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 Papok a Főpap előt t.

„Adj szám ot a te sáfárságodról!"

9 . Boldog gondtalanság.

„Semmivel sem gondolok." Ap. Csel. 20, 24/a.

A Főpap nem ismerte a testet-Ielket megbénító gondot. Aki úgy 
tudta óvni övéit a megélhetés gondjaitól, mint Ő (Mt. 6, 25—34), olyan 
feleslegesnek tudta odaállítani szemük elé az aggodalmaskodást kínos 
helyzetekben, mint Ö (Mt. 10, 19) és aki a legsúlyosabb lelki szenvedés 
közepette is meg tudott nyugodni Isten akaratában (Mt. 14, 39) és a leg
kínosabb haláltusa megharcolása után is békességben tudta letenni lelkét 
Atyja kezébe (Lk. 23, 46), az Maga megtette, amit azután apostola mint 
követői számára magától értetődő életszabályt vésett hívei szívébe (I. Pét. 
5, 7): minden gondját Istenre vetette, mert tudta, hogy Néki gondja 
van reá. •

Ez a magától értetődő magatartás szól Pál apostolnak fent idézett 
szavaiból, ennek szükségességét hangsúlyozta leveleiben is-(I. Kor. 7, 21; 
I. Kor. 9, 9; Fii. 4, 6.).

Csak természetes, hogy ebben a gondtalanságban elsősorban a Főpap 
papjainak kell mindenek szemeláttára példát adniok.

Ma különösen itt az ideje annak, hogy ebben a tekintetben is meg
álljuk a próbát.

A próbatétel súlyos!
A „mit együnk?", „mivel ruházkodjunk?" kérdése sokszor kímélet - 

lenül-ridegen nehezedik a'lelkünkre.
Az evangélium ellenségeivel szemben tehetetlenségünkben emészt a 

tépelődés: „Mimódon, vagy hogyan szóljak, hogy meggyőzzem, foglyul 
ejtsem őket az én Uram számára?"

Az élet bizonytalansága, a halál réme élesebb körvonalakkal tolul 
a szemünk elé, mint valaha.

A gondok a legveszélyesebb ellenségek és különösen végzetesekké 
válhatnak a Főpap papjai 'számára. Megalkudni velük nem lehet. Vagy 
győznek felettünk, vagy mi veszünk diadalmat rajtuk.

Győzelmünk eredménye, hogy haszontalanokká válunk és azzá lesz 
szolgálatunk is.

A mi diadalunk titka ebben van: „Az odafelvalókkal törődjetek, nem 
a földiekkel!" (Kol. 3, 2.)

Számadásunk legyen őszinte vallomás arról, hogy szolgálatunkban, 
földi kötelességeink teljesítésében mennyire tükröződik vissza törődésünk 
az odafelvalókkal!

Budaker Oszkár.
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A  dolgozó szobában.
Isten igéje.

(Dogmatikai feldolgozás.)
A reformáció óta egy teológus-nemzedék sem emlegette oly gya

korta Isten igéjét, mint a mienk. Ma általánosan vallott meggyőződés, 
hogy teológiánk csak az ige teológiája lehet. Ez elien, ha a lutheri refor
máció alapján állunk, nem is lehet komolyabb kifogásunk. Mégis félő, 
hogy sokak ajkán inkább csak divatos kifejezés az „Istennek igéje", anél
kül, hogy a tartalmával tisztában volnának. Hovatovább, ha valaki nem 
tud egy teológiai gondolatot kifejezni, vagy rest reá, egyszerűen „Isten 
igéjét" mond helyette, mert ebbe minden belefér és kedvesen hangzik 
a mai füleknek. Égetően szükséges tehát ebben a káoszban rendet terem
teni s feleletet keresni arra a kérdésre: mi az Isten igéje?

Feladatom az, hogy erre a kérdésre az evangélikus dogmatika fele
letét mutassam fel. Vagyis a lutheri reformáció ige-értését dolgozzam ki; 
ezt pedig teljes rendszerességgel. Alig is lehet másként, mert Isten igéje 
nem csak az evangélikus istentisztelet fő eleme (úgyhogy az érte folyó 
harcban az ige elvi tisztázását nem nélkülözhetjük), de voltakép a dog
matika dereka. A dogmatikai fogalmak egész sorával való viszonyát 
számba kell vennünk, ha csak valamennyire is tiszta képre, teljességre 
törekszünk.

Ezt a roppant feladatot mármost úgy kívánom megoldani, hogy 
előrebocsátom mintegy alaptételt minden részlettanulmánynak a végső 
eredményét; előre pedig azért, mert nemcsak az igaz, hogy a részletek
ből ez a fő eredmény áll elő, de az is igaz tárgyunk esetében, hogy ez 
a vezértétel világíthatja meg egyedül az Isten igéjével kapcsolatos részlet
kérdéseket,  egyéb teológiai fogalmakhoz való viszonylását mindahányat. 
A főtétel után ezeket a részleteket sorra vesszük egy bizonyos logikai 
gondolatmenetet követve.

Főtételünk így hangzik: Istennek igéje — Jézus Krisztus, mégpedig 
ü testté le tt!

Ezzel máris letettük a terhét mindenféle fajta Logos-spekulációnak, 
mely a Logos szó különféle értelmezéséből támadhat. Nem felesleges 
munka ez a fogalmi kutatás sem, mely arra kíván fényt deríteni: miért 
éppen Lógósnak neveztetik Jézus Krisztus az evangéliumban, az egyház
ban. Mégis elhibázott valamely Logos-értelmezésből megrajzolni, tartalmat 
adni Jézus alakjának. Hisz a való helyzet éppen megfordítva áll: Jézus 
Krisztus teszi a Logos tartalmát. Az egyház Logos fogalma mögött soha
sem valamely spekuláció áll, hanem az a történeti, valóságos, szemléletes 
és személyes élet, melynek neve Jézus Krisztus. Az egyház hitvallása szerint 
Istennek minden mondanivalója a testté lett Jézus Krisztus ajkán szólalt 
meg, az ő életének eseményeiben lett hozzánk emberekhez szóló személyes 
üzenetté. Valahányszor kiejtjük azt, hogy „Isten igéje11, mindannyiszor 
helyébe kell tudnunk tenni azt; hogy „Jézus Krisztus, a testté lett11. Nem
csak így szemléletesebb — egy élet mindig szemléletesebb, mint egy foga
lom —, de egyedül így igaz. Ha nem helyezheted „Jézus Krisztust11 —
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„Isten igéje11 helyébe, akkor nem az egyház Logos-fogalma alapján állasz. 
Az egyházban Jézus neve neveztetik Isten igéjének! (Jel. 19, 13.) Az ige 
titka Krisztus.

Induljunk el a főtétel szövétnekével kezünkben a részletek kidolgo
zásának útjára. Vegyük sorra Isten igéjének viszonyulásait.

1. Isten igéje és a szentírás.

Leghelyesebb ebből kiindulni, hiszen ma is leginkább a szentírást 
nevezzük Isten igéjének. A lutheri teológiát meg éppen ennek a viszony
nak a centrális dogmatikai helye jellemzi.

A barthi teológia hatására ugyan ma némi hangsúlybeli eltolódást 
észlelhetünk. Isten igéje mint szentírás nem áll annyira egyedülvalóan, 
feltűnően középpontban, miként Luther írásaiban; neki persze még tö r té 
netkritikai módszerekkel meg nem tépázott bibliája volt; az ő kora még 
sokkal inkább szentnek ta rto tta  a szentírást, mint a mienk. Ma szinte 
egyenlőkép középpontban áll az Isten igéjének mind a három alakja, ahogy 
ezt Barth tanítja: az igének kijelentett, írott és hirdetett alakja, vagyis 
az Isten igéje mint a testté lett Jézus Krisztus, mint szentírás és mint 
prédikáció. Sőt úgy vélem Barthéknál e három között a kijelentett igéről 
szóló részre esik a nagyobb hangsúly. Elemeiben, azt kell mondanunk, 
Luthernál is megtalálható már az Isten igéjének hármas alakjáról szóló 
tanítás anyaga, hisz egyik sem hiányzik teológiájából. De Luther még 
minden konstrukció nélkül gondolkodván, az igének íro tt  formáját a szent
írást ju ttatja  döntően szóhoz. S ehhez nekünk vissza kell térnünk, jóllehet 
Bárt fogalmazásának klasszikus szépségét nem tagadhatjuk. Vissza kell 
térnünk pedig Luther hangsúlyozásához egyszerűen annál a gyakorlati 
oknál fogva, hogy számunkra Isten igéjének megismerése mindenképen 
az ige írott alakján, a szentíráson kezdődik. Hisz mi a kinyilatkoztatott 
igét, magát Jézus Krisztust is csak a szentírásból ismerhetjük meg; ha 
sonlóképen a hirdetett igének vagyis az élő szóval történő Krisztus-hirde
tésünknek ugyancsak a szentíráshoz kell kötve lennie. Legelébb is tehát 
Isten igéjének a szentíráshoz való viszonyát kell számba vennünk.

Isten igéjének és a szentírásnak egymáshoz való viszonyát egy csa
pásra eldönti főtételünk alkalmazása. Ha Isten igéje nem más, mint Jézus 
Krisztus, akkor Isten igéjének a szentíráshoz való viszonyát Jézus Krisztus
nak a szentíráshoz való viszonyában kell tekintenünk. Az pedig világos, 
hogy Jézus Krisztus és a szentírás nem azonosak. Tehát meg kell külön
böztetnünk Isten igéjét és a szentírást. Nem a szentírás az Isten igéje, 
hanem Jézus Krisztus, a testté lett. A szentírás annyiban Isten igéje,
amennyiben Krisztus van benne. Mikép van mármost Krisztus a szentírás
ban? Csak az lehet a helyes felelet: a szentírás Krisztusról tesz tanúbizony
ságot. Más szóval: Krisztus az írás értelme és tartalma. „Vedd ki Krisztust 
az írásból — mondja Luther —, mit találsz még benne?" Az Írás sohase 
érthető Krisztus ellenére, csak Krisztusra vonatkoztatva, — mondja
ugyanő. A szentírás egyes könyveit is Krisztus felől teszi kritika tárgyává. 
Mert a szentírást nem valami formális tekintélye teszi Isten igéjévé, pél
dául az inspiráltsága, hanem a tartalma, a testté lett Krisztus. Viszont 
éppen azért, mivelhogy a testté lett Krisztus az írás tartalma, érthető,
hogy ezt az igét nem másként, mint testben, betűbe pólyáivá kapjuk.
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Luther Krisztus felöl szabadon bánt a szentírással s mégis kötötte magát 
hozzá, kötötte még a betűjéhez is, mert csak ha ennek aláveti magát az 
ember, juthat el az Írás magvához, a Krisztushoz, ki egyedül szabaddá is 
tesz a betű rabságától. Jóllehet megkülönböztetjük, meg is kell külön
böztetnünk, mégis soha el nem választhatjuk egymástól Isten igéjét és 
a szentírást. Krisztus nem azonos a jászollal és a pólyával, de csak a 
jászolban és a pólyában találhatunk reá. Ez a jászol és pólya a szentírás.

2. Isten igéje és az evangélium.
A lutheri teológia „szentírás" és „Isten igéje" helyett csaknem szíve

sebben használja az „evangélium" kifejezést. S ezt még hozzá kell ten
nünk az előbb mondottakhoz, mielőtt Isten igéjének .másik két alakjára, 
H hirdetett és kinyilatkoztatott igére rátérnénk, mert ez a továbbiakra 
nézve is alapvető.

Ha Isten igéje nem más, mint Jézus Krisztus, a testté lett, engeszte- 
lésünk végett halálra adatott Megváltó, akkor Isten igéje nyilván: evan
gélium, azaz jóhír. A szentírást tehát, mivelhogy Jézus Krisztus a tartalma, 
nem is egyébb, mint az evangélium teszi Isten igéjévé. Mint a nap tes?i 
a nappalt nappallá, akként az evangélium teszi a szentírást Isten igéjévé. 
Csak azért visz üdvösségre, mert az evangélium szólal meg benne, vagyis 
a megigazítás és a bűnbocsánat jóhíre.

A lutheri teológia kezdettől fogva radikálisan megkülönbözteti egy
mástól a törvényt és az evangéliumot. E tekintetben szemben áll nemcsak 
a katolicizmussal, de a református teológiával is, mely Kálvintól Barthig 
nem teszi meg ezt a radikális különbségtételt, sőt igyekszik a kettőt egy 
nevezőre hozni akár az „Isten igéjének", akár a „kinyilatkoztatásnak" a 
fogalma alatt. Luther szerint ez lehetetlen, mert a kettő  tartalmilag más, 
más fel nem oldható ellentétben állanak egymással. Istennek két szava 
a törvény és az evangélium, Krisztus nem tehető Mózessé. Melanchton 
híres Loci-ja mindenestül erre épül fel. A törvénye szerint leleplezi, meg
ismerteti, erőssé teszi, sőt táplálja a bűnt és akadályozza az üdvösséget. 
Az evangélium viszont vigasztal, megigazít, Isten bocsánatát hozza, üdvö
zít. S Isten csakis ebben az evangéliumban ismerhető fel igazán, csakis 
a Krisztusban, kinek első és tulajdonkép való tiszte nem a törvényt belénk 
írni, hanem Isten kegyelmével megajándékozni. Istennek, az igaz Istennek 
igéje csak a Krisztus, aki elnyeli a bűnt és kinyilatkoztatja a kegyelmet. 
Mielőtt Isten igéjét emlegetnénk, gondoljuk meg elébb: ezt az evangé
liumot értjük-e rajta? Különben nem az evangélikus egyház hitvallásán 
állunk.

3. Isten igéje és a szóbeli evangéliumhirdetés.
A szentírás tartalma Krisztus lévén, vagyis az evangélium, nem csoda, 

ha az apostolok az ő igehirdetésüket elsősorban is evangéliumhirdetésnek, 
evangélizálásnak mondják. Tulajdonkép a szentírás sem egyéb, mint írás
beli lecsapódása ennek az evangéliumhirdetésnek, mostmár a hirdetés szóra 
is hangsúlyt téve. A könyv túl mutat önmagán egy élő szóval történt 
emberi szolgálatra, mely azóta sem szűnt meg.

Isten az ő igéjét nem papirosra bízta, hanem beszélő emberekre, 
hírvivőkre, tanúságtévőkre: A betűnek hallható hanggá kel! lennie, mert 
a hit hallásból van. Isten igéi „fülbevalók" mondja Luther. S ez a „verbum



vocale“ avagy „viva vox evangelii11 nemcsak, hogy nem nélkülözhető, 
de semmivel sem értéktelenebb, mint a szentírás igéje. Az igehirdető igéje 
is Isten igéjének inkarnációja. Az igehirdetőt nem mint embert kell hall
gatni,  szája Krisztus szája. De hát mi teszi a szóbeli evangélium hirdetést 
Isten igéjévé? Ugyanaz, ami a szentírást: tudniillik tartalma: a Krisztus, 
a megigazítás evangéliuma!

Az igehirdetésre nézve ez a következőt jelenti: a legnagyobb igény
nyel kell fellépnünk, azzal, hogy Isten igéjét hirdetjük; a legnagyobb 
éberséggel a szentírás szövegéhez s méginkább tartalmához, az evangé
liumhoz kell kötnünk igehirdetésünket.

4. Isten igéje és a kinyilatkoztatás.

A szentírás is, a szóbeli evangéliumhirdetés is azonban visszamutat 
az Isten igéjének legelső történeti formájára, Jézus Krisztus életére, mun
kájára. Ez az időnek, térnek és az emberi történelemnek egy meghatáro
zott pontján egyszer folyt le s vitetett végbe. Isten igéjének ez a fo r
mája: a Krisztus testté létele, tanítása, müve, halála, feltámadása bizo
nyítja leginkább, hogy Isten igéje nem puszta szó, nem is isteni gondolat 
csupán, se világértelem, hanem történeti esemény. Jézus nemcsak szólja 
Isten igéjét, de megtestesíti; nemcsak az ajka Istentől ihletett, de ő maga 
Isten igéje. Mintahogy az embernek szava, beszéde mögött az ember lelke, 
akarata, teremtő ereje áll, ugyanúgy Isten igéje mögött Isten Lelke, aka
rata, teremtő ereje áll. Ahol az Istennek igéje, ott van maga az Isten , is. 
Igéje elválaszthatatlan isteni személyétől. Hogy Jézus Krisztus Isten igéjé
nek neveztetik, ez azt jelenti tehát, hogy Isten volt a Krisztusban, hogy 
ő az Isten beszélő személye. Krisztus sakramentum — mondja Luther, 
vagyis oly hatékony jele Istennek, melyben maga Isten van jelen. Öbentje, 
a testté lett Krisztusban látjuk meg csak igazán, hogy az ige mennyire 
nem levegőtestű surranó sugár vagy játszi hang, hanem valóság, tett, 
történelem, Isten cselekvéseinek cselekvése. Mégpedig megint csak az 
evangélium értelmében: ő az Isten szabadító, megmentő, egyetlen nagy 
cselekedete; Isten szívének a képe s pecsétje, Isten önfeltárása, titkának 
t. i. megmentő szeretetének leleplezése, kinyilatkoztatása.

Isten igéje tehát mindig teremtő tett. Mégse véletlen, hogy „igének" 
vagyis valamiféle beszédnek, szónak neveztetik. A kinyilatkoztatás ige
jellege több dologra is figyelmeztet bennünket. Először is arra, hogy 
Isten nem néma bálvány, hanem beszélő személy. A személyes Istent mu
ta t ja  meg tehát, ki személyesen szólít meg minket is az egyetlen lehetsé
ges módon: beszéd által. Továbbá Isten az ő üdvösségszerző történeti 
te tteit nekünk igéje által magyarázza, mert enélkül azok érthetetlenek 
maradnának. Végül Isten az ige hangzása által teszi számunkra jelenvalóvá 
a múltat, hasznossá a váltságművet.

Ideérkeztünk tehát: Isten igéje, a testté lett Jézus Krisztus — Isten
nek neveztetik, ez azt jelenti tehát, hogy Isten volt a Krisztusban, hogy 
testben nyilatkoztatja ki magát. A lutheri teológia erre még hangsúlyt is 
tesz mondván: Isten kinyilatkoztatása számunkra mindig .csak történeti, 
testi formában lehetséges. Az ige, a kinyilatkoztatott, az írott és a hir
detett ige egyaránt csak, mint „testté lett ige“ megfogható számunkra. 
A lutheri teológia alaphangja ez: testté lett az Ige!
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5. Isten igéje és a hit.
Ha az eddigi fejtegetéseinket abban a legutóbb fogalmazott mondat

ban foglaljuk össze, hogy Istennek igéje az Istennek kinyilatkoztatása, 
akkor ezzel Isten igéjének objektív értékét felismertük, kimerítettük s 
elfogadtuk. Van azonban a kérdésnek egy szubjektív oldala is s ennek 
meglátása megint csak a lutheri teológia sajátja. Ha ugyanis áll az, hogy 
Isten objektív kinyilatkoztatása mindig testesült formát ölt, akkor az 
éppen emiatt a testbe alázkodott formája miatt nemcsak kinyilatkoztatás, 
kinyilvánítás, de egyúttal elrejtőzés, ‘lepel alá való takarózás is. Az egyik 
embernek ugyanaz az ige Isten kinyilatkoztatása embernek megfelelő 
testi formában, a másiknak semmi, mert a testi forma mögött rejtve marad 
előtte az isteni kinyilatkoztatás. Nyilvánvaló tehát, hogy valamely sze
mélyi, szubjektív feltétele is-van Isten igéje megmutatkozásának és hatá
sának. Isten igéje Isten igéjévé, kinyilatkoztatása valóban kinyilatkozta
tássá csak annak lesz, aki hittel felel reá. Isten igéje sohasem általános
ságban az, hanem mindig csak személy szerint, kinek-kinek hit által! 
Luther mondja: „Egészen más az, ha Isten itt van és az, ha neked van itt.1'

Nem értjük meg tehát Bariknak azt a vádját, hogy Luther a hitet 
túlhangsúlyozza. Barth szerint ugyanis a kinyilatkoztatás tartalma nem 
lehet más, mint maga Isten. Nem értjük pedig azért, mert szerintünk 
Luther helyesen látta meg, hogy a kinyilatkoztatás tartalma az az Isten, 
aki Krisztus által az emberhez fordul, az emberhez való kapcsolatot keresi, 
bűnét megítéli, hitét követeli, akarja, sőt teremti. Isten nemcsak meg
szólal az igéjében, hanem meg is szólít, megszólít bennünket! S ez a meg
szólítás akkor éri el célját, ha felelünk reá, mégpedig bizodalommal. S ez 
a hit. Szükségkép áll a sola gratia mellett a sola fide. S nem véletlen, 
hogy Melanchton a Loci-ban egyenest azt meri mondani: A hit a meg- 
igazulás!

Istent csak az igében érhetjük el s bírhatjuk, de az ige csak annak 
lesz Isten igéjévé, evangéliumává, aki hittel veszi be!

6. Isten igéje és a Szentlélek.
Ezzel éppen kezdhettük volna is, hisz az Isten igéjéről szóló tanítás 

a harmadik hitágazatba tartozik. Valóban ez a szakasz az eddig mondot
takat mintegy összefogja. Isten igéjéről azért mondhatunk oly nagy dol
gokat, mert Isten Lelke van benne. Ennek az eleven léleknek a működé
sét figyelembe véve érthetjük meg csupán azt a többféle formában fel
bukkanó kettősséget,  hogy tudniillik az ige egyrészt valami rögzített, 
adott, történeti, testi formában megfogható, másrészt meg elrejtett, utol
érhetetlen, titkosan ható, szuverén szabadsággal megjelenő vagy meg nem 
jelenő. A Szentlélek őrzi e kettősségben Isten igéjének egységét. Ügyis 
szoktuk ezt mondani, hogy van egy „belső" ige és egy „külső" ige, s a 
kettőnek az egysége a Szentlélekben van. A belső ige voltakép maga az 
Isten, mint második személy; ez által az ige által teremtette a minden- 
séget. A külső ige Krisztus testben, azután a róla szóló szentírásbeli és 
szóbeli tanúságtétel. Mind a három formájában a Szentlélek biztosítja, 
hogy a belső és külső ige szét nem hullanak. Az ember Krisztusról meg 
van írva, hogy Szentlélekkel volt teljes. A szentírásban mint egy tokban 
a mag, mondja Luther, van ott a Szentlélek; a mag teszi hatékonnyá.
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A szóbeli evangéliumhirdetést pedig ugyancsak- a Szentlélek használja fel 
eszközül és teszi aktuálisan Isten valóságos megszólításává a halló fülek
ben. Vagyis ige és Lélek elválaszthatatlanok.

Luther előtt két tételben áll ez az összetartozás, ige és Lélek elvá
laszthatatlan kapcsolata: 1. Az igében Lélek rejtezik, a Lélektől van 
átitatva; 2. A Lélek az igéhez köti magát, mert Isten kinyilatkoztatása 
(most magát a cselekvést értem rajta, midőn valakinek kinyilatkoztatja 
magát) mindig történetben, testben megy végbe. Ennek a két tételnek 
az egyensúlya teszi világossá, miért harcolt Luther, Zwingli, Münzer és a 
többi spiritualista rajongó ellen, kik igéhez való kötöttség nélkül köz
vetlenül akarták bírni a Lelket; s ugyanakkor miért hangsúlyozta, hogy 
az igét csak lelki ember értheti meg, csak a Szentlélek által közvetlenül 
érintve foghatja fel. Mind a kettő igaz. A Lélek az igében adja magát. 
De szuverénül annak és akkor, akinek és amikor akarja. így történhet 
meg Luther szerint, hogy egy megtanult bibliai ige tíz év múlva hat, mert 
a Lélek akkor eleveníti meg a lelkűnkben; persze azt az igét egyszer hal
lani kellett. A Szentlélek teszi teremtő erővé az igét, jelenné a múltat. 
A Szentlélek működése magyarázza azt is, hogy az ige hol kinyilatkoz
tatás, hol elrejtőzés; hogy az egyik hallgatóban támad hit, a másikban 
nem támad az ige hallásakor. — Isten igéje a teljes Szentháromság csu
dája rajtunk!

Hátra van még két viszonylatnak a kifejtése. Ezekről azonban külön 
előadások szólnak konferenciákon. Csak a teljesség kedvéért említem hát 
fel röviden.

7. Isten igéje és az egyház.

Az igén áll és belőle él az egyház. Isten mindig az egyházban van, 
a hívők közösségében. Csak az egyházban lesz Krisztus, biblia, prédikáció 
Isten igéjévé.

8. Isten igéje és az istentisztelet.
Az istentisztelet középpontja Isten igéje. Isten igéje persze megint 

csak mint evangélium, hisz Isten igéje nem más, mint Jézus Krisztus, a 
testté lett, az értünk halálra adatott és feltámadott. Az evangélikus isten- 
tisztelet alaphangja az evangélium, az az örömhír, hogy Krisztus testté 
lett, itt van köztünk. Már ez is bizonyítja, hogy istentiszteletünkben fontos 
helyet kap a látható ige, az úrvacsora.

A hitről fentebb mondottakra visszatérve pedig kifejezést kell ad
nunk annak, hogy az evangélikus istentiszteleten nemcsak a lectiónak, 
az igehirdetésnek és az 'úrvacsorának, de az ének, imádság és hitvallás 
szavának is az evangéliumot kell harsognia, mivelhogy a mi feleletünk, 
hitünk is az Isten igéjének körén belül esik.

Előadásomat a főtétel ismétlésével kívánom befejezni, mert az 
— most megfordítom a sorrendet — nem csak világító lámpásunk volt 
a részletek között, de végső eredménye is minden tudakozásunknak s a 
lutheri theológia próbaköve: Istennek igéje .— Jézus Krisztus, mégpedig 
a testté lett!

Scholz László, Budapest.
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Egyházi esztendő a szószéken.
Szenth. u. 6. v. Máté 5, 20—26. Az alapige első verse a törvény igazi 

betöltéséről szóló szakasz (17—20. v.) utolsó része. Ezért az igeszakasz 
értelme csak ennek a résznek segítségülvételével tárul fel. Jézus 6 tételben 
foglalkozik a „törvény“-nyel; a 21—26 vers ezek közül az első.

A 23—25. versig terjedő rész alaptémája az, ami az előző verseké: 
Jézus azt akarja, hogy tanítványai között ne legyen harag és ellensé
geskedés,

' Az alapigénél különben az egész hegyibeszéd alapkérdésével állunk 
szemben. A 20. vers nemcsak az alapige, de az egész H. B. vezérlő gondo
latát elibénk tárja. Jézusnak minden ethikai követelése Isten eljövendő 
uralma jegyében áll. Hogy ez mit jelent, azt legjobban Schlatter sejteti: 
„A tanítványok igazsága nem lehet a farizeusoké, mert ők „újat * kaptak; 
új adomány pedig új kötelességeket szül“.

Az egész szakaszban úgy kell tekintenünk Jézust, mint a törvény 
betöltőjét. Törvénymagyarázatainak értelme is az, hogy megmutassa: Isten 
igénye nemcsak addig tart, ameddig az emberi társadalom rendelkezései 
és illetékessége. Isten nem kevesebbet követel az embertől, mint azok, de 
többet: az egész embert. A fejedelmi „én pedig azt mondom néktek“ mö
gött nagyobb hatalom áll, mint egy puszta törvényadóé, vagy törvény- 
kihirdetőé.

A 21. és 22. v. szerint Jézus azt akarja tanítványainak kihangsúlyozni, 
hogy korlátlan felelősség terheli őket gondolataikért és szavaikért. „A gon
dolatok vámmentessége megszűnik Isten országa láthatatlan határainál.“

A 23. és 25. versek az ellenféllel való megbékélést s a felebaráttal 
való ellenséges feszültség megszüntetését az Istennel való közösség „con- 
ditio sine qua non“ -jává teszik. Jézus tanítványainak nem lehet „ellensége11. 
Az alapige elején lévők szétszakítják azt az illúziót, mintha Istennel való 
viszonyunkkal nem lenne kapcsolatban a földi ellenségeskedés. A 25. vers 
megerősíti ezt az utolsó ítéletre való utalással: Isten nem engedi, hogy 
te jogodat csökönyösen érvényesítsd, mert hiszen ha ezt teszed, máris 
nem a te oldalodon van a jog és igazság.

Erősebben és fájdalmasabban nem is nyúlhat bele Jézus követelése 
életünkbe. Egyenesen félretolja itt azt a kérdést, ami Mt. 5, 22 helytelen 
magyar fordítása nyomán („ok nélkül11) foglalkoztathatna bennünket, hogy 
vájjon van-e jogosultsága a mi haragunknak, vagy másokkal való ellensé
geskedésünknek.

Jézus azt akarja megmutatni, hogy minden vitatkozásnál és haragnál 
indulatok szabadulnak fel, amelyek Isten ellen valók. Isten követelő akarata 
több, m int általános szocializmus. A „felebarát11, akiről az igében Jézus 
beszél s akivel bennünket Isten akarata összeköt, mindig meghatározott 
valaki; az a „te11 akivel én ma és itt Isten színe előtt szembeállíttattam. 
Isten pedig nem csupán azt várja, hogy állandóan elviseljük ezt a felebará
tot, hanem határozott megbékélést vele, ahogyan Ö akarja.

Ezeknek a gondolatoknak fényében újra át kell vizsgálnunk minden 
életkapcsolatunkat s az igehirdetésünk felelős azért, hogy ez alól a vizs
gálat alól senkisem lehessen kivétel, sem a hozzánktartozóinkhoz, sem a 
másokhoz való viszony. Meg kell kérdezni igehirdetésünknek, hogy ke-
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resztyénségünknek nem az-e a belső betegsége, hogy mi meghatározott 
emberekkel való ellentéteinken nem tudunk túljutni. Lehet, hogy imád
kozásra való képtelenségünk és hitünk pangása éppen itt rejtőzködik. Az 
igehirdetés emlékeztessen arra, hogy ezeknek az' ellentéteknek megszün
tetésére és akadályoknak eltisztogatására meghatározott határidő (kegyelmi 
idő) adatott, ami ma még tart, de ami egykor lejár (25. v.) s a mi talál
kozásunk azzal az emberrel, akit talán már gyakran a pokolra kívántunk, 
Isten kegyelme, amelyet Isten-nem hiába ad számunkra.

Szenth. u. 7. v. Márk 8, 1—9. Igénk azonos Mk. 6.-al. A különbség 
mindössze annyi, hogy az alapigében Jézus a kezdeményező, s azért tesz 
csodát, hogy az éhező tömeg látható szorultságán segítsen, míg a Mk. 
6-ban elbeszéltek inkább magukon viselik a „jel“ karakterét.

A kenyércsoda az óegyházi perikópák között kétszer is előfordul; 
laetáre vasárnapján és a Szentháromság utáni 7. vasárnap. Meditációnk
ban mindkettőnek tudósítását tekintetbe kel! vennünk s úgy kell kezel
nünk, mint amelyekben egyugyanazon dologról van szó. A reformátorok 
világosan látták ezt. Luther egész egyszerűen beszél arról, hogy „ez az 
evangélium úgy állítja elénk az Urat, mint aki irgalmas, kegyes, jóindu
latú és szívesen segít és ahogyan ez az evangélium arra tanít bennünket, 
hogy Krisztus testünket is táplálni akarja, úgy legyünk meggyőződve, 
hogy lelkünket szellemi javakkal akarja táplálni és felruházni".

Két probléma nehezíti meg ezt a belátásunkat. Az egyik szerint a 
kenyércsoda nem több, mint a vendéglátó felebaráti szeretetnek nagy
szerű kibontakozása, amelyhez Jézus igéje és példája mint aláfestés járult. 
Vannak azután, akik az egész történetet allegorikusán veszik s benne 
az Úrvacsorára való utalást látnak. Ez utóbbi felfogásban mindenesetre 
fontos az, hogy benne krisztusi cselekmény történik.

Az igehirdetőnek gondolni kell ezekre a vonatkozásokra is, de ez 
nem változtat azon a tényen, hogy az evangélista Jézus könyörülő csele
kedetét akarja elbeszélni. Ezek nyomán a perikópa először nem mutat 
mást, mint azt: Jézus Krisztus segítője és üdvözítője nemcsak a léleknek, 
hanem a testnek is. Mk. 8. határozott bizonyság a biblia i keresztyén realiz
mus mellett. Az Istennel való közösségben helye van a földi gondoknak, 
kérdéseknek is. Jézus csak azért mondja a hegyi beszédben, hogy „ne 
aggodalmaskodjatok41, mert az Isten atyai jóságáról való híradásban az 
élet szükségleteiiről való gondoskodás úgyis benne foglaltatik.

Aki nem engedi, hogy lelkünk elvesszen, az nem hagyja azt sem, 
hogy testünk elpusztuljon. Az a Krisztus, aki szánakozik a sokaság lelki 
szükségén, az az övéi testi éhségét is tekinti olyan komolynak, hogy k ö 
nyörüljön rajtuk.

Itt emlékeztetnünk kell a gyülekezetei arra, hogy nem hiába van ott 
az ige mellett a szentség. Jézusról, mint az „élet kenyeré“ -ről szóló beszed 
az alapige hirdetésekor is előttünk kell hogy álljon. A hit számára a testi 
és llki belső összefüggése Jézusban, az ő személyében és cselekedeteiben 
válik nyilvánvalóvá. A testiség Jézusnál megfékeződik, megszelídül; a lelki
ség pedig kiteljesedik.

A kenyércsoda egyedülvalóságát nem szabad elhalványítani igehirde
tésünknek, de a hangsúlynak mégis nem ezen, hanem azon kell nyugodni, 
hogy Jézus az Isten gondviselésének kezese, aki a hívők földi léte felőli
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bizonytalanságot egyszer s mindenkorra megszünteti. Jézus megváltói sza
vához tartozik az, hogy megóv bennünket attól, hogy a kenyérgondok és 
minden más ezzel összefüggő gondok miatt belsőleg kudarcot valljunk. 
Vigyázzunk itt szavainkra, mert számunkra esetleg nem olyan égető ez 
a kérdés, de úgy prédikáljunk, hogy Jézusnak ez a testiekről való gon
doskodása az éhezők számára is hihető legyen. Láttassuk meg azt is, hogy 
az az úgynevezett „gondviseléshit", amely egyeseknél csaknem természetes 
istenismeretként szerepel, szintén Krisztusban bírja kezességét. Az igeh ir
detés tetőfoka a korlátlanul segítő Krisztusban való h itre buzdító felhívási 
Ez a h it és nem a keresztyén szociálethika az igehirdetés főtémája. Ter
mészetes az, hogy aki ezt a segítő Krisztust urának elfogadta, nem lehet 
közömbös a felebarát testi szükségével szemben sem; az ezt hirdető egyház 
elsősorban nem!

Szenth. u. 8. v. Máté 7, 15—23. A döntésre való határozott felhívás 
7, 13 után Jézus azoktól a hamis prófétáktól óv, akik a tanítványok gyü
lekezetét akarják megzavarni. A megismételt figyelmeztetés azért szüksé
ges, mert hiszen ezek a tanítványi kört és a gyülekezetei belülről támad
ják meg. Jézus szemében a legrútabb bűn azr amely az Isten nevére való 
hivatkozással történik.

A legsúlyosabb fenyegetés a gyülekezet számára azért, mert a hazug
ság érdekében az igazság köntösét ölti magára. Ettől akarja Jézus az 
övéit megóvni azáltal, hogy a látszat és a valóság megkülönböztetésének 
készségét erősíti bennük. A „lelkek megítélésére11 (I. Kor 12, 10) tanítja 
őket. Itt is, az alapigében is Isten, illetve Jézus nevével élnek vissza, hogy 
önző céljaiknak a tisztaság látszatát adják. Jöhet ez a kísértés kívülről, de 
belülről a hívek soraiból is, hiszen még Krisztus neve sem fegyverezhet 
fel arra, hogy hívei körében az ó-ember ne üsse fel a fejét.

A végső döntés az igaz és hamis tanítványság tekintetében az ítélet
kor történik; a tanítványok azonban már itt is megkapják azt a mértéket, 
amellyel az igaz és hamis lelkiséget megkülönböztethetik. A kritérium 
ebben a tekintetben a „gyümölcs“ . A perikópa szellemében nyugodtan 
állíthatjuk, hogy ez a gyümölcs „Isten akaratának cselekvése11. (21. v.) 
Nem a követelés, hanem a cselekvés birtoklása a döntő! Ezzel pedig egy
szer s mindenkorra elvettetik az a végzetes tévedés, mintha az evangélium 
Isten kötetelő akarata iránti engedelmesség alóli felmentés lenne. Evan
gélium és törvény nem azonosak. De az evangélium nem is a törvény alól 
való, hanem a törvény betöltésére való felszabadítás. Tudnunk kell azért, 
hogy Jézus a törvény tartalmát mint nyilatkoztatta ki.

Jézus mértéke nem téveszthető össze a puszta moralizmussal. Az a 
„jó fa“, amely természtes következtességgel termi a jó gyümölcsöket, nem 
egy önmagában nyugvó ethikai tipus, hanem a Jézus isteni üzenete által 
megújított ember.

Amikor a gyümölcsök mellett a fáról is beszél Jézus, akkor minden 
ethikai cselekvés alapját az ember benső énjére helyezi. Ebből azonban 
kiviláglik, hogy az „Isten akarata11, cselekvése nem merül ki egyes paran
csolatok teljesítésében. Az Isten akarata iránti engedelmesség eredete a 
Jézus szavaira való hívő hallgatás. Az ember nem tud igazán hinni, ha 
engedelmeskedni nem tud. De nem tud az ember igazán engedelmeskedni 
sem anélkül, hogy a Jézus Krisztus atyjában ne hinne
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Igehirdetésünknek kétfelé kell határozott mondanivaló tartalmazni 
Sokan vannak olyanok, akiknek keresztyénsége buzog az egyházszolgá
lattól, de ezek ezáltal Isten parancsolatai betöltése alól szeretnének szaba
dulni. Az „Uram, Uranr mondók elleni ítélet azonban nemcsak azokra 
értetődik, akik csak szokásból, vagy örökségképpen keresztyének. A 21. 
vers mellett a 22. — más formában ugyan, de — azokat is ide sorolja, 
akik teljes igényű „tett-keresztyének"-ként viselkednek. Egyházias és egy
ház ellenes farizeizmus azonban Isten előtt egy síkon áll.

A másik front, amely felé fordulni kell a mai igehirdetőnek: Isten 
akaratának a „iustitia civilis“-sel való összecserélése. Meg kell láttatnunk 
igehirdetésünkben, hogy az ember nem jut el addig Isten akaratának tel
jesítéséig, míg nem tudja önmagát feladni és nem tud, vagy nem akar 
behódolni Isten akarata előtt.

Olyannak kell lenni igehirdetésünknek, amely mindkét oldal felé erő
teljesen útmutató. A keresztyén egyházi körök tagjait bűnbánatra, a ke- 
resztyénietlen „securitas" feladására kell vezetni, de ugyanakkor meg kell 
világítani azt is, hogy a tettekben élő keresztyénség ott, ahol az egyház 
ellen dolgozik, csak látszatkeresztyénség. Jézus szavai nem jelentik az 
egyház feloldását pl. egy élettől buzgó „keresztyénség11 javára.

Ez a harc lényegében véve mindkét fronton ugyanaz, mert mindkét 
esetben az ellen a nehezen meghaló „én“ ellen folyik, amely egyszer vallá
sos, másszor e-világi mezben, de mindig ugyanazt akarja: Isten trónfosz
tását, vagy ártalmatlanná tevését. A gyülekezethez intézett intelem, amely 
a hamis próféták és tévtanítók ellen szól, végső eredményben abból az él
ményből ered, hogy kint és bent ugyanazok a veszélyek fenyegetnek, s 
az Isten és az „én" közötti front, ha kijelölt határok mellett is, de szívün
kön is keresztül húzódik.

Szenth. u. 9. v. Lukács 16, 1—9. Alig van Jézusnak még egy példázata, 
amelynek magyarázata körül annyit küzdöttek volna, mint ez. Az allego
rikus exegézis enyhíteni szeretné ennek a különös „eszményképének meg
botránkoztató voltát, vagy legalább is máshogyan magyarázza.

Mindezek a problémák elég könnyen megoldódnak, ha komolyan 
vesszük, hogy itt nem allegóriáról van szó, hanem egy valódi példázat
ról. Az egyes motívumok, amikből ez a példázat összetevődik, az egész
nek az értelmével nem sok kapcsolatban vannak. Az ember azt gyanít
hatná, hogy igazán megtörtént esemény adta az anyagot-e mint Jézus annyi 
más példázatánál. Már Luther megállapításai is iránytmutatók: „Krisztus 
a sáfárt nem az igazságtalansága miatt állítja elénk, hanem bölcsesége 
miatt, azért, mivel az igazságtalanságban olyan bölcsen megszerzi a maga 
hasznát.“

A 8. és 9. vers közlései külön elgondolkoztatok. A 8. vers szerint 
azt mondja Krisztus, hogy a tanítványok, de az Isten uralma alatt lévő 
gyülekezet is hijjával van az igazi bölcseségnek. Ezzel az Űr nem a hívők 
hiányzó „világbölcsessége11 fölött mond ítéletet, bár Mt. 10, 16 után ez is 
hihető lenne. Krisztus úgy gondolja: úgy mint a világ fiai az Ő területükön, 
az ő életcéljuk hatáskörén belül hallatlanul bölcsen és célratörően tudnak 
cselekedni, úgy tanuljanak meg a tanítványok is a maguk életcéljáért 
tárgyilagosan és következetesen cselekedni. A sáfár viselkedése követésre-
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méltó a cél érdekében kifejtett határozott és kíméletlen cselekvésben. Ez 
az ember tudja, hogy mi forog kockán és levonja belőle az összes követ
keztetéseket.

Határozottan ki van fejezve a második intés a 9 versben. A tanítvá
nyoknak utánozniok kell ezt a sáfárt birtokuk alkalmazásában és vagyo
nuk kezelésében. Helyzetük nem csupán azért hasonlítható a sáfáréhoz, 
mert ők is idegen javakat (Istenét) kezelnek, hanem különösképen abban, 
hogy ők is állandóan az elbocsájtatás és kitaszítottság veszélyében élnek.

A prédikáció számára az alkalmazás mindkét iránya jelentős. Először 
szükséges, hogy a 8. v. figyelmeztetését erősen kiegyensúlyozzuk. Az el- 
bocsájtás előtt álló sáfár kritikus helyzete arra figyelmeztesse a gyüleke
zetei, hogy az emberi élet általában „veszélyes11 Ez nemcsak a hitetlenekre 
vonatkozik, hanem Krisztus követőire is. Igen, Krisztus követői számára 
sokkal több fo rog  kockán az életbent m int másoknál. Ők nincsenek annak 
az embernek helyzetében, akinek semmi elveszíteni valója nincs. Bár nem 
tudták az örök életet megszolgálni, naponkint és óránkint eljátszhatják 
azt! Mit teszünk, mit mulasztunk el a szent aggodalmunkban, hogy hazát- 
fanokká ne legyünk, ha egyszer minden előleges életértékünk elfogy?

A lelkésznek tartózkodnia kell attól, hogy ezeknek a gondolatoknak 
teológiai fejtegetésében „mintaképet11 láttasson, amelyet mindenki szépnek 
vél, de amelyet senki sem vesz komolyan. Az igazi hallgatónak példaképpen 
igyekszik majd megmondani, hogy hol és mikor jön” el az ideje annak, 
amikor kíméletlenül és minden szentimentalizmus nélkül kell saját maga 
ellen cselekednie a sáfár példájára, aki felfogta élete kockázatát.

Szenth. u. 10. v. Lukács 19, 41—48. A főtéma tehát itt Jézus messiási 
kinyilatkoztatása, amellyel működésének ezen utolsó napjaiban végre nyíl
tan előlép. Ha Jeruzsálem el is veti őt, ő mégis a Messiás, Isten teljhatalmú 
embere, akit Izrael nem taszíthat el büntelenül magától; személyében a nép 
végzete visszavonhatatlanul eldől. A templom megtisztítása példaszerű 
bizonyítéka ennek a teljhatalomnak, de azokban az eseményekben is, 
amelyekre a 47—48. vers utalnak Jézus messiási fensége tükröződik.

A fősúlyt a nap különös értelmének megfelelően a 41—44. szakaszon 
van. Ennek a címe azonban mindenekelőtt nem úgy hangzik „Jézus sír 
Jeruzsálem felett, hanem „Jézus bejelenti Jeruzsálemnek az ítéletet“ . Az 
ítélet előjátékaként, amely Izrael hitetlenségét fenyegeti, tárgyalható a 
templom megtisztítása. Szívesen szentelnénk ennek a résznek egy önálló 
prédikációt, nemcsak azért a kiemelkedő helyzetért, melyet ez a drámai 
epizód napjaink Krisztus-képében elfoglal, hanem a benne tanúsított kér
lelhetetlen lemondásért, amely fennáll Isten dolgai és a mi emberi érde
keink minden kapcsolatában. Az ítélet ezen előjátékáról tekintetünk a 
végső ítéletre vetődik, amelyet Jézus a városnak bejelent. Jeruzsálem népe 
a legnagyobb felelősséget viseli, mert neki a legnagyobb ■ kegyelmet, a 
Jézusban történt személyes kinyilatkoztatás kegyelmét adta Isten. Nemcsak 
Korazin és Bethsaida, hanem a szent város is felelősségrevonás alá kerül. 
Az igehirdetésnek fel kell mutatni, hogyan jött Isten Jézusban egészen 
közel és hogyan ígér többet az emberek minden „vallásánál11 a benne 
történő teljes isteni kinyilatkoztatás.

Jézusnak az alapigébe foglalt nagyon komoly felhívása nemcsak az 
egyeseknek szól, hanem a népeknek is. Prédikációnknak feladata az, hogy
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Izrael végzetét az evangélium fényében mutassa, be és a „zsidókérdés11 
megismerésében lényeges elmélyüléshez vezessen bennünket. Még sürgő
sebb természetesen az a megbízatása, hogy érthetővé tegye saját népünk 
előtt Jézus fenyegető és intő szavait. „ Tanuljunk belőle, mert nekünk 
szól, nemcsak nekünk, akik itt vagyunk, hanem az egész népnek (Luther). 
Egyházunknak  és nemzetünknek sem szabad az evangéliumot, amely egy
szer már eljött hozzájuk, büntetlenül visszautasítani. Ha mindjárt sokan 
nem akarják is ezt elismerni; Jézus nem int hiába! Sohasem leszünk olyan 
nép, amely csak hívő keresztyénekből áll, ahogy nem is voltunk soha. 
A kérdés csak az: megmarad-e az evangélium elkötelező zsinórmértékként 
nemzeti életünk központjában, vagy nem?

Az alapige ehez az intő szóhoz még egy döntő vonást kapcsol: Jézus 
sír Jeruzsálem felett. A halállal fenyegetett Jeruzsálemre néző Jézus tekin
tetében két érzés vegyül: a harag és a könyörület. Jézusnak haragudnia 
kell, de nem engedi még most sem, hogy megvetői messiási küldetésének 
feladására szorítsák. Könyörülő marad most is; az, aki az embernek min
den szükségét és bűnét helyettesként magára veszi. Ez természetesen nem 
jelenti az ítélet komolyságának meggyengítését. Van nemakarás, amelyre 
Jézus nem tudja és nem is akarja reákényszeríteni az általa hozott üdvöt. 
Aki Jézust sírni látja gyilkosai városa felett, az nemcsak a gyilkosok bű
nének mélysége feletti sírást látja benne, hanem annak bizonnyal meg
indítja szívét Krisztus szenvedés-hordozásának még nagyobb mélysége. 
Az ellen a harag ellen, mely a pénzváltókat kiűzi a templomból, a szívek 
megkeményítésével lehet védekezni, de aki Jézust Jeruzsálem előtt sírni 
látja, annak meg kell értenie azt, hogy ez előtt az egy előtt az egész 
világnak nincsen igaza! A Szentnek ebben a szenvedésben nemcsak hogy 
minden reménységünk és vigaszunk el van rejtve; ez a szenvedés Jézus 
egész gyülekezetét követésre hívja. Még akik nem akarják is meghallani 
a hívó szót, nem szabad, hogy Jézus tanítványainak utolsó szava feléjük 
a harag és ítélet fenyegetése legyen!

Doerne nyomán: Garam Zoltán, Boba.

Összekulcsolt kézzel.
Im ádságok a svéd ágendából.

Szentháromság utáni 6. vasárnap.
Kollekta:
Hatalom Istene, akitől minden jó származik, töltsd tele szívünket 

szeretettel, növeld hitünket és erősítsd meg bennünk a jót, amit te adtál 
nekünk. Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Igehirdetés utáni imádság:
Úristen, mennyei Atyánk, aki szent és igazságos vagy és Fiad által 

tudtál adtad nekünk akaratodat,  kérünk: bocsásd meg nekünk szegény 
bűnös embereknek, hogy sokféleképpen vétkeztünk ellened, tisztítsd meg 
szívünket Szentlelkeddel, adj kedvet megcselekedni mindazt, amit paran
csolsz, hogy szent törvényedet betölthessük irántad és felebarátunk iránt
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való szeretettel és mindig járhassunk parancsolataid útjárt. Ugyanazon 
Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

A szentháromság utáni 7. vasárnap a svéd egyházban Krisztus meg
dicsőülésének ünnepe, melynek imádságait folyóiratunk már közölte.

Szentháromság utáni 8. vasárnap.
Kollekta:
Védelmezd és tisztítsd meg, Úristen, szüntelenül a keresztyénséget s 

mivel nélküled meg nem állhat, tartsd meg és kormányozd a te hatalmad
dal. Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Igehirdetés utáni imádság:
Hálát adunk neked, mennyei Atyánk, teljes szívből azért, hogy ne

künk adtad tiszta, világos kijelentésedet és mind máig hatalomban meg 
is őrizted. Kérünk: önts a szívünkbe lángoló szeretetet evangéliumod 
iránt, indíts arra, hogy azt szorgalmasan hallgassuk és mindenkor eszerint 
éljünk. Igéd minden hirdetőjét támogasd és áldd meg, hogy híven hirdet
hessék törvényedet és kegyelmedet, védelmezd meg erős karoddal gyü
lekezetedet azoknak a támadásaival szemben, akik akadályozzák, vagy 
megzavarják igédet, hogy mindenki, aki az élet útján jár, oltalmat leljen 
nálad most és mindörökké. Ámen.

Szentháromság utáni 9. vasárnap.
Kollekta:
Add nekünk, Úristen állandóan Szentlelkedet, hogy azt gondolhassuk 

és cselekedhessük, ami igaz, hogy mi, akik nélküled nem élhetünk, a te 
szent akaratod szerint járhassunk. Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által. 
Ámen.

vagy:
Úristen, hallgasd meg irgalommal szolgáid imádságát s hogy meg

adhasd nekik mindazt, amit imádságban kérnek, tanítsd meg őket jótet- 
-szésed szerint könyörögni. Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Igehirdetés utáni imádság:
Úristen, mennyei Atyánk, aki naponként megadod életfenntartásunk

hoz szükséges ajándékaidat és azt parancsoltad, hogy hűségesen sáfár
kodjunk adományaiddal, kérünk: tégy minket munkánkban szorgalma
sakká, életfolytatásunkhoz adj igaz szívet és indíts, hogy amivel minket 
gazdagítasz, azt szívesen osszuk meg mással, hogy amikor elszakadunk 
munkánktól a földön és előtted számadásra jelenünk meg, hű sáfároknak 
találtassunk, akik mindent megkapnak az örökkévalóságban. Ámen.

Szentháromság utáni 10. vasárnap.
Kollekta:
Istenünk, aki hatalmadat abban mutatod meg legteljesebben, hogy 

megkímélsz minket és minden vétkünket megbocsátod, áraszd ránk gazda
gon irgalmasságodat, hogy törekedhessünk ígéreted elnyerésére, a mennyei 
javakban való gazdagságra. Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által.

Igehirdetés utáni imádság:
Mindenható örök Isten, te Fiad, Megváltónk által megnyitottad szá

munkra a kegyelem ajtaját és magad elé bocsátasz. Kérünk: bocsásd meg
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jóságosán, amit eddig elmulasztottunk, ébreszd föl Szentlelked által szí
vünket,  hogy kegyelmedet ezután meg ne vessük, mint sokan te tték előt
tünk, saját romlásukra, hanem meggondoljuk, hogy a kegyelem ideje rövid 
és drága és így emelkedjünk fel a közönyösségből és önigazságunkra 
építő bizonyosságunkból, hogy irgalmadhoz meneküljünk és váltságot 
találva örök életet nyerhessünk. Ámen.

Wolf Lajos, Budapest.

S zószék e n .

Szenth. u. 6. v. Augusztus 1.

Egy csepp vér sem . . .
Máté 5, 20—26.

A farizeusok és írástudók olyan emberek voltak, akik Isten paran
csolatainak betartását nagyon komolyan vették. Jézus mindig „igazaknak" 
nevezte őket és nem gúnyból tette ezt. Mégis róluk mondotta: Megtisz
tít játok a pohárnak és tálnak külsejét, belől pedig rakvák azok ragado
mánnyal és mértéktelenséggel. Majd pedig: Hasonlók a meszelt sírokhoz, 
amelyek kívülről szépnek tetszenek, belül pedig holtaknak csontjaival 
és minden undoksággal rakvák. Ez azt jelenti, hogy a külsőségeket, külö
nösképpen az istentiszteletekéit pontosan betartják, itt fegyelmezik ma
gukat! De a szívükben, a titkos gondolataikban. Isten követelményeinek 
megvannak a határai saját örömeikkel szemben, itt már nem veszik olyan 
komolyan a törvény tulajdonképpeni értelmét. Pedig Isten az egész embert 
akartja. A titkos gondolatait, az érzéseit, az egészen elrejtetteket is, a 
legtitkosabb kedvtelést és minden csepp vérünket. Ezért kell, hogy a 
Jézus tanítványainak igazsága több legyen, mint a farizeusoké és írás
tudóké.

Hasonlók vagyunk mindannyian hozzájuk, ha Isten akarata érint 
bennünket. Kínosan ügyelünk arra, hogy cselekedeteink rendben legye
nek. De marad egy csepp vérünk — és óh, sokkal több, mint egy csepp — 
amely nem akarja Isten parancsát betartani, amely nem akar engedelmes
kedni. így személyes életünk egy rejtett zuga ott marad a mélységek
ben, mert az nem akar Isten parancsainak szolgálatába állani. Az elhatá
rozásaink kifogástalanok és mi ezek szerint is akarunk élni. De valahol 
a lélek legmélyén van egy gondolat: „bár ne lenne Istennek ez a pa
rancsa!" Ez a gonoszságra való hajlam. Oh jaj, ha a fehérremeszelt sírt 
valaki megnyitja. Istennek az egész ember kell.

Ezt mutatja meg Jézus igénkben felebarátunkhoz való viszonyunk
ban. „Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj!“ Minden o r 
szágban tiltják a törvények a gyilkosságot, amelyért halálbüntetés jár. 
A törvény embertársaink megsértését is tiltja. Védi az életet, a becsületet. 
Csak így lehetséges az emberi együttélés. Nagy baj van ott, ahol a törvény 
nem kérlelhetetlenül szigorú. Ott a vad önzés és erőszak terrorja  ural
kodik. O tt  az élet káosz és pokol. Ott elsüllyed minden emberi kultúra 
az élet bizonytalanságában. Éppen ezért, mert ezt tudjuk, feálás szívvel 
mint Isten ajándékát tiszteljük a törvényt és az államot, amely a tör-
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vényes rendet képviseli, ami nélkül nem tudnánk élni. A jog alapvető 
követelményei, amint azok például a tízparancsolat második tábláján ol
vashatók, Isten akarata velünk szemben. De ezzel nem fejeződik be Isten 
akarata. Aki az állam törvényeit megszegi, azokon beteljesedik az Üi 
ítélete. De Isten törvénye minden emberi ítéleten és büntetésen túlnő. 
A földi törvény hamar elérkezik egy határhoz, melyen túl a törvényhozó 
nem parancsolhat, a bíró nem büntethet. Az állami törvények az előzmé
nyeket és terveket is figyelembe veszik, mielőtt büntetnének. De hát a 
gondolatokat, amelyek nem lettek tettekké?! A törvény megbüntetheti 
a sértéseket, de hát a mérgezett, barátságtalan, bántó szavak, amelyek 
büntetőjogilag nem sértők, de mégis mélyebben sebeznek, mint amazok?! 
Jézus azt mondja: itt érkezik el a földi törvény a határaihoz. De nem 
az Isten törvénye. Nem minden barátságtalan szó és magatartás becsület- 
sértés jogilag. De az Ür ítélete minden nyílt és titkolt barátságtalanságot 
kikutat. Utánakérdez minden szónak* mellyel megbántjuk egymást, mellyel 
elvesszük a másik ember hitelét és becsületét, mellyel őt kicsinyíteni, 
ingerelni és megsebezni akarjuk. Még tovább! Az Ür gondolataink leg
mélyéig hatol! „A gondolatok vámmentesek" mondja egy közmondás. De 
Isten országában érvénytelen ez a mondás! Milyen gyakran van lelkűnk
nek Kain-arca, amikor modorunk barátságos, kifogástalan és szeretetre
méltó. Mélyen bennünk, sokszor nem is tudatosan, ott van a gyűlölet, a 
káröröm, a mérgezett gondolatok és a kívánság — „bár ne élne az a 
másik". Az a vágyunk is, hogy őt megszégyenülve láthatnánk. Jézus arra 
tanít bennünket, hogy ez ugyanaz a rossz szellem; amely adott esetben 
a gyilkos tőrt adja kezünkbe.

Neveltetésünk, a társadalmi élet i ratlan törvényei, a büntetéstől való 
félelem visszatartanak bennünket az indulatok vad kitöréseitől. De Isten 
éppen olyan szigorúan ítéli meg gondolatainkat is. Gyilkosságot gondo
latainkban is lehet elkövetni, mely méltó az örök kárhozatra. Isten ítélete 
leleplezi, elítéli és megbünteti azt is, amit egy halandó törvény sem tud 
megítélni és megbüntetni. Isten haragja megbünteti a szív legtitkosabb 
gonoszságait. Az Ür parancsának komolysága nemcsak a törvény külső 
betartását kívánja, hanem minden gondolatunkat az emberi dolgokról, 
fogalmainkat az emberekkel való viszonyról, amelyek mindig hagynak 
valami űrt maguk után. Minden esetre mi így gondolkodunk: „mi közöd 
hozzá, hogy alapjában véve hogy gondolkozom felőled." Tökéletes udva
riasság és kedvesség mellett a szívünk jéghideg, számító és kemény lehet, 
vagy izzóan forró a gyűlölettől és az irigységtől. Mindig hagyunk egy 
üres teret az emberi, a túl emberi részére szívünkben. De Isten akarata, 
Jézus igéje nem engedi ezt szabadon. Mint röntgensugár behatol a leg
rejtettebb mélységekbe! Milyen szerencse, hogy az embereknek nincsen 
olyan sugaruk, amelyekkel egymás gondolataiba belevilágíthatnának. 
Milyen fenséges, hogy Istennek megvannak ezek a sugarai!

Ki állhat meg akkor és ki üdvözölhet? Az V. parancsolat Jézus ma
gyarázata szerint így szói: légy új emberré, szüless újjá! Ez nem kétséges. 
De újjá születhetünk-e? Ezen a kérdésen múlik minden. Mert Isten nem 
elégszik meg azzal, amilyen a mi szívünk, ha mi magunk elégedettek is 
vagyunk vele!

Hogy mennyire komolyak Isten követelései felebaráti szeretetünkkel
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kapcsolatban, arra Jézus tanít bennünket igénk második részében: „Azért, 
ha te ajándékodat az oltárra viszed és ott megemlékezik arról, hogy a 
te atyádfiának valami panasza van ellened". A másiknak panasza van elle
nünk. Megbántottuk őt, megsebeztük, egy szolgálattal adósa maradtunk, 
egy szolgálattal, amellyel tartoztunk és tartozunk neki. Ijesztő gyorsan 
elfelejtjük ezt. Nem gondolunk rá többet, nem fáj többé nekünk. Gond
talanul élünk tovább. Elmegyünk a templomba, Ürvacsorához járulunk — 
és semmi rosszra nem gondolunk. De aztán megtörténhet, hogy az Űr 
színe előtt egyszerre csak elénk tárul a régen elfelejtett dolog, ami felől 
már nyugodtak voltunk. Nyugtalanít bennünket magatartásunk a másik
hoz, ami nem volt egészen rendjénvaló. Ez a gondolat megrohan bennün
ket, megzavarja lelki békénket. Hagyd, hogy zaklasson, mondja Jézus, ne 
fojtsd el a zaklatását! Mert viszonyod Istenhez, melyet a templomban 
akarsz ápolni, már rég meg van zavarva azáltal, hogy viszonyod ember
társaiddal nem tökéletes. Mindig Istened és közéd áll felebarátod panasza. 
Hagyd zavarni magad! Szakítsd meg az istentiszteletet, szakítsd meg 
imáidat, azonnal menj felebarátodhoz, rendezd el vele ügyedet, mert enél- 
kül áldozatodnak semmi értelme Isten előtt. íme ilyen komoly dolog a 
felebaráti szeretet.

Imádkozásunk milyen gyakran menekülés az élet nehézségei elől. 
Ha vasárnapönként ünnepi ruhában eljövünk a templomba, egymás mellett 
ülve, együtt énekelve és imádkozva, milyen békében érezzük magunkat 
Istennel és a világgal. Szívünk akkor alázatosnak érzi magát, nyitva Isten 
befogadására, melegséget és szeretetet érzünk az emberekkel szemben is. 
De aztán visszatérünk a hétköznapokba, a házunkba, a munkánkhoz és 
akkor ott van az a bizonyos másik, akivel nem férünk össze, ott van az 
ingerlékenység, a gyűlölködés, a hideg hallgatás, az ismeretlen, kiegyen
lítetlen adósság. Két világban élünk.

Nem — mondja nekünk Jézus — ez nem mehet így tovább. Nem 
mehetsz Isten oltárához felebarátodon keresztül, ha még olyan szeretet
tel mész is a templomba. Isten előtt ez hazugság és árulás, Istennek nem 
kell életed áldozata, nem hallja imáidat, nem bekül meg veled, ha nem 
találod meg a felebarátodhoz vezető utat é s  véle bátran nem kezdesz 
új életet. Nem találkozhatsz Istennel, ha felebarátodat nem látod meg. 
Istennel legelsősorban felebarátaidban találkozol. Itt persze nem olyan 
kényelmes őt megtalálnod, mint az istentiszteletek szép hangulataiban. 
Az embertársadban közel lép hozzád az Úr, itt komollyá válik a dolog, 
itt nincs segítségedre semmiféle hangulati nem segít a prédikáció, itt 
már a sarokba vagy szorítva. De éppen itt van Isten! Ne keresd őt első
sorban itt a templomban, keresd előbb viszonyodban embertársaiddal 
szemben, vedd őt itt egész komolyan és aztán gyere a templomba. Azután 
és ne előbb, — mondja Jézus.

Sok helyen tartja még magát az a szép szokás, hogy a hívek mielőtt 
Úrvacsorához járulnának, bocsánatot kérnek egymástól, haragosaikkal 
megbékülnek. De milyen hamar megelégedettek leszünk. Milyen gyakran 
formává lesz, formává, amely nem fáj és semmit sem jelent, amely csele
kedeteket nem követel. Milyen kevesen tudnak már arról, hogy mennyi 
minden függ ettől, hogy mennyire csak ettől függ az Úrvacsora áldása 
és szentsége. Mennyi bénultsága keresztyén életünknek, mennyi meg-
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magyarázhatatlan titokzatossága és ájultsága imáinknak, mennyi bizony
talansága hitünknek függ ettől és mennyi átok van emiatt rajtunk, hogy 
Jézusnak ezt a szavát nem akarjuk meghallani és követni. Mennyi áldás 
szállna ránk Istentől, amit ő számunkra készen tartogat. „Menj és békülj 
meg felebarátoddal, különben Isten sem békül meg veled." Ez tehát egé
szen egyszerű. Nemcsak a titkos Isten előtti gyónástól függ. Nem, Isten 
számodra most felebarátodban van jelen. Nem mehetsz el mellette. Egy 
leveledbe, egy utadba, talán egy kínos pillanatodba, egy percnyi megalá
zásodba kerül, de menj és békülj meg felebarátoddal!

Jézus még szigorú parancsot is ad: „tedd meg hamar, menj azon
nal". Ezt azzal a példázattal parancsolja nekünk, amelyikben a két peres
kedő a törvénybe megy. Még együtt vannak az úton, még van idejük 
a kibékülésre és az ügy szerencsés befejezésére. Ha a törvénykezés egyszer 
elkezdődött, akkor már késő. Ez, — mondja Jézus — a mi helyzetünk. 
Még együtt vagy az úton te és megsértett felebarátod, de ki tudja meddig? 
Még élsz te is, még él a másik is, akivel összekülönböztél. Még van időd. 
Ez a kegyelem, hogy még mind a ketten együtt mehettek az úton. Ke
gyelem az is, hogy a másik még él, az a másik, akinek gyakran rosszat 
kívántál, akit látni többet nem akartál, akitől nem akartál bocsánatot 
kérni, vagy akinek nem akartál megbocsátani. De a kegyelmi idő lejár, 
hamarabb, mint gondolnád. Akkor azonban Isten ítélőszéke elé kerültök. 
A másik bepanaszol téged, de ha egy szót sem szólna, ha már régen meg
bocsátott volna is neked, éppen ezzel súlyosabban panaszol be téged! Az 
adósságod, amit szíved keménységével és hidegségével csináltál, be van 
írva az Úr könyvébe és ő könyörtelenül behajtja rajtad azt. Hol és mikor, 
nem tudjuk. Mi csak Jézus megrázó szavait halljuk és nekem nincs jogom 
ebből csak a legkevesebbet is elhallgatni, vagy enyhíteni „ . . .  és tömlöcbe 
ne vessen téged, bizony mondom néked, ki nem jössz onnét, mígnem meg
fizetsz az utolsó fillérig". Isten megmásíthatatlanul komoly parancsa ez. 
Menj hát, békülj meg felebarátoddal. Most! Azonnal!

Ilyen szigorúak Isten parancsai. Ilyen komolyan veszi Isten a mi 
viszonyunkat embertásainkhoz. Mi hozzáfűzni valónk van még ehhez? 
Hiszen ismerjük a saját szívünk keménységét, hidegségét, gyűlölködését. 
Élhetünk-e mi úgy, hogy egy csepp vér se legyen bennünk, amelyik Isten 
akaratának ne engedelmeskednék? Jézus, ugyanaz a Jézus, aki így szól 
„bizony mondom néktek" s ezzel Isten parancsait szívünk legmélyéig 
viszi, ő mondja nekünk: igen, élhettek. Azért élhetünk így, mert ő itt 
van. Itt van az ő szeretete, amellyel keres minket, minden érdemünk 
nélkül. Nagy hatalma van ennek a szeretetnek felettünk. Van egy ének, 
ami így szól: „Add, hogy szereteted parazsa hideg tetteinket megölje". 
Ez megtörténhet. Ez történjék meg. Ez meg is fog történni. Jézusnak 
megvan a hatalma a mi hidegségünket, keményszívűségünket, a mérge
zett gondolatainkat és csúnya szavainkat elégetni egészen a legeldugot
tabb mélységekben lévőkig. Meg kell neki újból tennie, újból és újból 
amíg meg nem halunk. Mert halálunkig hordozzuk Káint magunkban. 
És mi lesz belőlünk, ha az Ür szeretete megöl bennünket és aztán megint 
elevenekké tesz?! Mi magunk talán nem érezzük, de meglátjuk másokon, 
akiket megjavított, megszentelt közelünkben.

Megkötöttségünkben Jézus szeretete minden vigaszunk. Meg akar
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szabadítani bennünket adósságainktól és tehetetlenségünktől. Az erőnk 
akar lenni a boldog engedelmességhez, a szívbeli szeretethez. Annak, aki
nek e komoly küzdelemben mégis mindig panaszkodnia kell magára, Jézus 
szeretete nyugtatja meg a szívét. De — és ezt jól jegyezzétek meg — 
Jézus szeretete nem takaró köntöse a mi tunyaságunknak. Nehogy az 
evangéliumból közönyösségünknek csináljunk melegágyat. Ennek már 
semmi köze sem lenne Jézushoz! Az ő szeretete itt van. Dolgozik rajtunk. 
Hagyd, hogy téged is megmozgasson. Kezd meg a belőle való élést. Tedd, 
mert tenned kell, mert szabad. Nekünk sok adatott. Több, mint a farizeu
soknak és írástudóknak, akikről Jézus beszélt. Több, mint a világ minden 
emberének, akiknek csak az erkölcsi törvényeik és az ideálizmusuk van 
meg. Nekünk Jézus szeretete adatott meg. Ezért azonban többet is kö
vetel tőlünk. Nehogy eltévelyedjetek. Krisztus szeretetét nem lehet meg
csúfolni. Az ő szeretete betakarja gyengeségünket. De nem lusta közö
nyünket. Felemeli az önmagával küzdő gyengét, de a lusta szolgát törvény 
elé állítja. Az ilyen számára Krisztus szeretete törvénnyé és halállá válik. 
Oh, Uram Jézus, add, hogy szereteted parazsa végre megölje gonoszsá
gunkat.

Althaus.

Szenth. u. 7. v. Augusztus H.

Életnek kenyere.
Márk 8, 1—9.

Jézus evangélizációs útjáról azt írja Máté evangéliuma, hogy körül
járta  a városokat és falvakat. Hirdette az evangéliumot és gyógyított 
mindenféle nyavalyát. (Mt. 9, 35 nyomán.) Izrael népének falvaiba és 
házaiba való betérése nem maradt azonban pusztán csak lelkipásztori 
látogatás; négyszemközt való magánbészéd, mint Nikodémussal; vagy 
pedig egyesek elhívása, mint Lévié, vagy a többi apostolé; nem merült ki 
továbbá néhány beteg meggyógyításában, hanem ébredési mozgalommá 
vált. Mint ahogy manapság egy evangélizációra, konferenciára, vagy gyü
lekezeti napra minden felől csődülnek az emberek; vagy ahogy a refor
máció idején ezrek mozdultak meg Luther, vagy valamelyik híres refor
mátor hallgatására, úgy Jézus, a csodálatos és titokzatos vándorpróféta 
hallgatására is ezres tömegekben gyűlt össze a sokaság. Messzi vidékről 
is felkerekedtek, hogy hallhassák Öt. Szinte majdnem étlen-szomjan három 
napja követik már és míg hajlandó hozzájuk szólni, nem győznek betelni 
a csodálatos igékkel. Döntő volt most a számukra Jézust hallgatni. Arra 
a nagy felelőtlenségre is vállalkoztak, hogy munkájukat, házukat, állatai
kat, talán éppen az aratást, vagy a cséplést is otthagyják, csakhogy Jézus 
igéit hallhassák.

De miért az étlen-szomjan való követés, miért e felelőtlenség: a 
munkarend és házirend felborítása, miért az ezres tömegek csődülete? 
Sőt a pusztába követték Őt s így még azzal sem törődtek, hogy lesz-e 
mit enniök. És ki sejthette közülök, hogy 3 nap múlva mégis hazaküldi 
őket a Megváltó? Miért még a saját éltüknek is ily kockára tevése?

— Hej, bárcsak mi, tudnánk így mindent feladni s a nagy „miért" 
után vágyakozni! — Azért, mert Jézusban az Életnek kenyerét ismerték
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fel. H a  életnek kenyeréről van szó, akkor ebben a mai kenyéréhes világ
ban nagyon is korszerű ez a prédikáció.

Azért hát te lelkileg éhes: békére, nyugalomra, megelégedésre, igaz
ságra, jóságra vágyakozó világ, mi az a kenyér, amely megelégít; te 
testileg éhes világ, hogyan táplál a Megváltó?

Az előbbire főkép az epistolából, az utóbbira az evangéliumból k a 
punk feleletet.

Azért olyan nyomorultul éhes a mi lelkünk és sóvárgunk új világ
rendet, tartós alapokra épített békét és sok minden hasonlót, mert ez 
a világ tisztátalanságra, hamisságra, hazugságra és igazságtalanságra 
szánta oda a maga tagjait. A bűn szolgája lett és annak gyümölcseit 
termi. Azért öl, gyilkol és pusztít. Amikor így megbélyegezzük a világot, 
szent távolságból nézve az egészet, magunkat felettébb jóknak szoktuk 
tartani. De legyünk igazságosabbak és próbáljuk saját hamisságunkat is 
meglátni. A világ bűnét a mi bűnünk is szaporítja. S mindennek zsoldja 
halál, pusztulás. Nem valami méltatlanság történik ezzel a világgal, nem 
lehet úgy fejsóhajtanunk, hogy hogyan engedheti mindezt az Isten, mert 
hisz mindenki méltó, őt megillető jutalmát veszi csak el e világégésben. 
A saját bűnünk miatt van rajtunk a mai temérdek nyomorúság. Azért 
mindenkinek azt kell keresnie, hogy hogyan szabadulhat meg bűneitől, 
mert csak az ő életének a megváltozása javíthatja meg e világ életét.

Ez az életváltozás, élet javítás viszont az Isten kegyelmének adomá
nya, bűnbocsánat által megy végbe. Ezt a bűnbocsánatot, új életkezdést, 
istenes életet hirdette Jézus Krisztus. S mivel az ember csak ennek a 
birtokában tud boldog lenni, azért hagyott ott a nagy tömeg mindent, 
csakhogy a bűnbocsánat és örök élet boldogságát, az életnek kenyerét 
elnyerhesse.

Lelkileg éhes világ, könyörögj tehát bűnbocsánatért, kérj az Úrtól 
lelki kenyeret.

Annak a négyezer embernek, aki Jézust három napon át követte, 
ebben volt része. A Mester azonban nem valami lelki kivonatot akar belő
lünk készíteni, mintha őt csak a lelkünk érdekelné, de a testünkre nem 
lenne gondja. Amikor lelkűnkről s annak megelégítéséről van szó, mindig 
egész életünket érinti az. Ezért szánakozik a sokaságon, amikor útnak 
bocsátja őket. Testi kenyeret is akar adni nékik, hogy az ez által való 
jóllakás újabb lelki kenyér evésévé váljék. Áz az Isten jelenti itt meg 
magát és mutatja meg dicsőségét, aki a semmiből világot teremtett. Aki 
a pusztai vándorlás idején kőből vizet fakasztott, mannát adott a népnek. 
Ez az Isten most 7 kenyérből és néhány halból négyezer embert tud 
megelégíteni és még marad is 7 kosárra való. Aki a bűnbocsátó Istenre 
meri bízni az ő életét, az mindenkor meg fogja tapasztalni, hogy néki 
gondja van mindennapi szükségleteinkre. S ahol emberi erő véget ér s 
a tanítványok is csak azt tudják mondani, hogy „honnan elégíthetné meg 
ezeket valaki kenyérrel itt e pusztában?" ott Ő áldásával mindent úgy 
megsokszoroz, hogy az ember csak ámulattal csodálja nagyságát és ha
talmát s a testi kenyér elnyerése is nagy lelki élménnyé válik.

Aki bűnbocsánatot nyert s mer ma is erre a hatalmas Úrra építeni, 
ma is megtapasztalhatja, hogy munkát, kis darabka kenyeret, szerény 
keresetet úgy meg tud áldani, hogy sokak számára bőséges kenyeret
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nyújthat és mindenki megtapasztalhatja, hogy mily csodálatos a mi 
Istenünk.

Azért hát bűnbánó félékkel kérjünk lelki és testi kenyeret, hogy 
megtapasztalhassuk, hogy nagyságos az Ür. Ámen.

Güttler Vilmos, Budapest.

Szenth. u. 8. v. Augusztus 15.
Látszat és valóság.

Máté 7, 15—23.
Énekek: 296, 437.

Ezekben a versekben Jézus tanítványait a képmutató élettől óvja. 
Jézus szemébem semmi sem volt olyan felháborító, mint a képmutató, a lát
szat, a hamis élet. Különösen, ha az Isten neve alatt jelent meg. Valóságos 
irtó „hadjáratot11 folytatott ellene. Nagy beszédben támadja ezt az életet 
(Mt. 23). Kíméletlen jelzőkkel illeti, sőt a terméketlen fügefa képében meg 
is átkozza a képmutató életet. „Mérges kígyóknak fa jza ta i . . . “ „ti meszelt 
s í ro k . . . “ „ti gonosztevők, hamis próféták14. Három év,i működése alatt 
Jézus nem szűnt meg figyelmeztetni tanítványait, hogy szakasszák el ma
gukat e gonosz nemzetségtől, mert társadalmat, gyülekezetei és egyéni 
életet tesznek tönkre.

Miben látta Jézus a képmutató élet veszedelmét?
Abban, hogy a képmutató élet megtévesztő élet..
Csalódást okoz, nem lehet rá építeni és nem lehet benne bízni. Mást 

mutat, ami valójában. A külső szín nem fedi a belsőt. Szebbet és jobbat 
mutat, mint amilyen alapjában véve, ezért „hamis próféták11 ők. Vannak-e 
ilyen emberek? De még mennyi! Gyülekezeten belül és kívül is. Sajnos, 
a tanítványok körében is. Beszédük, szóhasználatuk, ügybuzgóságuk, egy
szóval egész kegyességük megtévesztően valódinak látszik, pedig csak a 
„csomagolás11 az eredeti. Minden ellesett és betanult frázis, vallásos imitá
ció s ahova beférkőznek, o tt bomlasztanak, csalódást és szomorúságot okoz. 
nak. Gyümölcstelen fügefák, élettartalom nélküli hívők, kikre más nem vár
hat, mint a megtévesztő fügefára: átok és elszáradás. így szárad el minden 
társadalmi, gyülekezeti és egyéni élet is, ha abban a képmutató élet veri fel 
tanyáját.

Veszedelmes ez a képmutató élet azért is, mert önző élet.
Belül „ragadozó farkasok11, mondja az írás. Ahelyett, hogy a nyájat 

erősítenék, bomlasztanak és lelkeket tépnek ki belőle. Mindig arra törek
szik ez az élet, hogy a maga dicsősége növekedjék, ezért kell mindig töb
bet mutatnia, mint ami valójában. Krisztus tanítványainak pedig önzetlen 
életet kell élni Mesterüktől sem láthattak mást. Ö sem kereste a maga 
használ, munkája, tanítása, sőt halála is Annak dicsőségét növelte, aki Öt 
elküldötte. Nem kért e földön címet, rangot, sem vagyont és nem fogadta 
el a felkínált királyi koronát, hanem alázatosan mindig másoknak élt. 
Hogy te ezen az úton jársz-e, azt könnyen megtudhatod. Csak figyeld meg 
a reádbizottak életét. Kinek a képe ábrázolódik ki rajtuk? A Krisztusé, 
vagy a tied? Bizonyságtevő életed kihez vonza a lelkeket? Vigyázzunk, 
hogy úgy ne járjunk, mint az a lelkipásztor, ki szomorúan látta megtért 
hívét az árokban heverni. „Idenézzen pásztorom, itt az Ön megtértje11,
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mondta a részeg ember. „Hogy történhetett ez meg velem?11 „Ügy, kedves 
barátom — volt a szomorú válasz—, hogy Önt én magamhoz térítettem, 
nem Krisztushoz.11 A tanítványi sors nem lehet más, mint az oltárra helye
zett gyertya sorsa. Miközben lassan elég, nem tesz mást, mint fényével a 
keresztre mutat. „Annak növekednie kell,' nekem pedig alászállnom.11

Veszedelmes a képmutató élet, mert rossz gyümölcsöt terem.
Ha azt mondottuk, hogy a képmutató élet rossz élet, akkor ezzel 

velejár, hogy rossz gyümölcs terem az életfáján. Mi a jó gyümölcs is
mérve? Az, hogy szervesen a fához tartozik. Nem ráakasztott mesterséges 
dísz, hanem termés, ami magában hordja az új élet magját. Gyümölcs az, 
amit a fa ereje, éltető nedve érlel, egészségesen mások javára. A lélek gyü
mölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, 
szelídség és mértékletesség. S mindez akkor jó, ha Isten, lelke magától 
hozza létre.

A képmutató élet legsúlyosabb ítéletét Jézus így fejezi ki: „Kivágat- 
tatiik és tűzbe vettetik.11 Ez azt jelenti, hogy a képmutató élet kárhozatra 
méltó élet. Éppen azért, mert gyümölcse rossz. Nem elég tehát Jézus nevé
ben cselekedni. Jól kell cselekedni. Jézus annak a lehetőségéről is beszél, 
hogy a látszólag szép és jó cselekedetek ellenére is kárhozatra jutunk. 
Nem elég szeretetintézményeket emelni, Jézus nevében prédikálni, imád
kozni, könyveket írni és alkotások sokaságára hivatkozni, az ítélet még 
így is elmarasztalhat. Krisztus mást keres a cselekedetekben. „Nem beszéd
ben áll Isten országa, hanem erőben.11 Luther mondja: A hitetlent semmi jó 
cselekedet nem üdvözíti, mint ahogyan kárhozottá sem a rossz cselekedet 
teszi. Hanem a hitetlenség tesz rosszá és ebből a megromlott természetből 
születik a kárhozatos cselekedet (Gál. 5, 19). A megigazulás és a meg
romlás tehát nem a cselekedeteken kezdődik, hanem a hiten kezdődik. 
Az a bűn, amikor a szív elszakad Istentől és többé nem Benne bízik. Aki 
jó gyümölcsöt akar, annak a fán kell kezdeni és azt kell megjavítania. 
(Ezért mondja Jézus az előző versekben: menjetek be a szoros k a p u n . . .  
13. v.). Éppen így: Aki jó cselekedeteket akar, nem a cselekedeteken kell 
kezdenie, hanem az emberen magán, akitől a jót várjuk. Az embert pedig 
senki sem teheti jóvá, csak a hit egyedül és senki sem teheti rosszá, csak 
a hitetlenség egyedül. A cselekedet jóvá vagy rosszá tehet ugyan valakit 
az emberek szemében, de ez csak látszat, az igazi életet Isten dönti el.

Amit Jézus tanítványainak mond, azt nekünk is mondja. Amitől őket 
óvta, attól minket is óv. A képmutató élet veszedelme ma sem kisebbedett. 
Ma ismét kurzussá lett a hívő keresztyén élet. Másképen néznek arra, aki 
vallásos egyesületekbe jár, vagy részt vesz egy-egy konferencián vagy 
evangélizáción. Mintha ez már jó gyümölcs lenne életünk fáján. Isten jó 
gyümölcsöket keres. Üj életből fakadó jó gyümölcsöt. Ezért izenjünk hadat 
minden képmutatásnak és értsük meg, hogy nem az megy be a mennyek 
országába, aki azt „mondja11, Uram, Uram, hanem aki „cselekszi11 a mennyei 
Atya akaratát.

Üzenjünk hadat annak az ú. n. „hű-hó“ keresztyén életnek is, mely 
csak statisztikára, külső eredményekre és kézzelfogható alkotásokra akar 
hivatkozni és csak azt értékeli, ami tettekben és cselekedetekben mutatko
zik. A kicsi dolgokban való hűséget, az ismeretlen, szürke mindennapi 
munkákban való kitartást, a csendes Mária-szolgálatot azonban lebecsüli.
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Pedig Jézus nem Mártát, hanem Máriát dicsérte. Azért hát lassabban azzal 
a nagy vallásos aktivitással, ha igaz az, hogy nem szavakban áll Isten or
szága, akkor az is igaz, hogy a puszta, lázas tevékenységben és hideg csele
kedetekben sem.

Jézus arra kéri tanítványait, hogy szolgálatuk, életük legyen mindig 
és mindenütt Isten akaratának végrehajtása. Ha gyülekezeten belül; vagy 
kívül szolgálunk, Istennek szolgáljunk. A legkisebb szolgálóleányka mun
kája ép úgy dicsérheti az Istent, mint a legmagasabb közszolgálat. Csak 
a szolgálatot vegyük Isten kezéből és végezzük Istenre tekintve. Minden 
munkánk ragyogtassa Isten dicsőségét, mert ez a próbaköve minden em
beri cselekedetnek, a mi egész földi életünknek.

János evangéliomának 15. részében Jézus azt is megmondja övéinek, 
hogy mi a jó gyümölcshozás örök titka. „Aki énbennem marad, én pedig 
őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit nem csele
kedhettek.“ Van ígéretünk, van lehetőségünk és a mi életünk is jó gyü
mölcsöt teremhet.

Testvér, vizsgálód meg az életedet, jó gyümölcsöket termett-e eddig?
Teremjünk hát jó gyümölcsöket Isten dicsőségére!

Danhauser László, Budapest.

István kirá ly  napján. Augusztus 20.

Isten küldetésében.
II. Móz. 3, 9—10.

Énekek: 22, 503. Himnusz.

Akkor, amikor István király emlékezetét ünnepeljük, egészen termé
szetes az a kérdés, hogy — miért ünnepeljük, ki volt az, akiért ma hála
adásunk az ég felé száll? Ki vo lt István kirá ly?

Ha fellapozzuk nemzetünk történelem-könyvét s megkeressük benne 
azt a fejezetet, amely aranybetűkkel van róla megírva, a legaprólékosab
ban feltárul előttünk egyéniségének és művének a jelentősége. Első nagy 
királyunk volt, aki fundamentumát vetette a nemzetté lett magyarság tö r
ténelmi életének. Medret ásott, melyben felfogta népe szétfolyó életerőit 
s azokat országalapító bölcsesége építette völgyzáró gátjaival a jövendőbe 
zúgó hatalmas áradássá. Azután első hittérítője is .volt az országnak. A száz
számra emelt templomok kapuján át utat nyitott Krisztusnak a magyar 
életbe s ez volt legnagyobb műve. A vad, viharvert ősök ámulva néztek 
a Békesség Fejedelmének szelíd arcára s hosszú vándorlás, sok lelki bolyon
gás után ott pihentek meg igazán a Kereszt tövében.

Minderről híven számot ad a történelem. De amikor minderről be
számol, megáll és nem mond többet. Pedig István király több vo lt mind
ennél és nagyobb vo lt minden feljegyzett nagyságánál. Ez a mai nap, amint 
rá emlékeztet, az Ige fényébe állítja őt és művét, de az Ige fényében túl is 
mutat rajta és művében megláttatja az emberi kéz művénél hatalmasabbat 
és fenségesebbet: az Isten kezének a művét.

István király igazi jelentősége abban bontakozik ki előttünk, hogy 
ott látjuk azok között a Mózesek, próféták, Isten emberei között, akikhez 
így szólt maga az Isten: „M ost azért eredj, elküldelek téged!" Isten kü l
dötte volt nemzetünkhöz István király, aki maga is tudatos engedelmesség-
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gél vállalta ennek a küldetésnek egész komolyságát és szent kötelezését. 
Isten küldötte volt, akinek a legnagyobb emberi szerep jutott osztályrészül, 
hogy lett Isten akaratának megvalósítója. Isten gondolatainak hordozója 
itt, a Kárpát-medence földjén, a történelme küszöbét átlépett magyar nem
zet életútján.

Mi ebben látjuk az ö igazi nagyságát és igazi jelentőségét. Prizma 
volt, aki odatartotta életét a felülről érkező fénysugár elé s rajta szivár
vány színeire bomolva ömlött szét nemzetünkön a kegyelem.

De István királynak ez az igeszerű értékelése nemcsak a jogosultságát 
adja meg mai ünneplésünknek, hanem ez az értékelés teszi ezt az ünnepet 
áldásokban gazdaggá is.

1. Így, ilyen meglátások révén válik ez a mai nap a bizodalom és 
reménység napjává.

Az a kegyelem, ami nemzetünkkel szemben olyan csodálatosan nyilat
kozott meg István király küldetésében, nyilvánvalóvá tett előttünk egy 
bizonyosságot, amit azután ezer esztendős múltúnknak minden későbbi, 
de jelenünknek mostani eseményei is megerősítenek. Nemzetünk sohasem 
lehetett önmaga a maga sorsának elhatározó és alakító alanya. M indig csak 
tárgy vo lt az Isten kezében, mint a művészében az anyag, amelyből reme
két alakítja. Ezen a ponton nincs nemzetünknek önállósága, függetlensége 
és szabadsága. Isten volt az, aki szüntelenül cselekedett vele, aki sorsa 
drámáját rendezte s ennek a drámának a fő és mellékszereplőit a színre 
küldte. Ő szólt újból és újból rendelkező változhatatlan szavával e nemzet 
felől s adott neki királyokat, prófétákat és hősöket. Ö volt az, aki meg
építette ennek a nemzetnek napsütötte hegyormokon és mély, nyirkos, 
haláltlehelő völgyeken átvezető útjá t  s ő adta azokat az erőket, amelyekkel 
ez a nemzet történelme útján sorsa örömmel és bánattal, dicsőséggel és 
gyalázattal megrakott szekerét végigvonszolta. De ez a szent leigázottsága 
volt ennek a népnek minden időben maga az élete, ebben a kiszolgálta
tottságában ragyogott felette szüntelen a kegyelem. S ez az Isten kezében 
való tárgym ivolta  jelenti ma is az egyetlen, de rendíthetetlen bizodalmát 
jelene minden súlyos megpróbáltatása között és jövője minden sötét bizony
talanságával szemben. Amikor virrasztó, komor éjszakákon felgyötrődik 
bennünk a kérdés, hogy mi lesz ezzel a néppel, élet vár-e rá vagy pusz
tulás, akkor drága reménységet ád az a tudat, hogy nemzetünk Isten 
kezében van, maga Isten szól és rendelkezik felőle, választott emberei 
által Ö magá írja történelem könyvét s akár a pusztulás romhalmaza 
között is vezessen át az útja, romok között is vele lesz, romok felett is 
vigyáz rá és sírokból is új életre támasztja. ,

Ezt a bizodaimunkat nem veszi el az, ha nemzetünk régi és mostani 
szenvedéseire gondolunk. Az, amit Isten igéje mond, hogy „ . . .  akit szeret 
az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, akit fiává fogad“ . (Zsid. 
12, 6.) És amit a laodiceai gyülekezet angyalának ír a Lélek: „Akiket én 
szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért és térj meg“ 
(Jel. 3 : 19), szól nemzetünk felé is. Minden megostoroztatásunk és meg- 
fenvíttetésünk is Isten szeretetének bizonysága. Azé a „fé ltőn ' szerető" 
Istené, aki egész nemzetünkre tekintve sem akarja a bűnös halálát, hanem, 
hogy megtérjen és éljen. Isten bűneink ellenére sem vet meg bennünket, 
nem tagad ki abból a kegyelemből, amellyel István királyt adta, nem ejt
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ki kezéből, amellyel mindeddig hordozott, őrzött és áldott s a szenvedé
sekkel mégjobban magához akar láncolni, hogy „megtérjünk és éljünk" . 
Hiába károgják hát fekete varjak ennek a népnek a vesztét, hogy elhagyta 
az Isten és nem vezet tovább élete útja. Bizton, csendes lélekkel járjuk a 
szenvedés útját is, mert halljuk, az Isten egész létünkhöz is szóló szelid 
biztatását: „ . . .  eredj, elküldelek t é g e d . . . 44 Csak azt adja a kegyelem 
Istene, hogy a szenvedéseknek ez az útja ne legyen hiábavaló, vezessen 
el mindannyiunkat, vigye oda egész népünket a nagy, szent célhoz, ami 
több mint ellenségeink felett a győzelem, több, mint a várvavárt békesség, 
több, mint a visszatért régi jólét és kényelem, mert ez a cél ennek az 
egész népnek belső, lelki megújulása, bűntől való szabadulása, a Krisztus 
keresztjéhez való megérkezése, a megtérése.

2. De ez a nap, István király napja nemcsak a bizodalom napja, 
hanem a kötelezésé is.

Az a küldő, szolgálatra rendelő szó, amely István királyt odaállította 
nemzetünk történelmének megnyílt kapujába, ezer esztendő messzeségéből 
belecsendül a mi lelkűnkbe is: „Most azért eredj, elküldelek téged.

Isten ma is kezében tartja nemzetünket, de velevaló tervét ma is 
emberek, a nemzet tagjai á lta l akarja megvalósítani. Te általad is, én 
általam is Testvérem. Mindannyian szüntelenül ott állunk Isten színe előtt 
és kapjuk tőle napról-napra a parancsokat, a feladatokat és megbízásokat, 
amelyekkel népünk sorsa alakításában az ő akarata munkálóivá válunk. 
Isten csak az elhatározó, mi vagyunk a kivitelezők. Csak nagy vonalak
ban gondolja el dolgát, általunk válik az részletté. Nem kőművessegéd az 
Isten, hanem tervező mérnök, aki csak kiadja a munkát, ellenőrzi azt és 
fizeti a munkást, amint megilleti. Meg van Istennek magyar nemzetünk 
felől is a maga művészi elgondolása, kidolgozta lelkében az épülő magyar 
élet templomának képét. De hogy ez a templom megépüljön, ahhoz a te 
munkád, hűséges engedelmes szolgálatod is kell Testvérem.

Ezért küld téged is az Isten. És ezért küld különösképpen, határo
zottan és sürgetve ma, amikor olyan nagy szükség van arra, hogy minden 
magyar honfi ott álljon őrhelyén, a haza bástyáin. Lásd meg ezt test
vérem és juss tudatára küldetésed szent komolyságának és kötelezésének. 
Isten szeretetét, megtartó irgalm át általad akarja népedhez e lju tta tn i s 
számára a jelenben és jövőben életté, szabadulássá, győzelemmé tenni. 
Isten benned akarja egész népedet megújító, megtérítő és megszentelő 
kegyelmi müvét elkezdeni s a l elkeden át akar Krisztusnak néped egyete
méhez útat készíteni. Mi lesz nemzetünkkel, könnyre vagy örömre gördül-e 
le élete drámája most folyó felvonásának függönye: teljesen attól függ, 
hogy hallod-e az Isten küldő szavát ebben a küldetésben, a szolgálatod, 
az önzetlenséged, az áldozatkészséged, a remegő hazaszereteted és leg
főképpen a megtérésed által mennyi szeretetét tudja Isten ezen a földön 
életté váltani, hogy életed magasra tartott prizmáján át mennyi kegye
lem tud népedre Szivárványszínekben aláragyogni. Ha igaz az, hogy a 
jelen a m últ függvénye az is igaz, hogy a jelenből születik a jövendő. 
A jövendő pedig úgy születik dicsőségre vagy gyalázatra, életre vagy 
halálra, amint te és veled minden magyar igen-nel vagy nem-mel tud felelni 
Isten szavára: „Most azért eredj, elküldelek téged44.

Mit felelsz erre a szóra testvérem? Ne tanakodjál rajta: Isten küld,
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és hazád vár! Legyen egész életed naggyá, áldotta mint István királyé, 
abban az engedelmes igen-ben, amellyel hazádért, népedért Isten kezébe 
adod magadat: I t t  vagyok Uram, cselekedjél velem amint akarod.

Sümegi István, Szentantalfa. 

Szenth. u. 9. v. Augusztus 22.

Példázat az okos sáfárról.
Lukács. 16 :1—9.

Fondorlatos, nagyképességű ember volt a sátán. A gazdag ember 
teljes hatalom mellett rábízta gazdagságát s a sáfár élt kínálkozó alkal
makkal, amelyek saját gazdagságát elősegítették. A cimborák együttműkö
désével megértették és segítették egymást ő és a hatalma alá tartozók. 
Cselédek, béresek, nyájak pásztorai, konyhavezetők, talán még az adósok 
is könnyen megéltek egymás mellett. Valóságos élő szervezet alakult ki 
körülötte: vezetésével mindenki lopott. Természetesen gondolni kellett a 
gazdag ember felelősségrevonására is, ezért nemcsak a hűtlen gazdálkodás 
rendszerességében volt alapos, hanem a kifogás, mentegetődzés, elmagya- 
rázás mondatait is előre megfogalmazta. Ha a tettenérés közelléte várható 
volt, valóságos színészművészettel játszotta szerepét: a hűtlen hűségesnek 
bizonyult ismét és ismét. Sok ragyogó ötletet tartogatott készenlétben 
bizonyára. Minden ment, mint a karikacsapás. De amilyen könnyen sze
rezte gazdagságát, ugyanúgy el is tékozolta. Lopott, másokat is rácsábí
tott, hűtlen volt, hazudott, a munkától elszokott, elbizakodott lett, köny- 
nyelműsködött — halmozta a bűnt. Ezért nem is tudott életmódjától 
szabadulni, szenvedélye elragadta, túlzásba vitte s ezért kellett elveszte
nie egyszerre mindent: jó gazdát, gondtalan életmódot, cimborákat. Nem 
lehetett tovább sáfár. Ám ördögi eszét még egyszer csillogtathatta s ezzel 
gazdája tetszését elnyerte. Nem azért, mert jól, helyesen cselekedett, hanem 
mert okosan. Okossága csak a gazda büntetésétől mentette meg, de nem 
a teljes bukástól.

Életünk története ez a b iblia i történet.
A gazdag ember az Úristen.
1. Gazdagságából de sok mindent bíz reánk: egészséget, munka

készséget, tehetséget, kenyeret, gyermeket, anyaföldet, egyházat, népet. 
A rengeteg lehetőséget, amely még földben, levegőben, vízben elrejtve 
pihen. Mindent reánk bíz, hogy gondtalanul, békességben, egyetértésben 
éljünk és élni hagyjuk, hogy alkossunk, fejlődjünk, boldogok legyünk s 
meg ne feledkezzünk életünk értelméről: mindenestől Istenéi vagyunk. 
Mi azonban úgy viselkedünk, mintha minden a miénk lenne úgy is, mint 
szerzőké, úgy is mint birtokosoké. Nem a Gazda értelme, kívánsága, pa
rancsa szerint sáfárkodunk, hanem a magunké szerint. Ezért nem tanulunk 
rossz termésből, elemi csapásokból, kárvallásunkból semmit. Sőt teljesen 
Istentől függetlenül gondolkodunk és cselekszünk. Következménye az élet 
teljesen hibás, bűnös felfogása s a szerepek összekeverése. A rest szolga 
urat játszik, az oktondi bölcset, a fertőzött gondolkodású eszméi tiszta
ságát hirdeti, az ifjú tele az élet korai tapasztalataival mosolyog az idő
sebb észjárása felett, aki közösségi tagnak se jó, népvezérként tetszeleg, 
s a felelőtlen népekért vállalja a felelősséget. Tanítanak a tudatlanok,
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sopánkodnak a gazdagok s minden mellékszereplő ugyanolyan forró tap
sokért liheg, amilyent a főszereplő kapott. Ki bánja, hogy mi lesz ebből? 
Mindenki a mások rövidlátásában bízik s nem gondol Istenre félve. Termé
szetes, hogy az ilyen sáfárkodás Isten akaratának ellene szegül. A munka 
nem hivatás, hanem pénzkeresés, gyermekeinket vagy könnyű érvényesü
lésre neveljük vagy neveletlenül átengedjük utcának, gyárnak, szórakozás
nak közprédára, kenyerünkben csak a föld termését látjuk, egyházunk 
szükségesen jó vagy rossz földi, szervezet. Szellemi, tudományos, irodalmi, 
gazdasági életünkben tombol az emberi akarat, s mindez olyan nagy
arányú, mintha Bábel tornyát modern formában akarnék építeni Isten 
felé és Isten ellen s erre nevelnék nemzedékeinket. . .

Könnyelmű, hűtlen, anyagias, bűnös sáfárkodásunk alaptétele: sohse 
halunk meg! Senki nem veszi észre! Miénk az élet, éljünk, vigadjunk 
együtt!

M it mondhat erre az örök Gazda? Nem lehetsz többé sáfár! Megkez
dődik az elszámolás. Így lesz a föld gazdagsága százmillóknak elérhetetlen 
s hordozzák a szegénysorsot. Anyaföld, víz és levegő halált lehel. Elma
radnak- a barátok, cimborák, magunkra maradunk, egyedül állunk Istennel 
szemben. Nem segít sem rangunk, sem tekintélyünk, összeroskadunk. 
Semmink sincsen. „Bizony koldusok vagyunk ..

2. Amit eddig mondottunk mindenkire vonatkozik. A bibliai történet
nek van azonban váratlan fordulata is, Jézus értékítélete, amellyel össze
hasonlítja a világ fiait a világosság fiaival s a maguk nemében eszesebbnek 
mondja amazokat a hívőknél. A világosság fiainak tanácsolja, hogy tanul
janak a világ fiaitól.

A világ fiai okosan, ördögi módon cselekszenek. Szervezetük behá
lózza a föld kerekséget. Különféle keretek között is egységesek. Ami 
emberi észből kipattanhat: ötlet, gondolat, eszme, amit tudomány meg
állapíthat, amit technika nyújthat, amivel művészet gyönyörködtethet,  az 
mind hasznosíthat céljaik számára. Képviselőik ott ülnek az államok taná
csában, de még — a presbitériumokban is. Ülést tartanak tantermekben, 
műhelyekben, szántóföldön, otthonokban, de még — a templomokban is. 
Becsordulnak a kis repedéseken, mint a víz és rombolnak percek alatt, 
mint a tűz.

S a világosság fia i?  Könyvekbe temetkeznek, amikor a piacokon kel
lene harsogni. Bölcselkednek, mikor bele kellene vetni magukat a küzdők 
sorába. Eszmék és hadseregek rohannak fejünk felett, mi pedig fogalma
kat tisztázunk. A lehetőség, mint töretlen, gazdag földek terülnek el előt
tünk s mi kiskapával dolgozgatunk a földek szélén. Milliók sóvárogják a 
nagy lelki előrohanást s mi egymást buzdítgatjuk: kezdd el inkább te, az
után majd én is segítek. A világ fiainak egyetlen suhintására rendek dől
nek el közülünk s mi elégnek tartjuk erőtlen passzivitásunkat. így azután 
mai életszemléletek több hőst nevelnek, mint a keresztyénség. A világ fiai is 
eszközök, mi is azok vagyunk, de ha csak magunkra nézünk, erőarányunk 
ilyen csupán: mindent elborító sötétség és pislákoló gyer tya fény .. .

Nézzünk a Gazdára! ö  az Erő, a határozott, céltudatos, kifogyhatatlan 
Erő és engedjük átáramlani rajtunk, hogy elvethessük ezt az' élhetetlensé
get, bizonytalanságot, tétovázást és örök félelmet. A világ fiaitól csak ta 
nulni- kell, vezetést, segítséget, megtartást, minden gondunk elviselését Ö
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vállalja magára, de azt akarja, hogy egyetlen lépést se hátráljunk. Rendel
kezésünkre áll az Ige, a szentségek, a közösség, a sajtó, a tanítás, nevelés, 
intézmények, csak sáfárkodni kell vele. Ideje, hogy tudjuk mit kell ten
nünk s ezt — kegyelemből és ígéret szerint — akarni is kell! Mindezt azzal 
a felelősséggel, hogy sáfárkodásunk után befogadjanak az örök hajlékokba.

Most Isten tart velünk elszámolást. Keresi azokat, akik okosak, mint 
a szüzek, akik ébren, olajjal várták a vőlegényt, okosak, mint a kígyók és 
okosak, mint az az ember, aki házát a sziklára építette.

Várady Lajos, Csepel.

Szenth. u. 10. v. Augusztus 29.

Jeruzsálem  pusztulása.
Lukács 19, 41—48.

Krisztus születése után hetvenedik évben rombolta le Jeruzsálemet a 
későbbi római császár — Titus. Mikor atyja, Vespasiánus császár, Rómában 
értesült a. hírről, valószínű jóleső örömmel sóhajtott fel. Számára Jeruzsá
lem nem volt több, mint egy ellenszenves faji tulajdonságokkal bíró, sok 
nyugtalanságot okozó nép fővárosa.

Jézus előre látja Jeruzsálemnek ezt a szomorú sorsát. Nem hagynak 
benne követ kövön. Földre tiporják és fiait őbenne. De mindezt nem meg
elégedett örömmel látja előre, hanem „mikor közeledett, látván a várost, 
síra azon11.

Jézus tehát nem örvendezik, hanem sír Jeruzsálem pusztulása felett. 
Csakhogy amikor sír, nem egy zsidó hazafi, egy cionista könnyeit sírja. 
Nem is magát a várost siratja, hanem sír azon, hogy nem ismerte meg 
meglátogatásának idejét. Jeruzsálem számára nem zsidó főváros, mely egy 
nép faji büszkeségének kifejezője. Jeruzsálem az ő városa. A „nagy király11 
városa, amint Máté evangélista mondja. A kiválasztott és kegyelembe foga
dott, a hegyen épített város. Az a város, akinek sok vétke bocsáttatott 
meg, mely puszta létével hirdette Isten könyörületességét és hosszútűrését 
Jézus azért sír, mert látja, hogy a kiválasztott nem választja az őt választó 
Urat, hogy a kegyelembe fogadott saját magával dicsekedik, hogy a barom 
hallgat az ő gazdája szavára, de az ő népe nem figyel reá. Ezért sír Jézus. 
Azért, mert ő üdvözíteni jött — a zsidókat is üdvözíteni — és mégis kárho
zattá lett. Azért, mert jö t t  az elesettek feltámasztására és kővé lett, melyen 
sokan felbuktak.

Ennek a Jézusnak nevében vagyunk most együtt, kedves testvérek. 
Ezért, mikor Jeruzsálem pusztulására emlékezünk, az nem örömünnep a 
számunkra, mint volt Vespasianus császárnak és ma talán még sokak szá
mára, nem is a régi dicsőségen merengő honfibánat ünnepe, mint a mai 
zsidók számára. A mi számunkra intő példa Jeruzsálem bukására való 
emlékezés. Luther, mikor erről a történetről prédikált, így kezdte: „Ezt az 
evangéliumot a keresztyének vegyék jól szívükre és tanuljanak belőle isten
félelmet, mert Lukács evangéliumának egyik legmegrendítőbb szakasza; 
úgy szívünkbe kellene annak vésődnie, hogy soha el ne felejtsük.11

Jeruzsálem sorsa figyelmeztessen arra, hogy Isten mikor megbocsátja 
bűnünket kegyelmesen, akkor is megmarad szent Istennek, aki gyűlöli és 
bünteti a bűnt. Nagyon sokszor önkényesen beszélünk a „jó Istenről11 és azt
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hisszük, hogy a bűnbocsánat nem más, mint hogy szemet huny vétkeink 
felett és úgy tesz, mintha nem látott volna semmit. Nem, a kegyelmes Isten 
szent Isten.

Jeruzsálem sorsa arra figyelmeztessen, hogy Isten haragudni is tud. 
Mikor mi az ő szeretetét tapasztaljuk meg, akkor a bűnre haragvó, büntető 
Isten szeret minket. Az ő szeretete mindig csoda, mely előtt le kell borul
nom és jaj nekem, ha elbizakodottá, könnyelművé tesz.

Jeruzsálem sorsa figyelmeztessen arra, hogy van kárhozat, van kegye
lemből való kiesés és elvettetés. Éppen azok számára van, akik megismer
ték az Üdvözítőt, akiket ő a mélységből magához emelt, akiket kiválasztott 
arra, hogy az ő nevében élhessenek. Ha Jeruzsálem nem lett volna az Üdvö
zítő számára eleve kiválasztott város, akkor pusztulása egy nagymultú és 
néhány szép épülettel ékeskedő város tragikus vége lett volna, de mivel 
a ,,nagy király városa11 — pusztulása kárhozatos pusztulás. A zsidó nép 
sorsa szintén csak tragikus sors lenne, ha ez a nép pusztán egy lenne a 
népek tengerében, de mivel választott nép, azért elvetett nép mostan, mely 
Isten haragját mutatja előttünk. Kárhozat csak ott van, ahol üdvösség van. 
Elvettetés ott, ahol kegyelmi kiválasztás.

Mi okozta Jeruzsálem pusztulását? Az, hogy nem ismerte meg meg
látogatásának idejét. Isten nem kárhoztat szívesen senkit. Jézus is, mintha 
idegen munkának érezné azt, hogy megjelenése a zsidóság kárhozatává 
lett, sírva végzi ezt a munkát, hiszen nem kárhoztatni jött, hanem azért, 
hogy mindenki eljuthasson a hitre, az üdvösséges életre. Jeruzsálem azon
ban vak volt. Nem ismerte meg azt, aki békességet hozni jö t t  hozzá. A 
prófétákat,  akik által előre bejelentette Isten az ő látogatását,  üldözték és 
megölték és mikor Jézus úgy akarta Jeruzsálem fiait összegyűjteni, mint 
a tyuk egybegyűjti kiscsirkéit szárnyai alá, Jeruzsálem nem akarta.

Isten ezt a látogatást ma a Szentlélek által végzi közöttünk. Talán 
a nyomorúságos időket, magát a háborút is azért zúdította ránk, hogy 
ezt a vigasztaló kedves vendéget nagyra becsüljük, szívesen fogadjuk 
házainkba.' Kísértések közé visz, de csak azért, hogy ráébresszen micsoda 
kimondhatatlan erőforrás az az imádság, melyet a Lélek ad a nyomorúlt 
ajkára. Egyedül üdvözítő eszmék özönvizét zúdítja rám, de csak azért, 
hogy rájöjjek, hogy a Bibliában az ő szava szól, nem eszméket ad, de 
kézenfogva vezet napról-napra, nagyon keskeny úton, szorult helyzeteken 
át, de mindig előre. Eltép mellőlem élettársat, szülőt, gyermeket, testvért 
és barátot, hogy megmutassa, milyen örök vígasztalás van abban a testvéri 
közösségben, melyet nem test és vér, hanem ő maga hoz létre minden 
Krisztusban hívő között.

Mi hányszor nem ismerjük meg meglátogatásunk idejét. Takarga t
juk bűneinket, vagy cinikusan kérkedünk velük, mikor ő arra indít, hogy 
megsirassuk és meggyónjuk. Belekergetjük önmagunkat elkeseredettségbe, 
világfájdalmas hangulatokba, lázongó, hol másokat, hol önmagunkat pusz
tító dacolásba, mikor ő mindezekből ki akar vezetni. Egyik bűnünket egy 
másik elkövetésével akarjuk kivédeni, kábítjuk magunkat mesterségesen, 
sokszor vallásoskodással, sokszor munkával, sokszor élvezetekkel, csak 
azért, hogy ne kelljen észhez térnünk és tudomásul venni, .hogy lejtőre 
kerültünk, pedig ő meg tud állítani és vissza akar fordítani a lejtős 
útról. így nem ismerjük meg meglátogatásunknak idejét. Így szomorítjuk
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meg a drága vendéget, Istennek Szent Lelkét, úgy hogy elköltözik tőlünk 
s leszünk olyan keresztyénekké, akiknek csak a nevük az.

Így lett elvetetté Jeruzsálem is. „E város szentségben annyira gaz
dag volt — mondja Luther —, hogy hasonló az egész világon nem talál
kozott, sem nem fog találkozni a világ végezetéig. S mind ez mégsem 
segített rajta, mert midőn Isten Igéjét befogadni s azt követni nem akarta, 
Isten a maga Igéjét olyan szorosan vette, hogy legkedvesebb városának 
a legirtózatosabb módon kellett elpusztulnia. Mennyivel kevésbbé fog 
tehát más városokat megkímélni, melyek Jeruzsálem inasai sem lehetnek 
s más népeket, akik hozzá olyan közel nem állanak, mint a zsidók, önön 
vérrokonai.''

Jeruzsálem például szolgálhat nemcsak az egyes ember számára, 
hanem a mai úgynevezett keresztyén népek és az egész nyugat számára.

Ha mint Jézus tanítványai gondolunk ezért ma Jeruzsálem pusztu
lására és látjuk a mai zsidóság keményszívűségét és nyomorúságos hely
zetét, akkor ne fogjon el minket valami farizeusi gőg, inkább arra gon
doljunk, hogy az ő sorsuk Isten haragját példázza előttünk, mi pedig 
kegyelemből vagyunk azok akik vagyunk.

Azt sem szabad elfelejteni Jeruzsálem szétszóródott népével kapcso
latban, hogy Jézus nemcsak könnyét hullatta ezért a népért, hanem érette 
éppen úgy, mint érettünk, a vérét is. Isten haragja, mely alatt ők élnek 
és a kegyelem miatt, melyben mi élünk, nagy a különbség közöttünk, 
de Jézusnak a vére elszakithatatlanul összekapcsol velük. Nekünk ma 
erről a vérről beszélnünk kell.

Beszélni kell erről a vérről előttük, akik Isten haragja alatt vannak, 
nehogy gőgösen azt gondolják, hogy az ő vérük minden másnál kűlömb 
vér és csak ezért éri őket annyi gyalázat és szenvedés, nehogy azt gon
dolják, hogy ők a világ megváltói, mindvalahányan ők a messiások, akik 
hősiesen hordozzák Isten haragját a világ bűne miatt. Istennek haragját 
és a világ bűneit az a Jézus hordozta el, kinek vére egyedüli békesség 
az ő számukra is.

Beszélni kell azoknak, akik azt hiszik, hogy a világ minden egyes 
kérdése megoldódik, ha minden bűnt Jeruzsálem szétszórt népétől ered- 
tetünk és ha minden bűnt rájuk hárítunk vissza. Hirdetni kell, hogy nekünk 
nem egy bűnbakra, hanem arra az ártatlan bárányra van szükségünk, aki 
vérét hullatva a kereszten hordozza a világ bűneit.

Az evangélium még azután azt beszéli el, hogy Jézus nem sokáig 
merengett Jeruzsálem pusztulása felett, hanem hamarosan bement a vá
rosba, mégpedig egyenesen a templomba és ott  rendet csinált.

Erről a részről most csak röviden annyit, hogy Jézus biztosan tudta 
azt, hogy Jeruzsálemnek szüksége van szociális intézkedésekre, bölcsebb 
politikai vezetésre, új törvényekre, jó hadseregre, de hogy mégis először 
a templomban csinál rendet, azzal azt akarja megmutatni, hogy mindenek 
előtt arra van szüksége, hogy a temploma ne legyen latrok barlangja.

Ha egy város züllésnek indul, azért van mert megveszett benne a 
tiszta erkölcs. Ha valahol megvész az erkölcs, azért van, mert elveszett; 
vagy képmutatássá vált a hit. Ha valahol megromlott a hit, azért van, 
mert a templom latrok barlangjává lett. Ahol azonban megtisztul a temp
lom, ott  megujhodik Jeruzsálem is. így lett a megujhodott templom,
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mely pünkösd után már nem volt Jeruzsálemhez kötve, mindenütt, ahol 
csak megjelent a legnagyobb város-alkotó és országépítő erővé. Így épül
tek a népvándorlás viharai után fel az új városok és országok a római 
birodalom romjain. így újhodott meg Mohács után az elzüllött magyarság 
hitében megtisztulva. Hogy mit fogunk a romba dőlt, agyon bombázott 
városokból felépíteni, a törvénytiprásnak, önkénynek és anarchiának kitett 
országokból újra életre kelteni, az most is azon fordul meg, mennyire 
hagyjuk Jézust rendet csinálni templomainkban. Nem csak a nagy dómok
ban, hanem a kis családi szentélyekben és mindenkinél abban a bizonyos 
belső szobában. Ámen.

Benczúr László, Budapest.

A keresztyén egységről.
János 10, 11. 16.

Krisztus Urunknak ezek a szavai mostanában hazánkban nagyon idő
szerűek. Különösen az, hogy „lészen egy akol és egy pásztor4', tehát hogy 
Jézus Krisztus összes követői egy hiten lesznek, egy vallást, egy egyházat 
fognak alkotni. Sokat írnak és beszélnek a lelki egységről. Hatalmas erő
vel ébredt fel a vágy az emberekben a vallási egység után, tehát hogy 
ne legyen többféle keresztyénség, hanem legyünk egyek mindnyájan, kik 
keresztyéneknek és keresztényeknek (ami ugyanaz) valljuk magunkat.

A keresztyén ember előtt mindenben az Isten igéje az irányadó. 
Isten igéjének a világosságában kell azért megvizsgálnunk a keresztyén 
lelki egység kérdését is. Ebbe a világosságba kell beállítanunk a keresz
tyén vallási egységre irányuló vágyakozást is. Próbáljuk  azért megérteni, 
m it szól Jézus Krisztus erről a le lk i egységre irányuló vágyról. Vezessen 
elmélkedésünkben Krisztus Urunknak az a szent ígérete, hogy: „És lészen 
egy akol és egy pásztor

I. Lészen egy akol, helyesebb fordítás szerint: egy nyáj. Lesz lelki 
egység. Eljön a vallási egység kora. Egyszer Isten gyermekei mind-mind 
egy hiten, egy valláson, egy egyházban igazi testvérekként, szeretetben 
fognak élni. Isten szent akarata ez. Jézus Krisztusnak egyetlen igaz tanít
ványa se kételkedik benne. Az ige egészen világos: lesz egy nyáj.

Mi, evangélikus keresztyén hívek, ebben hiszünk. Ez a szent remény
ség örömmel tölt el máris bennünket. Hiszen a hit a remélt dolgok való
sága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés, mint a Zsidókhoz írt 
levélben olvassuk (11. r. 1. v.). Hisszük az egy keresztyén Anyaszentegy- 
házat, ahogyan az Apostoli Hitvallásban újra meg újra valljuk. És bizo
nyosak vagyunk benne, hogy Krisztus Urunk igazi híyei hitünk által máris, 
most is egyek lélekben, még ha nyelvi, felekezeti vagy társadalmi korlátok 
választják is el őket egymástól. Azért mindenekelőtt szívből örülünk annak, 
amidőn hírét vesszük, hogy itt is, ott is a keresztyén felekezetek egyesíté
sén fáradoznak.

Néha úgy tetszik, mintha már megérett volna a keresztyén lelki egy
ségre az emberiség. Tele van jelszóval Magyarország, de tudomásom sze
rint Németországban is sokat beszélnek róla, hogy mennyivel erősebb lenne 
a lelki egység létrejötte esetén a nemzet. Hány vegyesvallású családban 
szűnnének meg az áldatlan vallási viták, gúnyos csipkelődések. De maga
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az egész európai keresztyénség is mennyivel erősebb lenne a keletről fenye
gető istentelenség ostromával szemben, s a belső ellenséget is mennyivel 
könnyebben győzhetné le. Minden irányban csak erősödést jelentene a lelki 
egység, — hangoztatják.

Egy pillanatig se kételkedünk abban, hogy mindez valóban igaz. A 
lelki egység legfőbb feltétele annak, hogy a külső egység is létrejöjjön. 
Csak az a baj, hogy amikor manapság a lelki egységről beszélnek, akkor 
csodálatos módon nem a belső, hanem a külső érdekeket tartják elsősorban 
•szem előtt. Külső, e világi érdekeket. És e világi érdekek mögül sokszor 
kiérezzük a bűn rettenetes hatalmát. Kinek ne tűnt volna már fel, hogy 
a keresztyén felekezetek egyesítésének gondolatát rendszerint azok helyes
lik és hangoztatják a leginkább, akik vallásuk iránt közönyösek? Akik 
templomba nagyon ritkán mennek, s valószínűleg nem imádkoznak, nem 
olvasnak bibliát stb.? A lelki egység vágya mögött — éppen mert igazi 
lelki egységen szeretnénk munkálkodni — vegyük észre őszintén a bűnös 
vallási közönyt. Aki nin<;s Jézussal, az ellene van (Mt. 12, '30), s el se 
képzelhető, hogy áldás lesz azon a lelki egységen, amelyet lényegileg hitet
len emberek igyekeznek megvalósítani. Észre kell vennünk azt is, hogy a 
lelki egység vágya mögött nem egyszer ott lappang a bűnös ember termé
szetes gyávasága is, amelynél fogva nem akar szenvedni Istenért és az ő 
országáért. A gerinctelen, megalkuvó, Isten ügyéért felelősséget és áldo
zatokat vállalni nem akaró álkeresztyének táborában tapasztalataim szerint 
örömhírként hatott a vallási egység gondolata. Hiszen lehet-e könnyebben 
kibújni vallási kötelességeink és feladataink teljesítése alól, mint úgy, ha 
azt mondjuk: mindegy, hogy az ember melyik vallást „követi"? Végül 
legyen szemünk annak a felismerésére is, hogy az egység vágya mögött 
sokszor bűnös hatalmi vágy húzódik meg, s nem a föltétien isteni igazság 
szeretete és szolgálata. Egyesek ezen az úton igyekeznek növelni, vagy leg
alább biztosítani e világi hatalmukat. — Jézus Krisztus szent igénkben az 
ő juhainak az egyesítéséről beszél. Nem pedig arról, hogy a farkasokat és 
a juhokat akarja- egyesíteni. A farkasok ellen éppen ő, a jó pásztor védel
mezi elsősorban a nyáját. Olvassuk el ide vonatkozólag ugyanebből a feje
zetből a 11-ik és 16-ik vers közé eső jézusi igéket! Nekünk, magyar evan
gélikusoknak és protestánsoknak minden okunk és jogunk megvan arra, 
hogy amikor egyesek és egyes felekezetek Magyarországon a keresztyén 
egységről, idegen 1 szóval „unió“ -ról írnak és szónokolnak, úgy érezzük 
magunkat, mintha a farkasok ragadozó száját látnánk tátogni magunk 
előtt. Jézus Krisztus azt mondja, hogy az ő tanítványait nagy-nagy szerete- 
tükről lehet felismerni (Ján. 13, 35). Ne kívánja tőlünk senki, hogy mi azt 
a közel 300 esztendőt, amidőn hazánkban a másvallású „keresztények" a 
Habsburg királyi és császári hatalom legbrutálisabb eszközeivel irtották a 
protestánsokat, — a testvérszeretet idejévé „értékeljük át“. És ma is 
mennyi jele van annak, hogy a hatalmasabb nem a szeretetben igyekszik 
különb lenni, hanem arra törekszik, hogy az evangéliumi hívek nyájának 
még meg sem született bárányait is elragadozza (reverzálisok házasság- 
kötés előtt). Vérző szívvel kell tehát megállapítanunk, hogy a keresztyén 
egység szólama mögött több a politika, a bűnös hatalomféltés és hatalom
vágy az egyik oldalon, hitbeli közöny s az ebből fakadó gyáva megalkuvás 
a másik oldalon, mint az igazi, Krisztus Lelke szerint való egység sóvárgása.
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Amíg ilyen lelkület tölti el egyik felekezet tagjait a másik iránt, addig 
komoly keresztyének előtt lelki egységről legfeljebb beszélni lehet. Mit 
érne a külső egység, ha a belső egység lényege: a másik szeretete és meg
becsülése hiányzanék? A belső szeretet hiánya, a sok-sok bűnös vágy, ön
zés stb.'csakhamar úgyis más módon bontaná meg a nagy nehezen össze
tákolt vallási és nemzeti egysége t . . .

Jézus szemei előtt egészen más egység képe lebeg. Ö a juhokat akarja 
egyesíteni a juhokkal, a nyájat a nyájjal, a szeretet, az alázat és békesség 
embereit a szeretet, az alázat és békesség embereivel. Azokat, akik i t t  is 
és amott is hallgatnak az Ő szavára. . .

II. Lészen egy akoi és egy pásztor, igen, de csak akkor, ha valóban 
egy pásztor lesz, nevezetesen, ha feltétel nélkül elfogadják Jézust itt is 
és ott is egyetlen pásztornak azáltal, hogy hallgatnak az ő szavára.

Lesz egy nyáj, ha lesz egy pásztor. Nem egy akármilyen lelkész, pap 
vagy főpap, hanem ha a Jó Pásztor lesz a keresztyén és keresztény hívek 
fölött az egyetlen Főpásztor. A „jó pásztor11 megjelölést egyetlen pap vagy 
lelkész se vonatkoztathatja ugyanis magára. Egyedül Isten jó (Mt. 19, 17), 
egyedül Krisztus Urunk a Jó Pásztor. Istenkáromlást követne el minden lel
kész vagy pap, aki a jó pásztorról szóló igéket emberre alkalmazná, hiszen 
egyedül Ő halt meg a világ bűneiért (Ján. 10, 11).

Az egység igazi útja éppen ennélfogva nem az, hogy valamelyik e 
világi főpapot ismerjünk el egyetlen, jó  Pásztornak, hiszen ezzel hűtlenek 
lennénk Krisztus Urunkhoz s benne Istenhez magához. Az egység útja csak 
az lehet, hogy mindenki Krisztus Urunkat ismerje el az egyház egyetlen jó 
Főpásztorának, s mindenki, aki keresztyénnek vallja magát, Isten igéjét 
ismerje el hite és élete egyetlen forrásának és zsinórmértékének; tehát 
ha hallgat, engedelmesen hallgat az Ö szavára, aki a testet öltött isteni Ige. 
Más fundamentumot ugyanis senki sem vethet azon kívül, mely vettetett , 
mely a Jézus Krisztus (1. Kor. 3, 11).

Az evangélikus keresztyénség az Ige egyháza. Isten igéje .Krisztus 
Urunk, mint a testbe öltözött isteni Ige (isteni szó) áll vallási életének a 
központjában. Nem akart soha mást, mint hirdetni az Igét s egybegyüjteni 
Isten gyermekeit az Ige engedelmes és alázatos, Krisztus követő hallgatá
sára. Mi, evangélikusok, soha nem akarhattunk mást, amíg igazán evangé
likusok voltunk és maradtunk, minit hallgatni a Jó Pásztor szavára és 
azután engedelmeskedni neki.

Semmiesetre se szolgálja tehát a vallási egységet az, aki az Ige egy
házához hűtlenné lesz, s talán csatlakozik egy olyan felekezethez, melyben 
az Ige mellett döntő szerepet biztosítanak emberi hagyományoknak és 
tekintélyeknek is. Se úgy, hogy behódol egy olyan kér. felekezetnek, mely 
nem elégszik meg az egyetlen, láthatatlan Jó Pásztorral, hanem elengedhe
tetlenül szükségesnek tartja, hogy a Jó Pásztornak földi helyettese legyen, 
holott az Ür megmondotta: „És íme, én tiveletek leszek minden napon, 
mind a világ végezetéig11 (Mt. 28, 20). De úgy se, hogy megalázkodik azok
nak az akarata előtt, akikben egy szikrányi megbecsülés sem volt azok 
iránt,., akik meghallva a Jó Pásztor szavát, nem akartak más szót hallani 
vallási tekintetben s csak neki kívántak engedelmeskedni és szolgálni; ellen
ben ma is még nem egyszer a legelemibb életfeltételektől is megfosztanák 
őket, ha módjukban állana; tehát akik úgy néznek a más felekezetbeliekre,
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mint a farkasok a legelésző juhnyájra, s intézményesen igyekszenek el
szedni tőlük a nyáj még meg sem született báránykáit i s . . .

Ember emberrel csak akkor élhet valódi békességben, ha az egyik is 
és a másik is hallgat a Jó Pásztorra. Nem a vallási közöny munkálja tehát 
a lelki egységet, hanem a nagyobb vallási odaadás. Minél jobban hallgatnak 
az emberek itt is és o tt is, protestánsoknál is és római katolikusoknál is 
Isten szavára, s minél inkább engedelmeskednek Annak, aki tanítványaitól 
mindenekelőtt igaz szeretetet kíván, annál közelebb kerülnek a lelkek egy
máshoz, annál több lesz egymás megértése és megbecsülése, annál véko
nyabbá válik a fal, mely keresztényt és keresztyént ma még elválaszt egy
mástól, míg végre ez a válaszfal egészen eltűnik.

Isten Igéje teremtette a világot, Isten Igéje váltotta meg, Isten az 
Ige által fogja befejezni is szent munkatervét, amidőn lészen egy nyáj és 
egy pásztor. Akik az Igét mindeddig is hitték és életük középpontjába 
helyezték, azok tehát legyenek még hűségesebbek az Igéhez s az Ige egy
házához. Akik pedig eddig az Igét kevesebbre becsülték, mélyedjenek el 
benne jobban, vegyék komolyabban, tegyék hitük és életük forrásává és 
zsinórmértékévé. Térjenek meg Isten igéjéhez. És akkor bizonyos, hogy 
a lelki egység, Isten gyermekeinek igazi, valóságos egysége létrejön. Mert 
egyszerűen lehetetlen az, hogy akik az Űréi, akik az Ő szeretetében van
nak, azok ne találkozzanak ebben a szeretetben egymással.

Dr. Vető Lajos, Diósgyőr-vasgyár

M a g u n k  k ö z ö tt .

A le lk ipászto r tükre.*)
Üdvözülhet-e a le lk ipásztor?

Egyetlen életpálya sem kezeskedik arról, hogy képviselői üdvözölnek. 
Az üdvözülésnek minden életpályán sok akadálya van, sokféle kísértést 
kell legyőzni. A zsidó nép főpapjai, papjai, írástudói s a farizeusok ott 
vannak a Krisztus keresztje előtt és gúnyolják Isten szentjét; megvetik 
az örök szeretetet.

Nem állíthatjuk, hogy ennek vagy annak az életpályának képviselői 
elkárhoznak. A legutolsó s a legmegvetettebb életpályán működők részére 
is nyílik arra alkalom, hogy megtérjenek és éljenek. Ezt mutatja nagy
péntek. Az Üdvözítő mellett egy gonosztevőt feszítettek keresztre, aki 
üdvözült.

Olyan emberekhez szólunk, akik készek levetni a papi köntöst s 
mint a fent említett gonosztevő, hajlandók magukat Jézus mellett keresztre 
feszíttetni. Szeretnénk a papok szívében felkelteni ezt a kérdést: miképpen 
üdvözülhetek? Szeretnénk a lelkipásztoroknak odakiáltani: hagyjátok a 
kilencvenkilenc juhot s menjetek keresni az egyet, ami elveszett. Lássátok

_ *) D. Vorwerknek még 1918-ban jelent meg magyar fordításban fenti 
című könyve, amely ma már nem kapható. Ebből közlünk folytatólagosan 
részleteket.
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be, hogy saját lelketek az az eltévedt bárány, amit előbb meg kell men
tenetek, mert különben nem tudtok másokat megmenteni.

Kősziklákat, szakadékokat akarok mutatni, melyek útját állják a 
lelki pásztornak. Meg akarom kísérelni lépcsőket vájni a kősziklába, hogy 
át lehessen rajtuk menni s a szakadékok elé kerítést állítani, hogy senki 
le ne zuhanjon,

Aki ezeket a sorokat olvassa, gondolja azt, hogy ez nagypénteki 
munka, a Krisztus keresztje alatt íródott s a Krisztus keresztje alatt kell 
elolvasni.

Aki azt hiszi, hogy ennek az írásnak a címe a maga komoly kérdé
sével túl éles, annak jusson eszébe, Krisztus keresztjének egy szege van 
a kérdésben. Ezt a szeget lelkipásztorok, az emberhalászok s az apostolok 
verték bele, mikor a megfeszítettet cserben hagyták.

Péter, Tamás és Pál apostolok tapasztalták, milyen nehezen üdvözöl
nek a lelkipásztorok. Tudom, ők megalázkodnának a kérdés hallatára: 
üdvözülhet-e a lelkipásztor?

Vajjon mi különbek vagyunk-e Péternél, Tamásnál és Pálnál?
Ez írás tartalmára és címére az Ágostai Hitvallás e tételét kell alkal

maznunk: „Mindent amit itt mondunk, az aggódó lelkiismeret küzdelmére 
kell alkalmaznunk, mert e küzdelem nélkül az elmondottak nem érthetők."

Az olyan aggódó lelkiismeretek, akik Krisztus keresztje alatt össze
törték  s ismét fel is egyenesedtek, teológiai vizsga és talár nélkül is hű 
lelkészek és pásztorok lesznek. M.inél hívebbek lesznek, annál komolyabban, 
annál többször fogják e kérdést önmagukhoz intézni: üdvözülhet-e a lelki- 
pásztor? Ezt mindaddig megteszik, míg az Ür megadja rá a boldogító 
feleletet.

A lelkipásztorok üdvössége.
A lelkipásztor kivándorló karaván vezetője, mely elhagyja hazáját, 

hogy új országban találjon otthont. A szegény, sápadt emberek, a régi 
otthonban nem találtak elegendő kenyeret és világosságot. Remélik, hogy 
az új hazában jobb dolguk lesz. Remélik, hogy ott boldogok lesznek és 
mindenben bővölködnek.

Vajjon mi lesz, ha a vezető rossz úton halad, vagy ha félúton meg
áll? Nem vádolják-e majd utitársai mint egykoron Mózest vádolta a zsidó
nép, visszavágyódván az egyiptomi húsos fazekakhoz: a régi hazát elvet
ted, új hazát nem adtál helyette. Nem vezettél minket az ígéret földjére 
— most tönkre kell mennünk az úton. Átkozott légy!

A lelkipásztorok olyan emberek, akik hivatásuknál fogva hontala
nokká teszik az embereket itt e földön. Hivatásuknál fogva azt mondják 
gyülekezeteiknek: E világ nem hazátok! így keltik fel a szívekben a föl
diekkel való elégedetlenséget. S ezt jól teszik.

De jaj nekik, ha aztán nem vezetik népüket az igazi hon felé! Jaj 
nekik, ha csak elveszik a hazát, de nem adnak helyébe másikat! Jaj nekik, 
ha csak elégedetlenné teszik az embereket és nem teszik egyúttal meg
elégedettebbé! Jobb volna nekik, ha soha sem vállalták volna el a vezető 
szerepét.

Ha azonban hű vezetők, akik sokakat vezetnek üdvösségre, lehet-e 
akkor valakinek nagyobb boldogsága, mint a lelkipásztornak? Hazaérkezni 
valami fenséges érzés. De ez a fenséges érzés sokat veszít fenséges vol-
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tából, ha arra gondolunk: vájjon megismernek-e otthon, vájjon örülnek-e 
visszaérkezésemnek? Nagyon fájó érzés az, ha az embert saját szülővá
rosában senki sem ismeri, ha közönbösen haladnak el az ember mellett 
ott, ahol azelőtt lépten-nyomon barátságosan üdvözölték s melegen szorí
tottak vele kezet; fáj, ha senki sem köszön, senki sem nyújt kezet, senki 
sem hívja meg az embert. Nehéz az ilyen helyen jól éreznie magát.

Éppen ilyen nehéz lenne megszokni a mennyei városban, ha nem 
lennének ott jó ismerősök. Különösen a lelkipásztor, akinek kötelessége 
volt az embereket a mennyei hazába vezetni, érezné magát rosszul, ha a 
mennyben senki sem mondhatná: „Engem te vezettél a mennyei boldog
ságba, velem szemben híven teljesítetted hivatásodat."

Hogy mily nagy a hű lelkipásztor boldogsága ott fenn a mennyben, 
el sem gondolhatjuk. Hozzájön az egyik megdicsőült s azt mondja: „Kö
szönöm, hogy igehirdetéseddel hazavezettél.“ A másik meg így szól: „Em
lékezel még arra, hogy mily nagyon gyűlöltelek, de te nemesen megbo
csátottál s szereteteddel meggyőztél engem?" Egy harmadik arra emlé
kezteti, mikor ketten a titkos kamrában imádkoztak s azt mondja: „Abban 
az órában születtem újjá."

Olyan öröméi: s boldogságot fog a hű lelkipásztor érezni, mint a 
családapa családja körében érez, vagy mint az édesanya, midőn gyermekei 
nagy betegségből épülnek fel. Ha a mások boldogsága olyan, mint egy 
virágpompában álló fának szépsége, akkor az ő boldogsága olyan, mint 
a tó partján álló fa, mely saját képét a .víz tükrében szemlélheti. Boldog 
lelkeket találni, akiket a lelkipásztor vezetett a mennyei boldogságra, 
vájjon nem ez a legnagyobb boldogság ott, a boldog örökkévalóságban? 
Halvány képe ez annak a boldogságnak és örömnek, amit Jézus érez 
akkor, mikor látja az általa megváltott bűnösöket hazatérni az Atyához.

A mások boldogsága olyan mint a pásztorfiú örömujjongása, mikor 
a zöld pázsiton állva ifjúságának minden erejéből a friss hegyi levegőbe 
kurjantgatja  örömét.

De a hű lelkipásztor öröme olyan, mint a pásztor örömújjongása, 
melyet az Isten alkotta hegyek hétszeres visszahangban adnak vissza.

Vagy ha arra gondolunk, hogy az örökkévalóságban nincs kérkedés 
s a mondottakat talán dicsekvésnek lehet nevezni, úgy azt is mondhat
juk, hogy a hű lelkipásztor öröme olyan, mint egy öreg szolga öröme, 
midőn ura hazaérkezik abba a kastélyba, melyben ő őrizte a szőnyegeket, 
ő díszítette az ajtókat virágkoszorukkal s ő törölte a székekről a port.

Ha egyszer itt lesz a nagy óra s más szemekkel látunk, te édes test
vérem, ki e sorokat olvasod s én, aki írtam, hogy neked s magamnak 
szolgáljak ez által, akkor adja az Ür, hogy mindketten hallhassuk amaz 
örömhírt, amit a hű szolga hallott: Menj be a te uradnak örömébe!

A lelkipásztorok megtérése és hű kitartása az Ür mellett.
Simon Péter a Genezáret tó partján áll. Tavaszi napsugár fürdik a 

kéklő habokban. Napszámosok teli hálókat húznak ki a partra. Péter egy 
pillanatig önfeledten bámul maga elé. A következő pillanatban azonban 
Jézus elé borul s azt mondja: „Uram távozz tőlem, bűnös ember vagyok". 
Megtért! A földi gondolkodás helyébe a tanítvány, a, Krisztus-követő 
gondolkozása lépett. Az Üdvözítő jósága bűnbánatra késztette. Jézus 
pedig? Barátságosan lehajol az előtte térdeplőhöz, felemeli s így szól:
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„Ezentúl embereket fogsz halászni." Amint Péter megtért,  nyomban az 
emberhalász magasztos hivatalába iktattatott be.

Ismét fényes napsugár ragyogja be a Genezáret tavat. Jézus s 
néhány tanítványa a tó partján állanak. Péter is köztük van. A feltáma
dott Ür háromszor kérdi Pétert, aki őt megtagadta: „Simon, Jónásnak 
fia, szeretsz-e engem?" Péter pedig örömmel mondja: „Uram, te mindent 
tudsz, te tudod, hogy szeretlek Téged!"

Péter megtért: a fél krisztuskövetőből egész krisztuskövető lett. 
A megtérést megint nyomban követi a hivatalba iktatás, Pétert  az Úr 
újra az emberhalász, a pásztor, a lelkipásztor hivatalába, iktatja.

Antióchiában, a szíriai homokon Péter és Pál egymással szemben áll
nak. Péter megtagadta jobb meggyőződését, engedett a zsidó ügynökök
nek s nem vett részt a pogány-keresztyének szeretetvendégségén. Pál 
lángoló szavakkal mutatta ki a helyes álláspontot. Azt mondta Péternek, 
ha az ember nem akar képmutató lenni, akkor meggyőződéséhez híven 
kell élnie. Péter, aki már kétszer tért  meg, nem maradt következetes.

De íme: Rómában a poroszlók egy kereszt köré csoportosulnak. 
P étert  akarják megfeszíteni. Azt kéri, hogy fejjel lefelé feszítsék a ke
resztfára. Ügy érzi, nem méltó arra, hogy éppen úgy feszítsék fel, mint 
Urát, Jézust. Most végre tökéletes Péter megtérése és hű kitartása az Ür 
mellett.

Péter története igazolja e tételt: a lelkipásztoroknak meg kell térniök 
és híven kitartani az Ür mellett. Van olyan megtérés, amit nem követ 
a hű kitartás, amit elölről kell kezdeni s erősíteni, mélyíteni, hogy igazán 
az élet igazságává legyen. Olyanok is rászorulnak a megtérésre, akik 
már emberhalászokká, pásztorokká hívattak el. Még sokkal inkább rászo
rulnak az Űr melletti hű kitartásra!

Szükséges, hogy a lelkipásztorok, akik másokat a megtérésre s az 
Űr melletti hű kitartásra buzdítanak, gondolkozzanak a maguk megtérésé
ről és megmaradásáról.

Mi a megtérés? E szó hallatára egész csomó teológiai vita jut 
eszünkbe. Soraimnak azonban nem az a célja, hogy rámutasson ezen 
vitákra. Fogalmi meghatározásoknak nincsen 'helyük ott, ahol az örök 
élet után áhítozó lelkeknek adandó feleletről van szó. Csak éppen meg 
akarom említeni, mit mond a biblia a megtérésről.

Ha ezt a három szót, amit a biblia a megtérésről használ (a héber súb, 
a görög epitrephein és metanoia) egymással összehasonlítjuk, a megtérés 
fogalmának három fajtáját kapjuk. Elfordulás az eddig követett életmód
tól, odafordulás egy új cél felé, megváltoztatása a gondolkozásmódnak.

E szó: metanoia, ami a gondolkozás megváltoztatását jelenti, egy
úttal azt a fontos gyakorlati kérdést is megvilágítja, vájjon a megtérés 
rögtöni-e vagy lassú fo'yamatú, egyszeri-e, vagy többszöri.

Fenti kifejezés arra enged következtetni, hogy valaki eddigi élet
módjával homlokegyenest ellenkező módon kezdhet élni, egyszerre min
den átmenet nélkül, de azt is jelenti, hogy valaki csak hosszabb idő lefo
lyása alatt változtatja meg gondolkozását. A gondolkozás megváltozta
tása úgy is történhetik, hogy valaki hirtelen jobbra fordul át — észak 
helyett délnek tart. De az ember félkör alakban is fordulhat el eddigi 
útjától s így tart egy másik irány felé. Először északról északkeletnek,
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aztán keletnek, míg végül egészen délnek tart. A megtérés így lehet 
rögtöni, egyszeri, lassú és megismétlődő. A biblia mindkettőre mutat pél
dát. Pálnak a megtérése rögtöni, egyszeri. Péteré lassú, ismétlődő.

A megtérésnél tehát nem az elfordulás ideje, módja a fontos, hanem 
egyedül az új irány, az új út.

Ha valaki lassan fordul északról délnek s a romlás 'helyett a bűn
bocsátó kegyelem felé veszi útját,  úgy ez minden esetre jobb, mintha 
hirtelen fordulna, de nem lenne képes egészen délnek fordulni, hanem 
csak keletnek. Ha valaki, aki eddig nyugat felé ment, félkörben dél felé' 
fordul, úgy sokkal jobb irányt követ, mintha teljes fordulatot te tt volna 
kelet felé s éppen olyan távol lenne a jó úttól, mint előbb. Ez az utóbbi 
eset akkor áll be, há valaki a testiekben való élvezethajhászástól elfordul, 
de most a lelkiek terén lesz élvezethajhászó és beképzelt büszke.

A megtérésről tehát másképpen kell gondolkoznunk. Nem a megté
rés ideje és módja a fő, hanem a megtérés utáni azon útirány céltudatos 
betartása, mely Istenhez és az üdvösséghez vezet.

Még egy fontos kérdés vár eldöntésre. A megtérés isteni, vagy em
beri ténykedés-e? A biblia ugyan azt mondja, hogy minden az isteni kegye
lemtől függ. Isten előtt nincsen dicsekvés, az ember a maga bűnös mivol
tában teljesen erőtlen, elvész; de ugyanakkor azt is mondja, hogy az 
emberek csak imádkozzanak és térjenek meg. Fogadjuk el, hogy mindkét 
állítás egyezik: a megtérés teljesen Isten műve s teljesen az ember műve! 
Erre mutat az apostol is, mikor azt mondja: „Szerelmeseim félelemmel 
és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket. Mert az Isten az, aki 
munkálja bennetek, mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből!" 
(Fii. 2, 12—13.)

Azt a bűnös embert, aki a maga romlásába rohan, de megtér, egy 
gyermekhez hasonlíthatjuk, aki egy szakadék felé fut, de apja megmenti. 
E kép alapján megvilágíthatjuk a megtérés különböző fajait.

Azok, akik azt mondják, hogy a megtérés csak az ember műve, 
(mint az egyháztörténetben szereplő pelagiánusok is mondják), a képet 
így magyarázzák: a gyermek, mikor meglátja a szakadékot, magától fog 
visszatérni. Megmentését a saját belátásának és, szabad akaratelhatározá
sának köszönheti.

Azok pedig, akik a megtérést teljesen isteni műnek mondják (mint 
Augustinus), így magyarázzák: Az apa követi a gyermeket a nélkül, hogy 
ez észrevenné és akarná. Hátulról megfogja, elviszi a szakadéktól az 
apai házba, még akkor is, ha a gyermek ellenkeznék.

Azok, akik a megtérést részben isteni, részben emberi műnek ta r t 
ják (mint a semipelagianusok teszik), azt mondják: Részben az Atya hívó 
szava ta rto tta  vissza a gyermeket a szakadéktól, részben pedig a gyermek
nek az atyához való közeledése.

A megtérés helyes fogalma szerint (mely a bibliával is egybevág), 
mely szerint a megtérés teljesen az Isten és teljesen az ember műve, a 
fenti képet így magyarázhatjuk: mialatt a gyermek a szakadék felé megy 
a nélkül, hogy sejtené, milyen veszély fenyegeti ott, felhangzik az apa 
hívó szava: „Gyere csak adok valamit!" Ez a hívó szó a gyermeket vissza
térésre bírja, irányt változtat, megfordul és egyenest apja karjaiba fut.

A gyermek nem jött magától arra a gondolatra, hogy visszatérjen.
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Hogy visszafordult, nem az ő érdeme. Az apa hívó szava s ígérete, jósága 
volt a gyermek megmentője.

Az apa hívó szavának azonban az volt az eredménye, hogy a gyer
mek tudatosan visszafordult. Ha a gyermek nem akart volna visszafordulni 
s nem hitt volna apja ígéretének s ajándékát semmibe vette volna, nem 
is lehetett volna megmenteni.

A személyes Istennek személyes szelleme viszi végbe az emberben 
a megtérésnek személyes cselekedetét és nem valami mágikus varázserő. 
A megtérés tehát nem más, mint olyan isteni cselekvés, mely az ember 
szellemi életén átmenve annak személyes cselekedetévé lett.

Szükség van-e a megtérésen kívül még az Úr melletti hű k ita r
tásra is?

Már Péter esetében láttuk, hogy a megtért ember nem marad mindig 
a helyes úton, tévedhet. Megtörténhetik, hogy a keresztyén ember, aki 
minden feladatának eleget tett, a kísértéseknek ellent állott, egyszer csak 
megtántorodik. A legjobb anyák néha a legrosszabb anyósok. Erélyes 
apákból sokszor igen gyenge nagyapák lesznek. Szerény, egyszerű falusi 
papokból sokszor gőgös, világias városi papok lesznek.

A Szentlélek elleni bűnről szóló tan is mutatja, hogy van olyan meg
térés,.. amely nem tart  ki híven az Úr mellett és éppen azért szomorúan 
végződik. Megtörténhetik, hogy olyanok lesznek visszaeső bűnösök, akik 
szívükbe s lelkűkbe vésték volt az isteni kinyilatkoztatást. Csakis az ilyen 
emberek vétkeznek a Szentlélek ellen. Ilyen bűnbe csak a megtért lélek 
esketik.

A megtéréshez okvetlenül hozzátartozik s annak kiegészítő részét 
képezi az Úr melletti hű kitartás. Nem elég új irányt választani, hanem 
a mellett híven ki is kell tartani. A gondolkozás megváltoztatásához a 
megváltozott gondolkozás melletti kitartásnak kell jönnie.

Amint a megtérés fogalma a Bibliában többféleképpen van kifejezve, 
éppen úgy az Úr melletti hű kitartásnak is többféle kifejezése van. így 
pl. „a keresztyéneknek hivatásukban meg kell erősödniök“, „a keresztyé
nek legyenek erős szivűek". Minden kegyelem által történik. A szíveket 
gyámolítani kell. Krisztus szolgái próbára tétetnek s híveknek kell talál- 
tatniok.

K atedrán.
Az osztályozás kérdése a vallástanításban.*)

Summa:
1. Kötelességünk osztályozni. Ezért hűséggel és komolyan 

osztályozzunk.
2. Lelkipásztori feladatunk nem akadálya a vallástanításnak, 

tehát a komoly osztályozásnak sem.
*) Cikkem első fogalmazványát — kérésemre — több vallástanító 

kartársam elolvasta. Szíves fáradságukat és hozzászólásukat ez úton is 
hálásan köszönöm. Észrevételeiknek az újabb fogalmazásban sok hasznát 
vettem.
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3. Az osztályozás a vallástanításban — a vallástanulás minő
sítése. A feleletek minősítésén kell alapulnia.

4. A tanuláson kívül bizonyos mértékig számításba vehetjük 
a magatartást is.

5. Osztályozásunk mértéke tanításunk körülményeihez iga
zodik. Kívánatos, hogy a félévi, évvégi osztályozásban tartóz
kodjunk az elégtelen jegy adásától. Legyünk igazságosak és 
következetesek osztályozásunkban.

6. Az osztályozás hasznos mind a tanulókra, mind a vallás
tanító lelkészre nézve. Ellenőrizhetjük vele tanításunk hatékony
ságát. ,4 hűséges osztályozás egyik bizonysága egyházunk ere
jének.

7. Szükséges volna hivatalos utasítás az osztályozásról.
1. Induljunk ki abból a tényből, hogy van'osztályozás vallástanításunk

ban. Akár tetszik nekünk, akár nem, kötelességünk osztályozni. Mivel pedig 
kötelességünk, nem teljesíthetjük e kötelességünket sem immel-ámmal, 
tessék-lássék, hanem csakis hűségesen.

Komolyan kell vennünk az osztályozást. Hiába mondja valamelyikünk, 
hogy az ő szemében nincs értéke a vallástanítási osztályzatnak, — ez nem 
változtat azon a tényen, hogy valamilyen osztályzatot mégis csak ad. 
Mihelyt beírja vagy beíratja a vallástanítási jegyet, az nyomban önállósul 
tőle; jelenteni fog valamit a többi jegy sorában, a tanulónak, tanulótársak
nak, tanítónak, tanítónőnek, osztályfőnöknek és a családnak. A vallástaní
tási jegy bizony nemcsak a statisztika dolga. Ezért ha valamelyikünknek 
az a szokása, hogy minden tanítványának jelest, kitűnőt ad, akkor ez a 
könnyed elintézése kötelességének csak az ő szemében jelentéktelen; való
jában meg nem akadályozhatja, hogy mások ne vegyék komolyan. Az egész 
magyar keresztyénségre nézve súlyos ítélet lenne, ha semmi hitele sem 
volna hazánkban a vallástanítási jegynek.

A vallástanítási jegynek igenis van értéke, van hitele hazánkban; Ezért 
minden hűtlenül adott jegynek károsak a következményei. Isten ugyan jóra 
tudja fordítani a gonoszát, de istenkísértés abban a tudatban felületeskedni 
és hűtlenkedni, hogy majd jóváteszi az I s te n . . .

Aki tehát nem osztályoz komolyan, árt vele a tanulóknak, kartársai - 
naik, szolgatársainak, a vallástanításnak, a magyar nevelésügynek, egyhá
zunknak és népünknek. Aki- viszont hűségesen gazdálkodik az osztályozás
sal, használ mindezeknek.

Mi sem kényelmesebb, mint mindenkinek jelest-kitűnőt adni. De hogy 
mennyire hamis ezt a kényelmeskedést azzal igazolni, hogy úgy sem szá
mít a vallástanítási jegy, ezt szintén könnyű belátni. Hát ha igazán ^ern- 
mit sem számít a vallástanítási jegy, akkor milyen érdeket sért az, hogy 
akár hármast is adunk — érdem szerint?

2. Egy érvelés fogadható el csak komolynak a mellett, hogy latolga
tás nélkül mindenkinek, vagy szinte mindenkinek jó jegyet adjunk. Ez az 
érvelés azonban csak másodsorban tartozik az osztályozás ügyére, első
rendűen pedig magára a vallástanításra vonatkozik. E szerint az érvelés 
szerint az osztályozás, ha az érdem szerint történik, árt a lelkész és a tanít
vány lelkipásztori viszonyának. Nyilvánvaló, hogy e mögött az a felfogás 
van, hogy a vallásórák elsősorban a lelkipásztori gondozás alkalmai.
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De itt az a kérdés, hogy szabad-e szembeállítani egymással a vallás- 
tanítást a ielkipásztori szolgálattal. Ilyen s z e m b e á l l í tá s  csak akkor volna 
jogosult, ha abból a célból tanítanánk, hogy osztályozhassunk. De az osz
tályozás csak járuléka vallástanításunknak. Maga a vallástanítás semmi
képpen sem akadálya a lelkipásztori munkának. A rossz tanítás valóban 
akadálya. De ezen nem úgy kell segíteni, hogy nem tanítunk, hanem úgy, 
hogy jó l tanítunk.

De akkor is kérdés az osztályozás, ha nem állítjuk ugyan szembe egy
mással a tanítást és lelkipásztorolást, hanem csak, mérlegeljük, melyik 
szükségesebb, melyik fontosabb. Elég ennyit mondanunk: a vallásóra egyre 
inkább lelkipásztorkodás, és viszont egyre kevésbbé anyagközlés és számon
kérés, -— és máris kérdésessé válik az osztályozás. Erre nézve a követke
zőket kell meggondolnunk.

a) Hogy mi a vallástanító lelkész munkája, ezt egyházunkban a Vallás- 
tanítási Utasítás mondja meg. Az Utasítás világosan megállapítja, hogy 
a vallásórának istentiszteleti jellege van. Tehát nem hibáztatható a tekin
tetben, hogy egyoldalúan az értelmi munkának kedvez. De ugyanakkor 
világos belőle az is, hogy a vallásórán tanítunk. Kötelességet mulasztunk, 
ha nem tanítunk.

b) Már most lehetséges, hogy az Utasítás rossz, elavult, az élet tovább 
haladt, nem bírja el az Utasítás kötöttségét. Elméletileg lehetséges, hogy 
a vallástanító éppen azt tartja kötelességének, hogy ne tanítson a vallás
órán, hanem elsőrendűen lelkipásztorkodjék. Igen ám, de amikor az Uta
sítás készült, akkor már nem, volt új a gondolat, hogy a vallástanító lelkész 
legyen s maradjon a vallásórán is lelkipásztor. Tehát a lelkipásztori érdek 
és a tanítási érdek összevetése és rangsorolása nem új dolog. Az Utasítás 
már felelt a kérdésre, nem azóta vetődött fel az.

c) Tévedés, hogy a tanítás akár időileg, akár fegyelmezési okból aka
dályozza Ielkipásztori szolgálatunkat. Ám fogjuk fel a tanítást csupán kere
tül, eszközül lelkipásztori munkánkhoz! De akkor is éljünk hűségesen ezzel 
az istenadta kerettel és eszközzel. Ha azt tapasztalják tanítványaink, hogy 
mi kényünk-kedvünk szerint használjuk fel a vallásórát, akkor mi módon 
becsüljék bennünk a kötelességteljesítő lelkészt? Ideig-óráig kedvessé tehet
jük magunkat azzal, hogy nem tanítunk, de tartósan nem, és ami még 
fontosabb, megfosztjuk egyházunk ifjú tagjait attól az alkalomtól, hogy 
megtanulhassák egyházunk tanítását és történetét. Nem az az igazi lelki
pásztori szeretet, amely mentesít feladatok alól, hanem az, amely gondos
kodik a feladatok teljesüléséről. Tanítványainknak kötelességük, hogy 
tanuljanak: megismerjék a Bibliát, egyházunk tanítását és történetét. 
Kötelességük teljesítését megkönnyíthetjük. De az nem lelkipásztori szere
tet, hogy nem adjuk át nekik azokat az ismereteket, amelyekre szükségük 
van mint evangélikusoknak. Ellenkezőleg éppen abból látják meg lelki- 
pásztori hűségünket, hogy tapasztalják: a sokféle hátráltató akadály elle
nére is mindent elkövetünk, hogy megtanulják azt, amire szükségük is van 
az életben, s amit kötelességük is megtanulni. A tanítás nagyon jó eszköz 
lelkipásztori szolgálatunkban. Az óra „eltöltése11, mesélgetéssel, beszélge
téssel való kitöltése éppenséggel nem épít.

Bizonnyal egyikünk se helyeselné, hogy középiskoláink magyar szakos 
tanárai oly módon akarnák biztosítani a tanulók érdeklődését és tartós 
szeretetét a magyar irodalom iránt, hogy nem adnak nekik leckét, nem 
kérdezik ki őket ismeretük felől, nem szorítják rá őket a tanulásra. Persze, 
hogy. rossz tanítással egész életükre el lehet venni a kedvüket a magyar 
irodalom ' becsülésétől és kedvelésétől. De viszont az is igaz, hogy a jc 
irodalomtanítás s az ezzel együttjáró tanulás, ismeretről váló számadás 
kiváló eszköz a jó tanár kezében arra, hogy megtanítsa becsülni, ismerni, 
olvastatni a magyar irodalmat.

d) De vájjon a tanulók egyre fokozódó elfoglaltsága, a vallásórákra 
járás és készülés mind nehezebbé válása nem kényszerít-e bennünket, hogy
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a tanítás érdekét háttérbe szorítsuk? Nem. Igazíthatjuk a körülményekhez 
a mértékünket, amelyhez hozzámérjük a számonkérésnél a tudást, de nem 
menthetjük fel magunkat egyetemlegesen a tanítás kötelessége alól. Minél 
nehezebb járni s készülni tanítványainknak a vallásórákra, annál több szük
ségük van arra, hogy biztosak legyenek egyházunk tanításának ismereté
ben. Következésképpen annál nagyobb a felelősségünk tanítványaink iránt.

e) Hogy a vallástanítást feláldozhatjuk-e a lelkipásztori szolgálatnak, 
ez a kérdés már azért is hamis, mert ugyanígy azt is kérdezhetnők, hogy 
az istentiszteleti igehirdetést feláldozhatjuk-e a lelkipásztori érdeknek. Mi 
fontosabb, az ige hirdetése-e, vagy pedig az, hogy a lelkész tanúsítsa: sze
reti a gyülekezetét. Ugye, a lelkész éppen akkor tanúsítja gyülekezete 
iránti lelkipásztori hűségét és szeretetét, amikor hirdeti, ,,tanítja" Isten 
igéjét. Ugyanígy a vallástanító lelkész is akkor tanúsítja a tanulók iránti 
lelkipásztori hűségét és szeretetét, amikor tanítja őket.

f)  Vájjon a lelkipásztori munka előbbre helyezése — a tanítás rová
sára — nem függ-e össze — legalább is egyeseknél — azzal, hogy a taní
tás nehezebb, mint a lelkipásztori gondozás? Kétségtelen, hogy mind a 
kettőhöz kell tálentom s kell hivatásbeli készültség; az egyikhez talán több 
tanulás, a másikhoz talán több imádkozás kell. Valójában tehát, az Isten 
előtti számadás mértékével mérve, egyik nem könnyebb a másiknál. De amit 
emberileg meg tudunk mérni, abban könnyebb a készülésre nem szoruló 
elbeszélgetés, mint a tanítás. S ezt tanítványaink is hamar észreveszik, és 
nem fognak becsülni érte . . .

Miután mindezt higgadtan és a magunk mentegetéséről alázatosan le
mondva megfontoltuk, megállapíthatjuk, hogy a lelkipásztori szeretetet 
érvényesíthetjük vallástanításunkban a nélkül, hogy tanító kötelességünkből 
egy fikarcnyit is engednénk, következőleg osztályozhatunk is hűségesen, 
vagyis jelest-kitűnőt csak érdem szerint adunk.

Lelkipásztori szeretetünk egyenesen kötelességünkké teszi, hogy meg
éreztessük tanítványainkkal mindazoknak az ismereteknek a fontosságát 
és értékét, amelyeket a vallásórákon meg kell tanulniok. Tanítványainkat 
amúgy is sűrűn fenyegeti az a veszély, hogy kisebbrendűeknek fogják ma
gukat érezni más egyházakhoz tartozók mellett. Már most, ha azt látják, 
hogy másutt komolyan veszik a vallástanulást, nálunk nem, akkor ma
gunk is hozzájárulunk kisebbrendűségi érzetükhöz. Csak a kegyetlenség 
elriasztó, a kötelességreszorítás tiszteletet kelt!

3. Az osztályozás a vallástanításban =  a vallástanulás minősítése.
Általában az a kötelességünk, hogy félévkor és év végén osztályoz

zunk, esetleg az évharmadkor, és talán az intések-rovások alkalmain. Ahol 
az ellenőrző értekezleteken számbaveszik a tanulók előmenetelét minden 
tárgyból, ott helytelen volna részünkről, hogy nem kapcsolódunk bele 
kartársaink ellenőrző munkájába. Lehetetlent nem kívánhatunk egymástól. 
Tehát nem tehetjük egymás számára kötelességgé, hogy mindegyikünk 
résztvegyen mindazoknak az iskoláknak minden ellenőrző értekezletén, 
amelyekbe tanítványaink járnak, hiszen némelyikünk az iskolák hosszú 
sorából szedi össze taítványait. De elvi okokból ne hagyja egyikünk se\ki- 
használatlanul a lehetőséget. Különben is igen sokféle érdek fűződik ahhoz, 
hogy ismerjük tanítványaink tanárait és iskoláit. Aki tehát nem tud min
den félévkor, minden ellenőrzéskor, minden év végén mindegyik iskolába 
elmenni, az ezzel az ürüggyel ne maradjon el valamennyiből, hanem fel
váltva és az esetleges szükség szerint menjen el azokba, amelyekbe ráér 
elmenni.

Ezentúl egyszerűség kedvéért csak félévi és évvégi osztályozást, vagy
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még rövidebben osztályozást fogok írni, de amit ezentúl írok, értem az év
közi osztályozásokra is.

A félévi s évvégi osztályozásnak a feleletek minősítésén kell alapulnia. 
Feleletekről szólok, de távol áll tőlem, hogy valami régimódi feleltetésre 
gondoljak. Feleleten értem a tanuló minden megnyitatkozását, .amellyel 
számonadja tanulását, a megtanult anyag ismeretét. Mindegy, hogy ez a 
„felelet" egy mondat-e, egy összefüggő rész vagy éppen az egész lecke 
elmondása-e. (A legutóbbi eset ugyan helytelen, de vessünk számot vele is.)

Tételemben a hangsúly azon van, hogy az osztályozásnak a feleletek 
minősítésén kell alapulnia. Ehhez képest mellékes kérdés, hogy az egyes 
feleleteket osztályozzuk-e, és hogyan végezzük ezt.

Nekem az a meggyőződésem, hogy félévkor, év végén csak akkor 
tudok hűségesen osztályozni, ha az egyes feleleteket osztályozom. Benyo
mások, homályos emlékek alapján nem tudok megbízhatóan, híven osztá
lyozni. Tehát még akkor is, ha valaki ellenzi a tanári zsebkönyv használa
tát, azt. hogy magán az órán jegyezzem be a feleletek minősítését, szük
séges. hogy legyenek feljegyzéseim. Természetesen az az eszményi, hogy 
nem használok noteszt az órán. De hogy ne legyek kénytelen használni, 
ahhoz sok minden kell. Mellőzhetem, ha kevés a tanítványom, észben tudom 
tartani sokáig tanítványaim feleleteteit, kitűnő az emlékezőtehetségem, 
mentes vagyok elfogultságtól. De ha sok az órám, sok a tanítványom, 
szerteágazó a munkám, s még ha ezenfelül tehetségem sincsen a feleletek 
észbentartására (ez nem szégyen), akkor bizony csak használjam a noteszt. 
Az óraközök még akkor is felhasználhatók okosabbra, mint osztályozásra, 
ha egy helyben tanítok, 9 nem kell egyik iskolából a másikba szaladnom. 
Esetleg rámfér a pihenés, okosabb elbeszélgetni tanítványáimmal vagy a 
kartársakkal, hasznosabb megnézni, mit fogok tanítani, énekeltetni a követ
kező órán. Miért fecséreljem a drága időt arra, amit magán az órán is 
elvégezhetek a tanítás kára nélkül?

Az állami gimnáziumi utasítás óv az osztályzatok bejegyzésétől — a 
tanulók előtt. De először is: nincs egyenesen tiltva a feleletek minőségének 
bejegyzése, másodszor pedig a legtöbbünknek meg kell alkudnia nehéz 
helyzetünkkel: délutáni, csoportos tanításunk miatt mi sokkal nehezebben 
tájékozódhatunk tanítványaink előmeneteléről, mint más tárgyakat tanító 
kartársaink.

Hogy pedig a feleletek minősítése, legalább is az óra elteltével, meny
nyire szükséges az állami utasítás szerint is, arra elegendő bizonyíték az 
az osztályozó osztálynapló, amelybe minden tanár köteles bejegyezni a 
feleletek és írásbeli dolgozatok jegyét.

A notesszel vissza lehet élni. Lehet beleiegyezni hirtelen haragból, 
rosszkedvből. Lehet az időt fecsérelni a noteszben való lapozgatással. Lehet 
idegesíteni a tanulókat tempós kiszólítással, misztikus, nagyképű bejegyez- 
getéssel. De mindez a visszaélés nem indok arra, hogy a jó vallástanító 
lelkész ne éljen zsebkönyvvel, ha ez segíti feleltetésében.

Már pedig segíti. Á noteszből — akár feleltetéskor, akár óra előtt 
vagy után — ellenőrizhetjük magunkat, hogy nem vagyunk-e ötletszerűek 
a feleltetésben. Óva intek mindenkit a rendszeres feleltetéstől is. Tanítvá
nyaink hamarabb észreveszik a rendszerünket, mint mi rádöbbenünk a hi
bánkra. Mi legfeljebb csodálkozunk, hogy tanítványaink számítanak: ma 
felelek, ma biztos nem fele lek . . .  Ök nem csodálkoznak. De fia súlyos hiba 
a valamilyen rend szerint való feleltetés (ilyen például az is, hogy senki 
nem felei másodszor addig, amíg mindenki nem felelt egyszer), akkor
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ugyanilyen súlyos hiba az is, hogyha nem törődünk azzal, ki felelt már, s 
ki mikor telelt utoljára. így könnyen abba a veszedelembe esünk, hogy rá
szokunk egyeseknek a feleltetésére, akár azért, mert kedveljük őket és 
szeretjük hallani szép feleletüket, akár pedig azért, mert nem. szoktak tudni. 
A mindig értékes közepesek így kiesnek a serkentő ellenőrzésből, elesnek 
a dicsérettől és' intéstől.

A zsebkönyv hasznát fokozhatjuk az által, hogy kihasználjuk a vona
lozást. A nélkül, hogy mi újabb vonalakat húznánk benne, beoszthatjuk 
a megvonalazott teret úgy, hogy láthatjuk, melyik hónapban felelt a tanít
ványunk. Nagyobb és kisebb szánt alkalmazásával pedig meg tudjuk külön
böztetni, hogy éneket vagy más leckét kérdeztünk-e tőle.

A feleletek minőségének (akár észbentartás, akár a noteszbeli jegyek 
révén) kapcsolatban kell lennie a félévi-évvégi osztályzattal, de ez koránt
sem hatalmaz fel bennünket a félévi-évvégi osztályzat gépies kiszámítására. 
Hasznos a számtani középarányos kiszámítása, de nem köthetjük gúzsba 
magunkat; tehát ha valamelyik rendes tanítványunk feleletei közül az 
egyik kiugrik, feltűnően rosszabb a többinél, de ez nyilvánvalóan kivétel, 
akkor legalább is az év végén ne büntessük osztályzatának lerontásával. 
Ilyen esetben az igazságosság érdekében adjunk neki módot, hogy „ja
vítsa" ki osztályzatát.

Mind a sajátmagunk, mind a vallástanítás megbecsültetése javallja 
azt is, hogy legyen harmóniában a feleletre beírt jegyünk és félévi-évvégi 
osztályzatunk. Annak a mértéknek, amelyet az osztályozásnál alkalmazunk, 
visszaható befolyása is van a feleletek minősítésére. Nem a következetlen
ség vádjától félünk, hanem hitelünket és tárgyunk becsülését féltjük, ami
kor óvunk attól, hogy se ne ijesztgessünk évközben, se ne legyünk egy
szerre jószívűek az évvégi osztályozásnál.

4. Térjünk vissza a tételhez: az osztályozásnak a feleletek minősítésén 
kell alapulnia. Vagyis nem a templombajárást, nem a kegyességet osztá
lyozzuk. Itt csak azt az engedményt tehetjük magunknak, hogy bizonyos 
mértékig számításba vesszük a tanuláson kívül a magatartást is.

Gyakori kísértés, hogy a templombajárást fő tényezőnek vegyük osz
tályozásunkban. Vannak kartársaink, akik elkerülhetetlennek tartják ezt. 
Némelyik úgy oldja meg a dolgot, hogy négyest ír be a zsebkönyvébe 
annak a tanítványának, aki nem ment istentiszteletre, — mintha csak elég
telenül, rosszul felelt volna a leckéből. Ez azonban helytelen eljárás, mert 
van egyéb eszközünk arra, hogy rászorítsuk tanítványainkat a templomba- 
járásra. Jogunk van kérni, hogy az iskola igazolatlan órának számítsa az 
istentisztelet elmulasztását, és hogy leszállíttassuk tanítványunk magavise
leti jegyét. Ha félünk ezeknek a megtorlásoknak az alkalmazásától, akkor 
nem kevésbbé félhetünk a négyestől, hiszen ennek is csak akkor van ér
telme, ha félévkor, év végén is merjük megmutatni a négyes jegyek követ
kezményét. Igen ritka lehet az az eset, hogy a vallástanító lelkész éppen 
ezzel az eszközzel tudja elérni, hogy tanítványa járjon templomba. Egyik 
kartársunk ismer ilyen esetet. Ilyen kivétel — írja —, „amikor a szülő 
nyilvánvaló hazugságokkal, kifogásokkal igazolná sorozatosan (esetleg más- 
vallású) gyermekének • templomi mulasztását; vagy a gyermeket ugyan 
tanulásra bíztatja, de egyebekben kihívóan fumigálja (semmibe veszi), sőt 
fumigáltatja (semmibe véteti) vele egyéb kötelezettségeit". Valóban elő
fordulhat, hogy az apa vagy az anya készakarva távoltartja másvallású 
gyermekét az evangélikus istentisztelettől. .. De nehéz kérdés, hogy sza
bad-e az ártatlant büntetni a bűnös helyett. És vájjon lehet-e egyikünk
nek is pusztán az a célja, hogy a templonibajárás most legyen biztosítva, 
— még annak az árán is, hogy a tanítványunk később annál kevésbbé fog 
istentiszteletre járni? Ezért csak nagyon tapasztalt, bölcs kartársaink élje- 
nek ezzel az eszközzel.
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A templomba nem járásnak egyébként is igen sok az oka. Nem ritkán, 
különösen az idősebbeknél, például az, hogy nem kapják meg a prédiká
cióban, amit meg kellene kapniok .. . Annak az energiának, amelyet tanít
ványaink büntetésére fordítunk, legalább egy részét kellene szánnunk, hogy 
jobbá tegyük kartársaink és a magunk igehirdetését.

Természetesen kötelességünk, hogy számba vegyük tanítványaink 
templombajárását. De a helyett, hogy a mulasztást a vallásiam osztályzat 
lerontásával toroljuk meg, célszerűbbnek látom azt, hogy időnként közöl
jük tanítványaink szüleivel (ill. azok helyetteseivel), mit tapasztaltunk tanít
ványaink istentiszteletre járása körül. A vallástanítást végző lelkészek nagy 
elfoglaltsága miatt ez leginkább úgy volna megvalósítható, hogy rendelke
zésükre állna többféle szövegű értesítés, és így szinte csak a postázás volna 
a tennivalójuk. Ilyenféle szövegváltozatok állhatnáriak az értesítésen: „N. 
N. tanuló tapasztalatom (az ellenőrzés tanúsága) szerint rendszeresen részt- 
vesz egyházunk istentiszteletén. Kérem szüleit, gondoskodjanak tovább is 
arról, hogy gyermekük minden vasárnap és ünnepnap, még az iskolai szü
netekben is, pontosan résztvegyen egyházunk istentiszteletén." „N. N. tanuló 
tapasztalatom (az ellenőrzés tanúsága) szerint hanyag az egyházunk isten- 
tiszteletén való részvételben. Kérem szüleit, gondoskodjanak arról, hogy 
gyermekük ezentúl pontosan vegyen részt egyházunk istentiszteletén. Külön 
is kérem, hogy erről még az iskolai szünetek idején is szíveskedjenek gon
doskodni." Valószínűleg kívánatos lenne az értesítésben közölni a látoga
tandó istentisztelet idejét (Budapesten még a helyét is, vagy az Evangé
likus Családi Lapra való figyelmeztetést). Ilyen értesítés-nyomtatványról és 
a szétküldés postaköltségének fedezéséről valami országos vagy legalább is 
egyházkerületi szervnek kellene gondoskodnia.

Világos, hogy efféle értesítésnél sokkal hatékonyabb, ha meglátogat
juk a szülőket, vagy ha személyesen fogalmazott levelet küldünk. Tegyük is 
meg — a lehetőség szerint, mint ahogy sokan sokszor megteszik. De hány 
tanítványunk lakik vidéken, bejáró, nem látogathatjuk meg őket otthonuk
ban. És ha csak akkor írunk a szülőknek, ha elégedetlenek vagyunk gyer
mekük templombajárásával, akkor egyoldalú lesz az értesítésünk, elmarad 
a dicséret és a jó szokás megtartására való késztetés.

De nemcsak a templombajárást nem osztályozhatjuk, hanem tanítvá
nyaink buzgóságát, „ vallásosságátkegyességét sem. Pl. azt, hogy járat-e 
egyházi folyóiratot, résztvesz-e buzgón ifjúsági bibliakörben, ifjúsági egye
sületben.

A legutóbbi időkig az volt a nézetem, hogy semmiképpen sem vehet
jük tekintetbe tanítványaink magatartását.  Erősen befolyásolt a veszedelem 
látása: hova jutunk, ha jegyet adunk a kéresztyénségből, a bibliaolvasásból, 
imádkozásból, hitből, szolgálatra való készségből. Azonban több kartársam 
véleményéből úgy látom, hogy nem szokott baj származni abból, ha az 
osztályozás alapjául szolgáló feleletminősítésen kívül — bár csak melléke
sen — számba vesszük tanítványaink magatartását is.

De ha számba vesszük is, tartsuk mindig szem előtt a következőket:
a) Akiket mi buzgó, kegyes evangélikusoknak látunk, azok nem okvet

lenül igazabb, különb evangélikusok, mint a többiek.
b) Ne hanyagoljuk el azokat, akik „hitetlenek", langymelegek, buzgól- 

kodásra nem kaphatók. Sőt éreztessük velük — szinte feltűnően —. hogy 
szeretjük őket és türelmesek vagyunk hozzájuk.

c) Még ha kénytelenek vagyunk is magunkban különbséget tenni 
tanítványaink között a hit és buzgóság mértéke szerint, akkor sem szabad 
az ítéletünket kinyilvánítanunk. Ne különítsük el őket egymástól!

d) Ha tanítványainkat csoportosítjuk és osztályozzuk kegyességük 
szerint, alkalmat adunk nekik farizeuskodásra. Először is arra, hogy el
különítetteknek lássák magukat, különbnek érezzék magukat társaiknál. 
Másodszor pedig arra, hogy vallási buzgóságukkal kiegyenlíteni próbálják 
a tanulásban való hanyagságukat. Amelyikünk nyílt szemmel nézi tanítvá
nyait, sajnos, gyakran veszi észre, hogy a vallásos buzgoikodás nem egyéb, 
mint foltozgatása a rossz lelkiismeretnek. Néha a rossz tanulásnak, néha
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egyéb erkölcsi hibának a kiegyenlítése. Ez a lelki rekoinpenzáció kombiná- í  
lódhatik úgy, hogy a tanítványunk éppen a szorgalmas vallás t a n u l á s s a l  i  
próbálja kiegyenlíteni rossz tanulását és valamilyen hibáját (a lelki defek- * 
tust). Ez esetben persze jó jeggyel kell méltányolnunk a szorgalmas vallás- ' 
tanulást, annak ellenére, hogy így magunk is részesek leszünk a rekompen- 1 
zálásban s következőleg a defektus fenntartásában. De legalább a vallásos 
buzgolkodás egyenes,jutalmazásával ne járuljunk hozzá ehhez.

(Nem szeretném, ha bárki is félreértene, és úgy magyarázná szavai- 
mát, hogy minden buzgolkodás mögött rekompenzálást szimatolok, Küzde- ; 
nünk kell az ellen a rosszindulatú, sőt ellenséges felfogás ellen, amely sze- I  
rint minden keresztyén buzgolkodás nem egyéb, mint rekompenzálás. De 
puszta reakcióból s a keresztyénség védelme végett oktalanság volna be- 3 
hunynunk szemünket az előtt a tény előtt, hogy az ördög kiszedi a vámot 
a templombajárásból, bibliaolvasásból s egyéb, pl. egyesületi szorgalma- |  
toskodásból is.)

e) Különösen óvakodjunk az olyan egyesületbeli buzgóldokás méltány- J 
lásától, amely elvonja tanítványunkat iskolai kötelességeinek teljesítésétől. 
Ha azt látjuk, hogy az addig jól tanuló tanítványunk elhanyagolja a tanu
lást, mert az erejét valamilyen egyházi ifjúsági egyesületben adja ki, akkor 
ne csak ne jutalmazzuk „buzgólkodását“ az érdemeltnél jobb vallástanítási 
osztályzattal, hanem még tereljük is vissza kötelességeihez. Ilyen esetben 
sok bölcseségre és tapintatra van szükség, hiszen gyakran előfordul, hogy
a tanítványunk a kamaszkorban fellépő kísértések elől menekül az egyesü- .1 
letbeli tevékenységhez. Ilyenkor kiszakítani őt a kegyes közösségből, a 
képzeletét kitöltő munkából — végzetes ártalom lehet számára. De az ilyen 
esetek csak bölcs, tapintatos körültekintésre és megfontolt beavatkozásra 
késztethetnek minket, nem arra, hogy mindenféle tevékenységet helyeseljünk.

f)  Mihelyt nem a vallásórákon kapott feleletek szolgálnak alapul az : 
osztályozáshoz, nyomban helyet adunk a tárgyi mérték helyett egy alanyi
nak (szubjektívnak): a szerint adunk jobb vagy rosszabb jegyet, hogy m i 
milyen vallástanítási jegyre é r e z z ü k  méltónak a tanítványukat — „ke- ■' 
resztyénsége“ szempontjából!

g) Amikor a feleleteken kívül számításba vesszük az osztályozásnál
tanítványunk magatartását, elsősorban a vallástanulásban tanúsított szor
galmat kell figyelnünk. (Folytatás a köv. számban.)

K ö n y v tá rb a n .

A Luther-Társaság legújabb kiadványai.
„Könyvtárban11 rovatunk alá 

örömmel és reménységgel ír tuk oda 
a fenti címet. Örömmel, mert a 
L. T. újjáéledésének jelét látjuk. 
Reménységgel, mert hisszük, hogy 
a biztató kezdetnek folytatása is 
lesz. Egyszerre négy új kiadvány
nyal lep meg bennünket. Az aláb
biakban nyújtunk róluk rövid is
mertetést.

1. Giertz Bo (ejtsd: Jerc Bu), 
Házát kősziklára építette. Svéd ere
detiből fordította Wolf Lajos. 320 
oldal. Ára fűzve 10, kötve 13 pengő. 
— Műfaj tekintetében egyházi re
gény. Témája a svéd lutheránus 
egyház életéből való, az 1 8 0 0 -as

évek elejéről. Annak idején a Pod- 
maniczky fordításában megjelent 
„Parasztpróféta" megismertetett 
bennünket a finn egyházi ébredés
sel. Ugyanezt nyújtja Giertz Bo 
könyve svéd vonatkozásban: megis
merjük belőle a svéd lutheránus éb
redést. Politizáló, franciás művelt
ségben szenvelgő dekadens racio
nalista papok az egyik oldalon. 
Mély hitű, bibliás parasztok a má
sik oldalon. A kettőnek összeüt
közéséből jönnek elő a felébredt 
papok, akik betörik a fejüket a 
megcsontosodott egyházi rendszer 
sziklafalán, de az eredmény: az
evangélium győzelme az egyház-
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Egyszerű emberek beszélnek 
. ® 'akik olyan közel érzik magúk
hoz az élő Istent, mint a ruhát a 
testükön. Bűn, kegyelem, megszen- 
telődés kérdései izzanak a lelkek- 
1-en. Megrendítő az a jelenet, ami
kor a fiatal tudós káplánban a 
haldokló hívő paraszt ágyánál egy 
egyszerű parasztasszony bizonyság- 
tétele nyomán összeomlik a maga 
építette világ és leroskad a Krisz
tus keresztje alatt. Minden pap
nak el kellene olvasni ezt a köny
vet, amely egy darabját nyújtja 
annak a valóságos mindennapi élet
nek, ahol Jézus Krisztus nem ün
nepi kalács, hanem hétköznapi ke
nyér. Nincs itt semmi szektárius 
túlzás, rajongás. A lutheri kegyes
ség kristálytiszta levegőjének áram
lását érezzük. Akik elolvassák ezt 
a könyvet, hálával gondolnak a for
dítóra, aki élvezetes szép magyar-, 
Sággal szólaltatja meg a szerzőt 
és hálával gondolnak a Luther T ár
saságra a könyv megjelentetéséért.

2. Scholz László, Isten fegyver
zetében. Ef. 6 , 11—20. magyarázata. 
56 oldal. Ára 1.20 pengő. — A „Lé
lek kardja" c. alatt megindított so
rozatnak első száma, idézzük a 
könyv bevezetését: „Sorozatunk a 
jelesebb bibliai szakaszokat magya
rázza. Tudományos megalapozott
sággal és kellő részletességgel 
igyekszünk feltárni a bibliai szöve
get, mégpedig az egész szentírás
sal való összefüggésben. Ugyanek
kor arra is ügyelünk, hogy a tá r 
gyalt ige a ma élő ember előtt 
megelevenedhessék. Evégett a ke
resztyén élet és egyháztörténet 
gazdag tárházából bőséges szemlél
tető példát hozunk elő. Bízunk 
benne, hogy biblia magyarázó so
rozatunkkal mind a szentírás he
lyes megértésében, mind a keresz
tyén élet építésében jó szolgála
tot végzünk." Éhez a célkitűzéshez 
mi csak annyit fűzünk hozzá: a 
beígért sorozatnak ez az első száma 
teljes mértékben megfelelt a szán

déknak. Melegen ajánljuk a lelkész- 
testvéreknek ezt a könyvet a gyü
lekezeti bibliaórákhoz is. Várjuk a 
folytatást:

3. Grünvalszky Károly: Az evan
gélikus vallástanítás célja. Evangé
likus teológiai dolgozatok. Kiadja a 
Luther-társaság. 6 8  oldal. Ára 2.50 
pengő. — A vallástanítás tárgya 
az ige s célja a hívő megismerés. 
Ebből az alaptételből indul ki a 
szerző s vitába száll a Tanterv és 
Utasítással, valamint dr. Sólyom Je
nőnek 1936-ban ta r to tt  vallástanári 
székfoglalójával. Előbbivel azért, 
mert nem egységes és helytelen a 
célfogalma, utóbbival, mert tagadja 
azt, hogy a vallástanításnak elér
hető célja volna. A polémia lezárása 
után tételét pozitíve is igyekszik 
kifejteni. Vizsgálja a „hívő megis
merésnek" viszonyát a 1 . raciona
lizmushoz, 2 . az orthodoxiához és 
pietizmushoz, 3. a Szentiélekhez. 
Megállapítja, hogy a vallástanítást 
az különbözteti meg a misszioná- 
lástól és evangélizálástól, hogy a 
vallástanítás mivel hívő megisme
résre törekszik, elengedhetetlenül 
feltételezi a hit meglétét.

4. Maróthy Jenő, Szegények 
szive. 190 oldal. Ára fűzve 6 , kötve 
8.50 pengő. — A fiatalon elhunyt 
kiváló evangélikus író novelláinak 
gyűjteménye. Huszonöt novellát ta 
lálunk ebben a kötetben. Egytől- 
egyig pompás megelevenítő írói 
művészet remeke. A mindennapi 
élet szürke hétköznapjaiból veszi 
témáit, alakjait, akik szinte meg
elevenednek előttünk. Mintha nem 
is könyvet olvasnánk, hanem film 
peregne előttünk. Maróthy Jenő 
azok közé az evangélikus írók közé 
tartozik, akik evangélikus mivoltu
kat írásaikban kifejezésre is ju t ta t
ják azzal, hogy nagy szeretettel 
szólnak evangélikus papokról, temp
lomról, iskoláról. Gyülekezeti, if
júsági egyesületi felolvasó estéken 
vegyük elő ezt a mi szellemünket 
nyújtó könyvet és olvassunk fel be
lőle. Erre is nagyon alkalmas.
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9. Bünbánat.

A „térjetek meg", vagy „tartsatok bűnbánatok1 aráméi kifejezése 
„subu" azt jelenti: „térjetek vissza eredetetekhez11. Ugyanez a kifejezés talál- 
ható a 90. zsoltár 3. versében is, ahol Luther azt fordítja: „jöjjetek vissza11 

(Károlyi: „térjetek vissza11). A bűnbánatra való felhívásnak tehát az az 
értelme, hogy nekünk embereknek oda kell visszatérnünk, ahonnét szár
mazunk, vagyis Isten közvetlen közelébe. Annak, ami az istenségtől szár
mazik, magát azonban tőle elszakította, ismét egyesülnie kell vele.

Mindaz, ami hosszú idő alatt szétválasztó módon Isten és az ember 
közé került, el kell, hogy tűnjék s a viszonynak ismét olyan közvetlennek, 
zavartalannak és eredetinek kell lennie, mint az első napon.

A visszatérésre való felhívás lehetetlen kívánság lenne, ha nem járna 
szorosan együtt azzal a híradással, hogy elközelítőben van Isten uralma. 
(Mt. 3, 2; 4, 17; Mk. 1', 15.) — „Elközelgett az Isten országa11, ez azt 
jelenti: most kezdődik egy onnan felülről való belenyúlás a világ állapo
tába. Égi hatalmasságok törtek be, hogy a dolgok isteni rendjét itt alant 
ismét helyreállítsák. Maga az istenség közel van: az ő teljességéből újra 
teremtő erők buzognak az emberiség megújítására és meggyógyítására. 
Mivel ez olyan időpontban történik, amikor a Keresztelőnek és Jézusnak 
hívása elhangzik, mivel az ég ismét közel van a földhöz, azért van különös 
értelme a felhívásnak: „Térjetek vissza égi eredetetekhez11.

A görög kifejezés a bűnbánat (megtérés) számára így hangzik: „Me- 
tanoeite11. Ez azt jelenti: tekintsetek körül, gondolkodjatok, vagy gondol
kodástok nyúljon messze túl azon, amit eddig gondoltatok. A metafiziká
ban olyan gondolkodásról van szó, ami széttöri a fizika kereteit. A Ke
resztelő és Jézus „mefanoe/n“ -jében olyan gondolkodásra van szükség, 
ami az áfszármaztatott polgári és egyházi nézetek kereteit szétfeszíti.

Ha egy ország mozgósít, úgy az állampolgárok abban a pillanatban 
egészen más viszonyban állanak az országhoz, mint addig. Az egyes ember 
azideig egy és más meghatározott törvényes szabályok szerinti szolgálatot 
kellett, hogy tegyen az államnak, egyébként azonban életét kívánságai 
szerint formálhatta és szabadon rendelkezhetett felette. A mozgósítás pil
lanatával ez alapjában megváltozott: most az szükséges, hogy magát min
den korlátozás nélkül rendelkezésre bocsássa. Többé nem kisebb vagy na
gyobb mértékű teljesítményeket kívánnak .tőle, hanem az egész embert. 
Mindentől szabadulnia kell neki, ami eddig fogvatartotta. Ez az a nagy 
átállítás, amihez János és Jézus felhívnak: az. ég mozgósított, hogy ural
mát győzelemre vigye! Nem a törvény meghatározott kötelességeinek tel
jesítéséről van többé szó, ann az eddigi rendszerben elég volt. Bűnbánatot 
tartani (megtérni) nem azt jelenti: a törvényes követelések betartásában 
szigorúbbnak lenni, mint eddig'; azt sem jelenti: az előírt teljesítmények
hez önkéntesen másokat hozzákapcsolni. Bűnbánatot tartani annyi mint: 
„jól meggondolni11, az egész magatartásban úgy átváltozni, hogy az ember 
egészen rendelkezésre bocsássa m agát és hagyja, hogy életét másvalaki 
formálja. Ilyen átváltódás végeredményben visszatérés az Istenhez való 
eredeti viszonyhoz. Ford: Garam Zoltán.

Baross-nyomda; Uzsaly és Konc: Harangszo nyomdája), Gvőr.



Balatoni evangélizáló csendeshetek férfiaknak és fiúknak.
G y e n e s d i á s o n  férfiaknak az Evangélikus Belmissziói Otthonban, 

fiúknak párhuzamosan egy közeli villatelepen lesz evangélizáló csendes hét 
az Evangélikus Testvéri Szolgálat rendezésében aug. 23. estétől aug. 30. 
reggelig. A teljes ellátás és összes költség egész hétre a vasúti jegyen kívül 
férfiaknak 38, fiúknak 36 pengő és a liszt-zsír-cukoradagok. A hazautazás 
a balatoni MÁV utóidénykedvezménnyel teljesen ingyenes! Részletes pro- 
gramm, felvilágosítás, jelentkezés: Ev. Testvéri Szolgálat, Budapest. I., 
Verbőczy-u. 28. Telefon: 160—468. — Az asszo«yok-édesanyák s a leányok 
csendeshetein (jún. 15—júl. 15.) idén is ugrásszerűen nőtt a részvétel. A leá
nyokén az 1940-ben történt kezdéskor 48-an, 1941-ben 67-en, 1942-ben 109-en, 
idén pedig 203-an vettek részt. Asszonyok-édesanyáknak 1941-ben volt elő
ször csendes hét; a résztvevők száma 25-ről 1942-ben 87-reí idén pedig 
156-ra nőtt. Ezek a számok csak sejtetni engedik azt az egészen rendkívüli 
áldást, amelyet Isten ezekre a kegyelemből támadt lelki elcsendesedésekre 
árasztott. Férfiaknak múlt évben volt először csenhes hét Gyenesdiáson 56 
résztvevővel, fiúknak pedig az E. T. Sz. rendezésében mcst lesz először.

Hívjuk fel mindenkinek a figyelmét ezekre a hátralévő alkalmakra. 
Gondoljunk rá, hogy mennyire kimondhatatlanul szüksége van ma a leg
erősebbnek is arra, hogy teljes lelkierőt nyerhessen a jelen és jövő minden 
lehetőségével szembeni

Nyári vasúti m enetrend. •  Érvényes május hó 17-tőI.

+ jelű vonatok csak munkanapokon közlekednek.
Kövérrel szedett vonatok gyors vagy sebesvonatok.
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