézus egy eladdig teljesen új mozzanatot érvényesít. 
E szerint a jézusi ige szerint t. i. a házasság a férfinak és az 
asszonynak egy egész életre szóló, felbonthatatlan közössége. 
Hitvallási irataink ezt a szempontot nem emelik ki külön, — 
talán ezért sikkad el az Kovács Géza írásában.2) A reformáció 
korában a házasság felbonthatatlanságának a hangsúlyozása nem 
is volt szükséges, mert az nem volt vita tárgya és a keresztyén 
életben nem volt probléma. Ellenben az Újszövetség világában 
ennek a hangsúlyozása annál fontosabb volt. Tudjuk, hogy a 
zsidóság körében Deut. 24, 1 kk. alapján a házassági elválás 
gyakori volt. Az írástudomány két vezető iskolája nem azon 4

4) A házasságról az őskeresztyénségben, ill. a házasság újszövetségi 
értelméről az utóbbi időben többen is írtak. így pl. v. ö. P r e i s k e r :  
„Christentum und Éhe in den ersten drei Jahrhunderten“, 1927; — Del-  
l i ng:  „Paulu-s’ Stellung zu Frau und Ehe“, 1931; — S t a u f f e r  cikke a 
Kittel-féle „Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament“-ben, I, 646— 
651; — Büchs e l :  „Die Éhe im Urchristentum“, Theol. Blatter, 1942, 
113—128. lpk.

s) Noha pl. Mát. 19, 6 idézése a Luther által kidolgozott házassági 
ágendában ezt mint magától értődő szempontot feltételezi (v. ö. „Trau- 
büchlein” a Kiskáté függelékében, 1. a hitvallási iratok jubileumi kiadá
sát — „Die B e k e n n t n i s s c h r i f t e n  dér evangelisch-lutherischen Kirche. 
Herausgegeben vöm Deutschen Evangelischen Kirchenausschuss“, 1930, — 
II, 531. lap).
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vitatkozott, hogy a válás lehetséges-e, hanem csak azon, hogy 
a férfinak milyen körülmények közt és milyen módozatok be
tartása mellett van joga elküldeni magától a feleségét. Köz
ismert az is, hogy milyen lazák voltak az erkölcsök a nemi élet 
és pedig a házasság tekintetében is a pogányok közt. A stoikus 
filozófusok közül ugyan Musonius Rufus nagyszerű dicséretet 
zengett a házasságról és azt olyan eszményi színekkel rajzolta 
meg, hogy azt még a Szentírás alapján is bajos felülmúlni. De a 
valóság, a gyakorlati élet egészen mást mutatott. Augustus külön 
törvényt hozott a házasság védelmére, hogy a családi élet szét- 
züllésének a tovaterjedését megállítsa. Azonban a házas élet és 
a család „kríziséinek a megszüntetésére a „családvédelmi" 
intézkedések eredménytelenek maradtak, amíg a belső regene
ráció meg nem indult. Ez pedig a keresztyénség által történt 
meg, amikor érvényesült az Újszövetség követelménye a házas
ságra. vonatkozólag.

Jézus, mint említettük, a házasságot Isten által létesített, 
emberi akarat által felbonthatatlan kapcsolatnak minősítette s 
ezt avval indokolta, hogy a törvény („Mózes") csak a nép 
„keményszívűsége" miatt adta a házassági elválásra vonatkozó 
rendelkezést (v. ö. Márk 10, 5 kk.), de hogy „kezdettől fogva 
nem volt így" (Máté 19, 8). Az a férfi, aki a feleségét elküldi 
és más asszonyt vesz feleségül, házasságtörést követ el és 
házasságtörővé teszi az elküldött feleségét is (Márk 10, 11; Máté 
5, 32; Luk. 16, 18), — mert más férfi veheti őt feleségül. Házas
ságtörést követ el az a férfi is, aki elvált asszonyt vesz feleségül, 
és az az elvált asszony is, aki újabb házasságot köt (Máté 5, 32; 
Márk 10, 12). Ma a legtöbb írásmagyarázó megegyezik abban, 
hogy Jézus szavainak a legrégebbi fogalmazása Márk 10, 1—12~ 
szakaszában maradt ránk s hogy a Máté 5, 32 és 19, 9 fogal
mazásában található kivételezés („kivéve paráznaság esetét") 
nem érthető úgy, mintha Jézus a házasság felbontására nézve új, 
törvénnyel biztosított lehetőséget akart volna megállapítani.3 4) 
Egészen világosan és határozottan kell tehát látnunk, hogy 
Jézus igéje 1. tiltja az egyszer megkötött házasság felbontását,
2. az elváltaknak, hogy új házasságot kössenek.*)

Hogy pedig Jézus szavait nem magyarázzuk helytelenül, arra 
nézve koronatanú Pál apostol. I. Kor. 7, 8 kk. fejtegetése során 
az apostol Jézus szavára hivatkozik és hangsúlyozza: „Az asz- 
szony a férjétől el ne váljék. Ha mégis elválik, maradjon házas
ság nélkül, vagy béküljön ki a férjével. A férfi se küldje el

3) \Ellenben Mát. 5, 32 tanúsága szerint már az őskeresztyénségben 
úgy értelmezték Jézus tilalmát, hogy az asszony házasságtörése, ill. paráz- 
nasága önmagában megszünteti a házasságot.

4) Az evangélium útbaigazítása szerint tehát helytelen az a felfogás, 
amely — mint ahogy a ségedlelkészi konferencia megbeszéléseinek az 
alapján Kovács Géza is feltételezi, — úgy véli, hogy az elvoltak ese tésé
nél a probléma a házassági eskü letételében rejlik. A házassági eskü leté
tele az elvált házasságkötő jegyes részéről csak másodlagos és származ
tatott a probléma. A p r o b l é m a  az e l v á l t a k  e s k e t é s e .
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feleségét." Az apostol ezzel az utasítással Jézus igéjét érvénye
síti a gyülekezetben. A válást nem lehet mindig megakadályozni 
részben a pogány környezet miatt, részben pedig, mivel adott 
körülmények közt a házasságot fenntartani nem lehet. Azt azon
ban mindenképen meg lehet akadályozni és el kell kerülni, hogy 
elvált emberek új házasságot kössenek. Az elváláshoz az apostol 
csak egy esetben járul hozzá: ha „hitetlen", azaz pogány házas
társ válik el keresztyén házastársától. Az ilyen válást megaka
dályozni nem lehet, mivel a pogány házastárs nem ismeri el 
önmagára kötelezőnek a keresztyén életrendet s nincs olyan 
hatóság, amely annak külső érvényt szerezne. Ebben az esetben 
is fennáll természetesen a keresztyén házastársra az a törvény, 
hogy új házasságot nem köthet.

2. Az elmondottakhoz két mozzanatot kell még hozzáfűz
nünk:

a) A házasság felbonthatatlanságának az életrendjét az apos
toli kor vége felé a keresztyén egyház radikalizálta. A gyüleke
zetek vezetőire, „püspökökére, „presbiterek"-re és diakónusokra 
kimondották, hogy azok „egyfeleségű" férfiak legyenek (I. Tim. 
3, 2. 12; Tit. 1, 6). Az ugyancsak gyülekezeti szolgálatban álló 
özvegyeknél is megszabták, hogy „egy férfi felesége" lettek 
légyen (I. Tim. 5, 9). Ebben a követelményben minden valószínű
ség szerint nem „egynejűség“-ről van szó. Többnejűségnek t. i. 
az őskeresztyénséggel szomszédos területeken nincs nyoma, így 
értelmetlen volna e követelés, ha a gyülekezet vezetőit több- 
nejűségtől tiltaná. Ugyanezt mutatja az „özvegyekére vonat
kozó követelés: alig is lehet elgondolni, hogy az özvegyek „egy 
férfiúval" való házasságát olyan értelemben hangsúlyozza a szö
veg, mintha lettek volna asszonyok, akik — egyszerre! — több 
férfi felesége lettek volna. Az apostoli követelés nem is vonat- 
kozhatik tilalmas viszonyokra, mert hiszen a házasságtörés és 
paráznaság elleni állásfoglalás az őskeresztyénségben az elmon
dottak után magától értődő volt. Mindennek alapján az újabb 
protestáns írásmagyarázók is nagyobbrészt megegyeznek abban, 
hogy a fentebbi követelés a megözvegyült gyülekezeti vezetők 
és tisztségviselők második nősülését tilalmazza.5) A házasság fel- 
bonthatatlanságát tehát a pásztori levelek a gyülekezeti vezetőkre 
és tisztviselőkre olyan értelemben terjesztik ki, hogy az özvegyi 
sorba jutottaknak a második házassága ellen is állást foglalnak

b) A házasság Isten rendelte életforma, Isten kapcsolja egybe 
a házastársakat (Márk. 10, 9). Azonban a házasság egyúttal 
e világ életformája. Ezért a keresztyének számára, akiknek „pol
gárságuk" a mennyben van (Fii. 3, 20), nem minden vonatkozás
ban a magától értődő életforma. Vannak, akik megtartóztatják 
magukat tőle az Isten királysága kedvéért (Mát. 19, 12), és van
nak, akiket visszatart az Isten királyságától (Luk. 14, 20, v. ö. 
Mát. 22, 14). Ezért mondja Pál apostol is, hogy megházasodni

6) így értelmezte e helyeket az ókori egyház is (pl. már Tertullianus).
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ugyan nem vétek, de a házasságban élők az utolsó időkben 
„nyomorúság“-ba kerülnek. Ettől szeretné híveit megkímélni: 
ezért inti a korintusiakat,' hogy akiknek feleségük van, úgy 
éljenek vele, mintha nem volna. A házasság is e világ elmúló 
ábrázatához tartozik (I. Kor. 7, 26—35).

Mindez nem jelenti a házasság lebecsülését holmi aszketikus 
életideál kedvéért, hanem csak a valóságos helyzet feltárását. 
Hiszen a keresztyénség adott a házasságnak mély etikai tartal
mat, amikor a házasságot kiszabadította az érzéki ösztön, az 
„erósz“ hatalmából és benne a megalapozó erkölcsi erővé az 
Újszövetség értelmében vett szeretetet (,,agapé“), ill. az engedel
mességet tette (v. ö. Ef. 5, 22 kk.). Az a férfi, aki Krisztus sze- 
retetével szereti a feleségét, és az az asszony, aki az egyház 
Krisztus iránti engedelmességével engedelmeskedik férjének, 
többé nem a „vak“ szerelem ösztönével ragaszkodik hitvestársá
hoz. Felette nem lesz az ösztön úrrá olyan értelemben sem, hogy 
ha a szerelem lángolása megszűnik, akkor más társat keres ma
gának, mivel az „élet“ követeli a maga jogát. A keresztyén há
zasságban az asszony többé nincs kiszolgáltatva a férfi indulatá
nak és önkényének, hanem valóban „segítő társa“ férjének. 
Viszont a férfi sem rabja többé az asszonynak, aki érzékeit csá
bítja és lángba borítja, hanem támasza feleségének és érte fele
lősséget visel. Ilyen értelemben szenteli meg, teszi szentté az 
engedelmes és szeretetben munkálkodó hit a házasságot, ezért 
mondja azt Ef. 5, 32 „titok“-nak, ill. „szentséginek („myste- 
rion“ =  ,,sacramentum“).

De legyen elég ennyi. Csak arra kell ebben az összefüggés
ben rámutatni, hogy hitvallási irataink ennek az újszövetségi 
tanításnak megfelelően mondják a házasságot „világi ügy“-nek.6) 
A házasságkötés maga a reformáció korában még nem volt egy
házi ténykedés. Ezért hitvallási irataink nem hajlandók a házas
ságot a kereszfséggel és úrvacsorával egy sorban a szentségek 
közé számítani, noha a „sacramentum“ szót tágabb értelemben 
nem tagadják meg tőle.7) A házasság „világi“ jellege azonban 
hitvallási irataink számára nem jelenti azt, hogy ahhoz az egy
háznak semmi köze sincs. Ellenkezőleg magától értődik, hogy 
a házastársak újonnan kötött házasságuk megáldatása végett a 
templomba mennek: a „Traubüchlein“ főként ennek a szertar
tásnak a számára ad ágendát. Hitvallási irataink nagy nyomaték
kai emelik ki a házasság isteni rendelését8) és őrködnek annak 
keresztyén tisztasága felett.

“) „Die Hochzeit und Ehestand ein weltlich Geschaft" — mondja 
Luther a „Traubüchlein“-ben, v. ö. a hitvaltási iratok fentebb id. kiadását, 
ti, 528. lap.

7) V. ö. Apológia XIII, 14: „Darum so es (t. i. a házasságot) jemands 
vili ein Sakrament nennen, fechten wir nicht hoch an. Es soll aber gleich- 
wohi abgesondert werden von den vorigen zweien (t. i. h keresztségtől és 
úrvacsorától)." Id. h. I, 294. lap.

s) „Göttlicher Standénak mondja Luther az id. helyen.
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3. Hitvallási irataink nem foglalnak külön állást a válás te
kintetében. Luther a Nagykátéban alkalmilag utal a házasság- 
újszövetségi értelemben vett felbonthatatlanságára.9) Melanch- 
thon az Apológiában tiltakozik az ellen, hogy a pápaság a papok
nál a megkötött és érvényes házasságokat hamis aszketikus élet
ideál kedvéért szétszakította.10) Ebből világosan következik, 
hogy hitvallásaink úgy, mint az Újszövetség a házasságot fel
bonthatatlannak tekintik. Valljuk meg nyíltan, hogy a modern 
protestantizmus és ezen belül egyházunk körében kialakult gya
korlat elhajolt e tekintetben az Újszövetségtől és egyúttal hit
vallási iratainktól is, sőt azokkal ellentétbe került. Az elhajlás, 
Hl. ellentét kettős:

a) a házasságot mint világi ügyletet teljesen a polgári (ál
lami) hatóságnak engedjük át és magától értődőnek vesszük, 
hogy a rosszul sikerült, „szerencsétlen"' házasságok felbontha
tók:

b) az elvált házasfelek új házasságkötését minden fenntartás 
nélkül megengedjük, ill. helyeseljük — egyenes ellentétben Jé
zus igéjével és az egész Újszövetség egybehangzó utasításával.

Egyházunk számára e kettős megállapítás magában véve 
is elegendő ok kellene legyen a tekintetben, hogy jelehlegi gya
korlatát felülvizsgálja és ismét összhangba hozza az írással és 
hitvallási iratainkkal. Hiszen a jelenleg érvényben levő gyakor
lat már nem a reformációnak és az utána következő századok
nak az örökségét őrzi, hanem egészen új alapokra helyezkedett. 
Mert igaz ugyan, hogy Luther és a reformáció a házasságkötés 
világi jellegét olyan értelemben is hangsúlyozta, hogy a házas
sági ügyeket és a válópereket a „jogászok" és a „világi hatóság" 
jogkörébe kívánta utaltatni. Azonban ez az állásfoglalás mégsem 
eredményezte az evangélikus országokban kizárólag szekuláris 
házasságjog kialakulását és az egyház érdektelenségét házassági 
ügyekben.

Luther világosan felismerte, hogy Krisztus Mát. 5, 32 alatt 
foglalt igéjével nem alkotott új házasságjogot. Ezért az egyház 
munkáját Krisztus igéjének megfelelően abban látta, hogy meg
világosítsa a lelkiismeretet és szorgalmazza az írás rendelkezé
seinek (a „törvényinek) a megtartását.11) Ennek az állásfogla
lásnak megfelelően a reformáció korában keletkezett egyházi 
rendtartások a házassági ügyekre vonatkozólag is tartalmaztak 
intézkedéseket, majd pedig — a szász példa alapján,— a házassági 
ügyek a konzisztóriumok hatáskörébe utaltattak. így a házassági 
ügyekbe az evangélikus egyháznak hosszú időn keresztül döntő •)

•) A 9. és 10. parancsolat tárgyalásánál, az id. kiadásban II. 637. lap.
,0) Id. kiadás I, 338; 346; 349. lpk. Tiltakoznak a hitvallási iratok az 

ellen is, hogy egyes rajongó irányzatok körében a házasságot felbontották, 
ha az egyik házastárs nem osztozott másik házastársának a hitében s így 
az utóbbinak az ítélete szerint „hitetlenének minősült; v. ö. id. h. II, 824, 
19; 1096, 24.

u) V. ö. Luther nyilatkozatát (müveinek erlangeni kiadása 43, 116 k. 
lp.), közli Hauck, Realencyklopádie, 22, 862. lap.
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beleszólása volt s ez a körülmény minden esetre hozzájárult az 
evangélikus országokban a házassági erkölcs biztosításához.12) 
Csak a 19. században világiasodott el a házassági jog teljesen 
és került át az. állami jogszolgáltatás körébe.

Kö'zben megromlottak az erkölcsi viszonyok s ennek össze
foglaló eredménye egyebek közt az, amit a házasság és a család 
„válságáénak szoktunk mondani. Hogy e válság kialakulásához 
nem kis mértékben járult hozzá a házassági elválások megköny- 
nyítése, azt a helyzettel ismerős szociológusok jól tudják. De 
tanúskodik erről a statisztika is. Nálunk — a trianoni Magyar- 
országon — a legutóbbi hozzáférhető adatok értelmében 1936— 
38 között országos átlagban minden 13 4 megkötött házasságra 
esett 1 válás. A katolikusoknál valamivel jobb (14'8), a reformá
tusoknál (114) és nálunk valamivel rosszabb (12'3) az arányszám. 
1920-tól 1939-ig összesen több mint 110.000 házasság bomlott 
fel, köztük kb. 3200 tiszta evangélikus és kb. 7000 evangélikus 
érdekeltségű vegyes házasság. Ezek az adatok magukban véve 
is elég megdöbbentőek, különösen, ha meggondoljuk, hogy 
évente kb. 2500 körül mozog a tiszta evangélikus és kb. 4200 
körül az evangélikus érdekeltségű vegyes házasságok száma. 
Ezeknek az adatoknak az alapján joggal mondhatjuk, hogy 
az egyke, ill. a születéscsökkenés mellett a válás egyházunknak 
egyik legsúlyosabb belső erkölcsi kérdése. Ehhez hozzá kell 
venni, hogy a válásoknak súlyos kihatásai vannak a népszaporo
dásra is. Valószínű statisztikai számítások szerint t. i. joggal fel 
lehet tenni, hogy az említett húsz év alatt felbomlott kb. 110.000 
házasság következtében kb. kétszer annyi, tehát kb. 220.000 
gyermek nem született meg. Gondoljuk meg, hogy a trianoni 
Magyarországon a harmincas években a születések száma évente 
már nem érte el a 200.000-et. A válások következtében húsz év 
alatt több mint egy évjáratnak megfelelő gyermek nem szüle
tett meg!

A házasság és család válságát nem lehet olyan családvédelmi 
intézkedésekkel megoldani, amelyek csak tüneti kezelésre szorít
koznak, hanem gyökerében kell megragadni. Más szóval: a 
köztudatba ismét bele kell vésni a házasság és család keresztyén 
hitből fakadó szemléletét. Ehhez pedig első sorban tartozik hozzá 
annak,a meggyökereztetése, hogy a házasság eg y  é l e t re  szóló 
f e l b o n t h a t a t l a n  közösség. Ez nem „elvi igazság'1, hanem 
ezt a „gyakorlatban" kell érvényesíteni. Ma is hangoztatjuk 
szószéken és vallástanításban egyaránt, hogy a házasság „tulaj
donképen" felbonthatatlan. De ez keveset ér, ha a gyakorlatban 
fenntartás nélkül magunkévá tesszük az állami bíróságok házas
ságokat felbontó ítéleteit és minden további nélkül lehetőséget 
adunk minden elvált férfinak és asszonynak, hogy templomaink
ban új házasságot kössön. Ezt a helyzetet kell mindenek előtt 
megszüntetni, mert e nélkül az egyházban minden „családvéde
lem" gyokértelen, sőt könnyen üres beszéddé lesz.

12) V. ö. a Realencyklopadie id. tanulmányát, 22, 864 k. lpk.
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Jól tudom, hogy az egyháznak nincs hatalmában beleszólni 
a polgári bíróságok ítéleteibe, melyeket házassági ügyekben hoz. 
Ezeket az ítéleteket mint alattvalóknak kötelességünk tisztelet
tel fogadnunk. Viszont az egyháznak a saját területén joga van 
megállapítani, hogy mely esetben hajlandó megáldani házasság- 
kötéseket. Térjünk vissza e tekintetben az Újszövetséghez, enge
delmeskedjünk Jézus szavának! Az utóbbi években nálunk sok 
szó esett az egyházi fegyelemről. De az egyházi fegyelem kérdé
sénél mást sem láttunk magunk előtt, mint az egyházhoz való 
hűség ügyét. Bizonyára beletartozik ez utóbbi is az egyházi 
fegyelem körébe. De ne feledkezzünk meg arról, hogy az egyházi 
fegyelem első tárgya nem az egyházhoz, mint felekezethez való 
hűség, hanem a hűség Istenhez és a neki való engedelmesség. 
Egyházi fegyelmezésünk kérdése egészen ferde síkba kerül, ha 
erről megfeledkezünk. Nos, a házassági elválás kérdése legelső 
sorban tartozik az egyházi fegyelem kérdései közé. Hiszen Jézus 
igéje maga is ebbe az irányba mutat s az Újszövetséghez Pál 
apostol utasítása a korintusi gyülekezethez, valamint a pásztori 
levelek rendelkezései egyenesen felszólítanak bennünket arra, 
hogy a válások kérdésében híveink fegyelmezéséről meg ne feled
kezzünk.

Jól tudom, hogy az újszövetségi követelés radikális érvénye
sítése egyházunkban ma nagy nehézségeket okoz. Mát. 5, 32 
világosan mutatja azt is, hogy házasságtörés esetében a tulajdon
képen megszűnt házasság külső formájának a fenntartása lehe
tetlen. A középkori egyház tapasztalatai alapján a reformá
toroknak bizonyára igazuk volt akkor, amikor a Mát. 5, 32 igé
jének megfelelő esetekben az ártatlan házasfél számára lehetővé 
tették új házasság kötését: hiszen főképen a gyermekek nevelése 
ezt a mi viszonyaink közt indokolttá teszi. Arra azonban mégis 
el kell határoznia magát egyházunknak — egyházi és nemzeti 
érdekből éppen úgy, mint az Isten igéjének való engedelmesség 
okából —, hogy visszatér az Újszövetség követeléséhez a refor
máció által értelmezett formában. Ez közelebbről a következő 
konkrét intézkedéseket követelné egyházunktól:13)

a) Meg kell szüntetni az elváltak esketését.
Ez az intézkedés sok fonák helyzettől szabadítaná meg egy

házunkat és lelkészeinket. Híveinknek megmutatná, hogy egy
házunk a házassági esküt komolyan veszi és hogy a világ ítéle
tétől és véleményétől függetlenül is meri érvényesíteni az Új
szövetség igéjét. Bizonyára volnának olyan híveink, akiket egy
házunk határozott magatartása visszatartana, ha nem is a válás
tól, hanem legalább attól, hogy elváltakkal kössenek házasságot. 
Akik pedig mégis ragaszkodnak az ilyen házassághoz, azoknak 
a világi hatóságok előtt módjuk van házasságkötésre. Az így 
megkötött házasság is érvényes házasság. Mi éppen a reformáció

13) Természetes, hogy az alábbiakban csak alapvonásait adom a köve
telményeknek, azokat egyházjogilag és a gyakorlati életnek megfelelően 
ezután kellene kidolgozni.



105

állásfoglalása alapján nem minősíthetjük azt „ágyasság“-nak. 
Azonban egyházunk határozottan kifejezésre juttatná, hogy az 
illetők túltették magukat a keresztyén életrenden. Nem szabad 
visszariadnunk attól, hogy ezt híveinknek nyíltan és világosan 
megmondjuk.

b) Azokban az esetekben, amikor a Mát. 5, 32-ben foglal
tak alapján a reformáció korának kialakult jogrendje megengedi 
az ártatlan félnek az újabb házasságkötést, ezt nekünk is lehe
tővé kell tennünk. Ez azonban nem történhetik úgy, hogy az 
érdekelt fél a világi bíróság ítélete alapján kéri új házasság- 
kötése esetén az esküvőre bocsátást. Az egyháznak kell újból 
házassági „székeket“ felállítani, ezeknek kell önálló eljárás- se
gítségével megvizsgálniok, hogy vájjon megengedhető-e az új 
házasságkötés. Semmi esetre sem szabad megengedni, hogy a 
„hűtlen elhagyásinak ma gyakorlatban levő formáját azonos
nak vegyük avval, amit a reformáció korában mondottak „deser- 
tio“-nak. Köztudomású, hogy ma a „hűtlen elhagyás" formájá
ban jön létre a legtöbb közös megegyezésen alapuló, sokszor 
könnyelműen kötött házasságnak épp olyan könnyelmű fel
bontása.

c) Amint fentebb láttuk, az őskeresztyénség a gyülekezeti 
tisztviselőknél különösen radikálisan vette a házasság felbont- 
hatatlanságának a követelését és őrködött azon, hogy azok er
kölcsi tekintetben feddhetetlenek legyenek. Ez a körülmény 
megköveteli, hogy egyházunk a házasság és családi élet fedd
hetetlenségének a követelményét fokozott szigorúsággal érvé
nyesítse mindenek előtt lelkészeknél, de azután a többi egyházi 
,,tisztviselő"-nél (tanítóknál, tanároknál stb.), valamint minden 
egyházi funkcionáriusnál (felügyelők, presbiterek, stb.).

Utóbbi időben nemcsak tanítók és tanárok körében fordult 
elő, hogy házasságuk felbomlott, hanem akadtak szórványosan 
esetek lelkészek körében is. Ilyen esetekben .szigorú egyházi 
vizsgálattal kell megállapítani, hogy vájjon nem lett-e szolgá
latra alkalmatlanná az érdekelt: hogyan hirdesse az a lelkész az 
Újszövetségnek a házasság felbonthatatlanságára vonatkozó üze
netét, ha maga is elvált ember és életével állandóan rácáfol az 
igehirdetésére? E tekintetben nem teljes mentség az, sem, ha a 
házasság valamely a reformáció állásfoglalása nyomán kialakult 
házasságjog értelmében vett válóok alapján kifejezetten a nem 
egyházi szolgálatban álló házastárs hibájából bomlott fel. A 
különös és kivételes méltánylást érdemlő esetekben talán kive
zető út lehetne az, ha az illető egyházi szolgálatban álló elvált 
más gyülekezetbe, más munkakörbe kerülne.14) Azokban az ese
tekben azonban, amikor ilyen kivételes méltánylást érdemlő kö

14) A házasság felbontása — ritka kivételektől eltekintve — rende
sen annyi szóbeszédre, a gyülekezetben különféle állásfoglalásokra ad okot, 
hogy legtöbb esetben megrendíti a gyülekezet szolgálatában álló lelkész 
és a hívek közt azt a bizalmat, amely a szolgálatnak egyik elemi elő
feltétele.
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rülmény nem forog fenn, ki kell mondani az egyházi szolgálatra 
való alkalmatlanságot és akár nyugdíjazás útján, akár más mó
don meg kell találni az útját annak, hogy az illető a gyakorlati 
lelkészi szolgálatból kiváljon.

Ezt méltányos módon alkalmazni kell a többi egyházi tiszt
viselőre és tisztségviselőre is. Semmi esetre sem szabad egyházi 
tisztségre elváltakat megválasztani, ill. alkalmazni.

Ez bizonyára kemény követelésnek látszik. Azonban azokban 
a próbás időkben, amelyek könnyen elkövetkezhetnek az egy
házra, fokozottan őrködnie kell az egyháznak azon, hogy min
denki, aki az egyház szolgálatában áll, egyéni erkölcsi élete 
szempontjából feddhetetlen legyen.

Az elmondottakat bizalommal ajánlom lelkésztestvéreim szí
ves figyelmébe. Kérem, gondolják át az elhangzottakat, tegyék 
a kérdést maguk is vizsgálat tárgyává. Helyesnek tartanám, ha 
ezt a kérdést a lelkészegyesületek alapos referátumok segítsé
gével megtárgyalnák,*) abban egymással egyetértésre igyekezné
nek jutni és ennek alapján minél sürgősebben megtennénk a 
szükséges lépéseket egyházunknak döntésre és intézkedésre ille
tékes testületéinél. Hiszen kétségtelenül égető kérdésről van szó. 
Ezt mutatja az a körülmény is, hogy az előkerült a segédlelkészi 
konferencián. De nemcsak égető kérdésről van szó. Arról van 
szó, hogy egyik nagyon fontos életkérdésben hajlandók va
gyunk-e mi, az írás és a reformáció egyháza valóban, teljes alá
zattal és hiánytalanul meghajolni az Írás előtt, azj^egy házunk bán 
a minden emberi okoskodás és kritika fölött álló norma normans- 
szá tenni.

Lic. dr. Karner Károly
Sopron.

Egyházi esztendő a szószéken.
Vízkereszt után 5. vasárnap.

A vasárnap jellege. Az egyházi esztendő menetében a vízkeieszti ün
nepkör témája: Isten megjelenése a Jézus Krisztusban. Ez pedig egyet 
jelent Jézus isteni fenségével. Ennek megfelelően a vízkereszti vasárnapok 
„Krisztus dicsőségét“  világíttatják fel. Még pedig az emberré lett, ön
magát megüresített, erőtlenségbe öltözött Krisztusnak isteni hatalmát és 
fenségét. Ablakokat nyitnak fel, amelyeken keresztül a hívő szem Jézus 
földi életében is megpillanthatja mennyei dicsőségét. Ezért nyúl az óegy
házi perikóparend ebben az időszakban előszeretettel Jézus csodáihoz, 
melyek erejének jelei és dicsőségének tükrei (második, harmadik, negye
dik vasárnap) s ezért fejeződik be az ünnepkör a megdicsőülés-hegyi 
jelenettel (hatodik vasárnap).

*) A Mele által az 1942/43. munkaévre az egyházmegyei lelkészegye- 
sületek számára kitűzött témák között van „A házasság*' (Szerk.).
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A vízkereszti ünnepkör témájának és az óegyházi evangéliumnak 
segítségéve! így határozhatjuk meg a mai vasárnap tárgyát: Krisztus egy
házának rejtett dicsősége.

Az oltári ige: Kol. 3, 12—17.
A szószéki ige (Máté 13, 24—30) jelentése. A példázat Isten országá

nak helyzetét rajzolja meg ezen a földön egészen az utolsó ítéletig. Isten 
országa pedig a földön: az Egyház. Nem egy felekezet értelmében, hanem 
a Kis Káté szavai szerint < „az egész keresztyénség“ ).

A példázat jelentését — Jézus magyarázatának felhasználásával, 36— 
43. vers — a következőkben fejthetjük ki:

/. Az egyházban nemcsak az Isten vetése, hanem az ördög vetése is 
érik. 24—25. v. Az ős „ellenség" mindig megzavarja az Isten munkáját. 
Ezért a keresztyének közt nemcsak Isten országának polgárai, hanem a 
sátán fiai is élnek (38. v.).

2. Az egyházban nem lehet elkülöníteni Isten igazi gyermekeit a kép
mutatóktól. 27—30/a. v. Nem azt jelenti ez, hogy nem szabad egyházfegyel
met gyakorolni, hanem azt, hogy le kell mondani a tisztán hívőkből, szen
tekből, Isten gyermekeiből álló gyülekezet megteremtéséről. Még pedig 
azért, mert ez a buzgó emberi erőfeszítés több kárral járna, mint haszon
nal: Isten vetését is kiszaggatná az egyházból (29. v.).

3. A nagy szétválasztást, az igazi szelektálást az utolsó ítéletkor az 
Isten végzi el. 30. v. A k k o r  fogja az Isten a keresztyénségből, hívők és 
képmutatók seregéből kiválasztani az övéit és megteremteni tisztán, látha
tóan az Ö országát.

(Közbevetőleg jegyezzük meg, hogy helyes egyházfogalomra és az 
egyház mivoltának megértésére csak úgy juthatunk, ha az egyházat az 
utolsó ítélet fényében nézzük, amint az Újszövetség teszi.)

Gyakorlati szempontból feltétlenül szóba kell hoznunk az igehirdetés
ben a következőket:

a) Komoly keresztyének között mindig hódít az elkülönülés gondo
lata. Jézus példázata ezzel, az Isten ügyének féltéséből születő s az egyház 
életében szakadatlanul felbukkanó kisértéssel számol. Minden olyan el
különülés az egyházban, a gyülekezetben, amelyet a komolyan hívők össze
gyűjtésének vágya fűt: ennek a példázatnak ítélete alá esik. A határvona
lat a gyülekezeten belül ma megvonni — Isten utolsó ítéletébe belekontár- 
kodást jelept. Ha vannak a gyülekezetekben elkülönülő „közösségek", ne 
féljünk lelkipásztori szeretettel az igének ezt az üzenetét világosan meg
mondani.

b) Ugyancsak gyakori jelenség a megbotránkozás az egyházban élő' 
bűn miatt. Hányán fordulnak el az egyháztól az egyház egyes tagjainak, 
legtöbbször a papoknak képmutatása és bűnei miatt! Sok kiábrándulás az 
egyházból elmaradna, ha megértetné a példázat: tapasztalati valóságként 
az egyház tiszta és szent nem lehet ezen a világon. De „képmutató" tagjai 
ellenére is egyház, és a sátán fiai ellenére is az Isten magvetése.

c) Nagyon sok a névleges keresztyén az egyházban. Nekik nagyon 
kemény figyelmeztetőt mond igénk: Ma még bent élhetnek az egyházban, 
még büszkélkedhetnek is „őskeresztyénségükkel" és buzgó egyháziassá- 
gukkah megnyugtathatják lelkiismeretüket templomosságukkal is, de egy
szer az Isten ítéletének a tüzében leválik minden máz és kitűnik, hogy
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ki volt az Isten igazi gyermeke. Az igének ez az éle természetesen mind
nyájunkra irányul és fel akar riasztani az egyházhoz tartozás hamis 
biztonságérzetéből.

A vasárnap jellegét érvényesítve: Krisztus királyságának dicsőségét, 
szentségét ma eltemeti az emberi szem elől az egyháztagok vegyes serege. 
A hit számára mégis látható, s az ecclesia triumphans órájában nyilván
való is lesz ez a dicsőség.

Vízkereszt után 6. vasárnap.
A vasárnap jellege. Mindkét ó-egyházi perikópa tárgya: Jézus meg

dicsőülése. Egészen világosan áll ezen a napon előttünk a vízkereszti téma 
a maga kettősségében: Isten megjelenése a Krisztusban, és: Krisztus dicső
sége'

Az oltári ige: II. Péter 1, 16—21.
A szószéki ige (Máté 17, 1—9) jelentése. A történetet pontos idői 

dátum szorosan összefűzi az első „szenvedésjelentéssel11, amikor Jézus tanít
ványai elé állította a keresztet: önmagának és tanítványainak sorsát (16, 
21—28. — „És hat nap múlva. . . “ 17, 1). „Kereszt11 és „korona11 Jézus 
Krisztusnál elválaszthatatlanok. A megdicsőülés hegyének éppen az a jelen
tősége, hogy átvilágítja Jézus szenvedésének és halálának sötét útját és 
ízelítőt ad nékik Jézus Krisztus dicsőségéből.

A történetnek három mozzanata szorul közelebbi megértésre:
1. A 2. vers: Jézus a feltámadott és megdicsőült Krisztus képében jele

nik meg a hegyen. Még nincs húsvéti Még teljes az emberré-létele és ön
maga megüresítése. De néhány pillanatra a jövendő jelenné lesz.

2. A 3—4. vers: Mózes és Illés nem csupán az Ószövetség (törvény és 
próféták) képviselői, hanem inkább az utolsó idők tanúi. Isten ezt a két 
tanút állítja Jézus oldalára, hogy hírül adják a tanítványoknak: Jézussal 
elérkezett az Isten országa (Doerne). Megjelenésük bizonyosság a tanítvá
nyoknak, hogy előttük áll az Ószövetség minden reménységének és .vára
kozásának betöltője.

3. Az 5. vers: A felhő az Isten jelenlétét jelzi. Belőle az Isten hangja 
szól. Ez a leghatalmasabb bizonyságtétel Jézus mellett: Ö az Isten Fia.

A történetnek többi része nem szorul magyarázatra. Érthető a tanít
ványok félelme (6. v.), következik Jézus megnyugtatása (7. v.), a jelenés 
eltűnése (8. v.) és végül Jézus parancsa titkának megőrzésére, isteni dicső
ségének leplezésére a feltámadásig (9. v.).

Jézus életében ez a jelenet elsősorban a tanítványoknak szólt, hogy 
el tudják viselni a kereszt sötétségét és botrányát. Ma sem vagyunk más 
helyzetben, mert Jézus feltámadása és mennybemenetele után is — az ö  
országának látható megjelenéséig — rejtett a dicsősége (Doerne).

E történetről szóló igehirdetésnek az a feladata, hogy hirdesse mint
egy összefoglalva a vízkereszti ünnepkör üzenetét —: Dacára a keresztnek, 
mely mindmáig leplezi Krisztust és megbotránkoztatja a világot, dacára 
a látszatnak, amely semmit nem mutat a-világnak ma sem Krisztus hatal
mából, — Jézus a Megdicsőült Ür, Isten királyi uralmának hozója, Isten 
felséges Fia. Ma a mi számunkra, a hit számára Krisztus dicsősége az igé
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ben jelenik meg, különösen csodálatos gazdagsággal ebben a történetben. 
Boldog az az ember, aki megkóstolhat valamit ebből — még itt, a dicső
ség teljességén, a mennyen innen.

Ehhez kapcsolódik a történetnek egészen gyakorlati üzenete: Azért, 
mert Jézus A z, akinek ez a történet is mutatja — egyetlen feladatunk 
a szomjas, engedelmeskedő figyelés: „Őt hallgassátok11! (5. v.)

(Megjegyzés: A 4. versben Péter szavának eredeti értelme: Uram, jó 
hogy itt vagyunk és így készíthetünk néktek sátrakat. Nem saját kelle
mes érzését fejezi ki Péter, hanem örül, hogy szolgálatára lehet Urának.)

Hetvened vasárnap.
A vasárnap jellege. A vízkereszti ünnepkör és böjt között átmenetet 

alkot hetvened, hatvanad és ötvened vasárnapja. Az egyházi esztendőnek 
ádvent első vasárnapjától vizkereszt utolsó vasárnapjáig terjedő szakasza 
karácsonytól nyeri fényét és értelmét. A mostani vasárnapok viszont arc
cal már nagypéntek és husvét felé fordulnak (Fendt). Belépünk böjt elő
csarnokába.

A mai vasárnap témája az óegyházi evangélium alapján: Sola gratia. 
Az epistola a szükséges kiegészítést adja: A kegyelem egyedülhatósága 
nem kárhoztat passzivitásra, sőt minden erőfeszítésünket igényli a cél el
érésére.

Az oltári ige: 1. Kor. 9, 24—27.
A szószéki ige (Máté 20, 1—16) jelentése. A példázatot tökéletesen 

félremagyarázzuk, ha allegóriaként alkalmazzuk és Isten országának mun
kásairól beszélünk, akiket életük különböző idejében ért el az Isten hívása. 
A példázat törekvése nem az, hogy Isten országában tétlen embereket 
munkára indítson, mégcsak az sem,, hogy Isten szőlőiében különböző 
teljesítményt végző munkások jutalmát „egységesnek1' jelentse ki.

A példázat I s t e n r ő l  szóló tanítás, s az Isten „jutalmazó" eljárását 
állítja elénk. (V. ö. Róm. 4, 1—61!)

A gazda az egyetlen órát dolgozónak ugyanannyit fizetett, mint az 
egész napon át fáradóknak. Itt van a példázat magja. Nyilvánvaló, hogy 
az egy órát dolgozók nem érdemelték meg az egész napi bért. Ezen hábo
rodnak fel a többi munkások, akik igazságtalannak találják ezt az eljá
rást. A gazda felelete: 1. Szabadságában áll „érdemen felül11 jutalmazni, 
hiszen a magáéból teszi (15/a. v.). 2. Jóságából az utolsó is első lesz (14/b. 
v.). 3. Éppen jósága indítja a reggeltől dolgozó munkásokat irigységre 
(15. vers második felében a „gonosz szemmel11 az irigység van megjelölve).

A példázatból elénktárul az Isten s zu v e r én  s za b ad s ág a ,  ő  azt 
tesz, amit akar. Senki nem kötheti meg a kezét. Félredob minden emberi 
elgondolást és mértéket. — Ezt a szuverén szabadságát i r g a l o m r a  és 
k e g y e l e m r e  használja. Meg nem' érdemelten, utolsóknak osztogatja a 
jutalmat.

Istennek ez az eljárása végtelenül m e g b o t r á n k o z t a t ó  az ember 
számára. Van valami vérig sértő az Isten minden emberi jóságot, értéket, 
teljesítményt, jócselekedetet félredobó, semmisnek tartó királyi gesztusá
ban. Ez a megbotránkozás jelentkezik irigységként és szükkeblűségként. 
„Azok az utolsók . . . “ (12. vers.) Nem tudja elhordozni érdemekben gazdag
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énünk, hogy az Isten az „utolsókat1" egyvonalba állítja velünk. (L. felhábo
rodást Jézus ellen: „a bűnösök barátja11.) — De ugyanez a magatartás nem 
tudja elviselni, hogy neki nincsen része, semmi érdeme az üdvösségben. 
Az emberben rejlő örök „római katolikus“  tiltakozik a kegyelem egyedüt- 
valósága ellen. Szeretne magának is helyet biztosítani és nem tud bele
nyugodni, hogy Isten merő kegyelemből, sola gratia jutalmaz.

Nem s z á m i t  semmi  érdem,  m i n d e n  kegye l em.  A mi  I s t e 
n ü n k  c s o dá l a t o s  s z a ba ds á gg a l  i r ga í maz .  Ez a példázat nagy 
evangélikus tanítása.

A példázat a maga szemléletességével nagyon alkalmas arra, hogy 
teljes élességében, emberileg felháborító „igazságtalanságában1' állítassák 
a gyülekezet elé a sola gratia, és világossá váljék az Istennek minden 
emberi értelmet felülhaladó gondolata: nem a mi cselekedeteink, hanem 
az Ő szabad, nagy irgalma alapján vár reánk „jutalma", az üdvösség.

Hatvanad vasárnap.
A vasárnap jellege. Az ó-egyházi evangéliumi perikópa (a magvető 

példázata) adja a vasárnap sajátosságát, ezen túlmenőleg nincsen jogunk 
a nap jellegéről többet megállapítani. Kérdéses és többféleképpen húzható 
meg az a vékony szál, mely az evangéliumot az epistolával összefűzi.

Az oltári ige: II. Kor. 12, 1—10.
A szószéki ige (Lukács 8. 4—15) jelentése. I. Textusunkba mélyedés 

élére kívánkozik az, amit Jézus a példázat és magyarázata közt a p é l d á 
z a t o k  é r t e l m é r ő l  mond: 9—10. vers.

Ezek szerint a magvető példázata is Isten országának titkáról szól 
(10/a. v.). Meg akarja mutatni: Hol és miként valósul meg ezen a földön 
Krisztus királysága? A példázat kristálytiszta felelete: Isten Igéjében, Isten 
Igéje által. Ahol Jézus Igéje hangzik és gyümölcsöt terem, ott elérkezett 
az Isten országa.

Ez azonban olyan „tito k “ , amit csak a tanítvány érthet és tudhat. 
A többiek — mégha közvetlen közelről szemlélik is Jézust és hallgatják 
szavát — sohasem fogják felfedezni Isten országának megvalósulását az 
Ige által. „Jézust és tetteit .láthatjuk1 anélkül, hogy észrevennénk: el
érkezett az Isten országa11 (Schniewind). A hitetlenek „látván ne lássanak, 
és hallván ne értsenek11 (10/b. v.).

Ma sincsen másképpen. Isten kirá lyi uralma, az Ö országa az Ige nyo
mán valósul meg. De ezt csak a hívők veszik észre. I s t en  o r s z á g á n a k  
t i t k a :  az Ige.

Az „Ige egyházának11 a szószékén már az eddigiek is mélységes és 
központi üzenetet adnak ajkunkra: A keresztyén ember mindent az Igében 
kap. Krisztus, az Ö áldott uralma, az Ö országa, a mi üdvösségünk, vigasz
talásunk, minden és minden az Igében van elrejtve. Mindent — amit az 
Isten ígér és ad, az Igében keressünk. Luther Márton tudott felséges sza
vakkal szólni az Igének kincséről. Megtermékenyíti meditációnkat, ha 
tudunk néhány idevágó oldalt olvasni tőle.

II. Maga a példázat azután az Ige s o r s á t  világítja meg: 5—8. 11— 
15. vers.  („Ige11 alatt mindig az Isten beszédét értjük, amint a hirdetett 
és írott igén keresztül hozzánk érkezik. 11. v.).
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1. Az Ige sorsa ezen a világon nagy balsiker. Az elvetett magnak 
háromnegyed része kárbavész. Ilyen vetés a szántó-vető ember számára 
nevetségesen elképesztő és hiábavaló vállalkozás lenne. Az Isten előtt ez 
a kudarc „természetes11. „Isten Igéjének normális eredménye a balsiker11 
(Schniewind). Isten országának titkához tartozik, hogy az Igének nagyrésze 
kárbavész. Ne ütközzék meg senki az Ige nyomán mutatkozó és emberi 
szemmel végtelenül lesújtó eredménytelenségen!

2. A balsiker oka Isten Igéjének akadályaiban rejlik. Miért nem kerül 
gyümölcstermésre sor a hallott Ige nagy részénél? Mert közbelép az 
ördög, „a nagy igetolvaj11, és elfelejtjük Isten beszédét (12. v.). Mert sokan 
vannak a „szahnaláng-keresztyének11, akik fel-felbuzdulnak, de a meg
próbáltatás óráján elszakadnak Krisztustól és igéjétől (13. v.). Mert sokak
ban elnyomja az ige szavát az életnek különböző gondja vagy élvezete 
(14. v.). — Mennyi gyakorlati lehetőséget kínál mindez azoknak a prédiká
toroknak, akiknek van lelkipásztori érzékük, ember-ismeretük és önismere
tük! Csodálatos élességű rajz ez az ige sorsáról az emberi szívben!

3. A lesújtó kudarc mellett viszont kápráztató az eredmény. A jó 
földbe esett magok százszoros termést hoznak. Hatalmas a gyümölcs- 
termés azokban, akiknek szívében az Ige kifejtheti munkáját. Bizony, az 
Ige nem tér vissza üresen. Ez vigasztaló biztatás mindenkinek, aki komo
lyan veszi az Isten beszédét (8. 15. vers).

Így mutatja meg a példázat: Mi az „Ige keresztyénsége“ ? Az Ige hall
gatása és megtartása. Az utóbbira a példázatban különös hangsúly esik. 
Az első három talajról világossá válhat előttünk, hogy mennyire nem az 
„Ige kereszfyénsége11 a „szavakba rekedt keresztyénség11. Gyümölcstermés 
nélkül nem ér semmit az igehallgatás. Csak azokban ér céljához Isten Igéje, 
akik a hallott Igét tiszta és jó szívvel megtartják (15. v.). A példázat 
a keresztyének igehallgató részéhez: templomjárókhoz és bibliaolvasókhoz 
fordul és igen komoly figyelmeztetést tartalmaz: Megmarad-e az Ige való
ban szívetekben és éltetekben?

Összefoglalva textusunkat: I s t en  o r s z á g á n a k  t i t k a :  az Ige.  
Ez t  l á s s u k !  — Az I g é n e k  a sorsa ezen a v i l á g o n  szána l mas  
kudarc.  Ez ne e j t sen  k é t s é g b e !  — I s t e n  i g é j é n e k  a sorsa  
b e n n ü n k : ez aggas s z on !

Veöreös Imre
egyházkerületi missziói lelkész, Győr.

Összekulcsolt k ézzel.

Im ádságok a svéd agendából.
Vízkereszt utáni 5. vasárnapon.

Kollekta.
Úr Isten, oltalmazd meg jóságoddal és hűségeddel népedet, 

hogy mindig védelmed alatt állhassanak, akik egyedül' a meny- 
nyei reménységre tekintenek. Szent Fiad, Jézus Krisztus, a mi 
Urunk által. Ámen.
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Igehirdetés utáni imádság.
Istenünk, mennyei Atyánk. Hálát adunk neked, hogy nagy 

irgalmasságoddal nekünk nyújtottad a jó napot, a te szem 
igédet és gazdagon elhintetted azt szívünkben. Kérünk: Szent- 
lelked által tedd bennünk élővé és gyümölcstermővé ezt a vetést, 
oltalmazz meg minket a gonosz ellenségtől, aki közöttünk el 
akarja hinteni a viszály magvát. Óvj meg minket az elbizako
dottságtól, vigyázatlanságtól, felfuvalkodottságtól, hogy életünk 
minden napján megmaradhassunk félelmedben és megtapasztal
hassuk segedelmedet minden kísértésben, mígnem teljes boldog
ságra juthatunk. Ámen.

Vízkereszt utáni 6. vasárnap.
(A svéd agendában Máté 17 : 1—9. igeszakaszhoz az imádság a Szent- 

háromság utáni 7. vasárnapon található, mely Krisztus megdicsőülésének 
ünnepnapja.)

Kollckta.
Ür Isten, aki a szent hegyen megdicsőítetted az atyákkal 

egyszülött Fiadat, add, hogy Igéd világoljon előttünk e sötét 
világban és engedd meglátnunk mennyei dicsőségedet. Ugyan
azon Fiad, Jézus Krisztus, a mi Urunk által, aki él és uralkodik 
Veled és a Szentlélekkel örökkön örökké. Ámen.

Igehirdetés utáni imádság.
Jézus Krisztus, mi Urunk, aki kinyilatkoztattad dicsősége

det és megláttattad tanítványaiddal a nyitott mennyet. Aláza
tosan kérünk, adj enyhületet nekünk és vigasztalj meg minket 
azzal a hittel, hogy közel vagy hozzánk életünk minden napján 
a világ végezetéig és kiszabadítasz minket gondjainkból, küzdel
meinkből és minden gonoszból, hogy végül felvégy minket ma
gadhoz a mennyekbe, ahol megláthatjuk dicsőségedet és min
den üdvözülttel együtt megigazulva hozzád leszünk hasonlato
sak, aki élsz és uralkodói örökké. Ámen.

Hetvened vasárnap.
Kollekta.
Halld meg jóságos Urunk néped könyörgését, hogy mi, akik 

joggal bűnhődünk vétkeink miatt, kegyelmesen találhassunk 
szabadulást a te neved dicsőségére. Urunk, a te Fiad, Jézus 
Krisztus által. Ámen.

Igehirdetés utáni imádság.
Űr Isten, mennyei Atyánk, aki Szent Igéd által mindannyiun

kat elhívsz szöllőskertedbe munkásokul, kérünk: add szívünkbe 
Szentlelkedet, hogy hűséggel dolgozhassunk, buzgón szolgáljuk 
igédet és akaratodat és minden reményünket csupán a te kegyel
medbe vessük, melyet közöltél velünk Fiad, Jézus Krisztus által, 
hogy örök üdvösséget nyerhessünk. Ámen.



Hatvanad vasárnap.
Kollekta.
Istenünk, aki jól látod, hogy nem hagyatkozhatunk a ma

gunk erejére, add meg kegyelmedből, hogy Fiad, mindannyiunk 
oktatója segítsen át minden akadályon, mely igéd útját állja. 
Ugyanazon Fiad, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Igehirdetés utáni imádság.
Úr Isten, mennyei Atyánk, köszönjük szent igédet, melyet 

a világban Fiad, Jézus Krisztus vetett el és amelyet nagy kegyel
meddel mihozzánk is eljuttattál. Kérünk: adj készséget, hogy 
igédet szorgalmasan hallgassuk, készítsd el szívünket Szent Lel
ked által, tedd azt igazzá és jóvá, hogy megtarthassuk beszéde
det, mellette kitartsunk, elhagyjuk és elnyomjuk a bűnt, sok 
gyümölcsöt teremjünk és minden üldözés között is építsünk a te 
hatalmas segedelmedre. Ámen.

Wolff Lajos
esperes, Budapest.

Szószéken.
Vízk. u. 5. v. Febr. 7.

M iért tűri isten a gonoszt?
Máté 13, 24—30.

Sok dolog van, ami a mai embert nyugtalanítja. Valamikor 
elkerülhette, ma találkozni kell vele. Azelőtt jelentéktelen volt, 
ma megnőtt, s olyan arányokat öltött, hogy érthetetlenné válik 
az ember számára, talán a hitét is megingatja és súlyos életkér
dések elé állítja.

Necsak a megélhetés gondjaira gondolj, melyek szemláto
mást nőnek, sok emberben félelmet, nyugtalanságot ébreszte
nek.

Necsak a szenvedésre, nyomorúságra gondolj, melyeknek 
most tűnnek fel sötét borzalmai és mély szakadékai. Ki tagadná, 
hogy mélységükbe tekintve, még inkább belezuhanva megfélem- 
lik az ember lelke.

Necsak a bizonytalanságra gondolj, melybe a háború sod
rával belekerült minden ember élete.

Mindennek tagadhatatlanul van nyugtalanító, félelmet keltő, 
nagy kérdéseket támasztó hatása. De ha ezeket meg akarod ér
teni, nyugtalanító hatásuktól meg akarsz szabadulni, kérdéseikre 
feleletet akarsz találni, gondolj arra, ami a gond, nyomorúság, 
bizonytalanság hátterében van, mindennek előidéző oka, ami 
éppen most, éppen ezekben jut borzalmas valóságban nápvilágra: 
a gonoszságra és annak hatalmára. — Félve néz rá az ember. 
Lépten-nyomon bele kell ütközni. Ha egyre növekvő hatalmát

.113



114

figyeled, s azt látod, hogy tör be egyesek, népek életébe, hogy 
tombol véres háborúk borzalmaiban, ami belőle való rossz, hogy 
keveredik el s végzi romboló munkáját a jó, a szép rovására, 
hogy jelenik meg ott is, ahol rá se mer gondolni az ember, akkor 
kénytelen vagy megérezni, hogy a gonoszság miatti nyugtalan
ság, félelem és súlyos kérdések tömege szállja meg a lelkedet. 
Egyben kénytelen vagy megérezni, hogy ezt eloszlatni, kérdé
seit megoldani nem tudod magatói, csak a Biblia fényében. Kény
telen vagy mindjárt az első nyugtalanító kérdést idehozni s az 
ige világossága alá helyezni: Honnan van ez a gonoszság a 
világban?

A példázatbeli szolgáknak is ez a nagy kérdése, mikor uruk 
vetésében nőni látják a konkolyt: Honnan van a konkoly? S ez 
a mi kérdésünk is, mikor a gonoszság növekedését, még inkább 
a jót, nemeset, szépet elfojtó hatalmát látjuk: Honnan van? 
Mert nyilvánvaló, hogy van. Olyan sok jelenség mutatja, ami 
előtt borzadva, értetlenül áll az ember s nem tud mást tenni, 
mint az okát kutatva kérdezni: Honnan van? Nézz a gyermeked
ben kiütköző rosszra. Te mindig jóra tanítottad. Ki vetette a 
leikébe a rosszat? Honnan van? Nézz családok, népek életébe. 
Mennyi önzés, hazugság, bűn, gonoszság ver gyökeret bennük. 
Mindez honnan van? Honnan van, hogy Isten drága vetése kivész. 
sok jószándék semmivé lesz, iskola, templom, szülői otthon 
áldott munkája eredménytelen? Mintha titkos kéz irtaná az Isten 
jó magvetését s szórná észrevétlen a gonosz magvát. Honnan 
van mindez? Honnan van az, hogy még ugyanabban az ember
ben is a legnagyobb jóság mellett helyet talál, gyökeret ver 
a legnagyobb gonoszság? Honnan van, hogy annyi jelenség előtt 
fejlehajtva kell megvallani: Én ezt nem értem s szomorúan kell 
kérdezni: Honnan van?

Bizonyos, hogy nem Istentől. Isten, a gazda jó magot vet 
az ő földjébe. Ez a példázatnak világos bejelentése. S a szolgák 
is ezt állapítják meg: Te tiszta magot vetettél a te földedbe!

Nem is véletlen folytán van. A hívő ember világában nincs 
véletlen. S ha így lenne is, érthetetlen lenne a gonoszság egye
temessége és tervszerű növekedése.

Nem emberek vigyázatlanságából van. Mert nem vigyázok 
eléggé, azért lép be a gonoszság az életembe. Ha elővigyázatos 
vagyok, a bűnt, a rosszat az életemből kizárhatom, s növekedésé
nek útját vághatom. Nem.

A kérdésre, hogy honnan van a gonoszság, az Isten igéje ad 
feleletet. Ellenség konkolyhintéséből van. Minden rossz magvát 
egy személyes hatalom, a sátán veti. S ez a személyes valóság 
az Isten ellensége. Minden gonoszság ennek a műve.

Mindenütt ott van, ahol Isten munkába kezd, hogy azt tönk
retegye. Kilesi az alkalmas pillanatot, s veti, hinti a konkolyt. 
Egyetlen célja, hogy amit Isten szépnek, jónak teremt és alkot, 
elrontsa, amit üdvösségre nevel, kárhozatba taszítsa. A sátán 
munkájának ebben van a veszedelme. Sohasem önmagáért van.



115

s célja nem önmagában van. Mindent azért tesz, hogy Isten 
vetését gyengítse, megrontsa, s tönkretegye.

Hiszed-e, hogy így van? Nem láttad még magadban? Nem 
találkoztál személyesen vele s életrontó, ártó hatalmát nem vet
ted még észre? Minden rossznak, gonoszságnak a gyökere ehhez 
a személyes hatalomhoz ér el. Ha ezt látod, nem térsz könnyen 
napirendre afelett, amit gonoszságnak mondunk. Meglátod, hon
nan van, s felkészülsz ellene. De nem is esel viszont kétségbe 
a hiteddel. Meglátod, ez a személyes hatalom nemcsak neked, 
hanem az Istennek is ellensége. S belekapaszkodsz védekezésed 
közben az Isten kezébe.

Ha feleletet találsz erre a kérdésre, honnan van a gonosz
ság a világban?, s meglátod, hogy az Isten ellenségének, a Sátán
nak a műve, felmerül egy még nehezebb kérdés: Miért tűri Isten 
ebben a világban a gonoszt? Ö, aki mindig jót vet, minden 
embert üdvösségre nevel, miért tűri, hogy a Sátán a vetését 
tönkretegye, az embereket kárhozatra nevelje? Nehéz kérdés.

• Annál inkább, mert ez a világ Istené, tehát rendelkezik vele 
s örök célja ennek megmentése. Még inkább, mert Isten maga 
is látja, milyen nagy a gonosznak növekvő és terjeszkedő ereje. 
Miért nem irtja ki?

A szolgák ezt akarják tenni. Ki keli a konkolyt tépni. Nagy 
buzgóságunkban mi is könnyen megtudnánk ezt tenni, arra az 
álláspontra helyezkedve, hogy a világ megmentésének érdeke 
kívánja, hogy a rosszat gyökerestül ki kell tépni, hogy csak a 
jó nőjjön, csak jó emberek legyenek. S ha tudnánk, véghez is 
vinnénk, vagy legalább is azokat, akik életük területén helyet 
adtak neki, s kimondottan gonoszokká váltak, elkülönítenénk, 
hogy á jók között ne legyenek s azoknak növekedéséi ne gá
tolják.

Itt lesz nehézzé a kérdés: Isten mégis miért tűri? Nem tesz 
semmit. Miért? Nem látja? Erőteíen vele szemben? Nem érez 
felelősséget érte? Dehogy! Isten mindezt tudja. Hogy mégis 
tűri, a mi érdekünkben teszi! Hogy minket mentsen és kíméljen. 
Az igében világosan mondja: ,,Mikor összeszeditek a konkolyt, 
azzal együtt netalán a búzát is kiszaggatjátok. Hagyjátok, hogy 
együtt nőjjön . . .

Látod, hogy szeret téged az Isten. Mert meg akar menteni, 
a rosszat is képes a te érdekedben a világban megtűrni, a kegye
seket és istenteleneket elkeveredve együtt hagyni. De ne felejtsd 
el, ami így látszólag a mi hitéletünkben hátrány, bölcseségével 
azt is áldássá akarja tenni. Téged akar a gonoszság közepette 
a jónak, hordozójává nevelni, benned akarja a sötétségben az 
ő világosságát meggyujtani, téged akar a gonoszság elnyomására 
erőssé tenni. Néked kell a benned elvetett jó magot megnövelni, 
hogy vele a gonoszság elterjedését meg tudd akadályozni.

Nemcsak a megmentésed érdekében tanúsított kímélet tehát 
a gonosznak a tűrése, hanem a te számodra Istentől adott fel- 

'adat is! A gonosz sötétségében neked kell világítani, a gonosz
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ság ellen a hit fegyvereivel neked kell hadakozni. A rosszal szem
ben a jónak hódító erőit neked kell kifejteni. Meg tudod-e tenni?

Tűri Isten a gonoszt azért is, mert tudja, hogy minden go
noszság ítéletet hord magában, minden rossz ítéletre érik. Akár
mennyire nő az ereje, megégetés, elítélés lesz a vége. Isten 
tudja, hogy az ő munkáját semmi sem hátráltatja. Minden célhoz 
ér. S a nagy ítéletkor kitűnik, hogy még a gonosz is őt szol
gálja. Kifejtheti erőit, de ezzel is elősegíti Isten terveit. Önkifej
tésével, hatalmának megmutatásával csak az ítéletét sietteti.

Látod, Isten a gonoszt ezért tűri. Elégséges ez a felelet? 
Igen. Elég. Ha kétely támadt benned a gonoszság láttára, ha 
nyugtalanság fogta el szívedet, s azt, hogy miért van ennyi go
noszság, nem értetted, ha nehéz sorskérdéssé lett sok minden, 
az ige fényében mindezt látod és megérted. Nyugtalanságod el
csitul, kérdéseidre örök választ nyersz, feladatod elédszépül. 
Isten nevelő kegyelme körülölel. Neked konkoly közepette is 
Isten vetésévé kell lenned és a nagy aratásra Isten tiszta búzájává 
kell érned! Lukács István

szeretetház igazgatója, Győr.

Vízk. u. 6. v. Febr. 14.
Dicsőségben a hegyen.

Máté 17, 1—9.
A Vízkereszt ünnepe után következő vasárnapok utolsója 

az előző vasárnapokon hallottakra mintegy felteszi a koronát. 
A földön megjelent, közöttünk járt-kelt. Jézus fel-felcsillanó 
dicsőségére villantottak azok egy-egy gyémántfényű sugarat: 
ámuljatok a gyermeken, ki mennyei Atyjának dolgaiban fogla- 
latos; nézzétek a kánai mennyegző titokzatos vendégét, ki „meg- 
mutatá az ő dicsőségét11; csodálkozzatok azon, ki poklost tisz
tít, gutaütöttet gyógyít, szeleknek s haboknak parancsol. De 
most, mintha csak a Nagy Mogul gyémántja akarna sugarával 
vakítani — ez az utolsó vasárnap Krisztus Urunk megdicsőülését 
vetíti szemünk elé. Legnagyobb dicsősége ez volt, miben feltáma
dása előtt a földön járó Jézus részesült. Igen, ez már voltaképpen 
az ő dicsőséges feltámadásának előjátéka, ideiglenes előrevétele, 
felséges kóstolója volt! Ezért is hagyja meg kísérő tanítványai
nak: „Senkinek se mondjátok el, amit láttatok, míg fel nem 
támadt az embernek Fia a halálból.“

Hogy mi történt azon az éjtszakán a megdicsőítés hegyén 
— ki tudná megmondani? Miben állt az ő színeváltozása, úgy
hogy orcája ragyogott mint a nap, ruhája pedig fehér lön mint 
a fényesség — ki tudná megfejteni? A „hogyan?" kérdését el
nyeli a feltámadás titka. Hiába is bolygatnék. Másegyéb végett 
hirdettetik ma nékünk a megdicsőülés története. Nyereséget oszt 
benne az Isten.

Nyereséget osztott Krisztusnak, az Egyetlennek; nyereséget 
a két tanúnak, Mózesnek és Illésnek; nyereséget a három meg
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hívott tanítványnak, Péternek, Jakabnak és Jánosnak; és nyere
séget oszt nékünk is mindnyájunknak a gyülekezetben.

1. Legelébb is kérdezzük meg: Mit nyert Krisztus Urunk, az 
egyszülött Fiú azáltal, hogy Isten megdicsőítette őt a hegyen;'

Bátorságot nyert a halálra!
Nem véletlen, hogy Krisztus Urunk megdicsőülése néhány 

nappal szenvedésének első ízben történt megjelentése után ment 
végbe. A cézárea Filippiben történtek után hat nappal vitte fel 
három kedves tanítványát arra a magas hegyre, melyen előttük 
elváltozott. Megdicsőülésének története szorosan kapcsolódik 
szenvedésének történetéhez. Ütött a gonosz órája; most fogja 
megmutatni a sátán minden erejét; az ember Fiának Jeruzsálembe 
kell mennie, emberek kezébe adatnia, sokat szenvednie, erősza
kos halállal megöletnie. Bizony Krisztus Urunk se ment bele a 
szenvedésbe s kínos halálába megrendülés, lelki küzdelem s a 
halál félelme nélkül! Valóságos emberként hordozta a bűn Zsolti
jának rettenetes terhét, tusakodva, kínok közt gyötrődve. Neki 
is erősítésre, isteni bátorításra volt szüksége szemközt a közelgő 
halállal. Micsoda az ő szenvedése, mi az értelme, mi lesz a foly
tatása? Erre felel Isten azzal, hogy előre megmutatja néki eljö
vendő dicsőségét s a feltámadás dicsőségének sugaraival ideig
lenesen körülveszi őt.

Mint később a Gecsemánéban angyal jő az égből, hogy erő
sítse a véres verejtéket hullató, úgy már most is megnyílik az 
ég, megjelenik két mennyei tanú, hogy haláláról elbeszélgesse
nek vele (Luk. 9, 31.) s bátorítsák Őt! Sőt maga az Atya is meg
jelenik felettök felhőben és szózatával biztatja: Te vagy az én 
kedves, szerelmes Fiam; áldozati halálod nem árthat fiúi dicsősé
gednek, bizd csak rá magadat a halálban is atyai kezemre, feltá- 
masztlak s hatalmat adok néked élőkön és holtakon!

Jézus leszáll a hegyről s megy, megy bátran a halálba, hogy 
megváltói művét véghez vigye.

2. Kérdezzünk tovább. Mit nyert a két mennyei tanú, Mózes 
meg Illés, hogy résztvettek a dicsőségben ott a hegyen?

Nyereségük az volt, hogy megláthatták isteni küldetésük 
beteljesedését!

Nem véletlen, hogy éppen Mózes meg Illés jelennek meg a 
hegyen. Az Ótestamentom két legnagyobb alakja, a Törvény 
és a Prófécia képviselői. Mindkettőnek hegyen nyilatkoztatja 
ki magát az Ür. Mózesnek a Sinain villámlások és mennydörgés 
között; Illésnek a Hóreben halk és szelíd hangban. Mindkettő 
mélyen bizalmas viszonyban volt Istenével. Mózes Isten barátjá
nak neveztetik; Illés pedig egy kétfelé sántikáló elvetemült kor 
páratlan hőse, Isten elszánt leghívebb vitéze. Mindkettő titok
zatosan távozik az élők birodalmából. Mózes egyedül megy föl 
Nébó hegyére, meg-nem-homályosodott szemmel, meg-n'em-fo- 
gyatkozott erővel; meghal ottan, de emberi szem nerp láthatja 
halálát, maga Isten temeti el az ő barátját. Illés pedig tüzes 
lovakkal vágtató szekéren tűnik el szélvésztől kísérve az égbe.
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Mindkettő eschatologiai alak. A végidő előfutárjaiként várják 
őket vissza. Addig nem jő el a vég, míg az ő tanúbizonyságuk 
befejezést nem nyer. (V. ö. Jel. 11, 3.) Jézus Illés újra-eljövetelét 
fel is fedi Keresztelő János eljövetelében.

Mit jelent tehát az, hogy ők ketten jelennek meg a dicső
ség hegyén? Azt jelenti, hogy az idők teljessége beköszöntött. 
Beköszöntött pedig Jézus szenvedésének órájával. Jézus halála 
lesz az, ami valóra váltja mind a törvény követelését, mind pe
diglen a prófécia jövendölését. Az életét áldozatul adó Jézus 
Krisztus tesz eleget Istennek, engedelmes lévén haláláig, s Őbenne 
válik valóra az új szövetség, a bűnök bocsánata.

Mózes meg Illés immár eltűnhetnek. Semmi szükség arra, 
hogy három hajlékot építsenek fönn a hegyen a szolgálatra kész 
tanítványok. Az Atya a Krisztusban adja a teljességet. Nem Mó
zesben, kit nem láttak meghalni, se pedig Illésben, ki után ámulva 
kiált Elizeus, midőn elragadtatik. Nem bennük, hanem a Krisztus
ban, ki gyalázatos kínhalállal hal a Golgothán, Őbenne adja 
a teljességet! Nincs más név, mely által kellene megtartatnunk. 
Őt szabad látnunk csupán, Őt egyedül!

3. De ezzel máris a harmadik kérdés tolult ajakunkra: Mit 
nyertek ott ők hárman: Péter, Jakab és János, az Úrnak legked
vesebb tanítványai?

Bizonyosságot afelől, hogy vallástételök Isten tetszésével 
találkozott!

Nem véletlen, hogy Jézus csak azt a három tanítványát viszi 
magával fel a hegyre, kik legszűkebb tanítványi körének tagjai. 
Az evangéliumokban három olyan eseményről tudunk, mikor 
Jézus csak őket vitte magával. Ott vannak Jairus házában, leány
kájának feltámasztásánál. Azután itt vannak együtt a hegyen. 
És később mégegyszer a Gecsemánéban, midőn Jézus gyötrődik 
és vércseppeket hullat. Valamennyi a halállal való küzdelmét 
mutatja! S azt, hogy neki a halálon által kell az üdvösség dicső
ségébe jutnia! Ez annyira idegen az ő népe fiainak, de még a 
tizenkét tanítványnak is, hogy csak a legbizalmasabbak előtt 
tárja föl mélyebben messiási titkát. Nekik is megparancsolja, 
senkinek el ne mondjátok, míg fel nem támadt a halálból.

A tanítványoknak szükségük volt hitük megtámogatására. 
Péter ugyan a Szentlélekből szólva nemrég boldog vallomást 
tett: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia! De a következő 
percekben már a sátán használhatja fel eszközül, midőn Jézust 
vissza akarja tartani a szenvedés útjától. A tanítványoknak szük
ségük volt Urunk megdicsőíttetésének látására, a feltámadás di
csőségének előzetes megkóstolására, hogy a szenvedés útjára 
indulótól meg ne tagadják a vallomást: Te vagy a Krisztus, az 
élő Isten Fia!

Szükségük volt arra, hogy mindenki más eltűnjék szemük 
elől s ne maradjon orca, kire nézhetnének, csak egy: Jézus or
cája. Szükségük volt arra, hogy fülükbe vegyék az isteni szóza
tot: „Őt hallgassátok!" Szükségük volt arra, hogy Jézus fel
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emelje őket a földről, lesimítsa orcájukról a rémület verítékét 
s az evangéliumot hirdesse nékik: „Ne féljetek!1' Szükségük volt 
rá, mert íme halálba indul — az Istennek Fia!

4. És itt most csendüljön bele kérdéseinkbe az utolsó, nekünk 
legfontosabb: mit nyerhetünk mi, az ő gyülekezete megdicsőülése 
történetének olvasásakor, hallásakor? Mi, kik már az ember 
Fiának halálból való feltámadása után, sok évszázaddal utána 
emlékezünk vissza az ő feltámadásának előjátékára, ideiglenes 
megdicsőülésére ott a hegyen?

Mi nyerhetünk legtöbbet. Mert mi már világosan láthatjuk, 
hogy ami a Krisztusban történt, mind értünk történt!

A mi Urunk Jézus Krisztus értünk vállalta a kínos halált s 
értünk erősíttetett meg annak bátor vállalására, - mert jaj, mi 
lenne vélünk s belőlünk, ha Ő akkor magunkra hagy minket a 
halállal?! Most Vele tüdunk meghalni, a halálban is dicsőség 
és üdvösség reménységével alászállani! Övé a magasztalás!

És értünk jelent meg a mennyei világ két tanúja, hogy bi
zonyságot tegyen Krisztus művének dicsőségéről, Isten akaratá
nak beteljesedéséről. Bizony „elvégeztetett", amit az Úristen 
megmentésünkre a Krisztus által tervezett. Legyen érte Néki 
hála!

És értünk estek arcra rémülettől, értünk vigasztaltattak 
meg, értünk hallották a „felséges dicsőség szózatát", értünk vol
tak „szemlélői a Krisztus nagyságának" (II. Pét. 1, 16—17.), ér
tünk adták tovább a hírt a tanítványok, miután az embernek 
Fia feltámadt a halálból, hogy mi egyedül csak Őt lássuk, Öt 
hallgassuk, mindenekfelett Őbenne bízzunk, az élő Istennek Fiá
ban, a mi Urunk Jézus Krisztusban! őbenne, kié rejtetten a 
világhatalom, kinek kezében a sorsunk itt és odaát, ki záloga a 
mi mennyei reménységünknek örökkön örökké!

Vegyük kézbe ezt az óriás-gyémántot, kilépve a vízkereszti 
időszaknak dicsőségben fürdő hajlékán, — és akkor böjtben, 
veszedelemben, sötétségben és halálban velünk az élet világos
sága! Scholz László

lelkész, Budapest.

Hetvened v. Febr. 21.
Nincs a lku !

Máté 20, 1—16.
Fertelmes kalmár az ember. Vérében az üzlet. Érdek a mo

torja. Ezért tud könyörtelen hidegvérrel bankót préselni mások 
könnyéből-véréből, ezért képes haszonért százezreket vágóhidra 
dobni s ezért merészel sokszor az Úristennel is alkudozni. — 
Lám Péter apostolban is kiütközik egyszer a tanítványból a kal
már. Aggodalmasan emlegeti a fizetséget s mintha kinullázástól 
félne: „megszolgált" járandóságát igyekszik behajtani. „Imé, 
mi elhagytunk mindent és követtünk téged: mink lesz hát miné- 
künk?" (Máté 19, 27.)
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Krisztus Urunk felelete a szőlőmívesek példázata. Lényege 
ez: Istennel nem lehet alkudozni! Isten Üt! „Gazdaember", — 
oixo6£aitóTJ); — hívebb fordítással: a ház despotája =  rabszolgák 
teljhatalmú ura.

1. Tehát övé minden! A szőlő is, a meghívás is. Hol szol
gálnának a munkások, ha az Úrnak szőlője nem volna és hogyan, 
ha tőle meghívást nem kaptak volna? Az utolsó hivatali íróasz
tal, műhely és barázda is a Gazda birtoka. Övé az egyház, a 
templom és a biblia. A szolgálat pedig nem úgy kezdődött, hogy 
én jelentkeztem, hanem Uram hivott és küldött. Haszontalanul 
ténferegném végig életemet, ha Isten keresztségemben meg nem 
fogadott volna és későn korán hívogatva szőlőjébe nem állított 
volna. Pap vagyok és magamat égetve szolgálok; presbiter va
gyok és híven teszem egyházi tisztemet; buzgó hívő vagyok és 
minden vasárnap templomban vagyok. De: mindezekben Isten 
cselekedett. Nem történt más, csak amit Ö mívelt. „Mid van 
ugyanis, amit nem úgy kaptál volna? Ha pedig úgy kaptad, mit 
dicsekedel, mintha nem kaptad volna?" (1. Kor. 4, 7.) Mindig, 
minden úgy kezdődött, hogy Isten kezdeményezett, s övén, övé
ből, tőle vagyok, ami vagyok. Hogyan alkudozhatnám vele, mi
kor mindenemmel adósa és mindenestül tulajdona vagyok?

2. Érte van minden! A Gazda szőlője nem arra való, hogy 
a munkások kereseti lehetőséget leljenek benne, hanem a mun
kások valók arra, hogy életüket a szőlő szolgálatába állítsák. 
Nem a szőlőbő/ élek, hanem a szőlőért. Jöjjünk már egyszer 
azzal végérvényesen tisztába, hogy nem Isten van értünk, hanem 
mi vagyunk Istenért. „Mert őtőle, őáltala és őreá nézve vannak 
mindenek." (Róni. 11, 36.) Isten nem kereskedő, akinél leadjuk 
megrendelésünket s Ö köteles kiszolgálni. Isten rendelkező és 
parancsoló Urunk, akinek ellenszolgáltatás nélkül is engedelmes
kednünk kellene, egyszerűen azért, mert tulajdonai vagyunk, 
hozzá tartozunk és nem tehetünk máskép. Ahogy Dániel vallotta: 
„Imé a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadí
tani az égő tüzes kemencéből és a te kezedből is, óh király
de ha nem tenné is, legyen tudtodra, hogy mi . . .  az! arany álló
képet nem imádjuk." (Dániel 3, 17. 18.) — Mi az imádságod? 
Isten dicsőítése, vagy igényeid hajtogatása? Miért jársz temp
lomba? Istent magát keresed-e, vagy hogy ezzel kegyeibe fér
kőzve, pártodra hangold őt? A Gazda igenis hívogat, szerződik, 
igér és fizet (8. vers), ha nem tenné, akkor is szőlőjében a he
lyünk.

3. Mindezzel ugyanis nem tartozik, mert Isten szabad. — A 
Gazda tulajdon indításából megy munkásokat fogadni. Senki 
sem parancsolta ezt néki. Tette, mert akarta. Szabad, szuverén 
király. A hívás idejében is, eszközében is, módjában is. Az egyi
ket jó reggel, a másikat tizenegyóra-tájban hívja meg. Három-, 
hat- és kilenc órakor is hív. — Az egyiket szó nélkül megfo
gadja, a másikra keményen rákiált: „Miért álltok itt egész napon 
át, hivalkodván?" — Az elsőknek tiz pénzt igér, a többieknek
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összeget se mond. A megszerződés sem holmi órabéres vagy 
napszámos alkút jelent. Symphonein (szimfónia) =  egyhangra- 
jutás, úgy, hogy a szolga elfogadó készségével társul ura ki
mondott szavához. — Fizetésének alapját és mértékét is egyedül 
ő állapítja meg. Nem a szolgálatban töltött időtartam itt a döntő. 
Lám az utolsók annyit kapnak, mint az elsők. Nem a munkaköz
ben vállalt szenvedés határoz. A Gazdát nem hatja meg a nap 
hőségére és terhére való hivatkozás. Nem is a teljesítmény a 
bér alapja. Világos, hogy a kora-reggeliek többet végeztek, 
mint az alkonyatiak. A fizetés alapja tisztára a Gazda jótetszése. 
Tőle függ a mérték is. „Én pedig ennek az utolsónak is annyit 
akarok adni, mint neked. Avagy nem szabad-e nékem a ma
gamével azt tennem, amit akarok? — Ez ellen lehet zúgolódni, 
de megváltoztatni nem lehet: Isten szabad. Nem tehet vele ren
delkezni: úgy cselekszik, ahogy néki méltóztatik. Egyikünk gyer
mekkorától szolgálhat, másikunk fölött megesteledik alighogy 
munkába lépett. Van, akit szelíden megszólít, van akire élesen 
rákiált. Egyiket édesgeti, másikat feltétel nélkül rendeli. A nagy
munkájú hajnali munkás, Péter, nem kap többet, mint a megtért 
lator, akinek néhány perccel halála előtt mondja Jézus: „Még 
ma velem leszel a paradicsomban.“ — Sok első nem azért lesz 
utolsó, mert első volt és sok utolsó nem azért válik elsővé, mert 
utolsó volt, hanem mert Isten úgy akarja. S ezért az első nem 
kevélykedhetik s az utolsó nem irígykedhetik. Mert az első is 
kegyelemből él s a kegyelem az utolsónak is elég.

Jól van ez így s így van ez jól. Hogy nem mi, hanem Ő. 
Nem az éri cselekedetem, hanem Isten irgalmassága. Hogy a 
Gazda nemcsak igazságos, hanem jó is. Felőlem való végzésének 
alapja s mértéke nem kialkudott bérlista, hanem a kegyelem. 
Isten nem marad adós. Jutalmát megadja, de nem a tartozás, 
hanem szabad királyi kegy értelmében. Jutalom, nem tartozás.

Pusztuljon hát belőlünk az emberközpontú lelkiség és fize
tést váró üzleti keresztyénség. így nem lehet az uraknak Urát 
szolgálni. Pénzért lehet venni uccai muzsikát, de Bach Sebestyén 
nem pénzért komponált. Pénzért lehet fogadni zsoldost, de a 
honvéd ingyen hullatja vérét. —- Isten szőlőjében a helyed. Nem 
érdekből, de hálából. Ne alkudj Istennel! Nincs hozzá jogod!! 
S nincs rá okod!!! Mert szabad Urad. S mert kegyelmes Atyád.

Rá kell bíznod! Szabó József
Rábízhatod!! lelkész, Győr.

Hatvanad v. Febr. 28.
A magvető és a földje.

Lukács 8, 4—15.
Valahányszor igehirdetésben vagy igeolvasásban elénk kerül 

Jézusnak e jól ismert példázata, mindig kettős veszedelembe 
jutunk. Az első veszedelem ez: annyira rámeredünk erre az érde
kes színekkel megfestett földre, hogy elveszítjük szemünk elől 
a magvetőt. Veszedelem ez azért, mert adott körülmények kö
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zött Isten akarata minket rendelhet magvetőnek gyülekezetben, 
iskolában, családban és akkor nem tudjuk, mit kell tennünk. 
A második veszedelem, hogy annyit foglalkozunk az első három 
talajjal, az úttal, a sziklával, a tövissel, hogy ellankad a figyel
münk, mire a jó földről szóló tanításhoz jutunk. Azért ma le
gyünk tudatosan résen és mindenekfelett nézzük a magvetőt, 
a talajok közül pedig adjuk oda a nagyobb figyelmet a jónak.

A tékozló magvető és a fukar föld.
A magvetőről, aki Isten igéjének magvát hinti, Jézusról, ma 

mindenekelőtt azt vesszük észre, hogy tékozló bőséggel jelenik 
meg előttünk. Hogy mennyire tékozol, mutatja példázati tanítá
sában az, hogy válogatás nélkül hinti el mindenfelé a magot. 
Az útfélre, a gaz közé és a sziklacsúcsok repedéseibe. Mutatja 
a tékozló vonást az is, hogy egyáltalában nem nyugtalanítja 
az elvetett mag sorsa. Sőt. A kifogyhatatlanul gazdag király 
nyugalma ül Jézus arcán. Még amikor a tanítványok tanácsta
lanságukkal hozzá fordulnak: Urunk, mi ezt nem értjük, akkor 
is nyugodt marad. A tanítványok kérdésükben „mi lehet e példá- 
zat“ beletették azt az aggodalmukat, hogy így is el lehetne járni 
Isten igéjének drága kincsével? Mintha azt mondanák: mi azt 
hittük, hogy a szolga, aki így bánik a drága maggal, joggal 
érdemli meg ura korbácsát.

Jézus magyarázatba bocsátkozik. De ebben is változatlanul 
azt hirdeti, hogy a magvetőnek tékozlónak kell lennie. Nem hall
gatja el, hogy ő világosan látja a tékozlás kockázatát is. Nem 
ringatja magát álomképekbe.

Tud arról Jézus, mit jelent a teljes eredménytelenség. Tudja, 
hogy az útfélre esett gabonamagot felkapja a madár és abból 
nem lesz termés. Arról is tud, hogy azoknak az embereknek 
a lelkében, akik az útfél barátai, akik az ott nyüzsgő életet lesik, 
szívesen és örökösen változó benyomásokra éhesek, nem jut hely 
Isten igéjének. Tudjuk, hogy a szívükben az ige sorsa ered
ménytelenség.

Nyugodtan állapítja meg, hogy még arról is van tudomása, 
milyen keserves csalódás éri a munkában fáradó embert, ha jól 
induló kezdet sikerei után csúfot vall a reménysége. Látta már 
a gyökértelenül feltörő vagy az elfojtó gazt növekedésben meg
előző és reménységet ígérő vetést, amint végül elpusztult. 
Nagyon jól ismeri az emberszívet. Kiszikkasztja a szenvedés 
tüze, forrósága. Ismeri az emberszívet, hogy a gazdagság csábí
tásai között éppen úgy elfeledi Istent, a jólét adományozóját, 
mint ahogyan elfeledi a nyomorúságban, a bajból kiszabadító 
Atyát.

Tudja Jézus azt is, hogy veszedelem környékezi mindig a 
magvető kitartó hűségét, hogyha az eredménytelenségek egész 
sora szakad rá és buzgóságát megtöri.

Tudja tehát, mi az út, a szikla és a tövis.



És mégis. Arra tanítja övéit, hogy a magvetőnek tékozlónak 
kell lennie. Súlyt helyezett arra, hogy ezt megtanulják azok a 
kiszemelt tanítványok, akiket az evangélium missziójának első 
útjára akar elbocsátani. Az időkön keresztül éppen példázatban 
adott tanításával az anyaszentegyházat is erre akarja oktatni. 
De ezt írja mindannyiunknak a szívébe is, akikre csak egyetlen 
élet gondozása is rá van bízva. Velünk is meg akarja értetni, 
hogy a magvetőnek tékozlónak kell lennie. Az egyház, az ige
hirdetésben nem lehet válogatós. Nem ajándékozhatja Isten igé
jének éltető magvát csak azoknak, akiket híveknek ítél. Hirdet
nie kell az igét barátnak és ellenségnek, rajongó odaadónak vagy 
gőgös magvetőnek. Gazdagnak, aki azt hiszi, nélküle is megél 
és szegénynek, aki nem meri remélni az ajándékot. ítéletet kell 
közvetítenie a kevélyek felé is és Isten irgalm'át a bűnben el
veszőfélben vívódó embernek is. Ezt teszi, ha bőségesen téko- 
zolva hinti Isten igéjét.

Bármilyen fukar legyen is a föld, a magvető téközoljon!

A derülátó m agvető rem ényét beváltja-e  
a jó föld ?

A második vonás, mely a magvető Jézust ma jellemzi, az, 
hogy hihetetlen mértékben derűlátó. Tétele ma ez: Ha sok is 
a kudarc, hasonlíthatatlanul több a jó eredmény. Azt hirdeti, 
hogy egyetlen hűséges szív, mely magát odaadja neki, többet 
jelent, mint amennyire az ember számítani merne. A’ csalódás 
hatása lehet bár átkos, de nem érhet el olyan messzire, mint 
a reménység áldása. Ő még jobban ismerte a világ urát, a meny- 
nyei Atyát, mint egykor Izráel urát Mózes. Pedig Mózes is így 
vallott Istenről: Megbünteti az atyák vétkeit a fiákban harmad- 
is. negyedíziglen, de irgalmasságot cselekszik ezeríziglen. Éppen 
ennek az Atyának megbízásából és végzéséből jött a földre el
hirdetni, hogy Isten irgalma végtelen. Ezt az evangéliumot min
denkinek meg kellett hallania, mert Isten szólni akar földi gyer
mekeihez. ő  nem rejtélyes, néma bálvány. Akaratát félreérthe
tetlenül nyilatkoztatja ki mindenkinek, mindenkor, ma is és egé
szen a világ végéig.

Jézus reménységgel nézte a jövőt. Főképpen azért, mert 
ismerte az Istent, de reménységgel tekintett azért is a jövő elé, 
mert ismerte az ember szívét is és hitt benne. Tudta, hogy min
den bűnben született ember szívében van útfél. Tudta, hogy van 
robbantásra váró szikla. Hogy van fojtogató bűn. De hitte, hogy 
van benne jó föld is. Erre épített. Ezt vette gondozásba akkor 
is, ha valakinek a szíve talaján nem volt több növekedést adó 
jó föld, csupán egy virágcserépre való. Azért gondozta, mert 
hátha ebben a cserépben legalább egy olyan virágot tud életre 
hívni, amelyiknek a gyermek édesanyja szívből örülhet. Van jó 
föld is, ezt hiszi Jézus a világról és hiszi rólunk. A1 mi szívünk
ről is.

123
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Most csak az a fontos és döntő kérdés, hogy vájjon be
váltjuk-e mi azokat a reményeket, amelyeket a tékozló mag
vető a mi életünkhöz fűz? Mert volt már akárhányszor eset rá, 
hogy az egészen jó termőföld sem hozott gyümölcsöt. Elmondja 
nekünk Jézus, hagy mi a termésnek a föltétele.

Mindenekelőtt hallgatni kell Isten igéjét. Nem a szegény 
szónoknak a szavát kell meghallanunk a templom szószékén, 
hanem amit általa Isten mond. Ahhoz, hogy Isten szavát meg
hallhassuk, szükséges, hogy csendet teremtsünk magunkban. 
A vihar tombolása nem alkalmas a vetőmunkához. Mi is ma 
azért szívünknek Isten igéje után való vágyát csöndesítsük el 
és hallgassunk őrá.

Régi útmutatása Jézusnak, hogy Isten igéjét meg kell tar
tani, féltőn kell ragaszkodnunk hozzá és hűségben forgatni 
magunkban.

Azt a tanácsot is adja nekünk, hogy béketűréssel, azaz ki
tartással érleljük meg magunkban Isten igéjének termését. 
Amint a föld nem termi meg egyik napról a másikra a gabonát, 
úgy a mi lelkűnknek is békességes tűrésre, kitartásra, szívós
ságra van szüksége. Benne lassan, észrevétlenül növekszik az 
Isten hatalma.

Hogy bizalommal merünk föllépni az anyaszentegyházban 
a szószékre és az igehirdetés szolgálatát végezni, az Jézus műve 
bennünk. Ő adja azt a hitet, hogy a jó föld meg van és a jó 
földnek gyümölcsöt kell teremnie.

* * *
Egy megfeszített ember mindjárt gyermekkorunkban, éle

tünk reggelén odaállt a szívünk fölé és a magvető munkáját 
végezte el rajtunk. Sok elhintett mag szunnyad mindannyiunk 
szívében. Most künn a télben göröngy alatt, hótakaró védelmé
ben, csendes álmát alussza sok életmag. Ki kell kelnie, ha jő 
a tavasz melege. Könyörögjünk mindannyian hitért, hogy a 
belénk hintett és szívünkben szunnyadó mag mibennünk is ki
kelhessen. Jézus hiszi, hogy az életünknek termése lesz. Vájjon 
mi beváltjuk-e a magvetőnek ezt a reménységét? Ámen.

Wolff Lajos 
esperes, Budapest.

B ölcsőtől a  koporsóig.
Növekedés.

(Ifjúsági istentiszteletre.)
I. Péter 2, 2. v.

Az élet legtitokzatosabb megnyilatkozása a növekedés. 
Tudósok próbálják ellesni titkait, megfigyelők próbálják rend
szerbe szedni szabályait, mégis mindig marad valami, ami a 
növekedésben titok. Virágmagot, palántát ültetünk a kertünkbe, 
a porhanyó földben gyökerek fejlődnek, a magból szár nyúlik
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a föld fölé, a palánta kiterebélyesedik, a száron levelek lesznek, 
a növényre hull az eső, napfény záporozza és növekszik, végül 
termést, gyümölcsöt hoz, de senki sem tudja hogyan.

Isten úgy rendelkezett, hogy a növekedés végső titkait 
magának tartja fenn, mert hiába szedjük rendszerbe mindazt, 
amit a tudósok nekünk elmondanak, hiába tudjuk, hogy a nö
vény gyökerei, levelei a földben és a levegőben megtalálható 
tápanyagokat hogyan szedik fel és hogyan értékesítik, mégis 
örök titok marad a növekedés; örök titok marad, hogy a táp
anyagokból egyszer hogyan lesz körte, máskor alma, vagy ép
pen cseresznye.

Van a növekedésnek egy olyan feltétele is, ami magában 
a növényben van meg. Végső eredményében ez is az Istentől 
származik, mégis magában a növényben alakul ki és ez az, hogy 
a növény kívánkozik, vágyakozik nőni. Vágyakozik a mag a 
földbe kerülni, kihajtani és gyümölcsöt teremni. Valami örök 
sóvárgás ez, mely nélkül nem volna élet. A növekedésnek van 
tehát végső célja, következménye is.

Ifjúságunk Isten szerinti növekedésének is van előfeltétele 
és van következménye, célja. Azt mondja a felolvasott ige: 
v á g y a k o z z a t o k .  Itt meg kellene állni és beszélni arról, hogy 
mi mindenre vágyakozik a mi ifjúságunk. Vágyakozik a sza
badság, a boldog élet, hírnév, dicsőség után. Álmokat sző, ideá
lokat teremt, boldogságot keres az ifjúság. Az a kérdés, vágya- 
kozik-e a hamisítatlan tej után. Az ige összefüggéséből kétség
kívül kitűnik, hogy ez a hamisítatlan tej az Ür Jézus Krisztus.

Láttam konferenciákon felcsillanni szemeket, hallottam 
fogadkozásokat az ifjúság részéről, láttam kihímezett zászlókat 
tartani, hallottam bizonyságtevéseket, hogy nekünk a Jézus 
Krisztus lesz a királyunk. Ez a sok fogadalom, hűségnyilatkozat 
csak szalmaláng volt. Mikor az ígéret tüze kialszik, az ifjúság 
azt szokta mondani, az a baj, hogy nekünk nincsenek vezetőink. 
A vezetők pedig megállapítják, hogy a mi ifjúságunkkal nem 
érdemes foglalkozni. Mindez csak az ördög mesterkedése, mert 
a lényeges hiba ott van, hogy ifjúság és vezetők nem a hamisí
tatlan tej után vágyakoztunk.

Lehet nyírőolló, vagy kapa a vezető, lehet palánta az ifjú
ság, ha nincs meg bennünk az örök vágyakozás, az örök sóvár
gás a növekedés után, hiábavaló lesz minden munkánk.

Van ezzel kapcsolatosan egy félelmetes intés is. Ahogyan 
az örök sóvárgás, vágyakozás az Istentől van, úgy ezt az Isten 
meg is szüntetheti. Jaj pedig annak az ifjúságnak, melynek leiké
ből kiveszett a vágy a Krisztus után.

Még csak azt mondom el, hogy a növekedés célja az üdvös
ség. Az ige összefüggése utal is erre. (Az eredeti pedig külö
nösen.) Egyetlen igazi célja van az ifjúságunknak és ez az 
üdvösség.  Isten állítja fel a célt, hogy Isten adja a lehetősé
geket, nekünk az a feladatunk, hogy legyünk Isten' kezében 
engedelmes eszközök. Fülöp Dezső

büki lelkész.
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Igazi hazánk.
Temetési beszéd öreg- paraszt felett.

A mi országunk mennyekben van, honnét 
a megtartó Ür Jézus Krisztust is várjuk.

Filippi 3, 20.
A megsárgult gabona sorsa az, hogy lekaszálják, kévékbe 

rakják, kicsépelik és a magtárba hordják. Ez a mi elköltözött 
testvérünk, N. N. is érett gabonakalász volt. Nem a kora érlelte 
őt azzá, hanem inkább a nyomorúság, amit évtizedek óta, mint 
tövist hordozott testében. 81 aratást megért, a következő ara
tást, a 82-iket már nem érhette meg a földön.

Földmíves ember csak addig érzi magát embernek, amíg 
dolgozni tud. Mikor a munka szerszáma kihull kezéből; jobb 
szeretné itt hagyni ezt az árnyékvilágot.

Ennek a mi elköltözött testvérünknek évtizedeken át visel
nie kellett ezt a nyomorúságot. Óh mint fájhatott a szíve, mikor 
a többieket, a fiatalokat kapával, kaszával vállukon a mezőre ki
sietni látta. Óh mint szeretett volna ő is velők menni és dol
gozni: kaszálni, kapálni úgv, mint régen! Tehetetlenségében úgy 
érezte magát, mint a madár, amelynek szárnyait levágták és . 
repülni nem tud.

Ti, akik még dolgozni tudtok, adjatok hálát Istennek érette 
és dolgozzatok örömmel énekelve, Istent dicsérve. Mert kegye
lem az, ha Istentől erőt és egészséget nyertetek a munkára!

Itt a lelkészlak kertjében van egy hármastörzsű, öreg hársfa. 
Egyik törzsét megrágta már a szú. Korhadt a belseje és kong, 
ha megkopogtatják. Ha fúj a szél, ropog, inog ez az öreg fa
törzs. Nyilvánvaló, hogy nem bírja már sokáig. Egy szép napon 
arra ébredünk, hogy a hatalmas fatörzs ott fekszik a földön.

így volt ez a mi elköltözött testvérünk is. Mindenki tudta 
róla, hogy öreg és rokkant. Mindenki tudta, hogy egy szép 
napon fáradt, megtört teste felmondjá a szolgálatot. Bár el vol
tunk készülve a bekövetkezendőkre, mégis koporsója mellett 
állva, a halál rideg ténye megdöbbent most bennünket.

A felolvasott bibliai vers önként két részre tagozódik:
1. A mi országunk mennyekben van. 2. Honnét a megtartó Ür 
Jézus Krisztust is várjuk.

1. A mi országunk mennyekben van. Utolsó ember az, aki 
földi hazáját nem szereti. Ezer kapocs fűz bennünket ahhoz 
a földi országhoz, amelyben élünk. Ez ad kenyeret, otthont, 
megélhetést, családunknak háborítatlan biztonságot, állataink
nak legelőt.

Szeresd hát hazádat, azt a földi országot, amelybe helyezett 
az Isten!

Pál apostol azonban nyíltan megmondja, hogy ez a földi 
ország nem végleges hazánk. Óh mutass csak egy embert is, aki 
1000 évet élt volna a földön! A bibliai Matuzsálem érte a leg
magasabb életkort, de ő is meghalt 969 éves korában. Ma az 
emberek közül a 100 évet is csak igen kevesen élik túl.
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A mi országunk mennyekben van! Kiknek az országa? A 
hívő keresztyéneké, a megváltottaké. Ezeknek mondja az Úr 
Jézus: Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, hogy ahol én 
vagyok, ti is ott legyetek! (János 14, 2. 3.)

2. Innét a mennyekből várjuk a megtartó Ür Jézus Krisz
tust! Óh milyen örömujjongás lesz a megváltottak számára az 
a pillanat, amidőn a Jézus Krisztus jele, mint villámlás az égen 
feltűnik majd napkelettői-napnyugatig.

Várod-e testvérem a feltámadásnak és utolsó ítéletnek ezt 
a nagy napját? Vagy azt mondod te is, amit a gonosz szolga: 
Ej, halogatja még az én Uram a hazajövetelt és kezdesz enni 
és inni és részegeskedni. Boldog az a szolga, akit az ő Ura, 
amikor jő, készen talál!

Persze téved, aki azt képzeli, hogy mindenki kivétel nélkül 
a mennybe jut. Sokan azt képzelik, hogy az embernek egyebet 
nem kell tennie, mint meghalni és máris a mennyben találja 
magát.

Tény, hogy a mennyről mi csak annyit tudunk, amennyit 
Isten Igéje velünk közöl. Isten Igéje pedig nem azt tanítja, hogy 
halál után mindenki sorsa a mennyország, hanem világosan az* 
tanítja, hogy a megváltottak sorsa boldogság a mennyben, a 
hitetlenek és meg nem tért bűnösök sorsa pedig Istentől való 
eltaszíttatás vagyis kárhozat. Amint csak a tiszta búza kerül 
zsákokba és jut be a gazda magtárába, úgy a mennyben is csak 
a megváltottaknak, csak övéinek készít helyet Krisztus. Azért 
hirdeti Urunk az ítélet napjáról: Sokan mondják majd nékem 
ama napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e és 
nem a te nevedben űztünk-é ördögöket és nem cselekedtünk-e 
sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek 
majd nékik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem ti 
gonosztévők. (Máté 7, 22—23.)

N. N.! Elköltözött kedves Testvérünk! Csendes magányod
ban neked hosszú időd volt a készülésre! Hű feleséged négy 
évvel ezelőtt előtted ment a sírba. Most követed őt te is. A 
házassági esküt hűen betartottad, mert ímé csak a halál szakasz
tott el benneteket egymástól!

Kísérjen el utolsó utadra egyetlen leányod imádsága. Kísér
jen el unokáid áldó fohásza. De kísérjen el mindnyájunk hő 
imádsága, hogy vajha örökre tied lehetne a menny s ott meg- 
látnók egymást mind az üdvözültek seregében. Mert a mi orszá
gunk mennyekben van, honnét a megtartó Ür Jézus Krisztust is
várjuk. Hazavágyom, igaz otthonomba,

Ahol Atyám lakik.
Ott lehetek csendbe, nyugalomba,
Ott csend uralkodik.
Sok vággyal kezdtem vándorlásom,
Most már csak egy az óhajtásom:
Hazavágyom! (Kér. Énekesk. 571, 1. v.)

Ámen! Harmati Béla
lelkész, Ösagárd.
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Esküvői beszéd.
„Ne veszesd el, mert áldás van benne . . . “

Ésaiás 65, 8.
A mai nappal éltetek döntő fordulópontjához értetek. Az 

ember születésén és halálán kívül, beleértve esetleges lelki újjá
születését is, alig van még egy olyan jelentős eseménye életünk
nek, mint amikor választottunkkal házasságra lépünk. A házas
ságot Isten alapította s amit ő egyszer egybeszerkeszt, azt em
ber szét ne válassza. Az ember megváltoztathatja nevét, hivatást 
cserélhet, földi otthonát, lakhelyét, hazáját elhagyhatja, de nem 
hagyhatja el és cserélheti fel másikkal hitvestársát, anélkül, hogy 
egy ősi, isteni rend sziklafalába ne ütődne.

A keresztyén ember élete minden döntő fordulóján különös
képen érzi Istentől való függőségét és vágyódik az ő jelenléte 
után. Az ilyen határköveknél kell, hogy különösképen érezze, 
tudja: életem, sorsom, jövendőm Isten kezében van, az ő áldá
saitól függ. Méltó és illő cselekedet volt tehát, hogy eljöttetek 
Ti is éltetek e nagy fordulópontján Isten házába, hogy az Ő 
színe előtt tett esküvel pecsételjétek meg szívetek és életetek 
szent szövetségét és könyörögjetek az Ür áldó kegyelméért.

A mai nappal, életetek fordulóján egy fontos útszakasz 
zárul le mögöttetek, melynek nagyrészét még külön-külön, egy
másról mit sem tudva jártatok s feltárul a jövendő útja, melyet 
immár kéz a kézben, szív a szívvel akartok együtt végigjárni. 
Ez a jövendő, minden megálmodott boldogsága mellett tele van 
titokzatossággal, ismeretlen veszélyekkel és hatalmas kérdő
jelekkel mered elétek. Két dolog felől azonban a nagy bizony
talanságban is bizonyosak lehettek s erről a mai Ige is biztosít 
benneteket: 1. Sok áldás van benne, 2. ez áldás azonban jórészt 
tőlünk is függ, ezért „ne veszesd el“ az áldást!

1. Sok áldás rejlik a házaséletben. Már a teremtés hajnalán 
maga az Ür Isten is megállapítja: „Nem jó az embernek egye
dül lenni; szerzek neki segítőtársat, hozzá illőt.“ S a férfi el
hagyja apját, anyját is a nő kedvéért és ketten lesznek egy testté, 
egy lélekké. Önmagában mindegyik „fél“'-ember, „fele“-ség, ahogy 
azt a gyengébb asszonyra vonatkoztatva a mi szóhasználatunk 
oly találóan ki is fejez. A házasságban azonban mindkét fél meg
találja azt, aki által teljessé lesz élete. Szent, isteni eredetű intéz
mény a házasság, melyben a nő és férfi élete kiteljesedik, fel
magasztosul, fokozott mértékben Isten szolgálatára formálódik. 
Ezért kimondhatatlanul sok áldás, lehetőség rejlik benne. Az ajtó 
mögött, mely ma feltárul előttetek, garmadával hevernek a kin
csek: az egymást féltő, sírig hű szeretet, a kenyér, mit a férj 
keres, az otthon, amit a nő keze és mosolya varázsol puhává, 
napsugarassá, a gyermekáldás öröme stb. Olyan kincsek ezek, 
melyeket a nagy Luther még fél-királyságokért sem adna. Még 
akkor is sok áldás rejlik benne, ha éltetek egére sűrű felhők 
tornyosulnak. (Erről már van tapasztalatuk...) Sőt, ilyenkor
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jelent csak igazán kimondhatatlan*sok áldást, ha ott áll mellet
tünk a hitves, az élettárs és megosztja velünk az élet nehézsé
geit. Ahogy mondani is szokták: „Osztott öröm kettős öröm, 
megosztott bú fele bú!"

Az ember élete, közelebbről a házasélet is egy nagy meló
diához hasonlít, melyben ellentétes hangok vegyülnek. Hol lágy 
hangok, az öröm és boldogság meleg hangja szövi át, hol meg 
csapások, megrázkódtatások, szenvedések viharzanak rajt ke
resztül. Az egész melódiát azonban átfonja és uralja egyetlen 
alaphang: sok áldás rejlik benne! Még a szenvedésekkel telített 
házaséletben is. A szenvedés kohójában megtisztulnak a lelkek 
és még jobban összeforrnak egymással. Ezért bizonyos, amit 
a mai Ige lelketekre köt: „Sok áldás van benne!"

1. De a másik dolog is bizonyos. Az áldás elsősorban és jó
részt tőletek függ. „Ki mint veti ágyát . . — mondja a bölcs 
magyar közmondás is. Vagy, ahogy ezt a Szentírás még ősibb 
szavai kifejezik: „Ki mint vet, úgy arat!" A házasélet szerencsé
jének és boldogságának is mi magunk vagyunk a kovácsai. Mi 
a fundamentoma a házasélet boldogságának? Akkor lesz áldássá, 
boldogsággá, ha a szívekben odaadó, sírig hű szeretet van. 
De vigyázzunk! Kétféle szeretet van. Az egyiknél a hangsúly 
az „Én“-en van: Én legyek boldog, én legyek megelégedett, az 
én kívánságaim teljesülnek, az én hibáimat nézze el a másik. 
Mindenütt az Én áll előtérben. A másiknál a hangsúly a „Te". 
S ez utóbbi az igazi alapja a házasélet boldogságának. (Lásd: 
I. Kor. 13, 4—8/a.)

De arra, hogy i l y e n e k  legyünk s az áldás ki ne csússzék 
kezeink közül, e g y e d ü l  nem vagyunk képesek. Az Istentől 
távol jutott ember önző és túlteng benne az „Én". Ahhoz, hogy 
önzetlenül, önmegtagadó módon szeretni tudjunk, Isten Szent 
Lelkének támogatására, belőlünk új-embert formáló erejére van 
szükségünk. Más szavakkal: házaséletünk akkor lesz igazán bol
dog, ha szívünkben ott van a hit, ha életünk összeforr az Istennel.

Ezért ragadjatok meg minden alkalmat, hogy Istenhez köze
ledjetek és Ő is közeledni fog hozzátok! Járjatok el szorgal
masan istentiszteleteinkre, éljetek az imádság áldott eszközé
vel, stb. * * *

Éltetek fordulópontjához érkeztetek a mai napon. Lezárul 
a múlt és teljes bizonytalanságában előttetek áll a jövendő. 
Színes sugarakkal, álmodott boldog órákkal telített a kép, mit 
felőle alkottatok. De sejtitek, hogy ismeretlen veszélyeket és 
megpróbáltatásokat is takargathat a jövő. Egy azonban bizo
nyos: sok áldás rejlik benne, bármit hoz is sorsotok. Rajtatok 
múlik, hogy ez az áldás el ne vesszen!

Oberndorf Elek
missziói h.. lelkész, Mohács.
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K a t e d r á n  .

A konfirm áció kérdéséhez
Jelen cikk már címében is figyelmeztetni akar arra, hogy a konfir

máció — úgy a konfirmációi oktatás, mint maga a k. aktusa — kérdése 
egyházunknak, aminek megoldása még előttünk álló feladat. Amint nem 
kérdés az, hogy mi a keresztség, vagy mi az úrvacsora — legfeljebb ki
szolgáltatásuknak egészen technikai vonatkozásai lehetnek kérdésesek , 
úgy nagyon is kérdés az, hogy mi a konfirmáció? (Szinte minden kon
firmációi káté más és más feleletet ad erre.) Sőt, ha a kérdést jól meg
vizsgáljuk, a konfirmációnak nemcsak mivolta, hanem puszta létjogosult
sága is kérdésessé válik. Kétségtelenül megállapítható ugyanis, hogy a kon
firmáció „nem tartozik az egyház feladhatatlan értékei közé“ (P. Schemp). 
Az egyház csak igehirdetés és szentségek nélkül nem állhat fenn. Kon
firmáció nélkül nagyon könnyen meglehet. Az igén és a szentségeken kívül 
minden egyéb csupán egyházi szokás, hagyomány, szertartás, aminek meg
tartása vagy átalakítása, illetőleg megreformálása az egyház szabadságá
ban áll s szükségképpen az ige mértéke alatt történik.

A konfirmáció kérdésének felvetését nézetünk szerint a konfirmáció 
jelenlegi gyakorlata teszi szükségessé. Egyházunk köztudatában, agen- 
dáinkban és híveink gondolkodásában is, a konfirmációnak olyan túlzott 
jelentősége van, amit nem lehet aggodalom nélkül nézni. Sokak szemében 
valóságos harmadik szentséggé vált, sőt a kultúrprotestantizmus igazi fő- 
szentségévé. Háttérbe szorítja az igazi szentségeket, a keresztséget és az 
úrvacsorát. Ez érthető is. Hiszen a mai konfirmáció kiválóan alkalmas 
arra, hogy a két igazi szentség objektivitása által tétlenségre kárhoztatott 
emberi alanyiság, a „vallásos ember11 kegyessége benne kitombolhassa 
magát.

Azután azért is szükséges a konfirmáció kérdésével foglalkozni, mert 
ez egyházunk tanításának és gyakorlatának egyik legkevésbbé átgondolt 
területe. Se szeri, se száma a konfirmáció meghatározásainak, a konfirmá
ciói oktatás célkitűzésének. Maga a konfirmációi aktus heterogén elemek 
halmaza. „Hitvallás, fogadalom, hűségeskü, áldás, első úrvacsoravétel, a 
keresztyén hitbeli ismeretről való meggyőződés, mind-mind vitás kérdés, 
kikezdve, megoldás nélkül. Részek, amelyek egymásnak ellene mondanak, 
egymás mellett állva feszítik, robbantják a konfirmáció szokásos aktusát11 
(Jánossy Lajos). Kirkegaard maró, de sokban találó bírálata nem jogosu
latlan: „A konfirmáció... remek találmány, ha feltesszük, hogy az isten- 
tisztelet főcélja Istent bolonddá tenni, egyébként pedig családi ünnepélyek 
keretéül szolgálni. A kisgyermek — így mondják — nem tehet megkeresz- 
telésénél maga fogadalmat. Ehhez érett személyiséggé kell felnőnie. Ez 
meg is történik — kölyökkorában, úgy tizenötéves fejjel! Tíz tallért nem 
bízna reá apja, — de ha csak az üdvösségről van szó s arról, hogy ezért 
a felelősséget személyes fogadalomtétellei magára vegye, akkor ez a kor 
már teljesen megfelelő.11

A konfirmáció történeti kialakulásának ismertetésétől itt el kell tekin
tenünk. A külföldi szakirodalom mellett utalunk két a Lelkipásztorban
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régebben megjelent cikkre, mely e tekintetben a legszükségesebb tájéko
zódást megadhatja: Veöreös Imre: Konfirmáció. Lelkipásztor, XVI. évf. 
5—6 sz. és Schmidt János: A konfirmáció a keresztséghez, az úrvacsorá
hoz és az egyházhoz való viszonyában. Lelkipásztor, XVII. évf. 4—5. sz. — 
Itt csak annyit kívánunk leszögezni, hogy az evangélikus konfirmáció nem 
tekinthető a római kath. bérmálás szentsége egyenes folytatásának. Hit
vallási irataink közül az Apológia említi a „confirmatio“-t — értve alatta 
a bérmálást — azzal, hogy oly szertartás — az utolsó kenettel együtt! —, 
mely az atyáktól származik s isteni rendelés hijján nem szükséges az 
üdvösségre (Ap. XIII. 6.). Élesen megkülönböztetendő tehát a szentségektől.

A lutheri reformációban a konfirmáció eredetileg az úrvacsorához 
járulás elé vont korlát: Glaubensexamen, annak megvizsgálása, hogy a 
gyermekek nem tudatlanul járulnak-e az oltári szentséghez. Így „a néven 
kívül semmi kapcsolata nem maradt a római konfirmációval11 (Jánossy). 
Miután a későbbi fejlődést — amely, sajnos, már Buzerral megkezdődött — 
a reformátori iránytól való elhajlásnak kell minősítenünk, azt mondhatjuk, 
hogy a „Konfirmáció11 (megerősítés) név meglehetősen indokolatlanul hasz
nálta tik egy olyan aktusra, amelyben tulajdonképpen megerősítésről nin
csen is szó. így maga a konfirmáció név is problematikus.

Egyházunk jelenlegi gyakorlatában a konfirmációban általában a 
következő mozzanatok keverednek: vizsga, hitvallástétel, fogadalom (eskü, 
ígéret), megáldás kézrátétellel, első úrvacsoravétel. Lássuk ezeket egyenként.

1. A vizsga a konfirmáció oktatás befejezése. Ez felveti a k. oktatás 
kérdését. Milyen helyet foglal el a konfirmációi oktatás az egyházi oktató
nevelő munka egészében? Van olyan felfogás, amely szerint a k. oktatás 
és azt befejező vizsga az egyházi katechetikai munka relatív célhozérése. 
Ez talán megáll az elemi iskolai oktatásban, ahol az eddigi gyakorlat sze
rint a konfirmáció tényleg a VI. osztály végére esett. A nyolcosztályú 
elemi bevezetésével valószínűleg a kojtfirmáció ideje is a VIII. osztályra 
fog kitolódni.

Ebben az összefüggésben rá kell mutatnunk ennek a gyakorlatnak 
- amennyiben azt gépiesen keresztül viszik — a nehézségeire. Ha megáll 

az, hogy a konfirmáció lutheri felfogás szerint — a később hozzájárult 
elemektől eltekintve — mégiscsak elsősorban az első úrvacsoravételre való 
előkészülés alkalma, akkor ebben a fontos kérdésben nem dönthetünk 
efemer szempontok szerint. Az úrvacsoravételre bocsátást nem tehetjük 
az iskolaköteles kor elhagyásától függővé. Pedig igen sokszor hallhatjuk 
ezt az érvelést: VI. (VIII.) osztályban feltétlenül meg kell konfirmálni 
a gyermekeket, mert később nem tudjuk őket a kezünkbe keríteni. Lehet
séges, hogy ez gyakorlatilag tényleg így van — elég szomorú —, ám 
elvileg annál helytelenebb. Nekünk mégiscsak azon kell lennünk, hogy 
elveink alakítsák a gyakorlatot s ne a helytelenül kialakult gyakorlat be
folyásolja eleveinket. A konfirmáció időpontját általánosságban ugyan 
megállapíthatjuk, mégis azt minden egyes gyermek számára pásztori el
bírálás tárgyává kell tenni s ebben egyénenkint dönteni.

Ami már most a konfirmációi oktatás anyagát illeti, az a helyzet, 
hogy az elemi iskola VIII. osztályában a tanterv hit- és erkölcstant ír elő 
„konfirmációi anyag ismétlése alapján11. Nyilván abból indulva ki, hogy 
a konfirmáció már előzőleg megtörtént. A középiskola IV. osztályában szin
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tén hit- és erkölcstan a tananyag. Ilyenformán a konfirmáció tananyaga, 
amely szintén hit- és erkölcstani jellegű szokott lenni, bizonytalan viszony
ban van az ugyanazon évben tanított hasonló vallástani anyaggal. Ha ugyan
is a konfirmációt a VIII., illetőleg IV. osztály végére tesszük, akkor a kon
firmációi oktatást végezzük ez évek anyagának ismétlése alapján, vagyis 
fordított helyzet áll elő, mint a tanterv utasításban. Egyazon évben taní
tunk tehát azonos anyagot kétszer — legfeljebb különböző szempontból. 
Ez igen sokszor oda vezet, hogy a gyermekek hittanórán a konfirmációban 
hallott definíciókkal jönnek elő s viszont — s a kettő között sokszor szö
ges ellentmondás van! (Ez az állapot tankönyveink és kátéink hitvallási 
szempontból való egyeztetésének sürgős szükségére mutat reá!)

A kérdés bonyolódik a középiskolában, ahol a vallásoktatásnak a kon
firmációban való relatív célhozéréséről nem lehet beszélni, mert itt még 
négy évig tovább folyik a vallástanítás. Az eddigi gyakorlat szerint tehát 
a k. oktatás nem illeszkedik bele szervesen az egyházi oktatómunka egé
szébe, sőt abban elszigetelten, kapcsolatok nélkül lebeg, anélkül, hogy 
sajátos jellege, a többi vallásoktatástól való különbözősége, létjogosult
sága nyilvánvaló lenne. Ezen az sem változtat, hogy némely gyülekezet
ben — külföldi mintára — 2 éves a konfirmációi oktatás. Így is csak pár
huzamosan halad a vallásoktatással, szerves kapcsolat nélkül.

A konfirmációi vizsga sok esetben csak üres formaság. A gyermekek 
előre tudják, hogy milyen kérdés következik reájuk s „brillíroznak1' — a 
meghatott szülők örömére. Ha pedig tényleg komolyan vizsgáznak az egész 
anyagból, akkor is inkább presztízskérdést csinálnak a szép felelésből.

2. A hitvallástételnél az a kérdés, hogyan értelmezzük ezt. Hitvallást 
abban az értelemben ,hogy ez a gyermek személyes hitéről való „bizonyság-

i tétel11 12—14 éves gyermekektől alig várhatunk. (Gondoljunk konfirmandu
saink átlag-színvonalára!) Az természetesen lehetséges, és reméljük is, hogy 
Isten Lelke némelyeket elvezet a személyes, élő hitre, s így az arról való 
vallomástételre is. Ez azonban Istentől függ s nekünk nem áll módunkban, 
hogy ezt a hitet s vallástételt minden gyermekből kikényszerítsük, vagy 
azt bennük felkeltsük. A Szentlélek működésének nem szabhatunk idő
pontot, hogy éppen a konfirmáció alkalmával ébressze hitre gyermekein
ket. Mi csak annak a megállapítására szorítkozhatunk: ismerik-e a gyer
mekek az egyház tanítását, hitvallását. Azt azonban, hogy ez bennük szub
jektív értelemben is hitté lett-e, mi nem tudhatjuk s ezt elő sem idézhetjük. 
Nem erőszakolhatunk tehát megtérést, hitvallástételt ilyen értelemben. 
Ez Isten felségjogaiba avatkozás, hitetlenség volna. Hitvallástételről a kon
firmációban csak az egyházi hitvallás reprodukálásának értelmében lehet 
szó: a gyermekek arról tesznek tanúságot, hogy ismerik az egyház hit
vallását.

3. Hasonló a helyzet a fogadalommal is. Az lényegileg mindegy, hogy 
ezt a fogadalmat néhol enyhébben ígéretnek, máshol, élesebben, eskünek 
nevezik. Amint személyes hitvallástételt, úgy kötelező ígéretet, fogadalmat 
sem várhatunk a gyermekektől. Ez márcsak lélektanilag is lehetetlen. A 
legtöbb konfirmandus ugyanis nincsen tisztában fogadalmának súlyával és 
jelentőségével. Azzal sem segítünk azonban a bajon, ha későbbre, 16—18 
éves korra helyezzük a konfirmációt. A lélektani nehézségek ezzel csak 
nőnek: akik ugyanis most már átérzik a fogadalom komolyságát, ha lelki
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ismeretesek, a legsúlyosabb lelkiválságba kerülnek. Érzik, hogy olyat ígér
nek, amit megtartani képtelenek (pl. megmaradni mindvégig a hitben, stb.). 
Ha felületesek, képmutatókká lesznek. „Konfirmációi gyakorlatunk szub
jektív beállítottsága azt eredményezi, hogy a konfirmandusok sokkal töb
bet foglalkoznak saját magukkal, lelkiállapotukkal, mint azzal, hogy mi
lyen gazdagságot kínál nekik az egyház az úrvacsorái közösségben41 
(Schlauk).

Ez a helyes megállapítása Schlauknak már átvezet a fogadalom gya
korlatának dogmatikai bírálatára. Dogmatikai szempontból általában hely
telenítenünk kell az evangélikus egyházban a fogadalmakkal való operá
lást. „Csak azt fogadd meg, amit bizonyosan meg tudsz tartani, például, 
hogy nem harapod le az orrodat11 (Luther). Egyházunk tanítása szerint 
a hit és a belőle fakadó szent élet teljességgel a Szentlélek ajándéka és 
müve, minden emberi hozzáadás nélkül. Ebből nem engedhetünk s nem 
adhatunk teret — jelen esetben a fogadalom kapuján keresztül — semmi
féle emberi közreműködésnek anélkül, hogy a sola gratia elvét meg ne 
üresítenők. Egyedül azért fogok hinni, mert s ha Isten hitet ad s ebben 
megtart és nem azért — mégcsak nem azért is —, mert megfogadtam. 
A fogadkozás helytelenségét nem enyhíti az sem, ha hozzátesszük — a leg
több konfirmációi agenda hozzáteszi —: Isten segítségével, vagy: a Szent
lélek segítségével. Ha ugyanis tényleg Isten tart meg a hitben, akkor mi 
szükség ezt még meg is fogadni? Vagy talán nem egyedül Istenre építek, 
hanem még a saját fogadalmam kötelező erejére is? Ez veszedelmes syner- 
gizmus volna. Fogadalomtétel Isten segítségének emlegetésével tulajdon
képpen: tautológia. Mert az nyilvánvaló: ha Isten megsegít, akkor hívő 
maradok, — ha ellenben nem, akkor elvesztem, fogadkozásom ellenére. 
Az igazi hit nem fogadkozik, hanem engedelmeskedik!

Arra az eléggé elterjedt felfogásra, hogy a konfirmációi fogadalom 
„a keresztségben Istennel kötött szövetségnek megerősítése11, vagy meg
újítása, itt nem Vesztegethetünk szót. Túlságosan is nyilvánvaló, hogy ez 
tévtanítás (v. ö. a Lelkipásztorban megjelent s már említett két cikket). 
A keresztség nem szövetség s ha az is volna (a bibliai borit és diathéké 
értelmében!), akkor sem szorulna emberi megújításra vagy megerősítésre.

4. A kézrátétellel egybekötött megáldds szakramentáiis jellegű volt 
kezdettől fogva. Némely agendáris formula szerint egyenesen így: „vegye
tek Szentlelket11. Éppen ebben van problematikussága. Csel. 8, 14—18; 9,
1—6. alapján ugyanis bajos ezt a konfirmációi gyakorlatot igazolni. Néze
tünk szerint legfeljebb arról lehet szó, hogy a gyülekezet közbenjáró imád
ságába foglalja a gyermekeket s kéri reájuk Isten Lelkét. Ez esetben a 
kézrátétel egyszerű megáldásként szerepel.

5. Az első úrvacsoravétel alkalma. A lutheri-reformátori konfirmáció
nak tulajdonképen ez ad létjogosultságot és értelmet. Nem önmagában van 
a konfirmációnak jelentősége, hanem abban, hogy a két szentség között 
állva emlékeztet a keresztségben vett kegyelemre és előkészít az úrvacso
rában. felkínált isteni adományra. Előkészít abban az értelemben, hogy 
alaposan megismerteti e szentség értelmét és áldását s ezzel elindít a szent
séggel állandóan élő, abból táplálkozó keresztyén élet útján. Egy életre 
szívbe vési az úrvacsora jelentőségét s megveti az alapját niinden későbbi 
úrvacsorái előkészületnek. (Nem abban az értelemben készít elő tehát, 
hogy az úrvacsora vételére „képesít11, vagy éppen jogilag „jogosulttá11 tesz).
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Itt vetődik fel a konfirmáció és az első úrvacsoravétel szétválasztásá
nak kérdése. Van olyan vélemény, amely szerint az úrvacsora szentségében 
minél előbb, 9—10 éves korban kell részesíteni a gyermekeket — minimális 
oktatás, előkészítés után. E felfogásnak az egyháztörténetben van előz
ménye (communio infantium). A konfirmációt viszont későbbre kellene 
tenni, 16—21 éves korra. Ez esetben a konfirmáció értelme: a hitvalló har
cos keresztyén életre való előkészítés, a keresztyén élet frontharcosává, 
lovagjává avatás, az ecclesia militans tagjaként való megerősítés. Célja 
pedig egy hitvalló gyülekezeti mag kialakítása, toborzása. Természetesen 
ebben az esetben a konfirmációban való részvételt csak önkéntesnek lehet 
elképzelni. Ez ellen az elgondolás ellen komoly aggodalmaink vannak. 
Egyfelől nem szolgáltat igazságot az úrvacsora szentsége komolyságának, 
mikor megfelelő előkészítés nélkül bocsátja oda a gyermekeket. Ezzel egy
úttal elmulasztja a közös előkészítés pásztori alkalmát. Másfelől a gyüle
kezeti mag kialakításának szektás íze van (ecclesiola). Minden olyan kísér
let mögött, amely a gyülekezetből az „igazán hívők11, á „komolyan keresz
tyének11, a „hitvallók11, az „ecclesia militans11, stb. seregét emberi eszközök
kel ki akarja desztillálni, tulajdonképpen emberi türelmetlenség húzódik 
meg, amely aratni és gyümölcsöket szüretelni akar ott, ahol Isten csak 
a vetést bízta reánk. Végeredményben kicsinyhitűség ez és sokszor — 
rajongás. Nem is szólva arról a veszedelemről, hogy az ilyen módon kon
firmáltak, kiválasztottak serege ellenállhatatlanul ki van téve a lelki gőg, 
a perfekcionizmus, a szektás elkülönülés kísértésének.

A magunk részéről a konfirmációnak csak mint az első úrvacsora- 
vételre való közös előkészülés alkalmának látjuk létjogosultságát és 
értelmét.

Kíséreljük meg már most vizsgálódásunk eredményét összefoglalni 
és valami pozitív javaslatot is tenni a konfirmáció kérdésének megoldá
sára. Meg kell ugyanis jegyeznünk, hogy a külföldi egyházakban a kon
firmáció kérdése, ha nincsen is lezárva, de megoldása felé már nagyon 
jelentős lépéseket tettek. Ezeket a lépéseket nekünk is meg kell tennünk.

Nem lehet vitás a konfirmációból a fogadalom mozzanatának ki
kapcsolása. A hitvallástétel is csak abban az értelmezésben kaphat helyet, 
amint azt fentebb kifejtettük: a gyermekek a gyülekezet színe előtt tanú
ságot tesznek arról, hogy ismerik az egyház hitvallását. Ehhez csatlako
zó ig  esetleg kijelenthetik abbeli szándékukat, 'hogy ebben a hitben meg 
akarnak állani s maradni (ez más, mint az ígéret és fogadalom!).

A kézrátételben a lelkipásztor a gyülekezet nevében is' megáldja a 
gyermekeket és Isten Szentlelkét kéri reájuk, a gyülekezettel együtt.

Ezek után megmarad a konfirmáció leglényegesebb elemeként az 
első úrvacsoravételre való előkészítés és az erről való vizsga, számadás 
a gyülekezet előtt. (Glaubensexameri Luther szerint.) A gyermekek ez
által nem a „gyülekezet teljesjogú tagjai közé11 vétetnek fel — a jogi 
képzetek egyébként is távoltartandók a konfirmációtól —, hiszen a kereszt- 
ségben már az egyház tagjai lettek!, hanem a gyülekezet teljes istentiszte
leti közösségébe épülnek bele a sacramentum communionis élvezése által. 
(Ez megfelel az ősegyházi gyakorlatnak is: missa catechumenorum -— 
missa fidelium.) S hogy a „konfirmáció11 névnek is megfelelő magyarázatot
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adjunk — miután ettől begyökerezettsége miatt ma már aligha lehetne 
megválni —, a konfirmáció értelme: Isten megerősíti a gyermeket a gyüle
kezet közösségében az úrvacsora vétele által. A konfirmációi oktatás pedig 
az erre való előkészítés alkalma. így érvényesül a reformátori tétel is: 
confirmatio est cptechesis.

Világosan meg kell még jelölnünk azt a helyet, amelyet a konfirmá
ciói oktatás az egyház oktató-nevelő munkájában elfoglal. Elvileg már 
most leszögezhetjük, hogy a konfirmációi oktatás a vallásoktatás egy spe
ciális esete, a konfirmációi vizsga a hittanvizsga egy válfaja. Hazai viszo
nyaink mások, mint voltak az egyház reformáció-korabeli állapotai. Akkor 
a konfirmációi oktatás volt a tulajdonképpeni hitoktatás, az egyház kate- 
chetikai munkájának főalkalma. Ugyancsak különböznek viszonyaink a mos
tani németországi állapotoktól, ahol a vallástanítás fakultatívvá tételével 
ismét a konfirmációi oktatás vált a vallástanítás gerincévé. Érthető, hogy 
benne a katechetikai szempontok nyomulnak előtérbe s az oktatás 2—3 éves. 
Ezzel szemben nálunk — mindeddig — az iskolai oktatás minden fokán, az 
egyetemit kivéve, kötelező vallástanítás van. Ez módot ad az egyháznak 
arra, hogy a gyermekekkel az egyházi tanítás ismeretanyagát elsajáttíttassa. 
Alsó tagozaton különösképpen is rendszeres összefoglalásban kapják az 
egyházi tanítást a gyermekek az elemi VIII., illetőleg a középiskolai IV. osz
tályban, mégpedig éppen egy hitvallási iratunk, a Kis Káté alapján. Ha ez 
á vallástanítás alapos, akkor felmenti a konfirmációi oktatást az ismeret- 
anyaggal való túlterhelés alól; az egyházi tanítás rendszeres ismeretét a 
konfirmációi oktatást végző már feltételezheti, önként kínálkozik így az 
a megoldás, hogy a konfirmációt ezen iskolai év (VIII. o„ ill. IV. o.) végére 
tegyük. Ez esetben a konfirmációi oktatásra elegendő hat-nyolc hét, s 
annak célja kizárólag az első úrvacsoravételre való előkészítés lenne. 
Anyaga a keresztség tényéből kiindulva vezet az úrvacsora felé: mit kap
tam a keresztségben. mit akar adni Isten az úrvacsorában, hogyan kell 
ezen ajándékokkal élnem? Ezen minimális ismeretanyag elsajátítására leg
alkalmasabbnak látszik a Kis Káté, ahol is különös hangsúly esnék a II., 
IV. és V. részekre. A Kis Káté az anyaga az ugyanezen évi vallástanítás
nak is, ismétlés azonban mégsem fordulna elő, hiszen a konfirmációi okta
tás célja nem a rendszeres tanítás, mint a hitoktatásé, hanem az úrvacsora- 
vételre való előkészítés. Nemcsak a szempont más tehát, hanem az anyag 
feldolgozásában is máshova esik a hangsúly.

Végül megkülönböztetné ezt a konfirmációi oktatást az egyéb hit
oktatástól annak elsőrendűen pásztori jellege. Nem minél több ismeret- 
anyag elsajátítása és szószerinti megkövetelése jellemzi, hanem inkább el
mélyedő lelki megbeszélés, mintegy kézenfogva odavezetés az Úr oltárá
hoz. Mégis nem téveszthetjük szem elől a szükséges józanság megőrzése 
végett: munkánknak szigorúan tárgyszerűnek kell lennie. Itt is az egyház 
tanítását nyújtjuk. Célunk nem lehet — mint erre már ismételten reámutat
tunk — a gyermekek „döntés elé állítása11. Csak Isten állíthat döntés elé! 
Pásztori gondoskodásunk, a gyermekekért való imádkozásunk reménység 
alatt áll és hitben történik (II. Thess. 3, 4).

A konfirmációi oktatás pásztori jellegének kidomborítására szolgál
hatnak: kérdező órák, külön fogadóórák egyes gyermekek részére, a 
magángyónás lehetőségének biztosítása, látogatások, stb.
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A konfirmációi vizsga ne bemagolt definíciók ledarálásában álljon, 
hanem igen komoly, beszélgető jellegű katechizációban, amelyben a gyer
mekek a gyülekezet színe előtt megbizonyítják, hogy ismerik az egyház 
tanítását. Természetesen ezen vizsga alapjául nemcsak a konfirmációi okta
tásban tanult anyag, hanem a hittanórákon elsajátított ismeret-anyag is 
szolgálna.

A Kis Káté mellett külön konfirmációi káténak — miután itt úgy sem 
anyagelsajátításról van szó elsősorban — nem látjuk szükségét. Annál 
inkább egy jó vezérkönyvnek a konfirmátorok számára.

A konfirmációnak a VIII., ill. IV. osztály végére való helyezése egy
általában nem jelenti azt, hogy az ebben a korban levőket feltétlenül és 
gépiesen meg kell konfirmálni. Ez ellen a gyakorlat ellen már fentebb 
tiltakoztunk. A pásztori prudenciának kell eldöntenie esetenkint, hogy egy 
gyermek esetleg előbb konfirmálandó, esetleg később. A 14 éves korhatár 
csak átlagos s jórészt katechetikai szempontból történt az azévi tananyag 
miatt, mint amely rendszeres felépítésével legjobban megalapozza a kon
firmációi előkészítést.

A konfirmáció az első úrvacsoravételre való közös előkészülés alkalma, 
A megkonfirmáltság azonban nem lehet elvi feltétele az úrvacsora veheté- 
sének. Meg kell adni annak lehetőségét, hogy indokolt esetben (betegség, 
családi okok, háború, általában „in periculo mortis“) a konfirmáció előtt is 
nyújtható legyen az úrvacsora szentsége.

Konfirmációi oktatásban mindenkit kell részesíteni (kötelezőleg). Az 
úrvacsorához azonban senkit sem szabad kényszeríteni. Csak az járuljon, 
aki akar. Gyakorlatilag a legtöbb esetben úgyis úgy alakul a helyzet, hogy 
mindenki akar. Elvileg azonban nyitva kell hagyni az ajtót.

A konfirmáció nem vég, hanem kezdet. A gyülekezet úrvacsorái közös
ségében való életnek a kezdete. Nem vége az egyházi nevelő munkának 
sem. Éppen ebben a korban (pubertás!) nem hagyhatjuk magára az egy
ház ifjúságát. A középiskolában van mód a továbbnevelésre (hitoktatás, 
diákszövetségek). Módot kell azonban találni erre olyanoknál is, akik a 
konfirmáció évében kimaradnak az iskolából. (Konfirmanduskörök alakí
tása, az ifjúsági egyleti munka komolyabbá tétele, stb.)

Ahhoz, hogy a konfirmáció az őt megillető helyet — se többet, se 
kevesebbet: mint az első úrvacsoravételre előkészülés alkalma — egyházunk 
köztudatában és gyakorlatában is elfoglalja, sok türelmes és hűséges mun
kára van szükség. Ifjúságunk és gyülekezeteink fáradhatatlan tanítására, 
felvilágosítására, nevelésére: világos tanítása arról, hogy mi a konfir
máció. Természetesen ebben előbb magunknak, az egyház tanítóinak, kell 
tisztába jönnünk és konnszenzusra jutnunk. Elengedhetetlen azonban — 
mivel a konfirmáció értelmét az adja meg, hogy a keresztség és az úr
vacsora között áll —, hogy világosan és gyakorta tanítsuk a tiszta egy
házi tanítást arról, hogy mi a keresztség és mi az úrvacsora!

E sorok célja: valami csekéllyel hozzájárulni ahhoz, hogy egyházunk
ban hitvallásainkkal ellentétben nem álló olyan konfirmációi gyakorlat 
alakuljon ki, amely szervesen beleépül az egyház oktató- nevelő munká
jába s annak értékes szakaszát alkotja.

Irodalom: S. Schlauck: Die Nőt der Konfirmationspraxis im Lichte 
jugendpsichologischer Erkenntnisse. 1935. — P. Schempp: Konfirmations- 
gelöbnis? és: Entwurf eines konfirmations-Formulars. (Evangelische Theo-
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logie, 1937. Heft 3.) — Oskar Hammeisbeck: Dér kirchliche Unterricht.
1939. Kaiser VI*?-. Julius Schweizer: Zűr Neuordnung- dér Konfirmation. 
1938. Helbing & Lichtenstein, Basel. — E Quittschau — H. Dzubba: Ein 
theologischer Aufriss dér kirchlichen Unterweisung. Evang. Víg. A. Lempp.
1940. — Dr. Jánossy Lajos: Katechetika. (Előadási jegyzet, Sopron, 1935.) 
U. a.: Liturgika. (Előadási jegyzet, Sopron, 1935.)

Groó Gyula
vt. lelkész, Győr.

Magunk között.

A liturgus. III.
Még mindig az oltár előtt.
Sok helyen előfordu', hogy nem az egységes liturgia szerint 

végzik az istentiszteletet, hanem gazdagabb, énekes liturgiával. 
A liturgus tehát énekel. Kétségtelen, hogy a szépen énekelt 
Miatyánk áhítatot keltő. Arra azonban vigyázzon a liturgus, 
nehogy azt mondják róla, hogy éneklés közben nem lehet rá
nézni. Ne felejtse el az éneklő liturgus, hogy énekelve is Istennek 
szolgája és nem színész. Célja nem gyönyörködtetés, hanem 
elmélyítés. Énekének annyiban van célja, amennyiben az ige 
elfogadására előkészít; érzésvilágunkban a „szent** előtt való 
lebomlás boldogságának érzését kelti.

Mit tegyen azonban az a lelkész, akit Isten éppen ének
tehetséggel nem áldott meg? Póznélküli énekes, ha hangja nem 
is „szárnyaló** a maga egyszerűségében lehet elfogadható, sok
szor sokkal inkább, mint annak az éneke, aki tudja, hogy tud. 
Minden esetre, kívánatos volna, hogy teológusainkat egy kis 
énektanulásnak vessék alá, mert szorgalommal sok mindent e' 
lehet érni.

Télen is és nagy nyárban is kérdés a liturgus számára az 
öltözködés. Hogyan menjen az oltár elé? Vájjon a télikabátot 
a rokk alá vegye-e? vagy fölé? A helyes magatartást itt a külső 
körülmények, a templom hidege stb. erősen befolyásolják. Oltár 
elé azonban nem mennék még a legnagyobb hidegben sem úgy, 
hogy télikabátom legyen felül. Lehet, hogy húsz év múlva, ha 
Isten éltet másképpen gondolkodom. Jó meleg gyapjú mellény, 
vagy szőrme, hosszú harisnya, vagy meleg alsó ruha teljesen 
tudja pótolni a rokkra vett téli kabátot. Segítséget jelenthet a 
posztóból, vagy jó lódenből készült gallér, mely majdnem bokáig 
ér. (Eső ellen is kitűnő.) Télvíz idején a könnyű süveget is fel
cserélhetjük megfelelő szőrme kucsmával.

Liturgus a szószéken.
Különös megítélés alá esik nálunk evangélikusoknál, de 

reformátusoknál is a szószék. Sokkal mögötte áll ,az oltárnak, 
az úrasztalának. Teológus és legátus szolgál szószéken s ugyan
akkor az oltári szolgálatot nem engedjük meg n«A:i. Pedig az
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ige teszi a szentséget is. Nincsen nagyobb szolgálat egyházunk
ban, mint az igének a szolgálata. Ennek a helye pedig a szószék. 
A hit hallásból van. A hallásnak pedig a szószék ad lehetőséget. 
Adott körülmények között minden más elmaradhat az istentisz
teletből, de az igehirdetés az nem! Mise lehet, de evangélikus 
istentisztelet nem az Isten üzenetének hirdetése nélkül.

A liturgus azért ne mondja azt, hogy „az én szószékem". 
Ha ilyet hallok, mindig az az érzésem, hogy valóban az övé. 
Szószékről az ő bölcsesége, elméjének nagyszerű termékei gyö
nyörködtetik a híveket. Pedig a szószék „alatt" döntések szü
letnek, amelyek az élet és halál kérdése körül forognak. Istennek 
úgy tetszett, hogy a mi igénytelen ajkunkon szólaltassa meg a 
kegyelem szavát és a mi igehirdetésünkön, szószékeinken keresz
tül hívja üdvösségre a kárhozatra siető embereket.

Ha az o ltá ra  azt mondhatjuk, hogy szent hely, akkor a 
szószék még inkább. A liturgus a szószéken éppen úgy az Isten 
és á gyülekezet színe előtt áll, mint az oltár előtt. Magatartását 
ugyanazok az alapelvek határozzák meg, mint az oltár előttiét.

Sok vidéken — különösen ott, ahol az oltár előtt van tér
deplő — a szószéken is van térdeplő. Helyes, ha van és helyes, 
ha a lelkész még egy „utolsót" fohászkodik, mielőtt igehirdetését 
elkezdi. Ebben is irányadó az est modus in rebus! (Sokak előtt 
ismeretes néhai Stráner professzor úr ajkáról hallott anekdota 
a szószéken eltűnő káplánról. Felnézünk van káplán, ismét fel
nézünk nincs káplán. T. i. a kicsiny termetű káplán letérdelve 
imádkozott s nem látszott ki a feje a szószékből.)

Suspirium s az ige felolvasása után válik el, hogy micsoda 
karizmák vannak elrejtve a lelkészben. Mondják a hívek, hogy 
vannak lelkészek, akik tükör előtt tanulják a szükséges moz
dulatokat. Igehirdetésük heve elragadja őket. Gesztikulálnak, 
mint képviselőválasztáskor a főkortes a községháza előtt, vagy 
a gazdakörben; más megmerevedve mint élettelen mondja el 
prédikációját vigyázva arra, hogy hamis gesztus, illetlen mozgás 
ne zavarja a szent szolgálatot. Mind a kettő véglet. Est modus 
.n rebus! A prédikáció szónoklat és mint ilyen a szónoki beszéd 
szabályai alatt áll. Aki ezt elfelejti, az pongyola s a szolgálatá
hoz méltatlan lesz. Vérmérsékletünknek'sok szerepe van benne. 
Szolgálatunk mégis az ige fegyelme alatt áll.

Kosa Pál
lelkész, Rákoskeresztúr.

B ib lia i szótár.
3- Atyánk a mennyben.

A tanítványoknak adott imádság megszólításával Jézus nem
csak azt a bizalmat akarta ébreszteni az emberekben, hogy Isten 
mint atya gondoskodik rólunk és óv bennünket, hanem arra akar 
inkább emlékeztetni, hogy Isten a mi Atyánk, s azt akarja, hogv 
mi ezt komolyan is vegyük.



139

Atyám az, akitől származom; mély vérségi kapcsolat áll 
fenn közötte és én közöttem. Hogy a Mindenható az én Atyám, 
ez azt jelenti: isteni nemzetség vagyunk s titokzatos örök köte
lékek kapcsolnak össze bennünket a Teremtővel. Jézus a „Mi 
atyánk“-ban ugyanazt mondja ki, amit a Biblia II. fejezetében 
találunk; azt ugyanis, hogy a Teremtő személy szerint is, egészen 
részt vett az ember teremtésében, ami abban jutott kifejezésre, 
hogy Isten „lehelete" tette élővé az embert, (f. Móz. 2, 7.) Mivel 
az így van, származásbeli és örökségünkből folyó jogunk van 
mindazon nagy dolgokra, amikre minket a Miatyánk tanít.

Nem szertelenség, ha mi azt kérjük, hogy a Mindenható 
személyesen tárja fel minden mi emberi elképzelésünket szét
robbantó nagyságát (1. kérés), hogy sorsunk az ördögi adott
ságoktól az istenihez térjen (2. kérés), hogy mi felülről nyerjünk 
közvetlen utasítást és teljhatalmat ezek teljesítéséhez (3. kérés). 
Éppen olyan természetes, hogy mi ezért imádkozunk, mint ami
lyen magától értetődő, hogy egy gyermek vágyik azután, hogy 
atyja közelében legyén, őt láthassa, otthon maradhasson, s az 
atyai tulajdonságokat megőrizze; beavatást nyerjen atyja ter
veibe és munkájában részt vegyen.

Az l'Irtól tanult imádság megszólításában benne foglaltatik 
az egész örömüzenet. De egész követelését is ugyanezekbe a 
szavaiba foglalja össze Jézus: mivel ilyen méltóságunk van,, 
maga adásunknak is isteni fenségűnek és függetlennek kell len
nie. Olyan nagyoknak kell lennünk, hogy az ellenség felé ugyan
olyan meleg szívet tárjunk, mint a barát felé. A gúnyolódókhoz 
ugyanolyan jók legyünk, mint a kegyesekhez. A vad lázadót 
ugyanolyan derűsen és elfogulatlanul kezeljük,. mint a tisztes 
polgárt. Egy szegény eltaposott leánnyal ugyanolyan figyelem
mel viseltessünk, mint a jámbor diakonisszával. Ilyen tökéletes
nek kell lennie a mi felebaráti szeretetünknek, minden meglévő 
válaszfalon felülemelkedőnek, hogy mi mennyei Atyánk fiainak 
mutatkozzunk, mint Hozzá hasonlók.

4. Békesség.
A héber-aramei kifejezés olyan állapotot jelent, amelyben: 

az ember bántódás nélkül és sértetlenül él, s nincs kitéve semmi 
ellenséges támadásnak. Másrészt azt a jelenti ez a szó: jó egyet
értés, kapcsolat, közösség (barátokkal, szomszédokkal, szövet
séges társakkal). Keleten még ma is így hangzik a köszöntés:: 
„Béke veled!" Érthető, hogy Arábia és Palesztina nomádjai kö
zött éppen ez a köszöntés lett szokásos, hiszen életük állandó 
nyugtalanság jegyében folyt. Mindenünnen veszélyektől fenye
getve, minden pillanatban váratlan támadásnak kitéve, kellett is,. 
hogy a puszta fiai magukban hordják azt a vágyat és kívánságot, 
hogy legalább egy ideig nyugalmuk legyen, egyszer biztonságban 
legyenek. Éppenúgy erős lehetett bennük a vágyódás hű bará
tok, megbízható szövetségesek után, kik síkra szálljanák érettük,, 
velük mindent megosszanak, s akikre az ember fenntartás nélkül 
reábizhatja magát.
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Ebből a szemszögből nézve kell megértenünk a köszöntést: 
„Békesség néktek!“ A békesség, amire a keleti ember gondol, 
nem csupán hangulat, nem olyan valami, ami csak, vagy főkép
pen az ember bensejében él; békességet kívánni annyi, mint azt 
kívánni a másiknak, hogy az valóban ne legyen megtámadva 
az ellenségtől, vagy pedig, hpgy az, ha megtámadták is bizton
ságban lehessen tőlük. Békességet kívánni annyi, mint nem iri
gyelni azt, hogy a másik ember életének védelme, oltalma, segít
sége, gazdagítója van, akár szomszédjában, akár oltalmazó Urá
ban. A békesség tehát olyan valami, ami először az emberen 
kívül jön létre, s csak azután annak bensejében.

Éppen ilyen reálisan gondolja ezt az Újszövetség is, amikor 
benne békességről van szó. A békesség itt egyenesen azt az álla
potot jelenti, amelyben az embert támadják meg az ellenséges 
(ördögi, vagy sátáni uralom alatt lévő emberi) hatalmak, vagy 
pedig annyira felvértezett és biztonságos velük szemben, hogy 
azok nem árthatnak neki semmit. Békességben élni annyi, mint 
a Mindenható oltalmában lenni, Őt szövetségesnek tudni, Vele 
belső közösségben összekapcsolódni.

Istennel békességben lenni (Róm. 5, 1.) Vele való közvetlen 
viszonyt, élő kapcsolatot, közeli szomszédságot és életközösséget 
jelent. Hogy ez az ember belső élete számára lemérhetetlen 
következményekkel jár, az érthető, de viszont egy embernek 
békességre jutása az Újtestámentom szerint nemcsak annak 
belsejében megy végbe. Az Isten békessége hatalmasan nyomul 
be az ember leikébe, s oka és lényege az, hogy az ember meg
szabadul a sötét hatalmasságoknak abból a hatásköréből, amely
ben azok rángatták, nyugtalanították és megsebezhették. Az 
ilyen ember élvezi Istene közvetlen közelségének biztonságát 
„az Ür angyalai tábort járnak körülötte11 (Zsolt. 34, 8.)

Krisztus azt mondja övéinek, hogy legyen békességük 
őbenne. (Ján. 16, 33.) Szélben lenni annyi, mint ott állatli, ahol 
a szél fuj; a napon lenni annyi, mint ott állani, ahol süt a nap. 
Krisztusban lenni azt jelenti: Krisztus hatalmi és működési köré
ben élni. Eddig a területig nem ér el a gonosz hatalma, azért 
uralkodik ott békesség. Hogy a békesség Isten hatalmi ténye, 
világosan kitűnik Jézus ezen szavaiból: „Ha méltó a ház, szálljon 
a ti békességtek reá: ha pedig nem méltó, a ti békességtek rátok 
szálljon vissza.“ (Máté 10, 13). Figyelemre méltók Jézus ezen 
szavai is: nem úgy adom az én békességemet, mint a világ adja. 
— E világ fiainak köszöntése: „Békesség néked11 csak szó és 
kívánság. Ha Krisztus ezt mondja: „Békesség néktek11, úgy az 
így megszólítottak belekerülnek Isten közelségének védelmi öve
zetébe. (Ján. 14, 27.)

5. Boldog.
Luther két, alapjelentésében eléggé különböző szót fordított 

„boldog“-gal (seiig). Az egyik „makarios11 boldogot jelent, vagy 
azt: boldognak magasztalni. A hegyibeszéd boldogmondásaiban



ezt a kifejezést így találjuk: „Boldogok, akik . . . (selig). Ugyan
ezt a kifejezést találjuk Jakab levele 1. fejezetében is, ahol arról* 
aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, ezt olvassuk: „az 
boldog lesz az ő cselekedetében.“ (25. v.) Itt a boldog helyett 
azt is mondhatjuk: örömittas.

A görög szövegben más kifejezést találunk mindenhol, ahol 
Luther ezt fordítja: boldogítani, vagy üdvözíteni. Ez a szó 
„sozein" azt jelenti, megmenteni, szenvedő alakban pedig meg
mentetni. Ennek megfelelően a sóteria“ (boldogság) főnév azt 
jelenti: megmentés (megmenekülés), üdv. Luther sokkal gyak
rabban üdvnek is fordítja ezt a főnevet.

Ezalatt a megmentés (sóteria) alatt az elviselhetetlen szol
gaságból való megszabadulást értjük, az embernek a sátán hatal
mának befolyása alatt elszenvedett elidegenedéséből való kisza
badítását, minden nagynak és nemesnek visszaállítását, amelyet 
a Teremtő beléje plántált. Ezzel az értelmezéssel kell olvasnunk 
pl. a következő helyeket: „Az evangélium Istennek hatalma,, 
amely megmentést hoz (Luther: üdvözít) mindenkinek, aki abban 
hisz. (Róm. 1, 16.) „Isten nem azért küldte az Ö fiát a világba, 
hogy kárhoztassa a világot, hanem, hogy megmentessék (L. 
üdvözíttessék) a világ őáltala". (Ján. 3, 17.) „A keresztről való 
beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik 
megtartatunk (L. „selig werden") Istennek ereje." (I. Kor. 1, 18.) 
„Jézus Krisztus azért jött, hogy megtartsa (selig zu machen) a 
bűnösöket." (1. Tim. 1, 15.)

6. Böjt.
Böjtölni annyit jelent, mint részben, vagy egészben tartóz

kodni az ételtől. Ez minden nagy lelki elmélyülésnek előfelté
tele. Az, aki böjtöl tisztábban és összefüggőbben gondolkodik, 
mint a jóllakott. A nagy, elhatározó imádságos kérdéseket az 
Újtestámentumban mindig böjtölés előzi meg. A sátáni hatalmak 
elleni küzdelem különösen is megköveteli, hogy minden lelki
erőt az utolsóig összpontosítsunk, ez pedig csak a böjtölő szá
mára lehetséges. (Máté 17, 21; Mk. 9, 29.) Jézus, amikor a sá
tánnal első döntő csatáját vívja, 40 napig böjtöl. (Máté, 4.)

Ahol arról van szó, hogy az ember fontos elhatározásokhoz 
világosságot nyerjen, ott böjtölni és imádkozni kell, hogy a 
lélek szervei teljes fogékonysággal rendelkezzenek a felülről 
jövő intések számára. Jézus tanítványainál mint magától értető
dőt feltételezi a böjtölést. (Máté 6, 16—18.) Az apostolok pün
kösd után is gyakorolták a böjtölést, sőt a gyülekezeteknek is 
ajánlották (Csel. 14, 23; I. Kor. 5, 7; II. Kor. 6. 5) Mint törvény- 
szerű gyakorlatot megszüntette Jézus a böjtölést. (Mk. 2, 18.) 
Az egészségnek és a test teljesítőképességének is nagy szolgá
latára lehet a böjtölés. (I. Kor. 9, 25.)

Garam Zoltán
lelkész, Boba.
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D. Kapi Béla: Olthatatlan fáklya. Bornemisza Péter élete. Győr, 1942. 
Harangszó-könyvtár. — Divatbajött a történeti regény. Nem véletlenül. 
Üj tájékozódások bizonytalan idején jó dolog a múlt csillagaihoz igazodni. 
Bornemisza Péter a régi magyar ég egyik legragyogóbb csillaga. Jött 
mint egy meteor; szikrázott, világított, — hirtelen szétlobbant. Darabjait 
a historikus keze összeszedegette már. Schulek dr. monográfiája a lelki
ismeretes kiásás remeke. A szépíró tollát is régen várta ez a tüneményes 
élet. Most megkapta.

Harminchét sulyos-léptű fejezetben dong el szemünk előtt Bornemisza 
•élete. Nem is egyedül, hanem korhű kíséretben. Nagy értéke á regénynek 
az erőteljes történelmi beágyazottság. Benne a 16. század keresztmetszetét 
kapom. Ó-mívű kupa ez a regény, amelyben a magyar reformáció első 
idejének nehéz aszúborát isszuk.

Utószavában a püspök-író arról tesz vallomást, hogy „az író-ember 
•és egyházi ember tusakodását szenvedte.11 Mi e tusa keservéből nem érzünk 
semmit, csak a győzelmét élvezzük: irodalmi alkotás született lírai ficamok 
nélkül s történeti mű maradt kriptaszag nélkül.

Gyönyörű a nyelve. Ódon-zamatú, veretes. Bornemisza beszél, a 
tizenhatodik század beszél. Mégsem fárasztó, mert természetes és bölcs 
adagolással hozza elő az ót, meg az újat.

Hatalmas a jelenítő ereje. Nem köd-alakok libegnek, — testtel-vérrel 
járnak benne az emberek. Fülünk .hallatára kesereg .az első magyar him
nusz-író: „Valljon, s mikor leszön jó Budában lakásom1“  Épülünk a bécsi 
•diákgyülekezetben, örülünk a nyomdának, tapsolunk Gál uram megszaba
dításának, élvezzük Balassa Bálint házi leckéit, aggódunk, az ingó zólyomi 
várurért. Érezzük az ördög „rötteneteit" és a lélek harcának roppant 

  dinamikája sodor. Él és izzik minden fejezet.
Bornemisza Péter életének meteordarabjai már együtt voltak. Kapi 

püspök regényében most az élet tüze ömlött közéjük megjelenítő erővel. 
A kihűlt meteor újra fáklya lett. Olthatatlan. Köszönjük. Szabó József.

Friedrich Lajos: A megáldott kút. Üzenet-kiadás. Kecskemét, 1942. 
159 lap. — Harmincöt prédikációt és alkalmi egyházi beszédet közöl ebben 
a kötetben Friedrich Lajos. Valamennyi beszédről az a benyomásunk, hogy 
el is mondta őket előzőleg, hiszen roppant gondos, finom, aprólékos csi
szolás nyomaitól ragyog valamennyi.

A mai theológia képviselőinek és híveinek valószínűleg kevés örömet 
szerez ezekkel a beszédekkel Friedrich. Az a dogmatika, melyet e beszé
dek mögött felfedezni próbálunk, roppant vérszegény. Inkább népies val
lásosság szószólója bennük a szerző, mint a tudatos reformációi kérész - 
tyénségé. Jézusban alig tisztel többet, mint akinek igen szép tanításai 
vannak (bizonyára Istenről, 99. lap). Ha Fr. sohse járt volna theológiai 
főiskolára, annyit akkor is tudott volna a keresztyénségről, mint ameny- 
nyit róla ezekben a beszédeiben képvisel. Persze, érdemes lenne elgondol
kodni fölötte: szerző-e az oka ennek, vagy az theológiai irányzat, mely 
mindössze ennyit tud nyújtani értékeiből egy kétségtelenül kiváló készsé
gekkel megáldott gyakorló lelkésznek, hogy képviselje azokat...

K ö n yvtá rb a n .



143

Gyakorló lelkésztestvéreim azonban általában sok gyönyörűséget 
találnak majd Friedrich Lajosnak ebben a beszédgyűjteményében. Azt a 
„gyülekezethet, mely azért jön a templomba, hogy ott valami „szép“-et 
és érdekeset halljon, jó előadó ajkán ezek a beszédek nemcsak lebilincse
lik, hanem nevelik és fel is emelik. S hozzá Friedrich beszédei erősen 
alkalomszerűek. Megkapó pl. „íme, a te anyád!" c. anyáknapjára írt, vagy 
a „Gyilkos betűk" c. sajtóvasárnapi beszéde, nem is szólva óévesti beszé
deiről.

Ma, amikor némelyek el akarják hitetni, hogy a stílustalanság és a 
szónokiatlanság az igehirdetés egyik föltétien kelléke (hallgassuk meg 
egyik-másik rádióban elhangzó prédikációt!), jól esik észlelni, hogy a fiata
labb lelkészi nemzedékben is akadnak olyanok, akik sokat adnak arra, 
hogy mondanivalóikat szépen kidolgozott, irodalmilag is értékes formában 
vigyék gyülekezetük elé, továbbá hogy van is olyan fiatalabb lelkész, aki 
tud „szépen prédikálni".

Kíváncsiak lennénk mégis, hogyan tudná tolmácsolni Friedrich Lajos 
mindazt a sok-sok értéket, amit a modern theologiai eszmélkedés hozott 
napjainkban felszínre... Dr. V. L.

Szlancsik Pál: Erős várunk nekünk az Isten. Hitvalló költemények. 
Szarvas, 1942. Szerző kiadása. Ára 1. P.

14 költeményt és 12 fohászt tartalmaz pusztaföldvári lelkésztestvérünk
nek a múlt év végén megjelent füzete, melynek átolvasása során nemcsak 
írója belső énjével ismerkedhetünk meg, hanem örömmel láthatjuk azt is, 
hogy neki átélései és meglátásai kifejezéséhez a verselés készsége is meg
adatott. G. Z.

Thurneysen Eduárd: Az Ige szolgálata. Kiadta Az Evangélikus Hit- 
tudományi Kar Hallgatóinak Ifjúsági Köre, Sopron, 1942. Megrendelhető 
ugyanott. Ára 3.50 P.

Az elvi homiletika ma élő egyik legnagyobb, legkiválóbb művelője 
ad benne gyakorlati útbaigazítást a lelkészek számára legégetőbb kérdés
ről- hogyan hirdethetem igazi prédikációban (23. o.) az Isten Igéjét.

Keletkezésénél fogva különös könyv. Nem egy ember írta, noha ő van 
feltüntetve szerzőnek, hanem a szerző egyetemi előadásai, cikkei, általá
ban tanítása és nézetei alapján volt magyar teológus hallgatói állították 
össze. Különös könyv keletkezésénél fogva azért is, mert német professzor 
szellemi terméke és magyar jegyzetek alapján magyar teológusok közös 
munkájának (kaláka gondolat egyházi-teológiai téren) gyümölcse. A fiatal 
nemzedék talán buzdításnak és példaadásnak szánta a gyakorló lelkészek 
számára, hogy így is lehet dolgozni.

De ezenkívül érdekes könyv is ez az „Ige szolgálata", mert egyetemi 
padokban ülő, kezdő teológusok fáradozása és kiadásaképpen jelent meg, 
akiknek a homiletikában csak legfeljebb elméleti ismereteik lehetnek — 
azok számára, akik már „gyakorló lelkészek". Bizonyára van értelme 
annak is, hogy a sorozatosan megjelenendő könyvek első láncszemeként 
épen az igehirdetésről szóló látott napvilágot, hogy e téren különösen is 
fontos továbbképzésünket szolgálhassa. De érdekes könyv azért is, mert 
református teol. könyve ez, a magyar evangélikus teológusok számára. 
Áttanulmányozás után azonban nyugodtan mondhatjuk: nemcsak leiké
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szeink, hanem tanultabb híveink kezében is ott szeretnénk látni, mert így 
az igehirdetés szolgálata bizonyára nagyobb megértésre találna gyüleke
zeteinkben.

Tartalmánál fogva is érdekes könyv. A református ember sokszor 
idézi Luthert s úgy hivatkozik rá, hogy olyan forrás, ahová nemcsak 
vissza lehet menni tanulni, hanem ahová vissza is kell térni tanulni. Teoló
giája tehát teljesen reformátori, biblikus teológia.

A könyv első részében elvi kérdések nyernek tisztázást a Prédikáció 
feladata címen. A második részben: A prédikáció készítésének szabályai 
cím alatt gyakorlati útmutatásokat találunk. Végül a harmadik részben, 
az elvi és gyakorlati útmutatások után és alapján készült hat prédikációját 
közli a szerzőnek.

Ennyi különössége és érdekessége teszi az egyébként is értékes köny
vet hatványozott mértékben értékessé és használhatóvá. Az egész könyv 
nem könnyű olvasmány. Alapos figyelmet és munkát igényel az áttanul
mányozása — de megéri. Nem elvont, tudományos a nyelve, hanem érde
kes, figyelmet lekötő. Mondanivalóját mindig szemléletes képek használa
tával teszi világossá, könnyen érthetővé. Az egész könyv áttanulmányozá
sakor érezzük meg, hogy külvilágunkban, lelki életünkben nem lehet meg- 
állanunk az „Istenhez való kiáltásnál11, hanem túl kell jutnunk ezen s el 
kell érkeznünk az „Istenre való hallgatáshoz és a Neki való engedelmes- 
kedéshez“. Éhez pedig egyéni és egyházi életünk megújhodása szükséges. 
Ha szeretnénk egyházunk, gyülekezetünk s a magunk megújhodását, akkor 
elsősorban igehirdetésünk megújhodásáért kell tusakodnunk. Ebben a tusa
kodásunkban nagy s nélkülözhetetlen segítségünk lehet fiatal s idősebb 
lelkészeknek egyaránt ez a különös, érdekes és értékes könyv. H. I.

Dr. Victor János könyvei:
1. „Lészen e ljö v e n d ő Nyolc adventi elmélkedés. 1. A teremtettség ad- 

ventje. 2. Az emberi történet adventje. 3. Az Ótestamentum adventje.
4. Krisztus egyházának adventje. 5. A magyarság adventje. 6. Az egyén 
adventje. 7. A család adventje. 8. Az Isten adventje.

2. „A jó  pásztor és juhai. Három bibliai elmélkedés Ján. 10, 1—31. alap
ján. Bibliaórákhoz nagyon jó segítség. Mind a két könyv megrendelhető 
a szerzőnél, Bpest, V„ Szabadság-tér 2.

3. „Szól az lge.“  Lelkészek csendesnapján tartott mindenkinek szóló 
három előadás. 1. A kijelentett Ige. 2. A hirdetett Ige. 3. A látható Ige, 
Megrendelhető Békefi Benő, Nyíregyháza, 17.079. számú cskken. Ára 
1.60 P.

Victor János a legértékesebb és amellett a legtermékenyebb egyházi 
írók sorába tartozik. Az Igének hivatott magyarázója, akinél nagyszerű 
harmóniában találkozik a hívő lélek, az igemagyarázó, a theológus, a filo
zófus és a stiliszta. Kevés olyan írója van a magyar protestáns irodalom
nak, aki olyan világosan tudja kifejezni mélyreható meglátásait, mint 
Victor János. Minden könyve, minden írása elmélyíti és meggazdagítja 
olvasóit. Különösen lelkészek forgathatják sok haszonnal az ő könyveit, 
mert termékenyítőleg hatnak az igehirdetésben. A belső értékek mellett 
megtanulhatjuk tőle, hogyan kell az igét világos, tiszta magyarsággal tol
mácsolni, úgy, hogy azt mindenki megérthesse. M.






