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Dr. Imre Lajos:

A keresztyén vallástanítás.
Megrendelhető a Lelkipásztornál.

Ára 3.30 pengő.

A Lelkipásztor kiadásában jelent meg a kiváló erdélyi peda
gógusnak ez az értékes könyve, amely 80 oldalon öt főrészben 
rendkívül szemléltető módon tárgyalja a vallástanítás anyagát, 
tárgyát, módszerét és eszközeit. A könyvnek éppen ma, amikor 
a vallástanítás kérdése nagy fontosságú lett, rendkívüli a jelen
tősége. A nevelő nagy tudása és hozzáértése, a hívő ember mély 
hite fog kézen és biztos látással vezet, sok drága tanáccsal igazít 
el ezen a fontos területen. A könyvben megbecsülhetetlen aján
dékot kapunk. Köszönjük a szerzőnek, hogy ezt a könyvet 
megírta, a Lelkipásztornak pedig, hogy kiadta. Sok áldást kap 
mindenki, aki elolvassa.

(Harangszó.)

Könnyen áttekinthető, régen várt könyv, világos észjárású 
szerző értékes munkája. Hézagpótló könyv s örömmel ajánlha
tom azoknak, akik határozott irányt, világosan leszögezett elve
ket keresnek a vallástanítás munkájában. Minden evangélikus 
tanító, vallástanító nagyszerű gyakorlati segédeszközt, össze
sürített elveket magábafoglaló vezérfonalat nyer e könyvben a 
vallástanítás munkájához, ö t fejezeten át tárja elénk a lényeget, 
kerülve minden felesleges szót. Amit a ma valláspedagógiája 
helyesnek ismer, az tűnik ki a könyv fejezeteiből s e kérdéseket 
a gyakorlati síkon, nem állandóan elvi magaslaton haladva ra
gadja meg. Nagy lépéssel halad a cél felé az, aki a könyvet 
megismeri.

(Evangélikus Népiskola.)

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

Sxark«szt6ség ós k iadó hiva ta l: C a 11 d S m ö I k, Ostffy-tér 7.
Postacsekkszámla: 11.576.
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P a p o k  a  F ő p a p  előtt.
„Adj szám ot a te sáfárságodról!**

10. A nagy gond.
„Csakhogy elvégezhessem az én futásomat 

örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az 
Ür Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten 
kegyelmének evangéliomáról.“ Ap. Csel. 20, 24/b.

„Boldog gondtalanságról" szóltunk az idézett íráshely első 
része alapján, „nagy gondot" hallunk megszólalni második felé- • 
ben. A kettő nincs egymással ellentétben, hanem egymásból 
következik. Csak ott érvényesülhet a „nagy gond", ahol az 
ember szabaddá vált „boldog gondtalansága" által. Viszont, akit 
hatalmába kerít a „nagy gond", az magától merül a földiek 
tekintetében „boldog gondatlanságba".

Kettős az apostol egyetlen nagy gondja: csak elvégezhesse 
futását örömmel és befejezhesse szolgálatát, a bizonyságtevést 
Isten kegyelme evangéliumáról.

Mind a két szempont, amely gonddal terheli meg, egyfor
mán tanulságos. Futását nemcsak jól-rosszul, hanem „örömmel" 
akarja elvégezni. Szolgálatát pedig, amelyet egy pillanatig sem 
akar szem elől téveszteni, mindvégig úgy akarja felfogni, mint 
Isten kegyelméről való bizonyságtevést.

Megint csak azt mondhatjuk: az apostol nagy gondjának 
elemei szorosan összetartoznak egymással. Örömmel és nem 
pusztán kötelességszerűen az végezheti futását, akinek szolgá
lata abban a boldog bizonyosságban gyökeredzik, hogy az evan
gélium, amelynek ügyét felhatalmazás alapján képviseli, a kegye
lem evangéliuma.

Mindkettőt számonkéri tőlünk a Főpap: az örömöt is, az 
evangélium egyetlen igaz ismeretét is. Csak ha megtalálja 
nálunk, csak akkor töltjük be igazán pótolhatatlan rendelteté
sünket. A világnak ma inkább, mint valaha, a kegyelem evangé
liumára van szüksége. Mi más tarthatná benne a lelket, mint a 
biztatás: „Ügy szerette Isten e világot..." (Ján. 3, 16)1 De arra 
is szüksége van, hogy le tudja olvasni rólunk: ez az evangélium 
örömteljes futásra készít fel!

Azért ám legyünk rajta, hogy ezekben a gondterhes idők
ben el ne hatalmasodjanak rajtunk és meg ne bénítsanak a 
gondok. De a „nagy  gondot" ne vessük el magunktól! Sőt inkább 
könyörögjünk a Főpaphoz, hogy szítsa és növelje bennünk 
mind a magunk, mind a mások megerősítésére!

Budaker Oszkár.
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A  d o lg o zó  szo b á b a n .

A hit által való m egigazulás  
és a keresztyén élet.*)

A világ életének üteme meggyorsult. Amihez régebben évtizedek, 
évszázadok kellettek, az ma hónapok, évek alatt változhat, fordulhat. 
Manapság az élet minden területén hihetetlen fordulatok, eredmények 
születnek, szinte egészen rövid' idő alatt. A modern ember a keresztyén 
élet területén is gyakorlati eredményeket sürget.

Ezért volt talán olyan nagy sikere korunk legnagyobb megszentelő- 
dési mozgalmának, az oxfordizmusnak isi Céljául a gyakorlati keresz- 
tyénséget, az élet Isten vezetése alá állítását s a hegyi beszéd legszebb 
tanításainak a gyakorlati életben való megvalósítását tűzte ez a mozgalom 
maga elé. Az élet megszentelésének és a gyakorlati keresztyénség hangoz
tatása közben azonban e mozgalom a bibliai-reformátori theológia irány
vonalától és a hit által való megigazulás alapelvétől eltért. Ügy, hogy 
amikor a gyakorlati keresztyénség a kér. élet, a megújult ember új élete 
után kérdezünk, jól tesszük, ha a bibliai-reformátori theológia alapelvét, 
a hit által való megigazulást újból erőteljesen kihangsúlyozzuk s napjaink 
egyik-másik megszentelődési mozgalmának, elsősorban az oxfordizmusnak 
a tévedéseit elkerüljük.

E megszentelődési mozgalmak tévedése abban áll, hogy a kér. élet 
alapelvéül a hit által való megigazulás mellé éppen az élet-szentséget 
akarja állítani, mint másik alapvető princípiumot. Sőt az oxfordizmusban, 
különösen annak túlsúlyban lévő angol-szász csoportjaiban sok helyütt a 
hangsúly tisztára a megszentelődésre tolódik át. A mozgalmak itt egyet
len, legfőbb problérpája az új ember, az Isten vezetése alatt ugyan, de 
már szinte saját erejéből megszentelődő ember. Nem az érdekli, izgatja, 
mint a reformáció korának emberét, hogy mikép állhatok meg én elve
szett bűnös a szent Isten előtt, hanem, hogy mikép élhetek helyesen a 
Szt. írás, főleg a hegyi beszéd útmutatása szerint.

Nem akarunk itt minden áron theologizálni. Nem állítjuk, hogy ha 
tisztán meghatározzuk a keresztyénségnek az új életről vallott tanítását, 
hogy ezzel az új életnek már birtokába is jutottunk. De annyi bizonyos: 
aki hamisan hisz, az abba a veszélybe jut, hogy hamisan is él. Ezért, a 
teljes keresztyénségre és az új életre való törekvésünk közben vigyázzunk, 
hogy a reformáció által újra felfedett egyedüli alapról le ne térjünk s az 
új életet, cselekedeteinket, megszentelődésünket csak is ezen az alapon 
építsük fel s hagyjuk valósággá válni.

Az a kérdés tehát legélsősorban: a hit által való megigazulás (sóla 
fide) elve egész keresztyén életünket, egzisztenciánkat, tehát megszentelő
désünket és cselekvő, gyakorlati keresztyénségünket képes-e megalapozni

*) Günther Dehn „Dér neue Mensch“ c. tanulmányának szabad át
dolgozása.
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és hordozni, vagy szükség van-e más alap pillérekre is? Ha ezt sikerül 
tisztázni, akkor ebből természetszerűleg következik majd, hogy minden 
olyan kísérlet, mely a hit által való megigazulás mellé még egy másik 
pillért is (jelen esetben a megszentelődést) oda akar állítani a keresztyén 
egzisztencia alapjául, rossz úton jár és téves. Egyben igazolást nyer, hogy 
a reformátorok jó úton jártak s nem álltak meg a félúton sem, mint ahogy 
azt éppen oxfordista és egyéb kegyességi mozgalom megállapítani szeretné.

Hogy fenti kérdésünkre válaszolhassunk, felvetjük a kérdést: mi a 
Szentírás főtémája tulajdonképpen? A bűnbocsánat, vagy a jó cselekedet
ben megszentelődő élet? Az Isten bűntörlő kegyelméből való megigazít- 
tatás, vagy az új ember? Mire esik inkább és legelsősorban a fő hangsúly? 
Ha a Szentírás egészére tekintünk, be kell vallanunk, hogy ott elsősorban 
mégis csak inkább Isten nagyságos dolgairól és cselekedeteiről van szó 
s csak azután az új emberről, a cselekvésben megszentelődő életről. Isten 
üdvözíteni akar minden embert, de ezt nem azáltal teszi elsősorban, hogy 
egy új életfolytatáshoz erőt ad, hanem, hogy a bűnöst önmagával kiengesz
teli és gyermeki viszonyba hozza. így az írás örök főtémája a bűnbocsánat, 
a megigazíttatás.

Ez alapvető tényből kiindulva kell megértenünk mindent, amit az 
Írás az új életről mond. Az új teremtményről vallott minden felfogása 
nem primar, hanem secundar jellegű. Nem mintha az új életre születő 
ember közönbösebb lenne az írás számára. De az újjászületett ember 
nem kiinduló pontja, hanem sokkal inkább productuma Isten kegyelmi 
ténykedésének. A főhangsúly tehát elsősorban nem a szent emberen, hanem 
a szent Istenen van. Az írás minden imperativusa, új életre való felhívása 
feltételezi a nagy indicativust, Isten kegyelmi munkáját, melyből minden 
kiindul. Elég, ha példaképpen csak a Római levélre hivatkozunk. Miután 
e levélben az apostol 11 fejezeten keresztül Istennek a bűnös emberrel 
szemben kinyilvánított irgalmasságáról és ingyen való kegyelméről szól, 
a 12. fejezettől kezdve Istennek ezen irgalmasságára való hivatkozással 
egy egész csomó, az új életben való járásra vonatkozó intéssel fordul a 
rómabeliekhez.

Így leszögezhetjük, hogy a bibliai kinyilatkoztatások alfája és ómegája 
a bűnbocsánat, Isten megigazító kegyelme. Érre alapul az új élet. Nem 
abból fakad élet az ember számára, hogy ő szent, hanem Isten kegyelmi 
ténykedéséből.

S az írás ezen centrális gondolatát a reformáció hozta újból felszínre. 
5  a reformáció egyháza a hit által való megigazulás és nem a megszen- 
telődés egyháza. Mutatja ezt az is, hogy hitvallási irataink a hit által 
való megigazulást mindennél jobban kihangsúlyozzák. „Az emberek nem 
igazulhatnak meg Isten előtt saját erejükből, érdemükből vagy cseleke
deteikből, hanem ingyen igazíttatnak meg, a Krisztusért, hit által, ha 
"hiszik, hogy Isten őket kegyelmébe fogadja és bűneiket megbocsátja a 
Krisztusért, ki halálával bűneinkért eleget tett. Ezt a hitet tudja be Isten 
ő előtte való igazságul11 — állapítja meg az Ág. hitv. IV. cikke is. Erre 
az alapra épül fel az ember új élete. Ezen az alapon beszél az Ág. hitv. 
a VI. cikkében új engedelmességről: „Hasonlóképpen tanítják (t. i. gyüle
kezeteink), hogy annak a hitnek jó cselekedeteket kell teremnie!'1
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Láthatjuk tehát az Írás tendenciáját hitvallási iratunkban is érvénye
sülni: az új ember nem célja, hanem következménye Isten cselekvésének. 
Ez egyúttal kizárja az ember minden cselekvését és közreműködését üdvös
sége megszerzésében. A megigazulásnak semmi köze az ember valamiféle 
alkalmas voltához. Isten szabad kegyelmi ténykedéséről van itt szó, mellyel 
a bűnöst igazzá teszi; Isten ingyen való ajándékáról van szó, mellyel a 
bűnös állapotból kegyelmi állapotba helyez bennünket.

Ez a tény kikapcsol minden emberit. Isten az, aki új viszonyba lép 
a bűnös emberrel és nem az ember lép a maga megváltozott életével új 
viszonyba Istennel. A régi bűnös természet megnyilvánulása csupán, ha az 
ember, akár nyíltan, akár álcázottan arra törekszik, hogy valamit a maga 
részéről is felmutasson és a magáét az Istennel való viszony tisztázása 
során érvényre juttassa. Így érthető, hogy hitvallási irataink nem tudják 
eléggé hangsúlyozni a katholikus kegyességi gyakorlattal szemben, hogy 
nem jó cselekedetek, előírások betartása, böjt, szerzetesi élet, fogadalmak 
által igazulunk meg, hanem Isten ingyen való kegyelme, Jézus Krisztus 
értünk hullott vére árán. Éppen ezért gondosan elkülönítik az újjászületés 
és megszentelődés fogalmát a bűnbánát, megtérés és megigazulás fogal
mától.

De hogy állunk a hittel? Itt tagadhatatlan ugyanis, hogy az objektív 
tényhez, vagyis Isten megigazító tevékenységéhez egy subjektív mozzanat, 
az ember magatartása és viselkedése is járul! Tévedés lenne azonban a hitre 
is, mint az ember teljesítményére, productumára tekinteni, Pedig sajnos, 
az evangélikus kegyesség terén is a hitet sokszor így értelmezik. Vagy 
egy olyan teljesítménynek, az engedelmesség egyik fajának tekintik, mely 
által elfogadjuk, amit nékünk mondanak, vagy mint a lélek enthuziasztikus 
felbuzdulását tekintik, a nagy kegyelmi tényhez való örömteli emberi 
hozzájárulást és átadást, mely hasonlít ahhoz az odaadáshoz, melyet a 
világ megkíván egy-egy nagy ügyhöz.

Ennek a tévedésnek is kell, hogy az Írás fénye mellett egyszer s 
mindenkorra véget vessünk. Nem szabad megtörténnie, hogy Isten kegyelme 
helyett saját hitemben találjak megnyugvást és békességet. Az Írás bizony
ságtétele a hitre nézve is kell, hogy érvényre jusson: a hit nem az én 
művem, hanem a Szt. Lélek műve én bennem. (Róm. 10, 17; Kol. 2, 12; 
Fii. 2, 13; Ján. 6, 65; 17, 6.) Hasonlóan nyilatkoznak a hitről a hitvallási 
irataink is. „A hit nem egy emberi gondolat, melyet önmagam alkotok, 
hanem egy isteni erő a szívünkben11 — olvasható a Schmalkaldeni Cikkek
ben. Nem „humana“, hanem egy „divina potentia“ — mondja róla az 
Apológia. „Nem az én cselekvésem, nem az én ajándékom, hozzáadásom, 
művem, vagy készenlétem1' — hanem a hitet a Szt. Lélek munkálja bennem.

Ha tehát ilyenformán a hit nem a mi müvünk, lehetetlen azt a meg- 
igazulási aktusban az ember teljesítményeképpen tekinteni. „Minden ember
rel vele születik bizonyos természetes bizakodás önmaga, a világ, az embe
rek s többek között Isten iránt is. S mi ezt is már hitnek nevezzük. Ez 
azonban még távol áll az igazi bibliai hittől. Az igazi hit természetfeletti 
és szinte ellenkezik az értelemmel. Ahol már minden más bizakodás kialudt 
és meghalt az emberben és sötét éjszaka borult a lélekre, akkor jő Isten 
megelevenítő Lelke és hozza az igazi hitet11 — mondja Kierkegaard is.
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A hit a láthatatlan Istenre való teljes hagyatkozás. Nem lenne az, 
ha mi részünkről bármit, akár csak jóakaratot is, hozzáadnánk.

így áll előttünk tehát Isten kegyelmi ténykedése, a megigazíttatás 
müve, melyben Isten egyedül cselekszik a bűnös emberrel, aki neki semmit 
nem adhat s nem is szabad Isten művéhez semmit hozzáadnia, mert ezzel 
egyfelől elhomályosítaná a szentség fényében tündöklő isteni szeretetet, 
másfelől teljes bizonyosságunk saját üdvösségünk és megigazíttatásunk 
felől csak úgy lehet, ha az teljesen az Isten műve s mi ahhoz gyarló 
mivoltunkból semmit sem adtunk hozzá. Mert ezzel Isten művét csak 
megrontanánk és értékét leszállítanánk.

A váltság és megigazíttatás isteni munkájában minden megtörtént 
érettünk. Nem egy kezdetbe, hanem magába a célba állíttattunk belé. 
„Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel11 — mondja Pál 
(Róm. 5, 1.). „Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette'1 — 
folytatja másutt (8, 30/b.).

De ha így áll a helyzet a megi gazul ássál, hogy állunk a megigazult 
ember életével? Azzal ez a kérdés nincs még elintézve, ha megállapítjuk 
egyszerűen, hogy Isten kegyelmi ténykedésébe beleértendő már a keresz
tyén ember élete és mégszentelődése is. Bizonyos, hogy a keresztyén élet
nek a megigazulás tényéből kiindulva további problémává kell lennie. 
Ott, ahol az üdvösség a cselekedetektől függ, mint a kath. egyháznál, 
o tt ez nem különálló probléma. Ott az ember a kárhozattal való megfe- 
nyíttetés kényszere alatt mindent elkövet, hogy magát a jó cselekvésével 
megszentelje. Sőt ott sem különálló probléma, ahol a megigazíttatás csupán 
bevezeti az ember átalakulásának folyamatát. Itt ugyanis-a megszentelődés 
szükségessége, mint további folyamat, magától adódik. De itt azt hallja 
az ember: Minden meg van bocsájtva s Isten ránk, mint gyermekeire te
kint. Itt tehát felmerülhet a kérdés: mire jó még egy megszentelt élet? 
Nem elég, ha Isten mentő ítéletére hagyatkozunk s élünk a továbbiak 
során úgy, ahogy jónak gondoljuk? A sola fide ellenzői e ponton mindég 
felszólalnak és kifogásokat emelnek. Mi azonban kimutatjuk, hogy a meg- 
Igazíttatás tényéből mikép következik spontán és szükségszerfileg az 
új élet.

Biblikusan fejezzük ki magunkat: a megigazult és Isten kegyelmét 
megtalált emberben az új életet a Szt. Lélek munkálja. (Gál. 3, 2; Ján. 
7, 39; Csel. 10, 44; Tit. 3, 5.) Leginkább a Gal. levélből tűnik ez ki, hol 
a keresztyén élet, mint a Szent-Lélek munkájának gyümölcse van leírva. 
Ugyanilyen szellemben nyilatkoznak azonban az új életről a hitvallási 
iratok is. „Miután az ember megigazult, a Szt. Lélektől megújíttatik és 
megszenteltetik, amely megújulásból és megszentelődésből aztán jó csele
kedetek gyümölcsei következnek11 — mondja a Formula Concordiae.

De hogy jut a megigazult ember Szent Lélekhez? Ügy, hogy a Szt. 
Lélek nemcsak hitet ébreszt, hanem benne is marad a hívőben. „Mivel pedig 
a hit által egyszersmind a Szt. Lélek adományában is részesülünk, a szívek 
is legott megújulnak, új indulatokkal telnek meg s így válnak képessé 
jó cselekedetekre11 — állapítja meg az Ág. hitv. XX. cikke.

Így tehát láthatjuk, hogy a hitv. iratokban az új élet princípiumaként 
mindkettő meg van említve: a hit és a Szt. Lélek. Egyik sem az ember
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funkciója. A hit, mely eddig üres hit volt, teli hit lesz. Telítve lesz nem 
emberi lelkesedéssel, hanem a Lélek erejével és világosságával.

Ezek után végkép leszögezhetjük, hogy a megigazíttatásból a meg- 
szentelődésbe vezető út a Lélek által, vagy ami tárgyilag ugyanaz, a hit 
által következik be, miután a hívőnek a Szt. Lélek adatik. Tehát nem 
saját lelkesültségére, hanem Istenre támaszkodik az ember eközben is. 
Hogy is mondja Luther a Római levélhez írt előszavában? „Űj szivet 
senki más nem adhat, mint Isten lelke. Ez az embert alkalmassá teszi arra, 
hogy szívbéli örömöt találjon a törvényben és ezentúl nem félelemből, 
hanem tszta szívből cselekedjék mindent. Ahol ez ninc9 meg, ott megma
rad a szívben a kedvtelenség, ellenséges indulata a törvény iránt, holott 
az jó, igaz és szent. A törvényt betölteni pedig azt jelenti, hogy az ember 
kedvvel és szeretettel tegye meg cselekedeteit és szabadon. A szabad 
szeretetnek ilyen indulatát azonban a Szt. Lélek oltja a szívbe. De a Lélek 
nem adatik máskép, mint egyedül a Jézus Krisztusban való hitben. Innen 
van az, hogy egyedül a hit igazít meg és tölti be a törvényt.1' Később 
így folytatja: „Ez a hit bennünk működő isteni erő, mely átalakít minket 
és újjászül Istenben, megöli az ó embert a szívben, kedélyben, értelemben 
egészen más emberekké tesz és magával hozza a Szt. Lelket. Ó, a hit vajmi 
eleven, serény, tevékeny, hatalmas dolog. Lehetetlen számára az, hogy 
szüntelenül jót ne tegyen. Nem is kérdezi, hogy jó cselekedeteket kell-e 
tenni, hanem mielőtt megkérdezné, már meg is tette és mindég tevékeny
kedésben foglalatos. Aki azonban nem cselekszik ilyen cselekedeteket, az 
hitetlen ember, botorkál és kutat a hit és jó cselekedetek után és nem 
tudja sem azt, hogy mi a hit, sem azt, hogy mi a jó cselekedet!11 — Klasz- 
szikus, tömör, darabos és mégis lapidáris szavak és mondatok. Valóban: 
az apostolok és egyházi atyák óta senki ily világosan meg nem fogalmazta 
a keresztyén élet eredetét, mibenlétét, belső törvényszerűségét.

•  *  *

De most már hadd kérdezzük azt is: milyen a „keresztyén élet“ a szó 
igazi érteimében élő új ember in konkreto, a valóságban? Itt különösen 
vigyáznunk kell a megszentelődési mozgalmak szenvedélyesen jelentkező 
érdeklődése miatt.

Az előzményekből kitűnt, hogy a „bűnös11 ember az, aki megigazít- 
tatott s épp úgy a „bűnös11 ember az, aki megszenteltetett. Azaz úgy a 
megigaáulás, mint a megszentelődés folyamán az ember „bűnös ember14 
mered s voltaképpeni lényében nem esett változás. Tehát, mint bűnös áll 
a hitben, engedelmes Istennek és tartja meg a törvényt. Tehát minőségileg 
nem változik. A Szt. Lélek sem válik szubstanciájává, mely felett szabadon 
rendelkezhetnék. „Csak annyira s addig tesz jót, amennyire s ameddig 
Isten Leikétől hajtatik11 (Form. Conc.) Luther fejezi ezt ki a legpregnán- 
sabban: simul justus et simul peccator. „A megújultakhoz és megszentel
tekhez is odatapad a romlott természet mind halálig s az ó Ádám ott 
rejtőzik az ember értelmében, akaratában és minden erejében.11 (Form. 
Conc.) Ezért van szükség naponkénti bfinbánatra és megtérésre, mint 
ahogy a 95. tétel első tétele is hangoztatja: „A hívő egész élete bűnbánat 
legyen.11 Kis Káté: „Az ó ember mibennünk naponkénti bűnbánat által
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megfojtassék!'1 S ez a bűnbánat a keresztyén embernél halálig tart. Ezért 
ír magáról még Pál is, aki a kegyelemnek ugyancsak részese volt: „Óh én 
nyomorult em ber...!!“

A megszentelt hívő élet tehát nem nyugalmi, hanem a harc állapotá
ban van. Nem statikai, hanem dinamikai jelenség.

A megszentelődési mozgalmak ennek, ugyancsak az Írásra hivatkozva, 
ellenmondani igyekszenek. Hivatkozunk itt pl. e mozgalmak egy korábbi 
képviselőjének, Jellinghausnak kijelentésére: „Nemsokára ráébredünk, hogy 
a Biblia, bármennyire hangsúlyozza az ember bűnös voltát, épp oly gyak
ran a világosan tanítja a bűn hatalmából való teljes' szabadulást és a szív 
megtisztulását.“ Majd arról panaszkodik, hogy énekeinkben a híveknek 
annyi keserű panaszt és bűnbánatot adunk ajkukra, hogy végtére nem is 
tudjuk, meg nem tért, avagy már megtért bűnösökkel állunk-e szemben. 
Jóllehet a megtérés után már csak hozzánk társult, ránk tapadó bűnökről 
lehet szó.“ Ez a megállapítás a simul justus, simul peccator feladását 
jelenti. Legfeljebb megtért és meg nem tért bűnösökről, vagy megkegyel
mezett és kegyelmet még nem talált bűnösökről lehet szó. A Szt. Lélekkel 
telítve lenni nem azt jelenti, hogy valami szent fluidummal vagyunk fel
töltve s a szentség immár lényünkhöz tartozik hozzá. Lényegileg bűnösök 
vagyunk továbbra is, ámbár Istennél kegyelmet találtunk és hittel az Ür 
rendelkezésére állunk. Róma 7—8-ban is Pál praesensben beszél magáról, 
mint elveszett bűnösről. A sok imperativus még az apostoli levelekben is 
azt mutatja, hogy nem kész szentekkel állunk szemben, hanem megigazult 
bűnösökkel, kik, akárcsak a tékozló fiú megtérése után, mindenben Atyjá
nak veti alá magát.

További kérdésünk: létezik-e tökéletes keresztyén ember? Lehetsé
ges-e annak számára, aki naponként megbánja és leteszi bűneit, növekedés, 
elmélyülés, teljes érettség a keresztyén élet megszentelődése útján? Van-e, 
lehetséges-e tökéletes kér. karakter, jóllehet az ember lényegileg nem 
változott meg, hanem bűnös maradt? A két alaptényezőre kell vissza
nyúlnunk, ahonnan a megszentelődés kiindul: a hitre és Szt. Lélekre. Ha 
van hitben és Lélekben való teljesség, akkor létezik, legalább is kell, 
hogy legyen teljes szentségi, tökéletességi állapot is!

Ami a hitet illeti, róla nem lehet, mint valami maradandó tulajdon
ságról, vagy állapotról beszélni. Különben az írás nem szólítana fel mindég 
hitre. Az egyik tanítvány is így sóhajt fel Jézus jelenlétében: „Hiszek 
Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek!“ A hitet el is lehet veszíteni. 
Lehet egy ideig hinni s aztán elszakadni Istentől (Lk. 8, -3.). Lehet a hitet 
megtagadni (I. Tim. 5, 8.). Épp úgy lehet a hitben növekedni. Ha van 
mustármagnyi hit, kell annál nagyobbnak is léteznie. A hitet lehet erősí
teni (Lk. 17, 5), a hit nőhet (II. Thess. 1, 3), lehet a hitben érni (Ef. 4, 13). 
A hit tehát egy mozgalmas, kontinuitásban levő dolog.

Ugyanez mondható a Lélekről is. Felette sem rendelkezünk kizáró
lagos tulajdonjoggal. Elvehető tőlünk (Zs. 51, 13), hatása tompítható 
(I. Thess. 5, 19). Róm. 12, 11 arra hív fel, hogy a Lélekben buzgók legyünk. 
Éghetünk a lélek tüzével, de a Lélek tüze épp úgy oltható is mibennünk. 
Ef. 5, 18 =  teljünk meg! Tehát lehet megüresedni is, elveszíteni is a Lelket. 
Ef. 4, 30 arra bíztat, hogy meg ne szomorítsuk a Lelket.
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Másfelől kétségtelen, hogy úgy a hit, mint a Lélek nemcsak meg
érint bennünket s nem csupán aktuális jelenség mibennünik, hanem bennünk 
rejlő erő és hatalom. Testünk a Lélek temploma — mondja az apostol. Tanít 
és minden igazságra elvezérel titeket — mondja János evangélioma. 
Egyéb példák: Gál. 5, 25; Fii. 1, 7; I. Kor. 3, 10; Rom. 5, 5.

Ha mindez megáll a hitre és Szentiélekre, úgy vonatkozik a kér. 
életre és megszentelődésre is. Ezért számol az Újszövetség minduntalan 
nemcsak a hitből és Lélekbői, hanem a keresztyén életfolytatásból való 
kieséssel is .(Lk. 11, 24; I. Kor. 10, 12; I. Tim. 4, 10.) Hogy küzd az apos
tol is azért, hogy míg másoknak prédikál, ő maga valamikép méltat
lanná ne legyen. De ugyanúgy, amikép a hitben növekedhet és Lélekben 
erősödhet a hívő, úgy a megszentelődés terén is előbbre juthat. Ez azon
ban nem jelenti a teljes tökéletesség és a lezárt keresztyén élet állapotának 
a feltételezhet.őségét és elérhetőségét.

Hitvallási irataink is—-érthető ezek után — hogy egyfelől a katholikus 
kegyességi, megszentelődés gyakorlattal, másfelől a rajongók enthuziasz- 
tikus perfektionizmusával élesen szembe kerültek. Előbbivel szemben 
hangoztatták, hogy a kér. tökéletesség nem a szerzetesi életben, nem az 
emberi rendelések betartásában, nőtlenségben, stb. rejlik. Az újrakeresz- 
telők rajongásával szemben pedig pl. az Ág. hitv. XII. része ezt mondja: 
„Elítélik — t. i. gyülekezeteink —• az újrakeresztelőket, akik azt tanítják, 
hogy az egyszer megigazultak többé nem veszíthetik el a Szt. Lelket, 
nemkülönben azokat, akik azt tanítják, hogy némelyek már ez életben a 
tökéletességnek olyan magas fokát érhetik el, hogy többé nem vétkez
hetnek. “ Sőt a tökéletesség fogalmával űzött eme nagy visszaélések arra 
késztették hitvallási irataink szerzőit, hogy az új ember meghatározása 
terén nagyon óvatosak legyenek és tartózkodjanak az új embert dicsérő 
megállapítások felett. Így az Ág. hitv. igazi tökéletességnek az istenfélel
met és az Istenben való igaz hitet mondja. Egy helyütt hitvallásunk így 
nyilatkozik a tökéletességről: „A kér. tökéletesség abban áll, hogy Istent 
féljük s mégis szíves bizodalommal, hittel legyünk, hogy nekünk Krisztus 
által egy kegyelmes, irgalmas Atyánk van.“ Az Apológia így nyilatkozik 
e kérdésben: Az egyes kér. ember tökéletessége abban áll, hogy Krisztust 
követi, mindenki a maga hivatása szerint s a hivatások különbözők, miután 
egyik kormányzónak, a másik családapának, a harmadik prédikátornak 
hivattatott el.“ Még az alexandriai cipész történetére is hivatkoznak, aki 
így beszélt magáról: Nem teszek egyebet, mint reggel imádkozom s azután 
végzem hivatásomat. Közismert Luther mondása is arról, hogy egy hiva
tását teljesítő, hűséges cselédlány többet ér száz, imádságát morzsoló 
apácánál.

Mindamellett hitvallási irataink ismerik épp úgy mint a hitnél, a 
megszentelődésnél is a növekedést. Azt mondja az Apológia: „Minden 
ember törekedjék tökéletességre s gyarapodjék Isten félelmében, hitben 
és szeretetben!“ Emellett tudják, hogy Isten törvénye sokkal többet tár 
elénk, mint amit elérhetünk. A törvény teljes betöltése lehetetlen az újjá
született ember számára is. Itt sem létezik statikai helyzet, mert a töké
letesség statikája mindég fenyegetve van s a tökéletesedő ember is mindég 
bűnös marad. Sőt, minél tovább jút a megszentelődés és a kér. élet terén,
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annál jobban tudatára ébred bűnös mivoltának. De annál jobban vigasztal
hatja is magát a kegyelemmel. Végül is nem a szentségből, hanem a 
megigazulásból él; nem önmaga állapotán, hanem Isten kegyelmén nyug
szik meg. S ez a helyzet nem zárja ki a jó cselekedeteket sem, hogy 
az engedelmes még engedelmesebb, a szerető még szeretőbb legyen. Sőt, 
minél több kegyelmet tapasztal Isten részéről, annál jobban állandósulnak 
életében a jó cselekedetek, melyek már nem egyebek nóta gratiae-nél, 
Isten bennünk végbevitt cselekedeteinek visszhangjainál.

Miután így a keresztyén életről, az új ember eredetéről és miben
létéről képet adtunk, felmerül még az a kérdés, hogy lehet-e az új életet 
élő emberről pontos typus-rajzot adni? Ez mindenesetre nehéz feladat elé 
állítana. Minden ilyen karakterizálás odavezethet, hogy a megigazult bűnös 
ideálkép lesz, mely bűnös voltát könnyen eltakarja. Pál és Péter apostolok 
ú. n. Haustafel-jei mindenesetre képet adnak a kér. emberről, úgyszintén 
Cal. 5—6. és Róm. 12. is. Útmutatásaikból kitűnik, hogy a megigazult és 
új életre jutott ember magáról mit sem akar tudni, hanem Krisztus teste 
egyik tagjának tudja magát, végzi a közösségben a maga szolgálatát, 
testvéri szeretet ét benne másik iránt, komolyan veszi hivatását, de nem 
szakítja meg farizeusi módon kapcsolatát azokkal, akik a keresztyén élet 
terén nem jutottak vele egy magaslatra, örül az örülőkkel, sír a sírókkal, 
minden emberrel békességben él, táplálja az éhezőket, aláveti magát a 
felsőbbségnek stb.

De miért nem ád Isten ennél többet, egy megmásíthatatlan szentségi 
jelleget, karaktert az embernek? Miért nem részesíti a részbeni, vagy teljes 
bűntelenség üdvösségében? Azért, mert az életszentség terén is a hitre 
és nemlátásra vagyunk utalva. Az első pünkösdtől a parusiáig, Krisztus 
Urunk dicsőséges visszatéréséig Isten népe még hitben és nem látásban él 
e téren is. A teljes szentség könnyen odavezetne, hogy az ember nem 
csupán a kegyelemre hagyatkozna, hanem saját szentségi mivoltára is. 
S akkor ahelyett, hogy egyre több szüksége lenne kegyelemre, egyre 
kevésbbé szorulna reá. Végül is oda lyukadna ki az ember, hogy nincs is 
szüksége többé kegyelemre, mert hiszen ő célhoz jutott. Ez a magatartása 
pedig ellenkeznék a helyes kér. életről alkotott eddigi fogalmainkkal. 
Más életszentség, mint a bűnös engedelmessége, idelenn nincs adva szá
munkra. A megmásíthatatlan életszentség eschathológiai várakozás csupán. 
Minden kísérlet, mely az utolsó napok eseményeit már most megvalósítani 
szeretné, új ellenségeskedésre vezetne Istennel szemben. A megigazult 
ember életét Isten kegyelme hordozza és viszi teljességre. Ez elég. A kér. 
életről és az új emberről alkotott reformátori theológiai felfogás ezért 
nem hiányos, sőt zárt és teljes. Épp ilyennek s nem másnak kell az új- 
embernek, a kér. életfolytatásnak lennie.

De épp ezt nem fogadják el sokan. A reformátorok égető kérdése 
ez volt: mikép találom meg a kegyelmes Istent? A megszentelődési moz
galmak kérdése: mikép lehetne új ember? Ha csak arról lenne szó, hogy 
bizonyos bibliai vonalakat az új emberről adott képen jobban kihangsú
lyozzanak, miután azt a hitvallási iratok, — lévén másfelé inkább érdekelve, 
elmulasztották — még hagyján lenne. De náluk egészen más tendencia 
érvényesül. Az új ember és a kér. élet áll előttünk a középpontban s így
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a theocentrikus reformátori gondolkodás teljes anthropocentricismusba for
dul alá. Az embert nem receptive, hanem aktive nézi. ö, az ember az, aki 
üdvösséeg érdekében cselekszik, ha mindjárt ez a cselekvés „átadásban11 
vagy „bűneivel való szakításban11 áll is. A „valamielvégeztetettszámomra11 
helyett a „valaminek történnie kell érdekemben11 lép. Ezek synergistikus 
elemek. A megszentelődésből új mozzanat lesz, melyben az ember aktive 
érdekelve van és élete a megigazuláshoz viszonyítva nem subordinált, 
hanem koordinált helyzetbe kerül. A megigazulási középponttal rendelkező 
körből két fókusszal (megigazulással és megszentelődéssel) rendelkező 
ellipszis lesz. Hogy is mondja az említett Jellinghaus egy alkalommal? 
„Aki meg akar szentelődni, az a Szt. Lélektől hajtatva mindenét készséggel 
az ő Urának odaszentelje.11 Látjuk itt is, hogy az ember kegyes aktivitása 
minden Szt. Lélekre való hivatkozás mellett érvényben marad. Aktív marad, 
ha ez az aktivitás annyiból áll is csupán, hogy magát „megüresíti, átadja, 
odaszenteli.11

Különösen kitűnik ez a csoportmozgalomnál. „Bűn, sáfárkodás, isteni 
vezetés, csendes idő, odaadás,11 stb. mutatják, hogy az ingyen kegyelemből 
való megigazíttatás elvesztette központi jelentőségét. „Bűn mindaz, ami 
Istentől elválaszt11 — állapítják meg hivatalosan. Ennyi náluk a bűn és 
semmi több. Az ember elbukottságáról, jóra való teljes képtelenségéről 
keveset tudnak. Leírást adnak ezzel szemben, hogy az ember mikép lehet, 
„Isten Lelke vezetése mellett11 jó, absolut becsületes, tiszta, önzetlen és 
szerető, stb. Az ember tehát saját erejéből félre teheti mindazt, ami 
Istentől elválasztja, tehát a bűnt.

E tekintetben elrettentő példa képpen Schoemaker-re a newyorki 
Calvery-Churche templom lelkészének egy kitételére hivatkozunk: „Hatal
mas feladatot veszünk magunkra, ha tetőtől talpig meg akarunk tisztulni. 
Igen nagy akaraterőre van ugyanis szükség, hogy egy nekirugaszkodással 
elhagyjuk a bűnt.11 Nem hallatlan? Hol van szó a Bibliában arról, hogy 
az ember egy, vagy több nekirugaszkodással és saját akaraterejével meg
szabadulhat bűnös állapotától? Schoemaker eljutott már arra a pontra, 
hogy neki Jézus véres áldozatára már semmi szüksége egyáltalán nincsen!

Nem veszik észre ezek a körök', hogy amikor új embert és új életet 
akarnak, hogy akkor tkp. a régit formálják. S a kereső lelkeknek nem 
hogy szabadulást adnának, sőt elveszik tőlük azt a hitbizonyosságot is 
még, mellyel akkor rendelkeztek, amikor üdvösségüket egyedül Istentől 
remélték és kapták. Ahol már egyszer az ember saját ereje és képessége 
is belejátszik üdvössége és újjászületése elnyerésébe, ott egy folytonos 
ösztöke, a követelés ostora áll mögötte s egy félelmi és kényszer psichozis 

   lesz úrrá lelkében. Az új ember azonban nem lehet ilyen lelkületű. „Nem 
a félelem lelkét, hanem a fiúság lelkét vettétek.11 Az az ember, akit itt 
az apostol szemeink elé állít, nem a „teljes átadás11 az absolutumok embere, 
hanem egy megvígasztalódott bűnös, aki Isten kegyelme és az ő saját 
fiúsága' felől bizonyos. Ez a megvigasztalt ember az új ember és ez az 
élet az új élet. Hogy ezt a megvigasztalódott bűnöst az ő jó cselekedetei 
nyomon követik, azt mutatja az egész Üjtestámentom. Nem cselekszem 
s az által válók új emberré, hanem Isten cselekszik s így lesz íme újjá 
bennem minden. S ebből az új életből születnek meg cselekedeteim.
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A megszentelődési mozgalmak tagjai szeretik hangoztatni, hogy ők 
örvendező emberek. Igen: örvendeznek, de nem Isten kegyelme, hanem 
saját eredményeik feltt. A farizeusi tipus alakul ki így bennük tudva, vagy 
tudatlanul, előbb, vagy utóbb, mely Isten dolgai (pl. a Szt. Lélek munkája) 
felett szabadon rendelkezik, ö  maga lép Isten helyébe üdvössége elnye
résében és új énje kialakításában. Isten országát is ő akarja megvalósítani 
itt a földön. Az oxfordi mozgalom tömegfelvonulásokat rendez e célból 
és mindent felhasznál, ami a célt szolgálhatja. Még a psichoanalizist is 
céljaik szolgálatába állítják. A technika századának embere, aki minden 
dolgok mértékévé önmagát tette s aki olyan sokra jutott, az evangéliom 
dolgaiban is törtet előre és sikert sikerre kíván halmozni. Bibliai refor- 
mátori értelemben az ilyen ember nem nevezhető új embernek.

Korunk e legnagyobb megszentelődési mozgalma elhivatva érezte 
magát az új háborút megelőző években, hogy minden konfliktust kikü
szöböljön a világból. A recept egyszerű volt: legyen mindenki oxfordista 
s a világon béke fog uralkodni. Az evangéliom ilyen lehetőségeket nem 
ismer, sőt arra utal, hogy Isten országa és a világ között a harc egyre 
élesebb lesz.

Amikor tehát ma az új ember és a kér. élet után kérdezünk s ezek 
megvalósulására, minél több megigazult és újjászületett emberre és gyüle
kezetre, vagy ahogy újabban nevezni szokták, ébredésre vágyunk, tartsuk 
szigorúan szem előtt, hogy a kér. életre és új emberre nézve mit tanít 
a Kijelentések könyve és mit mondanak hitvallási irataink!

Oberndorf Elek, Mohács.

A valóság teológiája.
Ezen a címen figyelemreméltó cikk jelent meg a „Pastoralblatter" 

legújabb számában, amely már a háborús papirkorlátozások minden nyo
mát magánviseli, sőt szükségképpen fuzionált vele egy másik kiváló német 
homiletikai szaklap, a „Homiletische Monatshefte“. A cikk írója D. Zanker 
Ottó, Breslau.

Amikor a kérdés tárgyalásába belefog, mindenekelőtt nagyon helye
sen rámutat arra, hogy a valóság nem föltétlenül a „má“-t jelenti. A való
ság kérdése tehát nem az, hogy „korszerű" legyen a teológia, hanem 
hogy tisztában legyen azzal a valóságos fundamentummal, amelyre épülnie 
s amelyen állnia kell.

Tömör s azért logikai ugrásokkal bővelkedő cikke a lelkésznek meg 
akarja mutatni azt a valóságot, amelyre az ő munkájának is támaszkodnia 
kell, s amely nélkül egész munkája, minden szava a levegőben lógó fantaz
magória: „ideológia" csupán.

Amikor annyiszor a szemünkbe vágják, hogy a keresztyénség irreális, 
valószerűtlen dolgokkal foglalkozik, valóban nem fölösleges szemügyre 
venni egyházi munkánk, tudományos és gyakorlati tevékenységünk való
ságszerűségét.

Az a valóság már most, amelyre tudományos és gyakorlati egyházi 
munkánk támaszkodik, mindenekelőtt az ige. De persze nem a biblia egyes
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szavai jelentik az igét, hanem maga az evangélium, az isteni kinyilatkoz
tatás, amint az a biblia szavainak összességében jelentkezik, helyesebben 
amint az élő, tehát valóságos Krisztusra rámutat. A testet öltött ige ott él 
a teológusban, mint valóság, mint megvalósulása az igének: Te bennem és 
én ti bennetek.

Az ige és Krisztus valósága Isten jelenlétét, tehát a valóságát jelentik. 
S a teológia nem tanítás az Istenről, hanem a megértetése annak, hogy 
Isten az ige által miképpen van jelen, miként közeledik hozzánk. Nem csak 
a múltban közeledett, hanem közeledik mindig, ma is, hozzánk is. Itt is 
hangsúlyozza Z. a teológiai munka szubjektív megalapozottságának a fon
tosságát. „Aki Istenről beszélni akar, meg kellett, hogy .ragadja' őt előbb, 
— mint Luther mondja." „Más dolog az11, — idézi ismét Luthert —, „ha 
Isten jelen van és más, ha neked van jelen1'. „Ha Isten valósága személyes 
életünk alkatrészévé lett, amint ezt az Ó- és Üjtestamentum hívő embereinél 
ismételten meglepetve éljük át, csak akkor beszélhetünk teológiailag11.

A személyes bizonyosság kibővül és erősödik a gyülekezet valósága 
révén, melyről a teológia sosem szakadhat el a nélkül, hogy a legsúlyo
sabb kárt ne szenvedné. Az a teológus, aki nem áll mindkét lábával a 
gyülekezetben, az élettől távolodik el, s élet nélkül az ő teológiája se 
létezhetik. Krisztus s Benne Isten elsősorban a gyülekezetben van jelen 
(„Ahol ketten vagy hárman. . . “). örvendetes, hogy ma egyre többen akad
nak, akik a gyülekezeti életből jövet kezdenek beleszólni a teológiai mun
kába.

Megállapítja még Z., s ezt nyomatékosan kiemeli, hogy a megújho- 
dott teológiának még nem sikerült az „als ob‘‘-teológia minden formá
jával igazán felszámolni. Már pedig nem lehet úgy imádni és szolgálni 
Istent, hogy az ember csak úgy tesz, mintha Isten lenne. A biblia reális és 
nem képzeletbeli hatalmasságokkal számol, így mindenekelőtt a bűn és a 
kegyelem valóságaival, amint a történelemben jelentkeznek. Azután éppen 
a történelemre néz úgy a hit, mint amelyben minden esemény föltétlenül 
Isten által megy végbe. Az első keresztyénség mindenesetre így látta Isten 
hatalmának valóságos jeleit, s az első keresztyénséghez kell nekünk is 
ma is igazodnunk.

A történelemben természetesen észre kell vennünk Isten ítélőhatalmát, 
'hiszen a kegyelmét se érthetnénk és értékelhetnénk igazán, ha nem tud
nánk, hogy ő szent Isten, aki a bűnt bünteti. És itt nyílik tere az eszchato- 
lógia érvényesülésének, amellyel kapcsolatban a mai keresztyénségnek 
meg kell Z. szerint újra kedvelnie a biblia utolsó, újtestámentumi prófétai 
könyvét.

Végeredményben Isten valóságáról „látható11 módon három réven 
értesülünk: a teremtés révén, azután Krisztus jelenléte révén s végül a 
parúzia révén, s ez utóbbi, mint a keresztyén reménység döntő valósága 
szerepel

Ahogyan minderről az Írás beszél, az természetesen nem azonosít
ható magával a valósággal, amelyre a valóság teológiája támaszkodik. 
„Mert élesen véve szemügyre: az ige se más, mint a Szentlélek járműve, 
Isten élő jelenlétének közvetítője, csak a célhoz vezető eszköz.11
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Zánker cikkét ezzel zárja: „Az a teológia, amelynek nincs valóság
meggyőződése, önmagában véve nem méltó a hitre. Az a teológia viszont, 
amely a valóságra épült, legyőzhetetlen11.

* * *
A magunk részéről mindehhez hozzáfűzzük, hogy nemcsak tudományos 

teológiai munkánknak, hanem egyáltalán egyházi, lelkészi munkánknak is 
elengedhetetlenül fontos feladata tudatosan szem előtt tartani azt a való
ságot, amelyre támaszkodik. Ha ilyen valóságot nem ismerne a teológus 
s a lelkész, de egyáltalán az egyházi ember, céltudatos és öntudatos mun
kára mégcsak nem is gondolhat. Ezt a valóságot azonban a lehetőség 
határain belül személyesen, közvetlenül kell ismernie. Z. maga is utal reá, 
hogy a keresztyénség objektív valóságainak ismerete legyen szubjektív 
megismerés és bizonyosság.

Ha a legutóbbi évtizedek magyar evangélikus lelkészének a típusrajzát 
kellene elkészítenünk, abban ha nem is a legfontosabb, de mégis kirívó 
vonást foglalná el bizonyos kisebbrendűségi érzés erős érvényesülése. Ennek 
megvannak természetesen a kisebbségi helyzetükből fakadó okai is. De ez 
a helyzet se lenne olyan fájdalmas, ha több lenne egyházunk tanaival 
kapcsolatban lelkésztestvéreinkben a szubjektív bizonyosság, ha tehát 
teológiánk „fővalóságá“-val kapcsolatban mindegyikünk elmondhatná ma
gáról, hogy „Ő bennem, én pedig Őbenne11, vagy pedig: „Élek pedig, de 
nem én, hanem él bennem a Krisztus11, avagy: „Mindenre van erőm a 
Krisztusban11. Lehet-e kisebbrendűségi érzése annak, aki magával Istennel 
van pozitív viszonyban? Nincs-e akkor az ő arcán is ott valami abból, 
ami Mózest jellemezte, aki erős szívű volt, mintha látta volna a láthatat
lant (Zsid. 11, 27)?

Megújhodott teológiánk sokat és eredményesen fáradozott annak a 
megállapításáért, hogy mi az a valóság, amelyben a keresztyénség felépül. 
Szép, objektív munkát végzett. De az még nagyon hiányzik, hogy ami 
objektíve valóság, az szubjektív bizonyossággá is legyen.

Z. cikke is ebbe az irányba tereli a figyelmet, sok más hang mellett. 
Ha majd néhány évtized eltelik ebben az irányban végzett munkánk folya
mán, bizonyosra vehetjük, hogy abból a ma tisztán látott „objektív való
ságából is sok mindent még jobban és tisztábban fogunk látni.

Dr. Vető Lajos, Diósgyőrvasgyár.

Egyházi esztendő a szószéken.
Szenth. u. 11. v. Lukács 18, 9—14. A példázat értelmét 14/a-ból ki

indulva kell keresnünk. Nem a farizeus és publikánus megtestesítette két
féle magatartás a tárgya ennek a példázatnak, hanem a „dikaiosüné thou 
theou11, amint ez megítéli az ember ű. n. „igazságát11. Ennek a foganato
sítója Jézus. A vámszedő megigazul, miközben a farizeusnak tudtára ada
tik, hogy nincs igaza, egyebek mellett abban se, ahogy embertársáról ítélt.

Elhamarkodott a farizeus „igazságát11 tisztára külsőségnek, látszat
nak minősítenünk, a vámszedőt pedig minden további nélkül „példakép11- 
nek állítanunk oda. Letagadhatatlan, hogy a farizeus komolyan vette a 
vallás dolgait, a vámszedő pedig bűnös volt annyira, hogy neki a helyzeté
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bői kifolyólag szinte magától adódott a bűnvallás. S Jézus azt mondja el, 
hogy ebben a helyzetben miképpen ítél a két imádkozóról Isten. Azzal 
amit mond nemcsak a zsidó kegyesség alapjai inognak meg, hanem általá
ban a mindenkori erkölcsi közvéleményé. Mi magunktól nem juthatunk 
más véleményre mint arra, hogy a kettő közül az igaz ember a farizeus. 
De Isten nem köteles hozzánk igazodni ebben sem. Isten és az e világi 
fórumok, két külön dimenzió. Pál is ezen a nyomon halad és igénkhez 
jó illusztrációt ad I. Kor. 1, 27—29-ben.

Igénknek erre az Isten-központiságára, theo-logiájára kell mindenek- 
felett tekintettel lennünk s akkor értjük meg, hogy igénkről kétféle
képpen lehet prédikálni. Az egyik a vámszedő példáját dicséri —- a másik 
Isten csodálatos kegyelmét; az egyik a farizeus öriigazsága tudatában mu
tatott elbizakodottságára támad a maga hamis igazsága önhitt fedezékéből, 
— a másik Isten tolmácsává lesz abban, ahogy Ö ítél s lelkipásztori fele
lősséggel figyelmeztetőleg fordul mindenkihez.

Ezekután a prédikáció gyakorlati célja nem lehet az arra való fel
szólítás, hogy legyünk hasonlóak a vámszedőhöz. Erre komolyan senki 
se gondolhat. Ez a homiletilkai sablon, amely a vámszedőből mintaképet 
csinál nagyon sokat ártott már. Isten akarja az „igazság" gyümölcseit. 
Csak azt nem akarja, hogy a mi igazságunk arra szolgáljon, hogy el
homályosítsa bennünk az Ö kegyelmére való ráutaltságunk tudatát.

A prédikáció feladata: rá kell mutatnia a farizeusra, amint ma is elő
kerül a keresztyén és a polgári életben. Isten elé kell őt állítania, ahol 
senki sem pállhat meg; csak a vámszedő esdeklésével. Mindez nem történ
hetik meg ^ nélkül, hogy Jézusra ne mutatnánk. így van ennek a példázat
nak is — mint általában a példázatoknak — burkolt krisztológiai értelme, 
s a hallgatóknak nem sokat jelent az olyan prédikáció, amelyben a példá
zatnák ezt a vonatkozását nem domborítjuk ki. A vámszedőt Jézus bizto
sítja afelől, hogy Isten a kegyelmébe vette, s a mi számunkra sincs más 
lehetőség az erről való megbizonyosodásra, csak a testté lett Ige.

Szenth. u. 12. v. Márk 7, 31—37. A beteggyógyítási elbeszélések közül 
ennél helyez az evangélista leginkább súlyt arra, hogy részleteiben el
mondja: miképpen megy végbe a gyógyítás. Mutassa ki a prédikáció, 
hogy a gyógyítási csoda mennyire elválaszthatatlan alkotó eleme a Jézus
ról szóló evangéliomi történetnek. Ennél a következő szempontokat lehet 
figyelembe venni:

1. Jézus minden gyógyításában az ő könyörülete nyilatkozik meg. 
Ö nemcsak a lelki elesettsége miatt szánja az Isten népét, hanem a testi 
nyomorúsága miatt is. „Ő, az Ür Krisztus a test és vér világában mutakozó 
eltorzuláson látta, hogy micsoda gyilkos kárt tett itt a Sátán, némákká 
és süketekké tette az embereket s ezzel halálba és pokoli tűzbe vetette. 
Ezt látta Jézus maga előtt itt s maga körül egyebütt is. Úgyhogy ez az 
evangélium Krisztust rajzolja meg; hogy ő az, aki az én, a te, a mind
nyájunk ügyét magáévá teszi annyira, hogy benne van ugyanabban a kár
vallásban és sóhajt ugyanazon ördög miatt, aki nekünk a kárt okozta." — 
mondja Luther.

2. Jézus azonban nemcsak szenved az emberek nyomorúsága miatt, 
neki egyúttal személyes hatalom, erő is adatott arra, hogy ezt a kár
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vallást megszüntesse. Ugyanaz a hatalom nyilatkozik meg, amikor itt 
bűnöket bocsát meg, mint amellyel amott testileg megkötözötteket tesz 
szabadokká. Jézusnak a messiási küldetéséről vallott felfogásunk hiányos 
lenne, ha lelki térre korlátoznánk.

Jézus gyógyításait nem izoláltan kell szemügyre vennünk, hanem 
számolnunk kell azzal, hogy azok az Isten országáról való esehatológiai 
ige szolgálatában állanak. Annak a példái ezek, hogy miképpen lesz, ha 
Isten eljövendő uralma megvalósul és eljövend megítélni és megújítani a 
földet. Isten jöttének fő ismertetőjele a démonoknak és azok fejének a 
legyőzés lesz. S Jézus személye és életmunkája jelenti a kezdetet a Sátán 
és szolgahada legyőzésében. (1. Márk 3, 23—27.) Azért ezek a csodák a 
hit számára jelek s egyben megerősítésül szolgálnak. Nem érti meg 
őket az, aki nem tudja: kicsoda Jézus. Viszont Jézus megértésénél is 
szükségesek.

Ezek szerint az általános szempontok szerint kell értelmeznünk ezt 
az igét. Textusa egyéni jellegzetességére nem kell feltétlenül súlyt helyez
nünk. Azokat az eszközöket, amelyeken keresztül Jézus gyógyító ereje 
érvényesült, mint korabelieket, Jézus valószínű gyakrabban igénybevette. 
De más evangéliumi elbeszélésekkel való összehasonlításból kitűnik, hogy 
Jézus csodáinak a titka nem az eszközökben van.

A Jézus csodáiról való minden prédilkálásnak van egy nehézsége: 
a különbség az akkor és a most között. Ügy látszik, mintha itt a gyüle
kezetnek a múlt Krisztusáról kellene prédikálnunk, aki egykor segített 
de nem ma. Az így adódó nehézség megoldásának kedvelt, de el nem 
fogadható módja, a csodának lelki térre való átvitele.

Amit Jézus betegekkel és bénákkal tett, még ha a múlt visszahoz- 
hatatlanságában történt is, arra utal, hogy összefüggés van e világban a 
szenvedés és az Istentől való elidegenedettség között. így Jézus csodái 
egyfelől az eredeti romlatlan, másfelől az eljövendő állapotra utalnak, 
amelyben Isten végetvet szenvedés, betegség és halál uralmának. A szen
vedés okai mélyebbek, minthogy azokat elemzés felfedhetné. De nem 
Istenben vannak. Istenben hinni, annyi mint várni a test megváltását. (Róm. 
8, 23.) Aki Krisztust komolyan veszi, spsem adja meg magát ernyedten a 
.szenvedésnek.

Az a Jézus, aki az ő földi tartózkodásának idején ezeket végbevitte 
nekünk Urunk. Ma is nyugodt hittel vihetjük eléje a magunk és a világ 
minden betegségét, mint ahogy azok az emberek hozzája vitték a beteg
jeiket. Vigyáznunk kell nehogy az ő hitük megszégyenítse a miénket. 
Hitetlenség volna azt gondolni, hogy az a Jézus, aki a siketeket hallókká 

,.s a némákat beszélőkké tette, ma félreállt. A hit másképpen tudja. Az 
egyház múltja és jelene tele van az élő Krisztus kimerülhetetlen mentő 
és gyógyító hatalmának a tapasztalataival.

Nem azt mondom ezzel, hogy sikerül tovabeszélnünk a teremtettség 
gyötrelmét és azt megfejthetetlen talányt, amely ránk mered betegek 
szeméből. De ahhoz a kísértéshez, amely ebben a szenvedésnek kiszolgál
tatott világban a hitet fenyegeti van hozzászólni valónk. Egyrészt: a 
keresztyénségnek fontolóra kell vennie, nem hitbeli lanyhaság-e az oka, 
hogy elveszített olyan erőket és adományokat, amelyeket neki szánt az
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Ür? S vájjon nem keHene-e többet imádkozni azért a képességért, amely 
az őskeresztyénségben megvolt. Krisztus, aki akkor a süketeket hallókká, 
a sántákat járókká tette kezesség afelől, hogy nem a démonoké lesz az 
utolsó szó az Isten-teremtette világban. A Jézust magasztaló tömeg, jelzi 
azt a minden népből és nyelvből álló sereget, amelyik szemlélni és di
csőíteni fogja a teljesség, az üdv korát. Akik ezt hittel elsajátítják azok
nak könnyebb lesz kitartani a megpróbáltatásban.

Szenth. u. 13. v. Lukács 10, 23—37. A szöveghez: A példázat történet
keretével többé kevésbbé parallel Máté 22, 35—40. Ott a legnagyobb 
parancsolat, itt az üdvösség-kérdése szerepel farizeusi beállításban. Nehéz 
megtalálni a 23—24. vs. értelmi összfüggését a példázat mondanivalójával. 
Ezért 25—29-ből indulunk ki.

A példázat értelme.
Jézus itt két front ellen veszi fel a harcot:
1. az ellen a kegyességi forma ellen, amely a kultikus elem mellett 

az etilkait elhanyagolta,
2. az ellen a megkülönböztetést váró igény ellen, amelyet izrael le

származási, vagyis testi alapon támasztott.
A farizeus tudott a felebaráti szeretet parancsáról és annak jelentő

ségéről. Ellentét köztük és Jézus között, nem a dogmatika, hanem az 
élet-gyakorlat terén volt. A felebarát fogalmának a körét az önző én 
kívánja meghúzni Isten felé, hogy ezzel fedezhesse magát az ő igényének 
nyugtalanító feltétlenségével szemben.

Az írásmagyarázók korán észrevették, hogy az írástudó kérdése a 
29., és Jézus felelete erre a 36. ver-sben nem fedik egymást egészen. Feles
leges ebből szövegkritikai problémát csinálni. Kicsoda az én felebarátom? 
— annak az énnek a kérdése ez, amely ellenkezésben van az Isten akara
tával. Valójában így kellene kérdeznie: hogyan cselekedjem én, mikor 
felebarátként akarok eljárni?

A samaritánus példája azt mutatja, hogy Isten parancsa feltétlen, 
érvényességét nem korlátozhatják természeti és társadalmi adottságok. 
A samaritánus így gondolkodhatott volna: ez az ember nem honfitársam, 
nem az én dolgom, hogy segítsek rajta, de ehelyett ő csak arra a hívásra 
hallgatott, amely embertársának a bajából szólott hozzá. Jézus itt az 
Isten parancsának a teljes komolyságát és kikerülhetetlenségét domborítja 
ki és lerontja azt a védfalat, amelyet kazuisztikával emel az ember a 
készséget nem mutató én és az Isten akarata közé. Isten parancsa helyesen 
értelmezve — nem megerősít egy bizonyos biztonságtudatban, hanem 
kimozdít abból. Csak ez az etika illik bele Jézus igehirdetésébe, csak ez 
óv meg minden etika veszélyétől az ön-megigazulás tévhitétől.

Mit prédikáljunk? Ennek a prédikációnak különleges feladata annak 
a kimutatása lesz, hogy a „felebaráti szeretet" mennyire tartozéka az 
evangéliumnak. Emlékeztessen arra, hogy Istennel közösség lehetetlen a 
szeretet cselekvése nélkül. Ezen a téren sok a tanulni való. Ismételten meg
próbálkozunk azzal, hogy a felebarát megkerülésével lépjünk Isten elé. 
(Máté 5, 23.) Egyenest Istent használjuk fel eszközül, hogy embertársunk 
fölé emelkedjünk, ezt a „fölényt" szeretetlenül éreztetve vele. (Máté 18, 
9. köv.) Isten megítésében hazugság az iránta való szeretetünk, a felebarát!
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szeretet élése nélkül. (I. János 4, 20.) A felebarát szeretete nem az el
vontságok, fogalmak, elvek, kazuisztikus aprólékossággal kimért paran
csok világába tartozik, hanem az élet közvetlensége határozza meg. Adott 
helyzetünkben annak az éber figyelése kell hozzá, amit a valóság kíván 
és lehetővé tesz. (Schlatter.) A legfontosabb feltétele gyakorlásának az, 
hogy feladjuk a magát mentő önző ént Istennel és a felebaráttal szem
ben. Mindenesetre jó utón járt az ősegyház akkor, amikor az irgalmas 
samaritánus eredetijét magán Jézuson kereste. A példázat jelentése akkor 
világosodik meg előttünk igazán, ha mint olyanok hallgatjuk, akik Jézuson 
látták és megismerték mi az igazi szeretet és milyen a felebaráttal szem
beni mindenre-készség.

Ezen az alapon vehető ide a 23. és 24. vers. Boldogok lehetünk a 
tanítványokkkal mi is; hogy nemcsak követelés és ködvilágba vesző esz
ményképek állanak előttünk, hanem a tökéletes szeretetnek emberré lett 
valósága. Erre támaszkodva lehet bátorságunk nekünk is követni a sze
retet parancsát.

Szenth. u. 14. v. Lukács 17, 11—19. Az alapige jelentése. Az elbeszélés
ben csak másodrendű jelentősége van a csodának, a hangsúly a meg
gyógyítottak magatartására esik. Aki'k bajukban hittel kiáltottak Jézus 
segedelme után, egy kivételével elfeledkeznek a hálaadásról. Jézusnak nem 
ő-magáért fáj ez a hálátlanság. Az Atya nem kapja meg, ami őt megilleti, 
már pedig ő azért jött, hogy Isten dicsősége gyarapodjék az emberek 
között.

Itt is samaritánus, tehát idegen, szerepel az izraelből valókat meg
szégyenítve, akárcsak Lukács 19, 30-ban. Se Jézus, se az evangéliumi 
elbeszélő nem fogja fel úgy a dolgot, mintha ez véletlenül történt volna 
így; hogy egy nem-izraelita bizonyul hálásnak Isten iránt. Jézus egész 
működésének fájó tapasztalata sűrűsödik bele ebbe az elbeszélésbe. 
A háládatlan 9, — típusa izrael magatartásának. Jól esik nekik Isten jó
téteményeivel élni, — sőt azokat egyenest úgy veszik igénybe, mint a 
kiválasztott nép tagjainak jog szerint kijárókat — de megtagadják a 
dicsőséget attól, akitől alászáll minden jó adomány és tökéletes ajándék. 
Igaz, hogy Jézus az után a csoda után, amellyel segített, nem tesz olyan 
csodát, amellyel büntetne (amiben jellegzetesen evangéliumi vonást lát
nak), igénk mégsem hagy bennünket kétségben az iránt, hogy Isten 
adománya tökéletes áldást csak ott jelent, ahol ő jótéteményeiért el
veszi a dicséretet. Csak a samaritánusnak tudja elmondani Jézus azt az 
igét, amelyben a gyógyulást magyarázza s teljessé teszi. Csak ő nyert 
a test gyógyulásában egyben lelki áldást is. Kálvin szerint: „csak a hit 
szenteli meg Isten ajándékait a számunkra, hogy azok tisztán maradjanak 
és üdvösségünket szolgálják". „A hálátlanság nem engedi, hogy Isten 
„maradjon" az ő ajándékaival" — mondja Luther.

Miről prédikáljunk? Világos és mindig időszerű igénk mondanivalója 
gyülekezeteinkben. A kilenc hálátlanban rá akar mutatni arra az állandó 
és nagy kísértésre, hogy kegyességünkben és imádságainkban mennyire 
csak nyerni akarunk és arról, aki ad, elfeledkezünk. Nemcsakhogy az 
„ember" általában ilyen. Itt egyenest a hívőkhöz szól áz ige. A kilenc 
azt teszi, amit az Úr parancsol és vár: „nyomorúságukban segítségül
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hívják" a Krisztust. Rá kell, hogy mutassunk arra, hogy néha még ehhez 
is kevés a hitünk. A kilenc előtt is megszégyenülünk. A vége azonban az, 
hogy Istent és az ő Krisztusát csak eszköznek használják ahhoz, amit 
a maguk javára elérni óhajtanak. Természetes, itt nem szabad túlságba 
mennünk a „vallási eudémonizmus" közkedvelt bírálgatásával. Természetes, 
hogy az ember a testi nyomorúságában segítségül hívja az Istent. Betegen 
Isten után kiáltani, nem az „alacsonyabb fokozat" az imaéletben. Mi sem 
kedvesebb Isten előtt, mint „a mélységből kiáltok" szava. Isten könyörü
l t e  Jézusban testben jelent meg, hogy felemeljen nem csupán a lélek, 
hanem a test elesettségében. Csak arról nem szabad elfeledkeznie, hogy 
végeredményben egy segítségért-kiáltón sincs igazán segítve, ha a segít
ségben nem ismeri fel és nem dicsőíti Istent. Magunk előtt is elveszti a 
„hitünk" a hitelét, ha mindig csak kérni tudunk, de hálát adni elfeledünk.

Doerne nyomán: Szabó Lajos, Kissomlyó.

Összekulcsolt kézzel.
Im ádságok a svéd ágendából.

Szentháromság utáni 11. vasárnap.
Kollekta:
Mindenható örök Isten, jóságod nagyobb minden érdemünknél és 

esdöklésünknél. Téged kérünk, áraszd el fölöttünk irgalmasságodat, bo
csásd meg vétkeinket és sokasítsd meg bennünk azt, ami jó. Fiad, a mi 
Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Igehirdetés utáni imádság:
Úristen, mennyei Atyánk! Te ellenállasz a kevélyeknek és kegyelem

mel vagy az alázatosokhoz. Kérünk: segíts minket önvizsgálatra, hogy 
Szentlelked igaz bűnbánatot és törödelmet támaszthasson bennünk, hogy 
meg ne keményedjünk biztonságunkban és önigazságunk ne takargassa 
el szívünk romlását, hanem megvalljuk, hogy szükségünk van bocsána
todra, életünket naponként megjavítsuk, életünk végén pedig vigasztaló- 
dúsunkat kegyelmedben leljük, amelyet nekünk ígértél a mi Urunk Jézus 
Krisztus által. Ámen.

Szentháromság utáni 12. vasárnap.
Kollekta:
Örökkévaló és irgalmas Isten, aki híveidet megajándékozod azzal az 

erővel, mellyel méltó módon és hűségesen szolgálnak téged, segíts le
küzdeni minden akadályt, mely a hozzádjutásban meg akar gátolni. Fiad, 
a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Igehirdetés utáni imádság:
Mindenható, örökkévaló Isten, mindenek teremtője, aki minket for

máltál és nekünk adtad a szólás képességét. Kérünk: segíts igédet szor
galmasan hallgatnunk és nyelvünket helyesen használnunk, hogy magasz
taljuk és hirdessük kegyelmedet, ne folytassunk üres, vagy igaztalan
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beszédet, hanem szóval és tettel mindenki irányában megbecsülést és sze- 
retetet tanúsítsunk a te dicsőségedre és mindannyiunk hasznára. Fiad, 
a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Szentháromság utáni 13. vasárnap.
Kollekta:
Hatalom és örökkévalóság Ura, sokasítsd meg bennünk a hitet, 

reménységet és szeretetet. Hogy elnyerhessük ígéreteidet, segíts, hogy 
szerethessük parancsolataidat. Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Igehirdetés utáni imádság:
Hálát adunk neked Úristen, mennyei Atyánk, teljes szívünkből, hogy 

irgalmad által éltettél ebben a kegyelmi időben, hallgathattuk evangéliu
modat és szent akaratod ismeretére eljuthattunk. Kérünk: engedd meg
tartanunk igéd világosságát, kormányozd és irányítsd szívünket Szent- 
lelked által, hogy hozzád hasonlíthassunk, könyörüljünk felebarátainkon, 
szívesen szolgáljunk nekik azokkal az adományokkal, melyekkel minket 
gazdagítottál és így életben és halálban elnyerhessük irgalmasságodat. 
Ámen.

Szentháromság utáni 14. vasárnap.
Kollekta:
Úristen! Oltalmazd meg a keresztyénséget minden időben. Mert ha 

te nem állsz melléje, emberi erőtlenségek miatt meg nem állhat; add, hogy 
mindenkor szabadon járuljon segedelmedhez és így elkerülje, ami ártal
mára lehet és azt találja meg, ami javára válik. Szeretett Fiad, a mi 
Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Igehirdetés utáni imádság:
Úristen, mennyei Atyánk, aki igéd és a szentségek által megszaba

dítod a benned hívőt és naponként hozzásegítesz mindenhez, amire tes
tünknek és lelkűnknek szüksége van, kérünk: ébreszd fel Szentlelked által 
szívünket, hogy soha el ne feledjük jótéteményeidet és dicsőítésedben 
meg ne restüljünk, hanem mindenkor és mindenütt neked adjunk hálát, 
szívünk szerint bízzunk irgalmasságodban, istenfélő életet éljünk minden 
napunkon, amíg örökké nem magasztalhatunk és dicsőíthetünk téged a 
mennyekben. Ámen. Wolf Lajos, Budapest.

Szószéken.
Szenth. u. 11. v. Szeptember 5

Kétféle im ádság.
Lukács 18, 9—14.

Döntő ügyünk az imádság. Nemcsak kegyes szokást gyakoriok, nem
csak a szám mozog, mikor imádkozom: élet s halál kérdése fordul meg 
rajta. Mai szentleckénk is ezt köti szívünkre. Imádságomban dől el: 
ki vagyok, hol vagyok, s mi lesz velem?!

„Két ember méné fel a templomba imádkozni; az egyik farizeus és 
a másik vámszedő." Csakugyan két ember. Ég és föld köztük a különbség. 
Nem külsőben: rangban, ruhában, vagyonban, — imádságuk teszi a kü
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lönbséget. Kétféle imádság, kétféle ember. Az ember olyan, amilyen az 
imádsága. — Honnét tudjuk, hogy a farizeus elbizakodott, büszke gőgös 
ember? Onnét, hogy elbizakodott, büszke, gőgös az imádsága. „Isten! 
hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, raga
dozók, hamisak, paráznák, vagy mint ím e vámszedő is. Böjtölök kétszer 
egy héten; dézsmát adok mindenből, amit szerzek." Ennek az embernek 
nincs szüksége senkire, semmire; dicsekedni jött. „Imádsága" öntömjénező 
szónoklat. Isten csupán arra való, hogy vegye jegyzékbe nagy tetteit, s 
az „egyéb emberek" csupán sötét háttér, még jobban kiemelni az ő nagy.- 
ságát. — Honnét tudjuk, hogy a publikánus alázatos ember? Onnét, hogy 
imádsága alázatos. „Veri vala mellét mondván: Isten, légy irgalmas nékem 
bűnösnek!" Semmije sincs, csak könyörögni-valója s ez is mind belefér 
egyetlen mondatba; Isten, légy irgalmas. Nem hasonlítgatja magát senki
hez, hiszen kisebb mindenkinél, nem hivatkozik semmire, hiszen koldus
szegény, csak megadja magát kényre-kedvre, — kegyelemre. — Ma is így 
van: az imádság leleplez. Önvallomást végez, aki imádkozik. Legbensőbb 
énem tárul meg ilyenkor s nem adhatok mást, mint mi lényegem. Ezért 
magam számára is hű arckép az imádságom: leolvashatom róla, ki vagyok, 
mi vagyok?!

De azt is, hogy hol vagyok?! Nem magánvaló jelenség az imádság: 
belső állapotom, hitbeli helyzetem, — Istennel való viszonyom mutatkozik 
meg benne. Hol van ez a farizeus? A teljes elégedettség állapotában. Nem 
kér semmit, mert nincs szüksége semmire. Nem szorul másra: elég ön
magának. Rendben van. Persze csak azért, mert rossz a mértéke. Emberre 
néz, Isten helyett. Alant keres mértéket, ahelyett, hogy Isten mértéke alá 
állna. Cselekedeteiben bizakodik. Ragyogó tetteiben s ezek méltó érdemé
ben. Ez pedig az önmegváltás állapota. Ki tudom vívni az üdvösségemet, 
magam is meg tudom váltani magamat: Isten, te csak nézz és csodálkozz! 
— Egészen más a publikánus állapota. Nyoma sincs az elégedettségnek. 
Szorongó nyugtalanság gyötri: mi lesz velem? Minden oka meg van rá:: 
ő az első a bűnösök között. (Tó hamartóló: légy irgalmas nékem „a" 
bűnösnek.) Üres a marka, csődbejutott adós. Nincs erénytőke, nincs érdem, 
csak közelgő végrehajtás. Lehet-e mást tenni, mint könyörgőre fogni a 
szót és bocsánatért esdekelni? Békülj meg Istenem, engedd el az adós
ságot. ITz bizony a bűntudat, bűnbánat, teljes kiszolgáltatottság és kegye
lemre szorultság keserves állapota. — Kétféle imádság, kétféle állapot. 
Itt is ég és föld a különbség. Vagy, vagy. Vagy Pelágiusz, vagy Augusz- 
tinusz. Vagy az,én cselekedetem, vagy Krisztus érdeme. Vagy egyáltalán 
nem szorulok Istenre, vagy csak az ajándék-kegyelem segít rajtam. Két 
imádság, két világ.

De ugyanakkor kétféle sors is. Nem szabad kétségbevonni, hogy a 
farizeus igazat mond, mikor érdemeit sorolja. Bámulatos igyekvéssel 
példaszerűen rendezi be életét. Csakugyan nem ragadoz, nem is paráznál
kodik. Rálicitál a törvényre. Évenként egyszer kötelező a böjt, ő kétszer 
böjtöl hetenként. Csak jeles terményekből kell tizedelni, <5 dészmát ád 
a mentából és kaporból is. Milyen nyomorult hozzáképest a publikánus! 
Mindenki megvetettje, csupa folt az élete. Nincs az a rossz, amivel vádolni 
ne lehetne. Méltán áll távol és süti le a szemét. S mégis — milyen külö-
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•nős — „ez megigazulva méné alá az ő házához, inkább, hogynem amaz,.“ 
Sorsuk merő fordítottja életminőségüknek. Bizony meglepő! Magyarázat 
csak egy van rá: „valaki felmagasztalja magát, megaláztatik; és aki meg
alázza magát felmagasztaltatik." Egyszerűen úgy tetszik Istennek, hogy 
a szorongó bűnösöket megigazítja, a gőgös magabizakodókat pedig el
veti. Előtte érdem nincs s csak a bocsánatnak van helye nála. Ez a leg
főbb ajándéka s aki ezt nem kéri, nem kaphat az semmit. Az ilyen üres 
kézzel távozik, akár a farizeus. Hozzá csak zsákban s hamuban lehet 
közeledni. A farizeus cifra köntösében nem juthatsz színe elé. Jobban 
■örül egy megtérő bűnösnek, mint kilencvenkilenc igaznak, akinek nincs 
szüksége megtérésre. Lukács 15, 7. — Lám kétféle imádság, kétféle sors!

Dehát kinek is szól mindez?! Nem rajtam van Krisztus szeme, mikor 
azt olvasom, hogy „Némelyeknek pedig, akik elbizakodtak magukban, 
hogy ők igazak... ezt a példázatot mondá“? Nekem kell megdöbbennem. 
Mert véremben van az önmegváltás átkos farizeussága. Holott a Jézus 
Krisztus Atyja csak a publikánust igazítja meg. Az evangéliom csak a 
bűnösöknek szól. S imádságomban tűnik ki, hogy csakugyan annak isme
rem és vallom-e magamat. Ezért: imádságomban dől el a sorsom. Itt 
üdvözölök, vagy kárhozom el. Mert „mind a halál, mind az élet a nyelv 
hatalmában van és amiképpen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyü
mölcsét." Péld. 18, 21. Szabó József, Győr.

Szenth. u. 12. v. Szeptember 12.
Nyilatkozzál meg.

Márk 7, 32—35.

Egy szegény nyomorult embert visznek Jézushoz. Süketnéma. Az em
berek és az élet hangjait nem hallja. Ha bántja valami, nem szólhat. Lehet, 
hogy ebben az elzártságban eltompult a lelke. És mégis szeretik őt is. 
Öt is Isten teremtette. Jézushoz viszik reményekkel telve. Megragadó 
feszültség árad azokból a pillanatókból, amikor nyomorúság, részvét, biza
lom, várakozás Jézus körül egyesül.

Különös Jézus tette. Először elvonja a nyomorultat a kíváncsi tekin
tetek elől. Jézus az árva lélekhez keresi az utat, hogy az meglássa egyedül 
<5 róla van most szó. Akkor megérinti a beteg részeket. A süket fület 
és a néma nyelvet. Ez az érintés is megmutatja a betegnek, hogy őróla 
van szó. Most feltekint Jézus a mennybe és sóhajt. Megindult lélekkel 
áll ott. Más baját veszi magára, mintha az övé lenne. Nemcsak ezzel az 
egy lélekkel van dolga. Küzd azokkal a lelkekkel, akik az embernek annyi 
félelmet és szenvedést szereznek, ö  maga is szenved. Valóban „beteg
ségeinket Ö hordozá . . . “ Egyetlen sóhajba zsúfolva viszi Isten elé a nyo. 
morúságot. Isten segítségéért kiált. — Ez megrázza a beteget lelke mé
lyéig. Oly erővel érzi nyomorúságát, mint addig soha. Olyan szeretetet 
érez, mint addig soha. Olyan szeretet érez, mint addig soha. Olyan remény
kedés fogja el, mint addig soha. Az égre utaltnak érzi magát, mint addig 
soha. Most jön a parancs: Nyilatkozzál meg. Ez nemcsak a fülének és 
nyelvének szól, hanem az egész embernek. Az egész ember testestől-lel- 
kestől megkötött, fogoly, Istentől elszakított. Ezért küzdött szenvedett,
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imádkozott Jézus. Nyilakozzál n.eg! Tárd fel testedet, lelkedet Isten előtt. 
Ébredj! Isten az ajtód előtt. Engedd be!

A csoda megtörténik. Krisztus szavára egy ember megszabadul a 
megkötöttségtől. Isten és ember között az elszakadt kötelék újra ép. Ez 
Jézus. Ezért Ö a Segítő, Szabadító, Gyógyító.

Most minden, ami „szabadifás, segítés" akar lenni, őhozzá kell, hogy 
igazodjék, Most minden keresztyénnek ö t kell követnie. Nem azt jelenti-e 
keresztyén mivoltod, hogy elhivatott vagy a segítésre? Az Isten-szeretet 
parancsa mellé közvetlenül odahelyezi Jézus a másikat: „ . .  és felebaráto
dat, mint magadat". Egymás segítői kell, hogy legyünk. Luther ezt olyan 
merészen fejezte ki: egymás Krisztusa legyünk! Hitves a hitvesnek, szülő 
a gyermeknek, tanító, orvos a rábízottaknak segítsen! Minderre mondja 
Jézus tette: Tanuljatok Tőlem! De mit?

Segíteni: az egész baj ismerése, teljes segítség óhajtása. Minden baj 
az egész ember nyomorúsága. Minden igazi segítség, segítség az egész 

t embernek. Valóban segíteni: a másik odasegítése a „Nyilatkozzál meg“- 
hez. Ez az a segítő szolgálat, amelyre Isten az övéit küldi. Ezt a szolgá
latot senki sem veheti el azoktól, akik Istenben hisznek. Minden segít
ségre késznek szól ez: Az a legnagyobb cél, hogy az ember Isten előtt 
megnyilatkozzék. Mily szeretetlen, igazságtalan, hamis lehet más bajáról az 
ítéletünk^ amíg nem ez a cél lebeg előttünk. Nem értjük meg a szenvedőt, 
képtelenek vagyunk segíteni, míg nem tudjuk, hogy legnagyobb ott a 
nyomor, ahol az ember Istentől elszakadt. Mily csodálatosan nagy ez a 
cél. Ez legyen minden segítő szolgálatunk lelke.

Ez a feladat természetesen nagy és nehéz. Segíteni, szenvedést, küz
dést, imádkozást jelent. Ezt mutatja Jézus nekünk egész életével, szenve
désével és halálával. A nyomorúság terhét saját szívére veszi. Szemtől- 
szembe küzd vele. Még Őt is agyonnyomná ez, pedig sokkalta erősebb 
nálunk. De nem nyomja, mert a terhet Istenre veti. Mélyen véssük szí
vünkbe a szenvedő, imádkozó, küzdő Krisztusnak ezt a képét. (I. Péter 
2, 21.)

Nem gondolok arra, hogy vessük bele magunkat ezernyi ember 
bajába. Arra a néhány emberre gondolok, akik legközelebb állnak hoz
zád, akiknek segítened kell, akiken igazán segíteni akarsz. Az igaz segítés 
egyetlen útja: Jézus. A másik baját felvenni, küzdeni azzal, mint a saját
tal, imádkozva Istenre vetni.

Nehéz ez a követelés, de erőteljes. Micsoda vigasz azoknak, akik azt 
vélik: nem lehet segíteni, nem lehet már semmit sem tenni. Mily keserves 
sokszor az élet, mikor tanácstalanok vagyunk idegen bajok előtt, mert 
nem vagyunk urak a körülményeken, a bajt okozó erőkön. Itt nyilatkozott 
meg a segítés útja. Ennyit segíthetsz. Ennyit meg kell tenned. Viselheted 
a terhet, küzdhetsz, imádkozhatsz. Ne gondoljuk, hogy ez a segítség keve
sebbet ér, mint az, amelyik gyógyít, vagy pénzbeli segítséget nyújt. Ez a 
segítés az Űr parancsa. ígéret Istentől.

A végén ez áll: a segítés Istentől jön. Olykor még maga Jézus sem 
tudott segíteni. Neki sem állt a gyógyítás, segítés ereje korlátlanul ren
delkezésére. De mégis megtörténtek a csodák. Istenhez kiáltott és Isten 
volt az, aki segített.
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Azóta sem szakadt meg a vallást tevő tanuk sorozata, akik bizony
ságot tesznek: Van Istenünk, aki segít, az urak Ura, aki a haláltól meg
szabadít. Sokkal többet várhatunk Istentől. Sokkal jobban bízhatunk benne. 
Sokkal jobban kell kérnünk minden bajban az Ö igéjét, parancsát, meg
bízását, hogy Ö, Ö maga segítsen.

A Segítő és Üdvözítő látása azonban meglepő fényt derít saját éle
tünkre is.

Te is, én is egész emberünk nyomorúságában vagyunk. Sokrétű a 
mi külső és belső emberünk nyomorúsága. Ha mégis meg akarjuk ismerni: 
legbensőbb nyomorúságunk, hogy meg vagyunk kötve, gátolva, foglyok 
vagyunk, el vagyunk zárva az Élettől, Istentől. Mi, igen, mi keresztyé
nek is. Ez a mi bajunk is, a mi hibánk is, hogy unos untalan elzáratjuk 
magunkat Istentől, elzárjuk szívünket Isten kegyelmi ereje elől. Hol lusta
ság és közömbösség, a kis dolgokban való elmerülés, hol büszkeség és 
bizonyosság, önmagasztalás, hol fáradtság és csüggedés, hogy nem hall
hatjuk és nem érthetjük már ezért sem, hol keserűség és dac, hogy lopva, 
vagy nyíltan fellázadunk. Ez az! Ez a mi életünk tulajdonképpeni, igazi 
nyomorúsága. Meg tudjuk-e tenni, hogy igénket újra elolvasva amellé a 
férfi mellé álljunk, aki a szegény nyomorultat Jézus elé állítja, hogy 
segítségéért könyörögjön?

Isten segíteni akar. Krisztus és az ö  igéje és minden által, ami Krisz
tus műve életünkben oda okar bennünket vinni, ahová a süketnéma jutott. 
Isten útja mindenkinél más és más. Egy azonban bizonyos. Istenben min
den ember életében működik. Hogy ezt meglássuk, meghalljuk, megérez- 
zük, szól mai igénk.

Kivitte a sokaságból. Isten egyénenként dolgozik. Ügy akarja, hogy 
mindenki egyénenként meglássa, hogy az ő személyéről van szó. Istenem 
előtt állok, hogy segítsen rajtam, hogy merjem az ő  segítségét elfogadni, 
hogy egyedül Benne bízzam és Rá hallgassak. Ezért bocsát szenvedést, 
bajt, gondot és aggódást ránk. Ezért küldi a halált. Küzdelembe visz ben
nünket. Váratlanul nyújt azután békességet. Isten útjai szerteágazók. Csak 
el ne mulasszuk az idejét. Csak ügyeljünk a lépéseire. Csak vigyázzunk 
vezetésére. Hogy hamarosan szólhasson: Nyilatkozzál meg!

Senki se veszítse el reményét. Isten ezt az Igét Maga mondja és 
Maga segít ezzel egy emberen. Erre várjunk. Ezért imádkozzunk. Ebben 
higyjünk. H. Rendtorf.

Szenth. u. 13. v. Szeptember 19.
A keresztyén szeretet.

Lukács 10, 23—37.
Énekek: 350 és 446.

Valaki, egy névtelen törvenytudó, szavakká formálja ezt az örök 
emberi kérdést: „Mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem?“ Jézus 
válaszol, s válasza a próféták és királyok számára is hallatlanul új tanítás 
a szeretetről. Sőt mindig új és mindig meglepő számunkra is, pedig mi 
sokszor hallottuk már az irgalmas szamaritánus példázatát és sok ige
hirdetést hallottunk róla.

Elsősorban azt kell jól megjegyeznünk, hogy a keresztyén szeretet
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Az Úr Jézus Kriszus, aki ma csodatevőn cselekedett, itt jár közöt
tünk, kutató, szelíd szemekkel néz végig rajtunk, kilép a templomból s 
végigjárja ittlévő és itt nem lévő híveink otthonát s keresi a láthatatlan 
bélyeget: „a hálátlan gyógyult".

Vajjon nem találja meg rajtad? Koren Emil, Ungvár.

Aratási hálaadó istentiszteletre.
Hálaadás az áldások urának.

Zsoltár 67, 7; 65, 2.
Énekek: 441, 523.

Ünnepi érzés tölti el szívünket, amikor a magyar föld rónáin és lan
káin megpendül az aratók kaszája az érett kalászok alatt. Nemcsak a föld 
népe, a földmívesek és mezei munkások érzik ünnepélyesnek ezt az időt, 
hanem hálatelt szívvel gondol arra mindenki, legyen bármely foglalkozási 
ághoz tartozó: hivatalnok, vagy iparos, gyári.munkás, vagy kereskedéssel 
foglalkozó.

Magyar népünk sok vidéken a föld termését, elsősorban pedig a 
kenyéradó gabonát „életnek" nevezi. S mivel az életfenntartás legnélkülöz- 
hetetlenebb eszközét a kenyérben látja, ezért tulajdonít az aratásnak olyan 
rendkívüli fontosságot és ezért gondol arra áhítatos érzéssel mindenki.

I. A kenyér azonban nemcsak fontos jelentőséggel bir életünkben, 
hanem a jóságos Istennek valóságos csudatételét tárja szemünk elé.

Beszédünkben rendesen egymás mellé helyezzük és együtt mondjuk 
ki ezt a két szót: vetés — aratás. De csak ritkán gondolunk arra, hogy 
tulajdonképpen a kettő között nemcsak hosszú hetek és hónapok telnek 
el, hanem vetéstől aratásig a természet rejtett erői által Isten csudatételei
nek egész sorozata megy végbe. Mindez pedig azért, hogy kegyelmének 
és eltartó szeretetének nagyságát megmutassa irányunkban, ami nélkül 
megszűnne a lét, kihalna az élet ezen a világon.

Gondolkozz csak el felőle testvérem, amikor tenyereden tartasz egy 
pirosló búzaszemet, milyen jelentéktelen kis test az, amiből millió és millió 
hull szinte észre sem véve naponként a földre. Mikor azonban ősszel a 
földmíves vetés alá előkészíti földjét és a kicsiny búzaszem belehull a 
barázdába, akkor elkezdődik a búzaszem és számunkra életet jelentő 
kenyér csodája.

A hantok alá került gabonaszemben megindul az élet. Az égből alá
hulló nedvesség hatására megpattan a búzaszem piros burka; a talaj ter
mékenyítő ereje folytán megmozdul benne az elrejtve volt életerő, a 
parányi kis csira, áttöri a rögök fojtogató rétegét, mire a föld színén 
megjelenik a zöld színű vetés.

A csoda azonban ezzel még nem szűnik meg, hanem.most már a föld 
felett folytatódik tovább. A gyenge vetés erősödni, bokrosodni kezd, las
san ellepi a föld színét, melynek ölén a maga eddig elrejtve pihent. De 
mennyi idő kell még ahhoz, hogy megnőjjön, szárba induljon, aratás alá 
érjék és tápláló kenyér váljék számunkra belőle.

Jön a tél; fehér hótakaróval borítja be a mezőket, hogy a fagy hide
gétől óvja a vetés gyenge testét, mintahogyan az anyai szeretet melengető
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ruhával védi gyermekét. Jön a tavasz; eső veri, szél hajtogatja szárát, 
zivatar zúg át felette. Jön a nyár; érlelő melegével a zöld vetést sárguló 
kalásztengerré változtatja. Az aratók kaszája alatt rendre dől, majd ke
resztekbe rakva áll az áldás; a kalászból kiperdül az acélossá érett gabona
szem, hogy az ember számára a legfontosabb és legnélkülözhetetlenebb 
táplálék, mindennapi kenyér váljék belőle és oda kerüljön asztalunkra. 
Hát mondd testvérem, nem hat meg tégedet a búzaszem és a kenyér cso
dája, amit számodra Isten kegyelme esztendőről esztendőre készít?... 
És az Isten ezt a nagyszerű és folyton megújuló csodát elsősorban a te 
szemed elé tárja magyar gazda, földmíves testvérem. Senki sincs olyan 
közvetlen kapcsolatban a természettel, senki nem látja olyan világosan a 
természetben megnyilvánuló isteni csodákat, mint a földmívelő ember.

De éppen azért senki sem érzi és látja olyan világosan, hogy mun
kánk eredménye nem a magunk szorgalmától, hanem elsősorban Isten 
kegyelmétől függ. Amikor a szántóvető ember befejezi a vetés munkáját, 
szerszámait, ekéjét, boronáját felteszi szekerére, mielőtt elhagyná földjét 
és haza indulna, még egyszer végig tekint a végzett munkán, letörli izzadt 
homlokáról a verejtéket és csendesen csak ennyit mond: „most már a 
többi az Isten dolga". Ezzel a kijelentéssel nemcsak megdönthetetlen nagy 
igazságot fejez ki, hanem alázatos vallomást is tesz. Elismeri, hogy „em
bernél a munka, Istennél az áldás'1, látja és érzi, hogy mi csak fáradozunk, 
verejtékezünk, kezünkkel munkáljuk a földet, de az eredményt nem tud
nánk kikényszeríteni, hanem Isten hatalma tesz csodát s az ö  szeretete 
adja meg munkánk jutalmául kenyerünket.

A földmívelő ember azonban nemcsak Isten csodáját tapasztalja meg, 
hanem abban a kitüntetésben is részesül, hogy Isten alkotó munkájának 
részesévé lehet. Hányszor kimegy a határba, a mezőre figyelni bújik-e 
már, női-e a vetés? Milyen dédelgető szeretettel kíséri fejlődését s milyen 
reménykedéssel tekint az eljövendő aratás elé! Hányszor járja végig gon
dolatban az amúgy is sokszor megjárt barázdákat, hányszor jelenik meg 
előtte még álmában is a jól ismert dűlő és a fejlődő vetés képe?! Azt 
lehet mondani, szinte együtt él a gazda a hullámzó vetéssel. Amikor ziva
tar tombol, villámok cikáznak, még éjszakának idején is ott jár gondolat
ban kint a határban; megáll földje szélén s féltő, aggódó szeretettel gon
dol vetésére, nem éri-e baj, nem tesz-e benne kárt a zivatar?

Csak természetes, hogy a munkája eredményét figyelő s annyi vesze
delemtől féltő ember Istenre tekint, akinek gondviselő szeretetébe ajánlja 
reménysége teljesedését. Azért, amikor betakarul a termés és a kalász oda 
hullatja áldását asztalunkra, kicsordul a lelkekből a hála s buzgó ima 
száll Ahhoz, aki megáldotta és megtartotta mezeinket.

Sok gyülekezetben már régi idők óta az a szép szokás alakult ki, 
hogy az aratási hálaadó istentisztelet alkalmával gabonakalásszal díszítik 
fel az oltárt. Ez az ősi szép szokás is azt a gondolatot fejezi ki, hogy 
mindenért, amit eltartásunkra kaptunk, áldassék az Ür.

Mélységes hálával gondolj te is testvérem Istennek esztendőről-esz- 
tendőre megújuló csodatételeire és kegyelmére és ne feled,, hogy nem 
saját erőd, nem szorgalmad, hanem egyedül Isten kegyelme, volt az, amely 
számodra ez évben is biztosította az eltartásodra valót.
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De meg kell látni és észre kell venni ezt nemcsak a földmívelő nép
nek, hanem mindenkinek akármilyen foglalkozású, vagy élethivatású ember 
legyen is és alázattal kell elfogadni, amit Isten kegyelme az aratás áldá
saiban mindnyájunknak adott.

II. Bizonyos azonban, hogy egyetlen emberi munka sem önmagáért 
van, hanem azért, hogy a köznek váljék hasznára. A tudomány mívelői 
közkinccsül adják oda tudásuk gyümölcsét; az ipar, a kereskedelem a tár
sadalom minden rétegének igényeit van hivatva kielégíteni; a hivatalnok 
az ország közrendjéért dolgozik. A földmíves munkájának eredménye, a 
föld termése sem egyedül azé, aki termelte, fáradott érte, hanem min
denki igényt tart arra, akinek buzgó imája Istenhez száll „a mi minden
napi kenyerünket add meg nékünk ma". Be kell látnunk, hogy a mai rend
kívüli idők rendkívüli intézkedéseket tesznek szükségessé, • melyeket az 
állam vezetőinek a jó rend és nyugalom érdekében meg kellett tenniök. 
Ellenségeink ugyanis nemcsak fegyverrel támadnak ellenünk, hanem a 
létfenntartáshoz legszükségesebbeknek, elsősorban a kenyérnek elvonásá
val akarnak zavart kelteni, elégedetlenséget szítani, hogy belső frontunkat 
megingassák és a nemzet ellenálló erejét megtörjék. Az állam tehát a 
közrend, a köznyugalom megóvása érdekében határozza meg a legszük
ségesebbekből, elsősorban az élelmiszerekből kinek-kinek a részét.

Lehet, hogy ez egyeseknek kényelmetlen; lehet, hogy szőkébb mér
tékre kell korlátozni igényeiket, bizonyos azonban, hogy ezekre az intéz
kedésekre szükség van, mert ma sokszorosan kötelezve vagyunk nemcsak 
a magunk, hanem mások érdekeinek figyelembe vételére is.

Zavaros idők nagy mértékben fel szokták kelteni az emberekben a 
tisztátalan, bűnös érzelmeket. Anyagiassá, kapzsivá, önzővé és szívtelenné 
válnak az emberek. A „fekete piac" fekete lelkeket termel ki magából.

A keresztyén embernek azonban nem szabad felejtenie azt sem, 
hogy nemcsak az állam rendje határozza meg az anyagi javak felhaszná
lásának mértékét, hanem Isten parancsa is meghatározza azt mindnyájunk 
számára. Mert igaz ugyan, hogy Isten bölcs akarata a föld javaiból egyik
nek többet adott, mint a másiknak, annyit azonban mindenkinek akar 
juttatni, hogy abból tisztességes munkája után emberi módon megéljen. 
Isten igéje azt mondja: „szeretettel szolgáljatok egymásnak" (Gal. 5, 13.), 
„amilyen mértékkel mértek ti, olyannal mérnek nektek is". (Lukács 6, 38.) 
Sőt testvéri érzésünk még arra is kötelez bennünket, hogy abból, amit 
Istentől kaptunk önként, szívesen adjuk segítségre szoruló felebarátaink
nak. Pál apostol így int: „a jó cselekvésben meg ne restüljünk, mert a 
maga idején aratunk, ha ki nem "állunk a munkából". (Gal. 6, 9.) Fele
baráti szeretetünk azzal mutatja meg valódi értékét, ha abból amit jogosan 
a magunk javára fordíthatnánk, kényszerítés nélkül, önként, szeretetből 
nyújtunk a szűkölködőknek.

S ma különösen mennyi alkalom van a jócselekvésre, szeretetünk 
megmutatására!

Aratási hálaadó ünnepünkön jussanak eszünkbe a hadiárvák, kik a 
család támaszát, a kenyérkereső apát veszítették el; jussanak eszünkbe a 
magyar haza hősi védelmében testi épségüket veszített, rakkanttá vált 
testvéreink. Az ő áldozatuk és hősi kötelességteljesítésük buzdítson mind-
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nyájunkat testvérszeretetünknek áldozatokkal való megmutatására. Gon
doljunk egyházunkrá, szeretet-intézményeinkre, gyülekezetünkre, melyek
nek fenntartását és támogatását a mi áldozatkészségünkre helyezte az Úr; 
megszívlelvén az apostoli intést: „míg időnk van, mindenekkel jót tegyünk, 
kivált hitfeleinkkel". (Gal. 6, 10.)

III. Azon a mezőn kívül, amit az Ür kegyelme azért adott számunkra, 
hogy ott fáradozva megszerezzük kenyerünket, egy másik szántóföldje is 
van Istennek: a mi lelkünk. Nemcsak a testi életben, hanem a lelki életben 
is van vetés és aratás. Tulajdonképpen egész életünk sem más, mint vetés, 
tevékenység, előkészület arra, hogy a számadás idején meg tudjunk állni 
az élet Ura előtt.

Aki a vetés idején tétlen volt, aki elhanyagolta kötelességét, vagy 
hamis célok szolgálatába állította erejét, munkáját, annak a lelki aratás, 
a számadás csak rettegést és gyötrelmet hozhat. Pál apostol azt mondja: 
„ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit az ember vet, 
azt aratja is. Mert aki vet a testnek, a testből arat veszedelmet, aki vet a 
léleknek, a lélekből arat örök életet." (Gál. 6, 7—8.) Mennyei Ayánk nem 
tűri, hogy a lélek szántóföldjét bárki elhanyagolja, hogy azt a bűn, gonosz
ság, hitetlenség, gyűlölet dudvái lepjék el, hanem azt akarja, hogy értékes 
gyümölcsök teremjenek azon mindenki számára áldásuj. Amikor a föld 
termését és abban Isten kegyelmének áldását szemléljük, gondolnunk kell 
arra is, hogy életünk eredményét is leméri majd az Isten.

S vajjon ez a mi korunk, ez a mai szerencsétlen nemzedék törődött-e 
leikével és mit vetett abba? Belemerült a munkába és azt hitte, hogy 
általa meghódíthatja a világot; a tudomány és szorgalom nagyszerű alko
tási által bámulatba ejtve bálványként imádta azokat. Belemerült a földi 
élvezetek és gyönyörök mámorába és azt gondolta, hogy ha ennek a 
világnak minden örömét és gyönyörűségét megkóstolta, akkor mindent 
elért, ami a boldogság bírásához szükséges. Ugyanúgy cselekedett, mint 
a bibliai gazdag ember, aki így gondolkozott: „én lelkem sok javaid van
nak, tedd magadat kényelembe, egyél, igyál, légy vidám". (Lukács 12, 19.) 
Ugyanakkor pedig elhanyagolta, sőt egészen kivetette leikéből a hitet, 
lábbal tiporta a szeretetet, úgyannyira, hogy többé nem mint testvér, ha
nem mint ellenség áll egyik ember szemben a másikkal.

Hiábavaló volt minden intés és kérés, Isten igéjének komoly figyel
meztetése az eljövendő ítéletre, a nagy tömeg vagy lemosolyogta, vagy 
figyelemre sem méltatta azt gondolván, hogy az nem reá tartozik.

És lám az aratás most elérkezett. Az eredmény: baj, nyomorúság, 
bánat, kétségbeesés, egy bűnbemerült világnak halálvergődése; szerencsét
lenné és örömtelenné lett mindnyájunk élete. Bárki meg tudja állapítani, 
hogy: „aki szelet vet, vihart arat" s az Istentől elpártolt nemzedék a 
Sátán fojtogató karjai között érzi a pusztulás, a halál szorítását.

Amikor ma aratási hálaadó ünnepünkön Isten szer etetének és kegyel
mének meg nem érdemelt csodái tárulnak elénk és mindazért, amit Tőle 
kaptunk hálával és dicsérettel telik meg a szívünk, bizonyos, hogy saját 
magunkba tekintve, a körülöttünk zajló élet jelenségeit szemlélve szégyen 
és szomorúság fog el bennünket, ha arra gondolunk, hogy mindazt, amit 
Istentől kaptunk nem érdemeltük meg. A világfenntartó Isten megtartotta
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ígéretét, hogy „míg a föld lészen vetés és aratás, tél és nyár soha meg 
nem szűnnek'1, ellenben az ember, akit szeretetének gazdagságával el
halmozott, ma távolabb áll tőle, mint valaha.

Isten nem ilyen aratást várt, nem ilyen aratást akart! És ha nekünk 
fáj és elszomorít bennünket jelen helyzetünk sok baja, nyomorúsága, 
mennyire fáj a mennyei Atyának az, hogy teremtményei hálátlanul el
fordulnak tőle.

Elemi csapások után, amikor a természet elszabadult erői végigpusz
títják a határt és kudarcba fúl minden munka fáradozás, könnyet hullatva 
ismét új munkához fog az ember abban a reménységben, hogy az Ür 
megáldja fáradozását. Nekünk is újra kell kezdenünk a léleképítés el
hanyagolt és elhibázott munkáját. De nem ott, ahol abbahagytuk, nem 
Isten nélkül, hanem a múlt keserű tapasztalatain okulva bűnbánttal, meg
téréssel Krisztus nyomdokán haladva kell boldogulásunkat előmozdítanunk.

Testvérem, ha igazán hálás akarsz lenni Isten kegyelméért, ha meg 
akarod mutatni, hogy szíved lelked mélyén érzed Isten csodatevő szerete
tének nagyságát, akkor vess a lelked talajába, gondozd azt. „Légy buzgó 
és térj meg." (Jel. 3, 19.) Légy istenfélő, vallásos keresztyén, Krisztus igaz 
követője, hogy ama nagy aratás készen találjon tégedet és Isten betakarít
hasson csűrébe.

Nagy István, Ostffyasszonyfa.

Tanévnyitó.
A bölcseség iskolája.

Péld. 9, 10/a.: A bölcseségnek kezdete az Úrnak félelme.

Olyanok vagyunk ilyenkor esztendő elején, mint a start-lyukhoz 
lekuporodott futók, kik feszült figyelemmel várnak az indító rajtjára. 
Rajt! hangzik fel az indító jele s mi nekivágunk a pályának, hogy elsza
kítsuk a célszalagot. Igen, már az indulás percében a cél kell hogy a sze
münk előtt lebegjen. Aki szeptember elején nem lát maga előtt júniusi célt, 
már el is vesztette a versenyt. Az iskola nem céltalanul tengő-lengő diákok
nak teremtődött. Tanterv benne az úr. Valamit el kell végezni, vagyis a 
végére kell jutni, a kitűzött célig kell elérni. Elérjük-e vagy se, — áll-e 
még esztendőre ilyenkor az iskolánk vagy se, — élünk-e mi akkor vagy 
se, — mindez semmit sem változtat azon, hogy nekünk céltudatosan kell 
indulnunk a munkába!

Megállítunk tehát benneteket, mielőtt belépnétek az iskola kapuján 
és megkérdezzük tőletek egyenkint: Barátom, mivégett jöttél?

Talán akad is közietek nagyszámmal olyan, aki tudja, mit akar. Nos, 
mit, mit akar? Éppen ez a kérdés.

Az egyik bizonyítványt akar. A bizonyítványért fog dolgozni ebben 
az esztendőben is. Megfelelő bizonyítvány nélkül ma már seholsem lehet 
érvényesülni. Lehető kevés munkával a legjobb látszateredményt elérni — 
ez tehát a cél. S ehhez sok ügyesség, leleményesség, némi kis csalás is 
kell. Nem tesz semmit. Fő a cél -—: a bizonyítvány! S még azt se mond
hatja erre az ember: Fiam, ebbe bizonyosan belebukol! Sokszor sikerült 
már ilyenfajta vállalkozás. Mégis a szüleid iránt való háládatosságod, saját
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jövendőd komoly szemügyre vétele és főképpen az Isten színe előtt való 
megállásod arra kötelez, hogy így szólj magadban: Nem, ez nem lehet 
az én célom!

A másiknak már magasabbrendű a célja: értelmes, okos emberré akar 
lenni. Senki sem állja az útját. Légy okos ember, Fiam! Műveld ki az 
elmédet, légy otthon az emberi szellem nagy házában, tanulj a múlt tör
ténelméből, értsd meg, amit látsz, tapasztalsz; legyen ismereted a világról 
és vess egy éles pillantást önmagadba is. Tudod, hogy ennek a célnak az 
elérésére kevés a tankönyv kötelességszerű tanulmányozása. Bizonyára van 
kedved hozzá; olvass, tanulj másegyébből is. Tanulás közben gondolkodni 
is fogsz, nem elégszel meg a hallottak elismételgetésével, hanem magad is 
megkísérled a kérdéseket önállóan megoldani.

De vajjon ennyi csupán az iskola célja veled? Ó, ennél több! A jó 
iskola az életre nevel. Az élet pedig nem okos emberekre vár, hanem 
bölcsekre. A bölcseség több az okosságnál. Több a szakismeretnél. A böl- 
cseség több mint a képesítés. A bölcs ember nemcsak elsajátítja a szük
séges ismereteket, de élni is tud velük. Abban áll a bölcs ember bölcsesége, 
hogy mindig tudja: mikor, mit s hogyan használhat fel. Bölcs az, aki az 
élet forgandó változásai közepette nem veszíti el az egyensúlyát; mindig 
tudja, mit tegyen; mindig feltalálja magát s mindig rálel a helyes útra. 
Tegyétek magatokévá a jó iskola szép célját!

Egy lépés azonban még hátra vall. Mi Krisztus diákjai vagyunk. Nem 
véletlen, hogy a templomból indulunk el iskolai munkánkra. Mi a bölcse- 
ségnek is azt a tiszta formáját keressük, mely az Istenig meg sem állt 
A mi szemünkben Isten útja a helyes út. Szerintünk az találja fel magát 
az élet forgandó változásai közepette, aki rálelt az Isten akaratára. A mi 
véleményünk szerint az dönt jól a sorsa felett, aki Isten kezére bízta 
magát. Bölcs az, aki belelát az Isten tantervébe s azt végrehajtja minden 
nehézség ellenére, végrehajtja örömest, vidáman, hálálkodó lélekkel! A 
szentírás az ilyen embert nevezi bölcsnek.

 Ezekután pedig térjünk vissza az indulás vonalához. Hiszen ez az 
Istenben bölcs élet még előttünk van, még csak célként lebeg előttünk. 
Kuporodjunk le újra a start-tyukhoz. Mert a kiugrás is fontos ám. Aki 
rosszul indul, lehet, hogy elesik, lehet, hogy behozhatatlan hátrányt okoz 
magának. Hogyan kezdjük, hogyan induljunk neki? Miféle kezdet felel 
meg a mi célunknak?

Mi a bibliai bölcseség kezdete? Az Úristen félelme!
A bölcseségnek kezdete az Ürnak félelme. Ha az Isten szerint való 

bölcseség lebeg célként előttünk, akkor szent félelemmel álljunk meg 
ennek az útnak az elején. A versenyfutó lámpalázzal, remegő szívvel, 
visszafojtott léíekzettel vár az indító jelre. Földi babérra igyekszik pedig 
csupán. Hát amikor egész jövendőnk van kockán, nem kell-e megremeg
nünk, megremegnünk mindjárt az induláskor? Bizony ezt a küzdelmet is 
el lehet veszíteni? Jaj, már az első lépésen elronthatjuk, jóvá talán soha 
többé nem tehetjük. Senki se vegye azért könnyű szívyel, nemtörődöm
lélekkel, közömbösen, fásultan ezt az órát. Senki se játssza el az első 
napokat hidegvérű múlasztásokkal, — mintha csak senkitől, semmitől való
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félelemre ok nem volna. Mintha nem kellene félnie tanítómestertől, szám
adásoktól, megbotlástól s Istennek ítéletre hívó szavától!

Igen, végső sorban nem akárkitől, akármitől, hanem az élő Űristentől 
kell félnünk s az ő ítéletétől mindnyájunknak. Az Úrnak félelme a bölcse- 
ség kezdete. Akad ezen a világon félelem sokfajta. Van gyermekded 
félelem, van férfi-félelem. Félhetünk attól, hogy valamit elveszítünk; fél
hetünk attól, hogy valami a nyakunkba szakad. Rettenthet a baj, rettenthet 
a bűn, rettenthet a halál. Nincsen annyi szín az őszi avarban, mint ahány 
formája az emberi félelemnek. De egy sincs olyan, mint az Istentől, az 
Úrtól való félelem! Mert az ő ítélete csalhatatlan, igazságos és megfelleb
bezhetetlen!

Kérdezhetné valaki: vájjon bölcseségre visz-e az a félelem? Nem tesz-e 
bennünket ez az örökös félelem gyávává, kicsinyhitűvé, bizonytalankodóvá, 
esetlenné, úgyhogy lemaradunk a versenyről miatta. Óh nem! Az Ürnak 
félelme abban különbözik éppen, minden más emberi félelemtől, hogy nem 
bénító, hanem teremtő és nevelő erő rejlik benne. Akitől félünk, ahhoz 
oda vagyunk szögezve, valamiképpen függünk tőle s akaratától, hozzá
simulunk, orcájára elváltozunk. Rettenetes ez, ha zsarnokhoz kötöz oda 
a félelmünk. De jóra vivő, hogyha a Mindenható Úristenhez kapcsoltatunk 
általa. Ezért lett lassankint az Isten akarata szerint élő, kegyes, jámbor, 
hívő lélek neve: istenfélő.

Az istenfélő ember nemcsak fél Istenétől, de bízik is Ő benne! Nem
csak attól retteg, hogy akaratát át ne hágja, de ahhoz is erőt nyer, hogy 
parancsolatait megtartsa. Nemcsak attól óvakodik, hogy valamit el ne 
hibázzon, de Istenen csüggő szívvel megérzi azt is: mikor, mit kell tennie 
bölcsen!

Legalább is így kellene lennie közöttünk, kik Krisztusban ismertük 
meg az Urat, a Mindenhatót. A keresztyén ember tudja, hogy az féli 
Istent igazán, aki féli Krisztust; az keresi Isten akaratát, aki hallgatja és 
megtartja az Üdvözítő beszédeit. Nem megfoghatatlan tudomány tehát 
az a bölcseség, melynek kezdete az Ürnak félelme. Olvasd csak el példának- 
okáért a Hegyi Beszédet. Kik a boldogok. Mi a só és a gyertya hivatása. 
Hogyan kell az ötödik parancsolatra ügyelni. Mikép kell alamizsnálkodni, 
imádkozni, ellenséget szeretni. Mi véd meg az aggodalmaskodástól és a 
szeretetlen ítélgetéstől. Halld meg: kérjetek és adatik; menjetek be a 
szoros kapún. És jól figyelj a legvégére: ha valaki ezeket a beszédeket 
hallja és cselekszi, hasonló a bölcs emberhez! Kezdd el tehát ezeken a 
beszédeken, hallgasd és cselekedjed őket és ráléptél a bölcseség útjára!

Gonosz és bolond mind, valahány nem az istenfélelmen kezdi a böl- 
cseségnek iskoláját!

Előtted a cél, ne csúfold meg már az első lépéssel. Állj meg félelem
mel, áhítatos, bölcs és bizakodó félelemmel a szent Isten színe előtt és 
indulj el az új tanévre így, ezzel a lelkülettel! Ámen.

Scholz László, Budapest.
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B ö lcső tő l a  k o p o rsó ig .
„Adjad fiam  nekem  a te sz iv e d e t!“

Temetési beszéd.
Wettenstein Edgár munkaszolgálatos orvostanhallgató koporsója felett.

(Halálos szerencsétlenség áldozata.)
Jeremiás 31, 3.

Mint a pusztító vihar tombolásából a békesség hangja, úgy csendül 
ki mostan emberi szavainkon, panaszainkon, zokogásunkon, vigasztalásun
kon túl ez a gyémánt-fényű, mennyei csengésű szó: „örökkévaló szeretet.'

Ezt a szót megérteni, felfogni és elfogadni nem más mostan a ti 
számotokra — Gyászoló Testvéreim —, mint megérteni, felfogni és elfo
gadni e koporsót, a bennenyugvónak kettétört sorsával, a kínzó kérdé
sekkel és vele járó fájdalmakkal együtt.

S ez ennek az órának — a gyász és fájdalom órájának és minden 
érzésünknek is egyedüli ígérettel-teljes, felemelő lehetősége, hogy bele
nyúlik, belenő, elhatalmasodik benne és felette az örökkévalóság: viszonyba 
kerülünk vele, tagjai leszünk egy szédületes ok-okozati viszonynak: „mi
velhogy örökkévaló szeretettel szerettelek, a zér t...."  Azért terjesztettem 
ki reád irgalmasságomat, azért állasz mostan itten!

Óh ugye érzed ennek a feszültségnek mérhetetlen nagyságát! Bizo
nyosan tele van szíved érzésekkel, érzesz valamit, látsz valamit, talán ugyan
ezt: az örökkévalóságnak és a (öldinek találkozását, csak, hogy olyan 
ez a látás és érzés, mintha képet néznél visszájáról, bíborpalástot a fo
nákjáról.

A te érzésed, mely csordultig eltölti mostan szívedet ezt a nevet viseli: 
gyász, fájdalom, könnyek keserűsége, igen, mert úgy jött közel hozzád 
az örökkévalóság, mint váratlan, égető üstökös, sebet égetett, mély, fájdal
mas sebet, s halált hozott.

Ez így van, annyira igaz és valóságos ez a fájdalom és szomorúság, 
mely mostan hatalmába kerített titeket, hogy senkinek sincs joga és ha
talma arra, hogy azt enyhíteni, vagy elvenni tudná vagy akarná. Isten 
Igéje maga igazolja ezt a fájdalmat és gyászt, mintegy kívánja, hogy 
érezd át teljes mélységében. Gondold el: mi lenne, ha mostan egyszerre 
eltűnnék minden fájdalom, minden könny és barázda arcotokról, milyen 
üres és semmit mondó arc lenne egyszerre, — nem volna méltó ennek az 
órának a nagyságához és a halott szépségéhez sem . . .

De arcotokat, melyet mostan a fájdalom alakit, — éppen ezért a 
fájdalomért az örökkévaló Isten fel akarja deríteni, ki akarja simítani, 
örvendezővé akarja tenni, békességet akar lopni szívetekbe, ajkatokra 
akarja adni a megnyugvás énekét, azt akarja, hogy „szánk megteljék 
nevetéssel11 — a zsoltáríró szerint.

Hallgassátok meg hát az Örökkévaló Ige izenetét: az Ószövetség 
beszél egy ifjúról, neve Énókh. Kedves volt, szemeknek gyönyörűsége, 
istenfélő, ki „Istennel járt“. S mivel Istennel járt, eltűnt, az Isten Magához



468

vette. Titok lett nyilvánvaló: Isten örökkévaló szeretettel számontartja 
övéit e földön, — szüntelen velük van és velük jár. Ez az örökkévaló 
szeretet pedig igényt jelent, igényt az övéi szívére, egész életére! Ilyen 
igényt: „Adjad fiam nekem a te szívedet11 (Péld. 23). Nehéz elhinni, hogy 
Istennek valóban igénye, sőt szüksége van az emberi szívekre, életekre, 
a mi szívünkre és életünkre is!

Legnehezebb elhinni az olyan szívekről, melyek számunkra a legtöbbet 
jelentenek, számunkra a legdrágábbak!

Nehéz elhinni, de egyszer majd mindnyájunk számára nyilvánvaló lesz 
ez a titok, mikor Isten a saját szívünket kéri Magának.

Csak ő  tudja, mikor és hogyan kéri szívünket.
Íme így kérte el e drága halott szívét is, odaállott őelé igényével. 

Nem mostan e napokban, hanem régen, még gyermekkorában. Mikor a 
testi leszármazás törvényén túl, a lelki Israel szent bélyegét kapta a 
Krisztus, a Megváltó nevével. Már ekkor igényelte Isten az ő szívét, s a 
szent jegy ellenébe ezt kérdezte tőle: „Szeretsz-e engem? Én örökkévaló 
szeretettel szerettelek téged.11 S a meleg gyermeki szív kész volt felelni.

Aztán később Istennek ez az igénye felöltötte számára az élet, a 
fejlődő élet ragyogó köntösét. Beszélt hozzá az ifjúi álmok hangján, hívo
gatta a hivatás, az élet ezernyi ígéretével, s kedvessé tette őt, e tilalmak
kal és korlátokkal teli világban is az emberek előtt. S az ifjú boldogan 
haladt ezen az úton.

Végül aztán Istennek igénye felvette számára a megpróbáltatás sötét 
palástját. Elrejtőzött a véletlenbe s úgy hívta őt: fiam, add nekem a te 
szívedet! S az ifjúnak oda kellett adnia szívét! Összetört élete romhalmaza 
felett győzelmeskedett az Isten, s ő boldogan adhatta oda magát.

Csak Isten tudja, hogy miért? — Mi csak azt tudhatjuk, hogy jó 
kezekbe adta oda drága halottatok a szívet: Isten kezeibe, Aki örökkévaló 
szeretettel szeret.

Mennyi áldás rejlik ebben az Igében!
Azt jelenti, azt jelentheti ez az Ige, hogy míg veletek volt, tietek 

volt valóban ez a fiú. Isten drága ajándékul adta nektek, hogy általa szét
osszon közöttetek sok ajándékot. De minden ily drága ajándék, mely 
Istentől való, csak olyan e földre nézve, mint ékszer, mely mint jegy
ajándék az örökkévalóságra kötelez, ott teljesedik be.

Ezért Ti elhihetitek azt, hogy odafent lesz e drága fiúból igazán 
az, amivé indult, aminek Isten akarta. Elhihetitek azt, hogy ezután és 
csak ezután lesz igazán egészen a tietek, mikor egészen az Istené lett. 
Igen, mert csak úgy gondolhattok ezután reá, ha Istenre is gondoltok.

Ez azóta van így, azóta lett ez a mi vígasztalásunk, amióta Isten 
örökkévaló szeretettel látta, szerette, kiválasztotta és elpecsételte a Maga 
számára a lelkek sorát. Ezek számára beleállította e világ közepébe az élet 
szépséges, drága szöllőtőkéjét, a Jézus Krisztust s a belőle táplálkozókat 
az örökélet vizével mint örök megújuló tavaszt csodálatos kibontakozásra 
indítja. — Ezért hangozhatik fel a temető gyászában is ez a győzelmi 
hymnusz: Nincsen halál, csak élet!

Ebbe az életbe érkezett meg a mi drága halottunk is, — óh bízzuk 
reá őt arra a szeretetre, mely őt is elvezette az örökéletre buzgó víznek
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forrásához, Jézus Krisztushoz, s bízzuk reá magunkat is erre a szeretetre, 
hogy bánatunkat ez szentelje meg, s eljussunk a bizalomnak erre a fokára: 
Áldott vagy Te Urunk, mert csodálatossá tetted rajtunk a Te kegyelmedet.1'

Opfermann Ernő György, Kolozsvár.

K ated rá n .
Az osztályozás kérdése a va llástanításban.

(Folytatás.)

Summa:
1. Kötelességünk osztályozni. Ezért hűséggel és komolyan 

osztályozzunk.
2. Lelkipásztori feladatunk nem akadálya a vallástanításnak, 

tehát a komoly osztályozásnak sem.
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. A hűséges osztályozás egyik bizonysága egyházunk ere-

        jének.
7. Szükséges volna hivatalos utasítás az osztályozásról.
5. Arra már rámutattam, hogy az egyes feleletek minősítésének és a 

félévi-évvégi osztályzatnak összhangban kell lennie egymással. Most keres
sük meg a mértékét osztályozásunknak.

a) A mértéket országosan nem állapíthatjuk meg, de még ugyanarra 
a helységre nézve sem. Egyházunk iskoláiban ugyanis bizonyára sokkal 
magasabb mértéket állíthatunk( mint pl. a szélsőségesen szórványjellegű 
tanításban. Egy olyan csoportnál, amely délután s különböző iskolákból 
gyűjti össze a tanulókat, nem kívánhatunk annyit, mint az iskola délelőtti 
rendjébe beilleszkedő tanításnál. De amilyen hiba lenne egyoldalúan csak 
az egyik szélső lehetőséget alkalmazni, éppen olyan hiba lenne a külön
böző mértékek középarányosát országosan kötelező mértékké szentesíteni. 
Ha evangélikus iskolában vagy hasonló kedvező tanítási-számonkérési fel
tételek között sokat kívánhatunk tanítványainktól, ám kívánjuk a sokat. 
Evangélikus iskoláink tanulóitól joggal remél többet az egyházunk, mint 
azoktól, akik mostoha körülmények között nevelkedtek. Viszont ha vérző 
szívvel is, elégedjünk meg kevéssel ott, ahol nehezebb á vallástanulás.
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b) Ebből következik, hogy még ugyanannak a vallástanító lelkésznek 
sem lehet ugyanaz a mértéke. Az egyik iskolában vagy csoportban az 
egyik, a másikban a másik mértéket kell alkalmaznia.

c) Mégis szükséges, hogy mindazok, akik a vallástanítás szolgálatát 
végzik, egy pontban egyetértsenek, és aztán ehhez képest osztályozzanak. 
Elkerülhetetlen ugyanis, hogy a vallástanító lelkészek osztályozási eljárását 
össze ne hasonlítsák, — akár úgy, hogy ugyanabban az iskolában váltják 
egymást a lelkészek, akár pedig úgy, hogy a tanulók cserélnek iskolát.

A legfonákabb helyzet akkor áll elő, amikor ugyanannak a tanulónak 
az egyik vallástanító lelkész jelest, a másik elégségest — elégtelen ad, 
annak ellenére, hogy nem változott időközben a tanulása vagy magatartása. 
Mindegy, hogy előbb vagy később kapja a jelest. Az összehasonlítás meg
történik, és nem a mértékkel élő lelkész javára!

Sem egyházépítő, sem lelkipásztori, sem általában nevelői érdek nem 
fűződik ahhoz a kényelmes gyakorlathoz, hogy mindenkinek jelest-kitűnőt 
adjunk, akár érdemli, akár nem. Ellenben nagyon is sok érdek fűződik 
ahhoz, hogy legyen valami mértékünk az osztályozásban. Így hát nincs 
más megoldás, minthogy azok változtatnak a gyakorlatukon, akik eddig 
mindenkinek, vagy szinte mindenkinek jelest-kitűnőt adtak. Átmenettel 
ugyan, de egy-két év alatt térjenek át a helyes osztályozásra! Az osztályo
zás nem egyéni felfogás dolga. Egyikünk se hárítsa el magától a felelős- 
ségrevonást azzal, hogy ő tudja, mit miért csinál, meg van győződve arról, 
hogy helyesen jár el. Az osztályozás is közügy. Akinek tehát az a meg
győződése, hogy minden evangélikus tanulónak jelest kell adni vallástan
ból, ám álljon elő, és győzze meg kartársait is arról, hogy egyedül ez a 
helyes eljárás.

d) Természetesen előfordulhat, hogy egy csoportban minden tanuló 
jó jegyet kap. Ez így helyes, ha azok a tanulók valóban mind jól tanulnak.

e) Országszerte kérdésük a vallástanító lelkészeknek, hogy milyen 
osztályzatot adjanak azoknak a tanulóknak, akik befejezik középiskolai 
tanulmányukat. Adjanak-e mást, mint jó jegyet az érettségizőknek, tudván 
azt, hogy ez a vallástani jegy bekerül az érettségi bizonyítványba. Ezzel 
a kérdéssel érdemes külön foglalkozni — a c) pontban mondottak ellenére 
is. Az érettségizők dolga ugyanis más, mint a többi tanulóé, éppen azért, 
mert nem tanulnak többé vallástant.

Nem tartom szükségesnek, hogy erőltetéssel is egységes nézetre jus
sunk ebben a kérdésben. De a kezdőknek és tapasztalatlanoknak merem 
ajánlani, hogy adjanak minden érettségizőnek jelest. (Hogy a tanító- s 
tanítónőképzőintézetekben a képesítőzőknek adjunk-e mind jelest, ehhez 
nem tudok hozzászólni. Mivel azonban egy részük evangélikus elemi isko
lához kerül, az az érzésem, hogy kívánatos a tudáshoz szabni osztályza
tukat.) Általában pedig a következőket vallom: Ha „minősítjük11 az érett
ségizők vallástanulását, akkor egyrészt elégedjünk meg a jeles és jó osz
tályzatok különbségével, másrészt a gyengébb osztályzatot a legutóbbi 
években, legalább is az egész utolsó tanévben tapasztaltak alapján adjuk. 
Vagyis olyan tanulónak, aki rendszerint jelest kapott, azért, mert az 
utolsó hónapokban gyengébben felelt, ne rontsuk le a vallástani jegyét 
éppen az utolsó alkalomkor.
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f) A vallástanulás minősítésének legsúlyosabb kérdése, hogy adjunk-e, 
adhatunk-e négyest, elégtelent. Induljunk ki e nehéz kérdés vizsgálatában 
az évvégi osztályozásból. Ha nem lenne közügy, akkor azt felelném a 
kérdésre, hogy: miért ne, ha csak azt érdemli a tanuló? A vallástanitás 
maga nem rekeszti* ki ennek a lehetőségét. Még értelmetlenebb számomra, 
hogy a szeretet elvére hivatkozva mondják lehetetlennek. Ellenben mivel 
közügy az osztályozás, úgy látom, hogy kartársainkra való tekintetből 
kívánatos valamennyiünknek tartózkodni négyes adásától. Minél fiatalabb, 
minél tapasztalatlanabb valamelyikünk, annál inkább tartózkodjék attól, hogy 
kartársainak általános felfogásával szembehelyezkedjék és elégtelent adjon 
az év végén. De ne ítéljük el mégse azt a kartársunkat, aki mer négyest 
adni, semmi esetre se a tanulók, szülők, nem-lelkészek előtt, de még kar
társaink előtt se; viszont kérdezzük meg őt magát négyszemközti beszél
getésben. Egyikünk sem lesz olyan gőgös, hogy ne hallgassa meg a test
véri figyelmeztetést és tanácsot.

Hasonló tartózkodást ajánlok a félévi négyes adásában is. Tágitnám 
a lehetőséget, ha a félévi értesítő nem lenne benne a bizonyítványkönyvben. 
De minthogy benne van és így a tanuló egész középiskolai tanulmánya 
alatt, akárhova megy is át más iskolába, látható, ezért célszerűbbnek 
látom itt is a kartársak általános gyakorlatához való alkalmazkodást: csak 
igen kivételes esetekben adjunk elégtelent még félévkor is; kezdő ekkor se.

Más megítélés alá esik az a kérdés, hogy adjunk-e, adhatunk-e intőt- 
rovót. Határul ezt szabnám: adhatunk, amíg a tanulónak ebből az iskolában 
kára nem származik. Ahol rosszindulattal tartják számon tanítványaink 
vallástani rovóját, ott mondjunk le erről a serkentő eszközről. Ott azon
ban, ahol megértik, méltányolják, jóra használják az általunk adott intést, 
ott élhetünk vele. Ha valámelyikünk helyteleníti, hogy lelkész rovót adjon, 
ne rója meg kartársát se. ha az mégis él a lehetőséggel. Kétségtelen, hogy 
a legcélszerűbb lenne bármely iskolában a hivatalos rovó helyett magán
levélben értesítenünk a szülőket arról, hogy gyermekük gyenge vagy 
hanyag vallástanulásában. így részletezhetjük is, hogy milyen hanyagságot 
tapasztalunk nála, pl. hogy az énekeket nem tanulja meg. Ezt a módszert 
azonban mindenképpen alkalmaznunk kell ott, ahol tartózkodunk attól, 
hogy az iskolai ellenőrző könyvbe vétessük fel figyelmeztetésünket.

g) Ha a kivételektől eltekintünk, végeredményben kiesik osztályozá
sunkból a buktató jegy. Van-e ebből hátrányunk? Bizonyára semmi. Az 
eddig gyakori eljáráshoz képest, hogy t. i. sokan még hármast sem mertek 
adni, már az is tágítja osztályozásunk keretét, hogy legalább három jegy 
közül válogatunk.

h) Hogy mennyire legyünk szigorúak az osztályozásban, ez a kérdés 
akkor is komoly dolog, ha csak három jegy közül választunk. A tanulók 
és szülők komolyan veszik az osztályzatokat, a szigorúságnak a mértékét 
tehát tisztáznunk kell a magunk számára. Ne féljünk attól, ha azt mondják 
osztályozásunkra: szigorú. Ez dicséret, nem gáncs! A nevelői szeretetnek 
egyik tartozéka a szigorúság! Csakhogy a szigorúságnak kettős a feltétele. 
Egyik feltétele, hogy legyen hatékony a tanításunk. Sokat csak ott kíván
hatunk, ahol sokat nyújtunk is. A másik pedig az, hogy érezzék meg tanít
ványaink szeretetünket. Bizonnyal minden kartársunk szereti tanítványait.
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Egyikünk azonban ezt tudja éreztetni velük, másikunk nem. Amelyikünk 
nem képes rá, az ne legyen szigorú, hanem legyen türelmes, mértéktartó.

i) Fontosabb a szigorúságnál, hogy legyünk igazságosak és követke
zetesek osztályozásunkban. Alkalmazzuk önszabta mértékünket egyenlete
sen, kiugrások nélkül.

Az nem baj, ha egyesek és négyesek kerülnek egymás mellé note
szünkben. De az már baj, ha ugyanannak a tanulónak adott félévi-évvégi 
osztályzataink ugrálnak jelesről-hármasra, hármasról-jelesre. Ilyen esetek
ben szinte kivétel nélkül magunk vagyunk a hibásak.

j) Igazságosságunk különösen akkor kerül veszedelembe, amikor egy
házi közéleti férfiú gyermekének kénytelenek vagyunk gyenge osztály
zatot adni. Ezt a kellemetlenséget azonban hősiesen el kell viselnünk. Meg
győződésem és tapasztalatom, hogy azok a kartársaim, akik egyébként is 
hűségesek munkájukban, semminemű hátrányt nem szenvednek igazságos
ságukért. Ezzel szemben minden kedvezés a hátrányok sorozatával zavarja 
munkánkat; a legközvetlenebb hátrány pedig éppen tanítványaink jogos 
tiszteletlensége a ,',gyáva“ vallástanító iránt.

k) Van azonban olyan eset, amikor éppen a vallástanítás és az egyház 
érdekében kénytelenek vagyunk „kedvezni11 — ideiglenesen, átmenetileg. 
Ilyen eset az, hogy tanítványunk evangélikus szempontból hátrányos kör
nyezetből való és ez károsan befolyásolja. Előfordul, hogy tanítványunk 
mesterségesen táplált közönyösségből kedvetlenül tanulja a vallástani lec
két; a kedvetlenség, a lélektelenség pedig sokkal hamarabb mutatkozik 
hátrányosan a vallástanulásban, mint ahogy ezt általában gondolni szokták. 
Egyházunk tanításának finomságait csak az egyház iránti szeretet buzgása 
esetén, hittel lehet megtanulni. És előfordul, hogy a tanítványunk egyene
sen tartózkodásra, ellenállásra van hangolva olyan részletekkel szemben, 
amelyek más egyházra nézve hátrányosak. Hazai egyháztörténelmünk néme
lyik fejezetének tanulásánál gyakran jelentkezik ilyen belső ellenállás. Nos, 
efféle esetekben persze első kötelességünk kitapintani tanítványunk „gátlá- 
sait“, a következő pedig: megkísérelnünk ezeknek a gátlásoknak a ki
küszöbölését, de egyidejűén kötelességünk az is, hogy kímélettel legyünk 
tanítványunk iránt. A kedvezés kezdődjék már a lecke kikérdezésekor. 
Valószínű, hogy sokat segít a környezet befolyásán, megfordíthatja annak 
irányát, ha meglátogatjuk tanítványunkat otthonában. Már a látogatás 
ténye elég szokott lenni, nem is kell szóba hozni látogatásunk voltakép
peni célját.

l) Félévi osztályozásunk alapja az első félévi vallástanulás, az évvégié 
az e gé s z évi. Mégis kívánatos, hogy ismerjük tanítványaink előző évi 
osztályzatát. Ez az ismeret ugyan elfogultságba sodorhat bennünket, akár 
a javára, akár a kárára tanítványunknak, de sok kellemetlenségtől menekül
hetünk, ha figyelembe vesszük. Ha feltűnő lenne a különbség tanítványunk 
tavalyi és nem tőlünk kapott vallástani osztályzata s a közt, amelyet mi 
szándékozunk adni neki, akkor kötelességünk több gonddal, körültekintés
sel latolgatni az új osztályzatot.

m) A vallástani jegyet természetesen a vallástanulásért adjuk. Mégis 
ajánlatos, hogy számontartsuk tanítványaink előmenetelét a többi tantárgy
ban. Igen gyakori, hogy a mi osztályzátunk kirí a többi jegyek közül.
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Ha azért van jelese, jója vallástanból egy különben rossz tanulónak, mert 
mi elvből nem adunk gyenge jegyet, — holott szintén legalább is elégsé
gest érdemelt volna tőlünk is, — akkor kárt okozunk tanítványunknak, 
hozzájárulunk tanítványunknak már vázolt lelki kompenzálásához, és egy
szersmind az evangélikus vallástanításnak is rontjuk a hitelét. Ezzel szem
ben, ha a tanítványunk megérdemelte a jó jegyet, akkor nyugodtak lehe
tünk. És legyünk még óvatosabbak az esetben, ha egy jeles előmenetelű 
tanítványunk gyengén vagy jelesnél gyengébben tanul vallástanból. Nem 
adhatunk neki jelest, egyszerűen a többi osztályzathoz igazodva, de töre
kednünk kell arra, hogy jobb tanulás után megérdemelten mégis jelest 
kaphasson. Egyházunk jövendő értelmisége érdekében kötelességünk arra 
serkenteni az ilyen tanulót, hogy legalább azzal a szorgalommal tanulja 
a vallástant, mint a többi tantárgyat. Senkiről ne mondjunk le: na ebből 
úgy sem lesz jó evangélikus, nem törődöm hát vele. Ilyen ítélkezésre nincs 
felhatalmazásunk.

n) Gondoskodnunk kell arról, hogy minősítési mértékünket már az év 
folyamán megismerjék tanítványaink. Erre különösen akkor kell gondolni, 
ha először tanítjuk tanítványainkat. Ha nem értesülnek már a tanév első 
felében, sőt első negyedében, hogy milyen mértéket alkalmazunk, akkor 
felesleges meglepetést okozunk a tanulóknak is, szülőknek is. Ezért mond
juk meg egyszer s másszor a felelet után: ilyen meg ilyen jegyre feleltél. 
Ne mondjuk meg mindig, hanem csak ritkán, és sohase óra közben nyilvá
nított érdeklődésre. Ha minden alkalommal nyíltan minősítenénk a felele
tet, elterelnők a figyelmet a leckéről. Akkor a tanulók azon gondolkozná
nak, hogy igazságosak vagyunk-e. Minősítésünket tehát nem szabad titok
zatossá tenni. Egyenesen nevetségesnek tartom, hogy a tanár titkolózva, 
titkos jegyeket alkalmazva írja be a jegyet a noteszébe. Oktalanság is. 
Történjék vele valami, és az utódja nem tudja megfejteni a titkos jeleket! 
Miért volna titkolni való a noteszbe írt vagy a fejben számon tartott jegy? 
Hiszen a jegyek következményét úgyis látni fogják az értesítőben és 
bizonyítványban!

Mindezért még azt is ajánlom, hogy időnként, mondjuk: két hónapon
ként, élőszóval közölje a vallástanító lelkész: ki ,,hogyan“ áll. Az erre 
fordított idő és erő tízszeresen megtérül az ezután mutatkozó jobb tanu
lással.

6. Megállapítottam már, hogy sok érdek fűződik ahhoz, hogy' bizonyos. 
önszabta mérték szerint valóban, hűségesen, komolyan „osztályozzunk11 
Nézzük meg közelebbről, mi a haszna a vallástanításban az osztályozásnak.

a) Első haszna, hogy tanítványainknak legalább egy része iparkodni 
fog jól tanulni. Ha úgyis mindenki jelest kap vallástanból, akkor miért is 
tanuljanak. Nem angyalok, hogy az osztályzattól függetlenítsék magukat 
és pusztán a tárgy kedvéért tanuljanak. Mindaddig, amíg lesz osztályozás 
az iskolában, a vallástanulást is befolyásolja az osztályozás komolysága. 
Mivel pedig kötelességünk arra törekedni, hogy valóban ismerjék meg 
tanítványaink egyházunk tanítását és történelmét, mégpedig úgy, hogy 
elő is tudják adni ismereteiket, — ne hagyjuk kihasználatlanul azt az em
beri gyengeséget, amely tanítványainkban is megvan az osztályozás terén.
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Evangélikus keresztyénségünkkel ellenkező rajongás, ha azt várjuk, hogy 
tanítványaink pusztán egyháziasságból fogják ambicionálni tanulásukat.

b) Második haszna, hogy a tanuló mint tükörben láthatja osztályza
taiban tanulásának esetleges változását. Hányszor előfordulj hogy valaki 
jól tanul az év első felében, aztán elhanyagolja a tanulást. Hadd lássa csak 
ilyenkor, hogy ezt észrevették! Vétkezünk a gyermek ellen, ha ilyenkor 
nem figyelmeztetjük a változásra. Jellemet is alakítunk hűséges osztályo
zásunkkal! A meg nem érdemelt jó jegy osztogatása kényeztetés. Fordítva, 
ha nem méltányoljuk a javulást, bizalmatlanságra neveljük tanítványunkat, 
csüggesztjük és kishitűvé tesszük.

c) Harmadik haszna, hogy tanítványaink egymáson látják a másféle 
erősségű tanulásnak a következményét, ill. eredményét.

d) Tehettem volna első helyre: Amikor az osztályozással ellenőrizzük 
tanítványaink tanulását, egyszersmind ellenőriizük a mi tanításunkat. Rend
szeres és számonkérhető tanulás csak ott lehetséges, ahol rend
szeres, szabályos, tanterv- és utasításszerű tanítás van. Ha a vallástanító 
lelkész nem tartja magát a könyvhöz, nem halad előre az anyagban mód
szeresen, nem osztja el bölcsen az ismétléseket, nem arányosítja a lecké
ket, akkor nem is fog rendes feleleteket kapni. Lehet, hogy a tanítványai 
ideig-óráig meg lesznek elégedve ide-oda kalandozó mesélgetésével, de 
később éppen nem fogják áldani, amikor sajnálattal, szégyenkezve tapasz
talják tájékozatlanságukat a Biblia ismerete, egyházunk tanítása és törté
nelme terén. A hűséges osztályozás tükörképe a mi munkánknak is. Ránk 
nézve tehát az a haszna, hogy hatékonyabbá teszi szolgálatunkat.

Emlékeztetek arra, amit a 2. pontban írtam. Amelyik kartársunk le
mond arról, hogy kikérdezze tanítványait a leckéből, hogy tudást igényel
jen tőlük, az csak harmad-, negyedsorban cselekszik így; jószívű lelkipász
tori magatartásból, tanítványai körülményei iránti megértésből folyóan; első
rendű indítéka az, hogy más a felfogása a vallástanításról, mint a Magyar- 
országi Evangélikus Egyháznak — ahogyan az a Tantervben és Utasításban 
kifejezésre jut. Azoknak a kartársainknak a példája, akik igen súlyos körül
mények között utasításszerűen végzik vallástanító szolgálatukat, a tények 
s eredmények erejével cáfolja azt a vélekedést, hogy az Utasítás nem ismeri 
az életet.

ej A hűséges osztályozásnak jelentős haszna még az, hogy egyik 
bizonysága egyházunk erejének, hivatástudatának és szolgálati hűségének. 
Az a félelem, hogy mi evangélikus vallástanítók nem kívánhatjuk meg a 
számonkérhető, kikérdezhető és minősíthető tanulást, méltatlan egyházunk
hoz, árnyat vet rá, következésképpen nem is egyházépítő. A hűtlen vallás
tanítással ápolhatjuk a mi személyes jó viszonyunkat tanítványainkhoz, de 
nem azt az igazi lelkipásztori viszonyt, amelyben a mi személyünk mit 
sem számít, hanem egyedül az a Főpásztor, Jézus Krisztus Urunk számi*, 
akinek a megbízásából gondot viselünk az Ö nyájára.

7. Az osztályozás vallástanítási szolgálatunkkal együttjáró kötelessé
günk, ebből a tényből indultunk ki az osztályozás kérdésének vizsgálatá
ban. Láttuk, hogy nemcsak kívülről ránk kényszerített feladat, hanem 
hasznos is. Áldás azoknak a kezében, akik hűségesen gazdálkodnak vele. 
És láttuk azt is, hogy nem is okoz különösebb nehézséget szoknak, akik
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már magát a vallástanítást hűséggel végzik. A jó vallástanításnak ritkán 
vannak osztályozási problémái. Ha pedig mégis vannak, akkor a vallás
tanító lelkész alázatosan hordozza szolgálatának e terheit is. Ne is felejt
sük soha, hogy a legfontosabb maga a vallástanítás, innen tájékozódva 
látunk csak tisztán az osztályozás kérdésében.

Mégis, bármennyire függvény csupán az osztályozás, szükséges volna, 
hogy egyházunk illetékes hatósága utasításszerűen szabályozza. Csak így 
lenne megközelíthető, hogy valamennyien ugyan a szerint a felfogás sze
rint és jól teljesítsük osztályozási kötelességünket.

Sólyom Jenő dr.

Kornéliusz m egtérése.*)
(Mintatanítás középiskola II. osztályában. Olv. Csel. 10. r.)

Kornélius története a pogánymisszió kezdete. Ma a pogánymissziót 
külmissziónak nevezzük. Az egyház tagjai között végzett missziói munkát 
pedig belmissziónak. Sokat vitatkoznak azon, hogy milyen sorrendben tör
ténjék ez a két misszió. A pogánymisszió az apostoloknak is sok gondot 
okozott. Ha tisztán akarunk látni ezen a téren, hallgassuk meg a misszió 
Urának, Jézus Krisztusnak erre vonatkozó akaratát.

Emlékeztek-e, hogy az Ür Jézus Krisztus mikor és milyen szavakkal 
rendelte el a missziót? Mennybemenetele előtt ezt mondta tanítványainak: 
Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén 
őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. (Mt. 28, 19.) 
E parancsban tehát Jézus Krisztus bejelentette igényét a világ minden 
népére. Jogosan cselekedte ezt, mert neki adatott minden hatalom mennyen 
és földön.

Jézus ugyan azt mondta, mikor a kananeai asszony beteg leánya szá
mára kért Tőle segítséget: Nem küldettem, csak az Izreáel házának elve
szett juhaikhoz. (Mt. 15,24.) De mikor látta az asszony nagy hitét, azt 
mondta: Legyen neked a te akaratod szerint. Emlékeztek talán más tör
ténetre is, amely szerint Jézus a pogányokon is segített. A kapernaumi 
százados hitének láttára azt mondta az őt követőknek: Bizony mondom 
néktek, még az Izráelben sem találtam ilyen nagy hitet. — Vagy milyen 
nagy türelemmel beszélgetett Jákob kútjánál a samáriai asszonnyal. — 
Jézus működési köre tehát egyre bővült. Munkája bizonyság arról, hogy 
Isten nem személyválogató, hanem minden nemzetben kedves őelőtte, aki 
őt féli és igazságot cselekszik.

A tanítványok is Jeruzsálemben kezdték meg a missziói parancs tel
jesítését, az evangéliom hirdetését. De az Isten Szent Lelke, aki mindenre 
megtanította őket, kibővítette működési körüket. A múlt emléke, a zsidó
sággal való érintkezésük sok akadályt gördített útjukba. Különösen Péter 
apostol vívódott azzal a kérdéssel, hogy fel lehet-e venni a pogányokat is 
^ keresztyén gyülekezetbe.

A mai történet szerint Péter apostol sokat böjtölt és imádkozott 
azért, hogy ebben a kérdésben tisztán lásson és helyesen járjon. Ez az

) Missziói tárgyú óra anyaga.
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Isten előtt való elcsendesedése, Reá való figyelése meghozta az eredményt. 
Isten egy csodálatos látomásban adott feleletet Péternek. Tisztátalan 
állatokkal telt edény ereszkedett le a megnyílt égből. És szózatot hallott. 
Kelj fel Péter, öljed és egyél! Péter azt felelte: Semmiképen sem Uram, 
mert sohasem ettem tisztátalant. Erre az Úr azt mondta: Amiket az Isten 
megtisztított, te ne mondd tisztátalanoknak. Sokáig tűnődött e látomás 
felett. Csak akkor értette meg igazán, mikor megkérdezte Kornélius 
emberei és elmondták, hogy miért jöttek. Nem tanakodott többé testtel 
és vérrel, nem törődött régi emlékekkel, azonnal elment, hogy a pogány 
Kornéliusnak segítségére legyen. Isten Szent Lelke tehát ledöntötte a 
pogánymissziónak útját álló akadályt. Így készítette elő Pétert Kornélius 
számára.

Kornéliusban is az Isten Szent Lelke munkálkodott. Római százados, 
pogány volt. Vagyis a leigázó néphez tartozott, amely lenézte a zsidókat. 
A rómaiak büszkesége hatalmas válaszfalat emelt a két nép közé. A zsidók 
faji öntudata és vallásos felfogása még magasabbra emelte ezt a falat. 
A zsidók magukat természettől fogva kiválasztottaknak tartották, a pogá- 
nyokat pedig „nem nép“-nek tekintették.

Az Isten ebben a kedvezőtlen környezetben talált magának engedel
mes eszközt. Kornéliusnál semmi nyoma nem volt a római népet jellemző 
büszkeségnek. Barátságos, jámbor, jószívű, szociálisérzésű ember volt. 
Alamizsnái és imádságai feljutottak az Istenhez. De Kornélius nem volt 
megelégedve önmagával. Imádságaiban bizonyára azért tusakodott, hogy 
Isten mutassa "meg neki a békességnek, a boldogságnak és az üdvösségnek 
útját. Bizonyára résztvett a zsidók vallásos összejövetelein is, hogy ott 
ismerje meg az üdvösség útját. Isten azonban más útat mutatott neki. 
Angyalát küldte el hozzá és így közölte vele, hogy küldjön embereket 
Joppéba Simon Péterhez és az majd megmondja neki, mit kell cselekednie. 
Kornélius hitt az Istenben, engedelmeskedett és azonnal elküldte embereit 
Péterhez. Maga pedig bizonyára tovább imádkozott emberei útjának 
eredményességéért.

Kornéliusnak ez az imádsága is meghallgatást nyert. Péter előtt leom
lottak a zsidók és pogányok között levő válaszfalak. Megértette, hogy 
Kornélius követeinek a megjelenése a pogánymissziónak a követelése. 
Elment ahhoz a pogányhoz, akit elveszettnek, értéktelennek tartott.

A találkozás mindkettőjükre nézve áldott volt. Péter megérezte Kor- 
nélius elbeszéléséből, hogy az Isten Szent Lelke munkálkodik benne. Mikor 
pedig Kornélius szomjuhozó lélekkel hallgatta házanépével együtt Péter 
szavait, az evangéliom hirdetését, tapasztalhatta Péter a Szent Léleknek 
pünkösdi kitöltetését erre a pogány családra. De maga is részesült a Szent 
Lélek ajándékaiban s azért kiáltott fel így: Bizonnyal látom, hogy nem 
személyválogató az Isten; hanem minden nemzetben kedves ő előtte, aki 
őt féli és igazságot cselekszik. Azután megparancsolta, hogy Kornéliust 
házanépével együtt kereszteljék meg.

Láthatjuk, hogy a misszió útja körút, amely az Istentől indul ki. 
A misszió útján emberek érkeznek meg a Jézus Krisztushoz és általa 
Istenhez. Mindez pedig azért történik, hogy az ember Isten eszköze^ mun
katársa legyen országát építő munkájában.



477

Evangélikus egyházunkban itt a magyar földön csak ritkán volt érdek
lődés a külmisszió iránt. Intézményesen 34 év óta végzünk külmissziót.

Ennek a magyar evangélikus kíilmissziónak első gyümölcse a 30 éves 
évfordulón mutatkozott. Akkor küldhette ki első misszionáriusát Kunos 
Jenő lelkészt Kínába. Isten Szent Lelkének csodálatos munkáját kell lát
nunk ebben is. Kunos Jenő a finn evangélikus egyházban megismerkedett 
a külmisszióval. De az Úr el is jegyezte őt erre a szolgálatra. Ő engedel
meskedett. Finnországból hazatérve felajánlotta szolgálatát a magyar evan
gélikus misszióegyesületnek. Isten Szent Lelke itthon is elvégezte a mun
káját. Így mehetett ki nehéz körülmények között a mi misszionáriusunk 
Kínába. És a munka a háború vérzivatara ellenére is folyik. Isten csodá
latos útakon juttatja ki neki szeretetünk kézzelfogható jeleit. De Kínában 
is elhárít a misszió útjából minden akadályt.

Imádkozzunk és dolgozzunk azért, hogy az itthoni tábor növekedjék. 
Omoljanak le azok a falak, amelyeket a külmisszió elé emeltek.

Drenyovszky János Kispest.

M a g u n k  között.
A lelkipásztor tükre.

(Folytatás.)

A megtérésről és az Úr melletti hű kitartásról azt kell mondanunk, 
hogy amint minden keresztyéntől megkívántatik, úgy megkívántatik az 
Ür igéjének hirdetőitől, a lelkipásztoroktól is.

Legelső sorban megkívántatik a megtérés. Minden lelkipásztornak 
megtértnek kellene lennie. Ha a biblia minden embertől megkívánja a 
megtérést, akkor a lelkipásztorok sem képeznek kivételt e követelés alól. 
Azért sem képezhetnek kivételt a lelkipásztorok, mert ők is bennfoglaltat
na a bibliának amaz általánosításában: mindnyájan bűnösök vagyunk. Csak 
egy lelkipásztor volt, akinek megtérésre nem volt szüksége: Jézus Krisztus. 
Neki nem kellett megtérnie, mert Ö sohasem fordult el Istentől.

Valaki azt is mondhatná, magától értetődik, hogy a lelkipásztoroknak 
is meg kell térniök, mindenekelőtt éppen nekik kell megtérniök. Nem is 
szükséges ezt külön hangsúlyoznunk.

Ezzel szemben azt mondom: éppen a papoknak kell sokszor meg
térésük szükséges voltára gondolniok. Következő okokból:

Először azért, mert a papok inkább forognak abban a veszélyben, 
hogy megelégedjenek a megtérésnek valamilyen pótszerével, mint más 
emberek; könnyen abba a hibába eshetnek, hogy a teológiai tudást, ami 
szükséges volt a vizsgák sikeres letételére s a papi hivatal elfoglalására, 
elegendőnek tartsák a papi hivatás és a keresztyén lélek hivatásának betöl
tésére. A személyes megtérés helyett a tárgyi ismeretekre bízzák magukat.

Az is megeshetik könnyen, hogy magukon végzendő munka helyett 
megelégednek azzal a munkával, amit az Ür szolgálatában végeznek hiva-
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tálból. Aki másokat az üdvösségre vezet, az maga ne üdvözüljön? Aki 
másokat megtérít, az maga ne legyen megtért?

Élesen rá kell mutatnunk arra, hogy ha másokat mentünk, mi ezáltal 
még nem vagyunk megmentve. Az ige, amíg csak másoknak hirdetjük, 
nekünk még nem használ. Az által még nem menekül meg senki a vízbe- 
fulástól, ha másoknak dobja oda a mentőövet. Neki magának is meg kell 
azt ragadnia, különben a vízbe fullad. Azáltal még .senki sem lakik jól, 
hogy másoknak kenyeret szel. Ilyen munka mellett éhen halhat. Mivel a 
lelkipásztorok azt az áldást, amit másoknak is adnak, a maguk áldásának 
nézik s tartják, s mivel könnyen összetévesztik a megtérésre való szán
dékot a megtérés állapotával, s a Jézusért való munkájuk közben Jézus 
munkáját maguk lelkén nem veszik észre, azért kell a lelkipásztorokat 
figyelmeztetni. Lelkipásztorok, térjetek meg! Azt a bűnt, amit másoknál 
ostoroztok, ostorozzátok önmagátoknál is! Azt az Istent, akit hivatalból 
hirdettek mások számára, azt keressétek magatok is.

Hogy a lelkipásztorokat a megtérés szükséges voltára figyelmeztetni 
kell, az másodszor azért is fontos, mert a lelkipásztor éppen azt nélkülözi, 
ami minden egyház-tagjának megvan: a lelkészi hivatal áldását. Ez bár 
furcsán hangzik, de úgy van. A lelkipásztor nem objektuma a lelkészi 
hivatalnak, hanem subjektuma. Nem ül a szószék alatt. Senki sem hirdeti 
neki Isten igéjét. Neki nincs lelkipásztora. Ebben a tekintetben mi szegé
nyebbek vagyunk, mint a legszegényebb egyháztag. Ha pedig itt-ott hozzá 
is jutunk, hogy másnak szájából hallgassuk Isten igéjét, azt vesszük észre, 
hogy a folytonos igehirdetés következtében elszoktunk annak igazi hall
gatásától. Kezdjük kritizálni a hallott előadást, a gesztusokat, a beszéd 
beosztását, az exegézist. Röviden mondva, mindig megbosszulja magát, 
hogy mi mindig subjektumai és sohasem objektumai vagyunk a lelkészi 
hivatalnak.

Ami saját lelkünk megmentését illeti, az említett okoknál fogva 
rosszabb helyzetben vagyunk, mint egyházunk tagjai.

Hogy a lelkipásztorok megtérését követeljük, ez harmadszor azért is 
szükséges, mert az üdvösség kísértései és akadályai, melyek a lelkipász
torok hivatalos működéséből származnak, különösen nagyok és veszélyesek. 
A lelkipásztornak hivatala nyilvános hivatal. Mindig nyilvánosan szerepel. 
Etekintetben legjobban a színésszel lehet összehasonlítani. A lelkipásztor 
is, a színész is a nagyközönség előtt lépnek fel. Mindkettő hatni akar 
a hallgatókra, tetszésüket akarják megnyerni, ugyan nem önmaguknak, 
h anem annak az ügynek számára, melynek szolgálatában állanak. Roppant 
nagy a kísértés a gőgre és hiúságra, hogy emberek szolgái és tetszés- 
kajhászók legyenek. Ez útjában áll az alázatos bűnbánatnak és megtérés
nek. Sok lelkész gőgjének legjobb bizonyítéka éppen a lelkésztestvérekkel 
való összeférhetetlensége. Bántja őket, ha nem ők viszik az első szerepet, 
ka egy másik lelkésztestvérüket a hallgatók jobban szeretik, mint őket. 
Szinte már átment a köztudatba, hogy nem jó, ha egy gyülekezetben két 
lelkipásztor van, mert biztos, hogy összezördülnek, egymásra féltékeny- 
kednek, irigykednek.

A lelkipásztori hivatal nyilvános voltában rejlik a képmutatásra, 
valótlanságokra és hazugságokra való kísértés is. Mindenki, aki mást a
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maga meggyőződése számára meg akar nyerni, annak a veszélynek van 
kitéve, hogy agitátor lesz. Az agitátorok, mint tudjuk, nem nagyon válo
gatósak a kifejezésekben.

A lelkipásztor is abba a veszélyes helyzetbe kerülhet, hogy olyan 
hitvallást tegyen nyilvánosan, amely nem fakad lelki meggyőződéséből, 
olyan hitigazságokat hirdessen lelkesen, amelyeket személyesen nem élt át. 
így támadhat könnyen ellentét a lelkipásztor szava és hitélete között. A 
megszokás megnöveszti az ellentétet és akarva, nem akarva, itt a kép
mutatás: a mesterkélt hatásvadászó álpátosz, a tettetett jámborság és 
színészi kenetteljesség. Egyszóval, Krisztus igazi szellemét megrontják a 
pap szónoki fogásai és színlelt lelkesültsége.

Ilyen öntudatlan képmutatáshoz sokban hozzájárul a lelkipásztorok 
képzettsége is. Mi teológusok mindnyájan gimnáziumot végeztünk. 
Magunkba szívtuk a humanisztikus műveltséget s egy évtizeden át bele
éltük magunkat a pogány klasszikusok világnézetébe. Ezzel egyidőben 
keresztyén vallás- és konfirmációi oktatásban részesültünk. Ez két ellen
tétes világ volt, különösen akkor, ha a tanáraink nem voltak erős keresz
tyének. Az egyetemi évek ezt az ellentétet csak növelték. Teológiai taná
rokat hallgattunk. Amit tanítottak, annak egyrésze nem volt keresztyén- 
ség, hanem inkább kritikai szétszedése a keresztyénségnek, másik része, 
mint mondani szokták „magas“ volt nekünk. Hozzá szoktunk, hogy tanul
junk keresztyén gondolatokat, melyek szívünket át nem járták. Vele járt 
a diákélet szabadsága, ami az ész és szív ellentéte mellett megteremtette 
az elmélet és gyakorlat diszharmóniáját is. Még azok is közülünk, akik 
tanulmányaiknak szentelték idejüket, nem éltek gyakorlati keresztyén 
életet. Szeretetmunkát egyáltalában nem, vagy csak kis mértékben végez
tek. Elkülönültek a keresztyén gyülekezet életétől. Kikapcsolt szemei vol
tak a testvéri szeretet nagy láncának. Hiányzott a teológiai ismeretek 
gyakorlati próbája. Mi vezethetett volna innen a megtéréshez?

Tény: a lelkészi pálya és a teológiai képzés tele vannak kísértések
kel, melyek hamisságra, vagy féligazságra, tudatos, vagy tudatlan ellen
tétekre és képmutatásra vezetnek. A személyesen átélt és alkalmazott 
igazság előtt meghajlik az értelem és lélek teljesen osztatlanul, ez az 
igazi alapja a megtérésnek.

A lelkipásztorok megtérését azonban a lelkészi pálya nemcsak mint 
közpálya akadályozza. Sokkal nagyobb akadály az, hogy a lelkipásztor 
munkája lelki munka. Ez' paradoxonnak látszik, de nagyon igaz. A lelkészi 
hivatal természete, hogy a lelkész mintegy hivatalból folyton keresztyén 
gondolatokkal, érzelmekkel és cselekedetekkel foglalkozzék. A megszokás 
pedig közönyössé tesz a legfenségesebb dolgok iránt is. A legéletteljesebb 
dolgok is gépiessé válhatnak. Különösen akkor, ha a teendőknek se vége, 
se hossza, ha egy órakor fiatal párt esket, s velük örvend, kettőkor gyá
szolókat vigasztal, három órakor keresztel, négy órakor haldoklónak Ür- 
vacsorát oszt, milyen könnyen vész el ily körülmények között a szent 
együttérzés. Sablonná lesz, ami szent. A hivatalos ténykedés megöli a 
személyes hitet. Isten igéjét és kegyelmét csak annyiba veszi, mint a kal
már az árut, amelyet csak közvetít, de nem úgy, mint az éhező nézi a 
kenyeret, amelyből jóllakhatik.
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Az ilyen hivatalos ténykedés könnyen érzéketlenné teheti a lelki- 
pásztor szívét hitének igazsága és magasztossága iránt. Egyre közömbö- 
sebb lesz, nem eszmél Istentől távolodó lelki állapotára, mert hiszen gon
dolkodása Isten felé tör.

Itt a megátalkodottság, ha a közönyt a szavak s a belső élet közötti 
ellentét, a tudatos, vagy tudatlan képmutatás tetézi. Nincs pálya, melyen 
nagyobb volna a kísértés a Szentlélek elleni vétkezésre, mint éppen a 
lelkészi pályán. Mert hiszen ez a bűn csak ott lehetséges, ahol a tökélete
sen megismert, kinyilatkoztatott igazság dacára lélekben elfordulunk tőle. 
A laikusnak inkább megbocsátható, ha elfordul az Istentől. A lelkésznek 
nincs mentsége, mert felelőssége túl nagy. Sokat bíztak rá, sokat várnak 
tőle. A megátalkodottságnak ezen félelmetes bűnére, a Szentlélek elleni 
bűnre gondolva mondotta egy Istenfélő lélek: mi sem nehezebb, mint hogy 
a lelkipásztor megtérjen. Egy másik pedig ugyanerre a bűnre gondolva, 
ezt a szívet rendítő kérdést vetette fel: üdvözülhet-e a lelkipásztor?

Ha el is tekintünk attól az utolsó, legnagyobb és legborzasztóbb 
veszélytől: az örök üdvösség elvesztésétől, milyen meghasonlott, szeren
csétlen lény a meg nem tért lelkipásztor! Maga alatt vágja a fát! Gonosz
tevő, aki nap-nap után saját halálos ítéletét írja alá; hontalan, mert min
dig e honról kell beszélnie. Hozzá még csábító, aki százakat visz romlásba, 
nem mint ama skífutó, aki szakadékba ugorva ellenségeit rántotta magá
val, hanem mint egy atya, aki öngyilkosságával saját gyermekeit csábítja 
öngyilkosságra. D. Vorwerk.

B ib lia i szótár.
10. Bünbocsánat.

A bűnbocsánat szava az eredeti szövegben: „aphesis11. Ez a kifejezés 
a büntetőjogból származik s azt jelenti: a tartozás elengedése. Az ötödik 
kérés is így hangzik: engedd el a mi vétkeinket, amint mi is elengedtük 
az ellenünk vétkezőknek. — Elengedni a tartozást annyi, mint kivetni 
azt a világból. A példázatbeli király a 10.000 tálentomból nem pár százat, 
vagy ezret töröl el, hanem elengedi egyszerre az egész összeget.

A bűnbocsánat azért nem a tartozás egy részének elengedését jelenti, 
hanem az egész tartozás törlését. — Ha megszűnt a tartozás, úgy egyidejű
leg megszűntek a tartozás összes következményei is. A fizetésképtelen adós 
börtönbe került, de ha valaki tartozását megfizette,* vagy ha azt elenged
ték, úgy ismét szabad volt. Ha pedig kivételesen újra beszámították a 
tartozását, úgy újra az adósok börtönébe került. — Lépésről-lépésre nyo
mon követhetjük ezt a szívtelen szolga példázatában.

Az ember, aki tiszteletben és szeretetben adósa Istennek, ördögi ha
talmasságok uralma alá adatik (a „hóhérok1* Máté 18, 34.). Van úgy, hogy 
egész népek és korok adatnak át vétkeikért bűnös szenvedélyek zsarnok
ságába, s az istentelen élet (Róm. 1.) szorolutságába és felületességébe, 
vagy képmutató kegyesség nyugtalanságába (Róm. 2.). Ezt nevezi Pál 
apostol Isten haragjának, s ezalatt azt a tényt érti, hogy Isten elfordult 
az önfejű embertől, hagyja, hogy az a maga útján járjon, s azon hatalmak 
befolyásának engedi át, amerre maga hajtotta fülét.



A bocsánat (elengedés) mellett egy csapásra megszűnik a tilalom, 
a börtön ajtai feltárulnak s a korábbi adós szabadlábra kerül. De még 
ennél is több történik! Nemcsak a börtönajtó tárul fel a kijövetelre, nyitva 
az atyai ház ajtaja is a belépésre. A vétkes fiú hazatérhet, akadálytalanul 
élhet atyja közvetlen közelében s részese lehet az összes atyai javaknak. 
Így újra barátja és munkatársa lesz atyjának, beavatottja s részese az ő 
munkájának. (Lk. 15.)

A bűnbocsánat révén helyreáll az eredeti viszony Isten és az ember 
között. Ami elengedtetett, az nincsen többé. Nincs semmi alapja már annak, 
hogy az ember még továbbra is fogva érezze magát, s el legyen választva 
Istenétől. A bűnbocsánatnak egészen evangéliumellenes elképzelése az, 
amely nyomán az ember azt véli, hogy az pusztán abban áll, hogy Isten 
a bűnt semmibe sem veszi, nem tartja nyilván, vagy pedig hogy az egyes 
elkövetett bűneink nyomásától esetről-esetre megszabadítja lelkiismeretün
ket, ezek mellett azonban minden úgy marad az ember életében, mint 
azelőtt. Ilyen bűnbocsánatról az Ótestámentum tud, ahol bűnbocsánat 
egyúttal elengedés, a bűn bizonyos részének be nem számítása, amelyeket 
„Isten elnézett“ (Róm. 3, 25.) s a lelkiismeret megszabadítása bizonyos 
vétségek terhétől. Egyébként azonban úgy az egyes, mint a gyülekezet 
élete ugyanolyan Istentől eltávolodott marad, mint amilyen volt. Az ótes- 
támentom prófétái világosan felismerték azt, hogy ez a bűnbocsánat csak 
előre vetett árnyéka lehet az elkövetkezendőnek. Ezért hirdetik ezek azt az 
Újszövetséget, amely meghozza az igazi bűnbocsánatot, a bűnök teljes 
elengedését. (Jer. 31, 34 és 50, 20.)

így az Üjtestámentomban bűnbocsánat annyi, mint a bűnök elvétele. 
„íme az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit.*1 (Ján. 1, 29.) Itt 
nemcsak aról van szó, hogy az egyes embernél eltávolíttatik az, ami annak 
személyes életfolytatásában szétválasztóan lépett közéje és Istene közét a 
bűnök hegyei is eltávolíttatnak, azok amelyek egy nép, vagy egyház 
története folyamán felhalmozódtak. A jeremiási prófécia az újszövetséggel 
kapcsolatban éppen ezt ígéri: mindaz, amit a rosszból nemzedékről-nemze- 
dékre átokként cipelt az ember, most megszűnik. Az újszövetségben a 
bűnbocsánat tiszta munkát végez mindennel: a régivel éppúgy, mint a 
mostanival. Minden, de valóban minden, ami az Istennel való közvetlen 
kapcsolathoz való visszatérésnak útjában állott, megszűnt! A bűnök bocsá
nata évszázadok törmelékét takarítja el. Megtisztítja a múlt és jelen meg
mérgezett levegőjű légkörét. Megszabadít előítéletektől és rossz szokásaik
tól; a tradíciók és öröklődések bilincseitől. Nem áll meg félúton; visszanyúl 
egész a teremtésig. Miközben az evangélium a bűnbocsánatot hirdeti, 
határozottan ellenzi a misztikusoknak azt a merészségét, amely szerint 
az ember lelki erőinek fokozása révén az isteni- sors végzetköre alulról 
áttörhető. A misztikus extázisa gyönyörének csúcspontján is csak az marad, 
ami volt: e-világ állapotában lévő, bűnös ember.

Ford.: Garam Zoltán, Boba.

HELYREIGAZÍTÁS.
Folyóiratunk augusztusi számának 389. lapján értelemzavaró sajtóhiba 

esett „Isten igéje“ c. cikkünkben. A lap utolsó bekezdése helyesen így 
kezdődik: „Ideérkeztünk tehát: Isten igéje, a testté lett Jézus Krisztus — 
Istennek kinyilatkoztatása. Ez azt jelenti, hogy Isten az embernek történet
ben, testben nyilatkoztatja ki magát. A lutheri teológia... stb.“




