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+ P A  P  I  I  M  Á  D  S  Á  G  O  M

Ebben.az imádságban van ugyan sok bünbánat mindazért, amit 
elmulasztottam helyesen cselekedni, vagy pedig rosszul végeztem el, 
mégis'az egész imádság egy sóhajtozó nagy könyörgés azért hogy 
ma és holnap, vagyis a jelenben és a jövendőben alkalmatosaid) és 
használhatóbb legyek az anyaszentegyházban, mint eddig.

„Kegyes Uram, ugyan el ne hagyj engemet, mert ha 
magamra vagyok, akkor könnyen mindent elrontok."

Ez az utolsó mondat tele van azzal a reménységgel, hogy Isten 
még ad időt, módot és alkalmat a tovább-szolgálatra. Az anyaszent- 
egyház Ura megtisztíthatja a gyarló szolgákat. Ahogy Dániel ajkait 
illette „olyan valaki, mint egy emberfia", ahogy Ésaiás ajkát az ol
tárról vett eleven szénnel érintette meg egy. a szeráfok közül, ahogy 
Zakariás könyvében megmutatják minden papnak, hogy Jósua fő
papot hogyan öltöztetik, álnokságának ruháiból ünnepi ruhákba és 
tiszta süveget tesznek a fejére, —  azonképpen reménykedésem lehet 
abban, hogy az Űr kiragad bűneimből, megtisztít, alkalmassá tesz és 
felhasznál. En ugyan nem vagyok jobb ma sem, mint eddig, én 
ugyan csak haszontalan szolga vagyok ma is, én ugyan magamtól 
semmit nem tudok: de mennél többször mondom el ezt az imádságot 
szolgálataim közben, annál erősebb lesz bennem a reménység, hogy 
Isten eszközül akar engem használni. Mint tűzzel tisztítottat: mint 
felöltöztettet, mint tűzből kikapott üszögöt, aki mellett továbbra is 
ott áll a Sátán, hogy vádolja, de mellette áll az Úr angyala is. 
Erezted már, hogy mindig melletted áll a Sátán? Isten szolgáit min
dig csábítgatja, kísértgeti, el-elbuktatja. Érezted már, hogy mindig 
.melleted áll az Úrnak angyala? Isten szolgái nincsenek soha egyedül 
a Sátánnal. De mindvégig a kettő között fognak állani. Jaj a pászto
roknak, ha magukra vannak. Ha Isten keze leteszi őket s nem hasz
nálja eszközül. Ha az angyal e lfo rdu l./, , ,  -j t

Ez az utolsó mondat (tele x an^ z a l a r n m  e n y né g gHydi*' twy Iotmfr 
mindennap imádkozni, nemcsak olyankor, ha a sekrestyében állunk. 
Ott is el kell mondani még akkor is, ha reggeli imádságaid idején 
ezt is elmondottad, mert a magadra maradás veszélye mindig fenye
get. Nincs-e olyan napod, amikor boldogan érzed, hogy onnan felül
ről való erők áradnak beléd és Isten felhasznál valamire ? De nin- 
csen-e olyan napod is. amikor meglazult az összekapcsolódás és a 
magad ügyeskedéseivel erőlködsz csupán? Kegyes Uram, ugyan ne 
hagyj el engemet, ne bocsáss ilyen napokba, ne engedj olyan felada
tok közé, amelyekről sejtem, vagy meg is érzem, hogy nem szántad 
nekem és nem bíztad reám: taníts meg a te akaratod megérzésére, 
még mielőtt valami bajt csinálnék.

Istenem jelenlétének folytonosságára van szükségem. A hozzá
tartozó'^ nekem nem szabad megszakítani. Egy percre sem. Nemcsak 
akkor vagyok pap, amikor felvettem a Luther-kabátot, vagy már reg
gel papi mellénybe öltözködtem. Belül ne hagyj magamra Uram. 
Rejtsd el az egész életemet Krisztusomba. A világ elől, a Sátán elől.
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+ P A P I  I M Á D S Á G O M   +

Ebben.az imádságban van ugyan sok bűnbánat mindazért, amit 
elmulasztottam helyesen cselekedni, vagy pedig rosszul végeztem el, 
mégis'az egész imádság egy sóhajtozó nagy könyörgés azért hogy 
ma és holnap, vagyis a jelenben és a jövendőben alkaimatosabb és 
használhatóbb legyek az anyaszentegyházban, mint eddig.

„Kegyes Uram, ugyan el ne hagyj engemet, mert ha 
magamra vagyok, akkor könnyen mindent elrontok."

Ez az utolsó mondat tele van azzal a reménységgel, hogy Isten 
még ad időt, módot és alkalmat a tovább-szolgálatra. Az anyaszent- 
egyház Ura megtisztíthatja a gyarló szolgákat. Ahogy Dániel ajkait 
illette „olyan valaki, mint egy emberfia", ahogy Ésaiás ajkát az ol
tárról vett eleven szénnel érintette meg egy- a szeráfok közül, ahogy 
Zakariás könyvében megmutatják minden papnak, hogy Jósua fő
papot hogyan öltöztetik, álnokságának ruháiból ünnepi ruhákba és 
tiszta süveget tesznek a fejére, —  azonképpen reménykedésem lehet 
abban, hogy az Úr kiragad bűneimből, megtisztít, alkalmassá tesz és 
felhasznál. En ugyan nem vagyok jobb ma sem, mint eddig, én 
ugyan csak haszontalan szolga vagyok ma is, én ugyan magamtól 
semmit nem tudok: de mennél többször mondom el ezt az imádságot 
szolgálataim közben, annál erősebb lesz bennem a reménység, hogy 
Isten eszközül akar engem használni. Mint tűzzel tisztítottat; mint 
felöltöztettek mint tűzből kikapott üszögöt, aki mellett továbbra is 
ott áll a Sátán, hogy vádolja, de mellette áll az Úr angyala is. 
Érezted már, hogy mindig melletted áll a Sátán? Isten szolgáit min
dig csábítgatja, kísértgeti, el-elbuktatja. Érezted már, hogy mindig 
.melleted áll az Úrnak angyala? Isten szolgái nincsenek soha egyedül 
a Sátánnal. De mindvégig a kettő között fognak állani. Jaj a pászto
roknak, ha magukra vannak. Ha Isten keze leteszi őket s nem hasz
nálja eszközül. Ha az angyal e lfo rdu l./, p, íu,, /  Ali

Ez az utolsó mondat te le va n  a z z a l  a reménységgel, hogy Isten 
mindennap imádkozni, nemcsak olyankor, ha a sekrestyében állunk. 
Ott is el kell mondani még akkor is, ha reggeli imádságaid idején 
ezt is elmondottad, mert a magadra maradás veszélye mindig fenye
get. Nincs-e olyan napod, amikor boldogan érzed, hogy onnan felül
ről való erők áradnak beléd és Isten felhasznál valamire ? De nin- 
csen-e olyan napod is, amikor meglazult az összekapcsolódás és a 
magad ügyeskedéseivel erőlködsz csupán? Kegyes Uram, ugyan ne 
hagyj el engemet, ne bocsáss ilyen napokba, ne engedj olyan felada
tok közé, amelyekről sejtem, vagy meg is érzem, hogy nem szántad 
nekem és nem bíztad reám; taníts meg a te akaratod megérzésére, 
még mielőtt valami bajt csinálnék.

Istenem jelenlétének folytonosságára van szükségem. A hozzá- 
tartozro+ nekem nem szabad megszakítani. Egy percre sem. Nemcsak 
akkor vagyok pap, amikor felvettem a Luther-kabátot, vagy már reg
gel papi mellénybe öltözködtem. Belül ne hagyj magamra Uram. 
Rejtsd el az egész életemet Krisztusomba. A világ elől, a Sátán elől,
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önmagam elől. A keresztbe bezárva őrizz engem. Isten magától nem 
hagy magamra. Ha én távolodtam el, szökött szolga lettem. Onézimus. 
Ha szolgatársaimat ütöm-verem (óh kollegiális bűnök: ócsárlások, 
pletykák, irígykedések!) , nem Isten hagyott el, én lettem.engedetlen! 
Ez az imádság ilyenkor mitsem ér. Nem segít rajtam. Ezt az imád
ságot azonban teljes hittel és bizonyossággal mondhatom, valahány
szor visszatértem az árokpartról az Atya házához, az Atya szívéhez.

Bevallom, mondtam már ezt a mondatot reménytelenül is. Még 
pontosabb kifejezéssel így kellene meghatároznom: jogosulatlanul. 
Olyan belemélyedés és átadás nélküli előkészülettel indultam szolgá
latra, hogy semmi jogcímem nem volt erre a kérésre: ugyan ne 
hagyj el engem. Ilyenkor a hangsúly arra esett: engem, -— holott 
mindig arra kellene esnie: ne hagyj el. A  szolgát ne hagyd el, az 
eszközt ne hagyd el, a te ügyedet ne hagyd el, habár én méltatlan 
lettem rá, habár tisztátalan ajkú vagyok, habár mindent elronthatok. 
Dániel könyve 10, 17. versének szégyenkezését éreztem ilyenkor: 
„Mi módon szólhat ezzel az én Urammal ennek az én Uramnak 
szolgája?" És mondtam, magamat is megdöbbentő bizonyossággal 
olyankor, amikor Isten Szentlelke megéreztette velem, hogy eszköznek 
fog használni. Ritka pillanat ez, szent, áldott és kegyelemből kapott 
ajándék. ..

Azt is be akarom vallani, hogy néha napok, hetek, evangélizá- 
eiók egymásutánjai idején egészen bezárva éreztem magam Isten 
Szentleikének védelmébe. Ilyenkor szinte azt lélegzettem, azt sóhaj
tottam csupán: Kegyes Uram, kegyes Uram, kegyes Uram .. . 
Mindennél világosabban éreztem, hogy nem hagy el engem. Mint 
ahogy a tékozló fiú nem tudta az előre megfogalmazott bűnbánó 
mondat végét elmondani szemtől-szembe az Atyával: fogadj meg 
béreseddé, — én sem tudtam szívem ujjongásától arra kérni Istent, 
hogy ne hagyjon el szolgálatomban, csak mondogattam, énekeltem. és > 
imádkoztam a szívemben: „Kegyes uram, kegyes U ra m ... Ilyenkor 
értettem meg Jézus teljes bizonyosságát: „Aki küldött engem, én- 
velem van. Nem hagyott engem az Atya egyedül,. (János 8, 29). 
Ez az Isten kezében lévő ásó boldogsága.

Ebben az imádságban volt egy szó, amit sokáig kihagytam. 
Túlságosan bizalmaskodónak és illetlennek tartottam, hogy Istenem
mel így beszéljek: ugyan el ne hagyj. Ma már ez a szó számomra 
a kedves szavak közé tartozik. Hiszen itt vagyok, itt nyugtalankodom 
erőtelenségeim és alkalmatlanságaim miatt, itt adom megint szíves 
készséggel számat, nyelvemet, szívemet, készen vagyok minden enge
delmes szolgálatra, örvendező eszközül ajánlom fel magamat, — hát 
itt most már semmi más nem történhetik, minthogy Isten elfogad 
és felhasznál. Olyan bizodalmassá leszek imádságom végén, mint az 
öreg szolga, aki már bele szokott beszélni az ő ura dolgaiba. Nem 
illetlenségből, hanem szívem egész bizodalmával buggyan ki belő
lem is a szó: Kegyes Uram, ugyan el ne hagyj enmgem .. . Benne 
van ebben a szóban: egészen bizonyos vagyok benne, hogy el nem 
hagy. Kemény Lajos.
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A  g y ü leke zet im ádsága

Confiteor-imádságok
Evangélikus keresztyén liturgiánk egyik lényeges eleme a bűnvalló 

imádság, amelynek a helye a jelenleg érvényben levő liturgiánkban a c) pont 
alatt található. A legújabb ágendákból közlünk alant néhány ilyen confiteor 
imádságot. Elöljáróban azonban megjegyezzük, hogy a legalkalmasabb con
fiteor az 51. zsoltár 3—14-ig terjedő igazi, mélyről jövő töredelmes bűn
valló imádsága.

Én szegény bűnös ember, vallom teneked Teremtöm és Megvál
tóm, mindenható Isten, hogy nem csupán gondolatokban, szavakban 
és cselekedetekben vétkeztem, hanem természettől fogva tisztátalan és 
bűnös vagyok; bűnben fogantattam és születtem. De a Te végtelen 
kegyelmességedhez menekülök és az Úr Jézus Krisztusért kegyelmet 
kérek. Uram, légy' irgalmas nékem, nyomorult bűnösnek.

Mindenható irgalmas Tstcn, aki egyszülött Fiadat érettünk ha
lálra adtad, könyörülj rajtunk és szeretett Fiadért bocsásd meg min- 

. den bűnünket és ajándékozd nekünk Szentlelkedet, aki bennünk 
isteni lényed és akaratod igaz ismeretét s az irántad való igaz enge
delmességet. felgyújtsa és gyarapítsa, hogy az örök életet kegyelmed 
által az Úr Jézus Krisztusért elnyerjük. Ámen.

Az óporosz evangélikus egyház 1935. évi agendájából
Fenti imádság első bekezdését térdre borulva a lelkész, majd 

folyamatosan a második bekezdését a gyülekezet veszi át és 
fennhangon imádkozza. Együttes ámen zárja le a confiteort, 
amelynek imádkozása alkalmával a gyülekezet is térdreborul.

Én szegény bűnös ember, aki bűnben születtem és életem min
den napján sokféle módon vétkeztem ellened, vallom tenéked teljes 
szívemből, szent és igaz Isten, szerető Atyám, hogy nem szerettelek 
téged mindenek felett, sem felebarátomat mint magamat. Ellened és 
szent parancsolatod ellen vétkeztem gondolatokkal, szavakkal és csele
kedetekkel, s tudom megérdemelném, hogy elvess színed elől, ha vét
keim szerint ítélnél meg engem.

De megígérted, mennyei Atyám,'hogy irgalommal és kegyelem
mel veszel körül minden bűnbánó bűnöst, aki megtér hozzád és a 
Megváltóban, Jézus Krisztus érdemében való bizodalómmal menekül 
atyai irgalmadhoz. Ezért megbocsátasz azoknak, akik vétettek ellened 
és bűneikről soha többé meg nem emlékezel.

Ezért megalázom magam, én szegény bűnös, és kérlek bizalom
mal, hogy ezen ígéreted szerint légy hozzám irgalmas- és kegyelmes 
:s bocsásd meg minden bűnömet, szent nevednek dicséretére és dicső- 
-30 gére. Ámen.

Az 1942. évi svéd agendából.

1*
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Kegyelmes Isten, minden jók Atyja! Türelmes és hosszútűrő 
vagy. Megbocsátod minden bűnbánó gonosz cselekedeteit és bűneit. 
Kegyelmed megmarad nemzedékről nemzedékre azokon, akik félnek 
Téged.

Uram, megvallom előtted, hogy vétkeztem és azt cselekedtem, 
ami gonosz szemeid előtt. Nem vagyok méltó jóságodra és szeretetedre.

De ne nézd az én bűneimet és ne cselekedj úgy velem, amint 
megérdemelném. Irgalmazz nékem. Segélj, Isten, én Megváltóm. 
Tedd igazzá bűnbánatomat és bocsásd meg, amit vétetem. Teremtsd 
ú jjá  szívemet Szeritlelkeddel, hogy ezután új életben járjak. Ámen.

Az 1942. évi svéd agendából.

Szent, igazságos Isten, szerető mennyei Atyám. Bevallom előt
ted bűnömet és vétkemet. Nem tekintettem nagy jóságodat. Hálátla
nul eltávoztam tőled és nem vagyok méló, hogy fiadnak neveztessem. 
Vétkeztem akaratod ellen és megszegtem parancsolataidat.

Istenem, könyörülj rajtam bűnösön. Büntess, ha meg kell 
történnie, mert nem érdemiek egyebet, mint büntetést! De ne vond el 
Szentlelkedet tőlem. Hozzád menekülök. Nincs senki más, akihez 
mehessek. Te vagy az Atyám. Átadom magam a te kezeidbe, bocsásd 
meg minden bűnömet a Jézus Krisztusért. Ámen.

Az 1942. évi svéd agendából.

Mindenható és legkegyelmesebb Atyánk, vétkeztünk és eltéved
tünk utadról, mint a tévelygő juh. Nagyon is saját szívünk tanácsát 
és vágyait követtük. Vétkeztünk szent törvényed ellen. Elmulasztot
tunk dolgokat, amiket meg kellett volna tennünk és megcselekedtünk 
dolgokat, amiket nem kellett volna megtennünk, ezért nincs nyugal
munk.

De te, óh Urunk, irgalmazz nékünk, könyörülj a bűnösökön. 
Kíméld azokat, ó Isten, akik bevallják vétkeiket. Újítsd meg a bűn
bánókat a te ígéreted szerint, amelyet Jézus Krisztusban, a mi Urunk
ban nyilatkoztattál ki az emberi nemzetségnek, s ajándékozd nékünk, 
óh legkegyelmesebb Atyánk, hogy az ő érdeméért, ezután istenes, igaz 
és tiszta életet élhessünk a te szent nevednek dicsőségére. Ámen.

Az U. S. A. hadserege számára 1942. évben kiadott agendából.

Szerető mennyei Atyám. Sokszor voltam engedetlen Veled szem
ben és megszomorítottalak Téged. Nem szerettelek mindenek felett, 
sem pedig felebarátomat, mint magamat. Bocsáss meg nékem Atyám. 
Segíts engem, hogy ezután engedelmeskedjek Neked. És engedd, hogy 
mindenkor a te gyermeked maradhassak. Ámen.

Gyermekistentiszteleti confiteor az 1942. svéd agendából.

Közli: Kún Kaiser József.
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I g e h i r d e ő  m ű h e l y e

Szen th árom ság  után 18. va sá rnap
Szószéki Ige: Márk 10, 17—27. Oltári ige: Jak. 2, 10—17.

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA. A történet mind a három synoptikus 
evangéliumban szerepel nagyobb 'eltérés nélkül. — A szakasz felirata von 
Sodennél, Kecskemétinél: „vagyonról", nem fedi a lényeget. A gazdag üdvös- 
ségrejutásáról, illetve annak akadályáról, nehézségeiről van szó.

17. v. „hozzáfutván", „letérdelvén" — mutatja, hogy mennyire fontos 
volt számára az ügy. Ifjú volt-e vagy meglett ember, nem lényeges. Nem volt 
már gyerek („ifjúságomtól fogva megtartottam" 20. v.). — 18. v. „Jó Mes
ter" megszólításra adott válaszával nem azt juttatja kifejezésre Jézus, mintha 
benne az Istenség teljessége nem volna meg s nem teszi kérdésessé, hogy ő 
„jó“, hanem Isten szentségét hangsúlyozza, aki előtt kell magállania a gazdag
nak — Jézussal való egységben. — „Örök élei" elnyerése (17. v.) ugyanaz, 
minit kincs a mennyben (21. u.). „Isten országában levés" (23. v.) vagy „üdvö
zülés" (26. v.). „Cselekedetek"-bö\ üdvözölni akaró cselekedjék a II. tábla sze
rint (19. vers), hadd buggyanjon ki belőle az önismeret, hadd lássa képtelen
ségét, tévedése is hadd legyen nyilvánvalóvá. Tévedése (20. v.): „mindezeket 
megtettem". És mégis megkedvelte (21. u.) őt Jézus. „Betöltötte" a törvényt s 
mégis hiányérzete vo’lt, nem volt önelégült. „Egy fogyatkozásod van": nem 
számszerűen értendő, hanem: alapvető fogyatkozásod van. A héber evangé
liumban (apokrifus irat) levő parallelből is tudjuk, hogy Jézus a törvény 
lényegére utal. „Szeresd felebarátodat mint magadat" .— ennek próbaköve a 
gazdag ifjúnál a szétosztás. — 22. v. „elszomorodott" héber evangélium: fejét 
kezdte vakarni s nem tetszett neki. A mammonimádó az Istenről nem akar 
tudni. — 24. v. Mely nehéz bemenni azoknak, akik a gazdagságban bíznak. 
25., 20., 27. vers fokozás: „lehetetlen“.

AZ ALAPIGE MAGVA: Az üdvösség kérdésében radikálisan kell dönte
nünk, s egész exisztenciánk, az anyagi javakkal együtt, teljesen Istené kell, 
hogy legyen.

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA. A ma élete a vagyon körül forog. 
Vagy megőrizni vagy visszaszerezni ia vagyont, hisz a szekularizált embernek 
ezen a földön van az üdvössége.

Melyik előbbre való: az üdvösség vagy a vagyon? Hogy a 15 hold földet 
csorbítatlanul megőrizzük?

Nem az üdvösség kérdése miatt tusakodik sok kitelepített gyülekezet.
Ne legyünk rabjai az anyagiaknak. Legyünk függetlenek, hisz a jövevény

nek a vándornak egész exisztenciája az Úr kezében van. A javak a mi Urun
kéi, nem a mi tulajdonunk; azokkal sáfárkodnunk kell. Vájjon sáfárkodtunk 
s nem voltunk a mammonizmus rabjai? (A szociális üzenet a héber evangé
liumból erősen csendül ki: „íme, sok testvéred van . . . kik öltözködnek ron
gyokban, s halnak meg éhség miatt, míg a te házad minden jóval tömött és 
sohasem jut azokból semmi.)

Lélek szerint betölteni a törvényt, lehetetlen. Ezzel teljesen le kell szá
molnunk azért, hogy lehetségessé váljék — az új életben, a Krisztusban. —- 
Nagyon elfelejtettük azt, amit Luther mond a keresztyén életről: a keresztyén 
élet kettős exisztencia; hit által a Krisztusban él s ha igazán benne él, akkor
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a felebarátban él a szeretet által. Vertikális exisztencia horizontális nélkül ön
magunk becsapása; megfordítva krízis. (Stadt an den Wolken.v

Szekszárdi munkaközösség-

ILLUSZTRÁCIÓ. Világbíró Nagy Sándorról jegyezte fel a történelem, 
hogy egy ízben sírva fakadt afeletti bánatában: Miért nincs még egy világ" 
hogy azt is meghódíthatná. De ha még egy világ létezett volna, bizonyára 
éppúgy sírt volna afelett, hogy miért nincs még egy másik vi'ág, melyet 
szintén birtokba vehetne. S ha ez is lett volna, újabb világot kívánt volna.. 
Mert az ember a földdel, a világgal, a -vagyonnal nem tud soha betelni. Igaza 
van az Ötestámentom bölcsének: Préd. 6, 7/b. Ez a telhetetlenség, ez az 
anyagiakhoz való ragaszkodás a legnagyobb akadálya a mennyország elnyeré
sének. Máté 19, 24. ’ (Kiss Samu.),

Szen th árom ság után 19. va sá rn ap
(Aratási hálaadó.)

Szószéki ige: Jón. 6, 24—29. Oltári ige: II. Kor. 9, 6—//..
AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA. Az 5000 férfi megelégttése utáni napon 

Kapernaumban, a zsinagógában elhangzó vitaibeszéd bevezetése ez. János el
beszélése szerint Jézus működésének döntő fordulópontján vagyunk. A tömeg 
messiási királlyá akarja koronázni Jézust a kenyércsodá láttán, de Jézus ezt 
nem fogadja el, sőt a 25. verssel kezdődő vitabeszéddel szinte arra készteti 
a körülötte levőket, hogy akinek szíve nincs lelki kapcsolatban vele, azok el
szakadjanak lőle (66. v.). A testi, érzéki vonal helyett a lelki vonalra áll. 
mely a továbbiakban abban teljesedik ki, hogy ő az életnek kenyere. — 
24. v. Az éppen Tibériásból érkező csónakokba szállnak. — 25. v. A tengeren 
járásról nem tudó sokaság csodálkozva kérdez. — 26. v. Jézus nem válaszol 
a kérdésre, de felszínre hozza keresésük önző indítónkat. A fáradság nélkül 
szerzett kenyér áll gondolkodásuk központjában. — 27. v. V. ö. 4, 14. 
Az Atya pecsételte el =  hitelesítette, jogot adott az eledel adására. — 
25—29. u. Jézus a sok erga-val szembeállítja a to engon-t.' A 29. v. nem 
használható föl annak igazolására, hogy Isten dolga a Jézusban való hitünk 
fölébresztóse. Ezt más szent írási helyekkel támaszthatjuk alá.

ÁZ ALAPIGE MAGVA: Jézus az önző módon, múlandó eledelért őt 
kereső sokaság tekintetét a benne unió hit által az örök életre megmaradd 
elrlclre irányítja.

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA. Az aratási hálaadás ünnepének 
az a veszedelme, hogy a prédikáció megmarad az e világi kenyérnél. Ez az 
ige magában véve megóv ettől a veszedelemtől, mert radikálisan elirányítja 
tekintetünket a mennyei felé, az oltári ige is — mely egységben van alap- 
igénkkel — alárendeli a földi kenyeret a hatalmas és kegyelmes Istentől kapott 
igazság gyümölcsének.

1. Milyen vágy rontja meg a Krisztus-keresést? Az önfenntartás az ember 
legerősebb ösztöne, a minél kevesebb gonddal való önfenntartás pedig a termé
szeti ember ösztönös vágya. (V. ö. 4, 15.) A tömeget gyomránál fogva lehet 
vezetni. Az önfenntartás dolgainak elnyerését sokán tisztán a maguk mun
kája és ügyessége eredményének könyvelik el és tudni sem akarnak arról,, 
hogy Isten ajándéka az s így az ajándékozó számukra fölöslegessé válik. 
Sotkan viszont — főleg vallásos nevelésük következtében — megemlékeznek 
a Gondviselő Istenről, de nem az ajándékozó, hanem az ajándék ál! a közép
pontban. Mindkét magatartás — akár ateisztikus, akár „teisztikus* — mate
rializmus. Aratási hálaadásra összegyűltek Krisztus-keresését megrontja
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Krisztus-mentes gondviselés-hit, mely Isten pogányos és babonás befolyásolni- 
akarását rejti magában.

2. Jézus testi ajándéka jel, mert Jézus maga az igazi ajándék. Örök 
kísértése az embernek, hogy amit Jézus jelül ód, azt olyan ténynek lássa, 
molv nem mutat túl önmagán. Az arálási hálaadó ünnep nem állhat meg 
a hálaadásnál, hanem jellé kell válnia, mely hatalmasan mutat az önök élet 
eledelét, igéjét, önmagát (úrvacsora!) adó Krisztusra. Ha ez nem történik meg, 
akkor bűneinket halmozzuk. „Aki csak' önmagára, saját szükségletére és elő
nyére gondol, azt Isten legnagyobb csodája, is csak mélyebbre viszi a bűnbe.' 
(Schlatter.) Lássuk meg a gazdasági életben faggyal, aszállyal stb. ítélő Isten 
cselekvésében annak a bűnünknek büntetését, hagy gondviselése nem vált jellé 
számunkra és nem vezetett megtérésre.

3. Egy a szükséges dolog. Jézus nem arra biztat, hogy kenyérkereső
foglalkozásunkat hagyjuk abba, hanem Máté 6, 33 értelmében a lényegesre 
irányítja a figyelmei. Teszi ezt olyan értelemben is, hogy a vallásos jóérzé
sében jócselekedeteket (talán éppen azt, hogy rósztvesz az aratási hálaadáson! 
véghezvinni akaró ember számára ia Benne való hitet jelöli meg döntően 
fontosnak. Az aratási hálaadó istentisztelet igehirdetésének sem lehe't más 
(a középpontjában, mint a megfeszített és feltámadott Krisztus és az egy 
szükséges dolog: a benne való hit. Mezőhegyest munkaközösség.

ILLUSZTRÁCIÓ. A kenyeret a mai tudomány vegyelemzi $ meg
állapítja összetételiét: mennyi a szénhidrát tartalm a; miféle vitaminok 
s milyen mennyiségben találhatók benne. -  A hit szemével nézve nemcsak 
az anyagot látjuk meg a kenyérben, hanem felismerjük benne és rajta 
Istennek a jóságát, kegyelmét is. Látod-e benne és tudod-e érte hálás 
szívvel áldani az Istent?!

Mikor a magyar ember megszegi a kenyeret, a késlsel előzetesen 
keresztet; vet reá. Ez a kereszt emlékeztet Jézusra, Jézus keresztfái halá
lára. Amint a gabonaszem a malomkövek között megőrlcdött s életét vesz
tette, hogy belőle testet tápláló eledel legyen: úgy Jézus is feláldozta 
magát érettünk, hogy Benne s ÁltaiTa örökéletre szóló eledelt nyerjünk. 
A kezedbe vett és megszegett kenyérről jusson eszedbe ez a lelket tápláló 
mennyei eledel is. (Kiss Samu)______________________________________

Szekszárdi munkaközösség: Orosz János lelkészköri elnök, Dörmer Fri
gyes, Kiss Ferenc, Andorka Sándor, Mogyoróssy Gyula, Bokkon Lajos. Vezette: 
Németh Gyula. Kéziratot összeállította: Lehel Ferenc.

Mezőhegyest munkaközösség: Bártfai Lajos, Zátonyi Pál (vezette) és 
Marschalkó Gyula (kéziratot összeállította).

Sokoróa’.jai munkaközösség: Gerencsér Zsigmond, Egyházy János, Lu- 
kácsy Dezső, Nagy Gábor, Németh Géza, Sikos Kálmán. Vezette és a kéz
iratot összeállította: Dr. Győrffy Béla.

Miskolci munka-közösség: Bujdosó György, Duszik Lajos, Moravcsik 
Sándor, Smid. István, Smid Lshel, dr. Szikszay Zoltán, dr. Weiszer Elek. 
A munkaközösséget, vezette: dr. Vető Lajos. A kéziratot összeállította: 
dr. Ottlyk Ernő.

Győri munkaközösség: Bonnyai Sándor, Groó Gyula, Kovács Géza, Lu
kács István, Molnár Sándor, Veöreös Imre. Vezette és a kéziratot össze
állította: Bojtos Sándor.

Pesti felsőegyházmegyei 1. számú munkaközösség:. BLatniczky Jenő, Erős 
Sándor, Kökény Elek. Vezette: Dr. Kosa Pál. Kéziratot összeállította: ifj. Tóth- 
Szöllős Mihály.



Szen th árom ság  után 20. vasárnap
S z ó s z é k i  iy e : J á n o s  15 , 1— 8 . O lt á r i  ig e : R ó m . 14 , 1— 9 .

Az A L A P IG E  M AGYARÁZATA: Jé z u s  a  lá b m o sá s  u tá n  ta n ítv á n y a iv a l  
e lin d u lt a  G ecsem ám é k e r tjé b e .  Ü tjü k  g y ep ű v e l k ö rü lv e t t  sz ő lő k e r te k  k ö z ö tt  
v itt. In n e n  m a g y a rá z h a tó  a  h aso n ltá t m e g k a p ó a n  sz e m lé lte tő  h a tá sa . —- 1. v . 
G eó rg o s  n e m c sa k  sz ő lő - ,  h a n e m  fö ld m ív e s  is. T e h á t  m in d e n  igazi m ű  és 
m u n k a  m ö g ö tt, a  s z ő lő b e n  is, a  sz á n tó n  is, I s te n  o rs z á g á b a n  is  o t t  á l l  a  n a g y  

m űves* , I s te n . —  2. v . Az a la n y  a u tó . E n n e k  k é tsze res  h a s z n á la ta  n e m  
pleonlazm uis, h a n e m  a r r a  az  eg y e tlen  a la n y ra  ivaló e rő te lje s  u ta lá s ,  a k in e k  
k e zé b en  v an  a  keg y elem  .is, í té le t is.. —  3 . 7. v . V essü k  eg y b e  a  3. vers 
lo g o s -á t  a  7. v e rs  r é in a ta - ja v a i .  A fo rd ítá s  m in d k é t  e se tb e n  b e sz é d rő l szól. 
S o k k a l e rő te lje se b b e n  fe je z i k i az ig azság o t, h a  a  3. vers lo g o s -á t  igével 
fo rd í t ju k .  Ige, am ely , h a  k e ll ,  minit a  k é té lű  k a rd  m etsz  és tisztít. A 7. v e r t  
r é m a ta - já n a k  m egfele l a  J é z u s  á l ta l  e lm o n d o t t  b e sz éd e k  összessége : az  ev an - 
g é lio in . E n n e k  kell m e g m a ra d n i a  g y ü m ö lc sö t  te rm ő , im á d k o z ó  k e re sz ty é n  
é le tb en . —  4. v . M a ra d ja to k  m eg! K érés , k ö n y ö rg é s  é s  p a ra n c s . M in d en  a m i 
le lk ü n k  é rd e k é b e n . :— 5. v . A g y ü m ö lc s te rm ő  é le t, a m e ly  a Jé z u s  n é lk ü l  nem  
tu d  és n e m  i s  a k a r  ten n i sem m it.. —  6. v . A te rm é k e t le n  é le t í té le te . M eg
f ig y e lh e tő  a  te rm é k e tle n  v e ssz ő k  s o r s á b a n  a  fo k o z ás . K iv e tte tik . A g y e p ű n  
k ív ü l. H o g y  n« leg y e n  ú tb a n .  M eg szárad . M eg szű n ik  a  n e d v k erin g és . E gybe- 
g y ű jíik . A h ite t le n e k  klözös so rsa . M egégnek. Az ö rö k  tű z . —  7. o . H a ta lm a s  
íg ére t. —  8 . v . G y ü m ö lc s te rm é sü n k  é s  á lta lá b a n  é te lü n k  cé lja  Is te n  d icső ség e . 
E g y ú tta l  je le n ti  ü d v ö ss é g ü n k e t is.

AZ A L A P IG E  MAGVA. „( M a r a d ja to k  m e g  é n  b e n n e m “ . M e r t , a m in t  a 
s z ő lő v e s s z ő  a  g y ü m ö lc s t e r m é s h e z  a  s z ő lő id b ő l  n y e r  é le le t , a  k e r e s z ty é n  e g y 
h á z  ta g ja i c s a k  a K r is z t u s b a n  é lv e  te r e m h e t n e k  g y ü m ö l c s ö t  Is te n  d ic s ő s é g é r e .

AZ A L A P IG E  M AI Ü Z E N E T E . 1. Jé z u s  n e m c sa k  o d a k ín á lja  m a g á t é le 
tü n k  sz ő lő tő k é jé ü l, h a n e m  e g y en e se n  k im o n d ja  a z t  az ig azság o t, h o g y  k e re sz 
ty é n  é le tü n k  tá p lá ló  fo r rá s a  e g y ed ü l 0  lehet.

2. „ M a ra d já to k  m eg  én  b e n n e m  és én  is ti b e n n e tek .*  E  fe lh ív á s  e l 
fo g a d á s a  a  k e re sz ty é n  a ja k o n  a z  a p o s to li  b izo n y sá g te v é ssé  -m agasztosu l: „ E le k  
tö b b é  m á r  n em  é n , h a n e m  él é n  b e n n em  a  K risz tu s.*  E ze k  Jé z u s  n é lk ü l se m 
m it sem  c se le k e d h e tn e k  é s  n e m  is a k a rn a k  cse lek ed n i.

3. É le tü n k  m e g tis z tí tá s á h o z  fs te n  k ezéb en  h a ta lm a s  e szk ö z  az  ige. 
H a  kell v ág  é s  m etsz , d e  m in d ig  á ld á s . P é ld a  rá  a  ta n ítv á n y o k .

4. A J é z u s b a n  m a r a d ó k  im á d s á g á n a k  h a ta lm a s  e re je  van . M iért n in cs  
e re je  az  é n  im á d sá g o m n a k ?  V iz sg á ljam  m eg : b e n n e  é le k -e  a  Jé z u sb a n ?

5. M in d e n  é le t c é lja  I s te n  d icsősége . Is te n  d ic ső sé g e  v iszo n t a g y ü m ö lc s 
te rm ő  é le t s z á m á ra  az ü d v ö ssé g e t je len ti.

.4 v a s á r n a p  je l le g e : A S z e n th á ro m s á g  u tá n i  v a s á rn a p o k  s o rá b a n  a  L élek  
g y ü m ö lc sé n e k  b e m u ta tá sa .

D is p o z i c i ó :  T ém a: „ M a ra d ja to k  m eg  é n  b en n em .*  I. A K risz tu sb a n  
m a ra d ó  é le t  á ld á s a i:  I s te n  é le te m  szőlöm űves-e; im á d sá g o m  e re je ; I s te n  d ic s ő 
sége  és ü d v ö ssé g e m  tu d a ta . II . A Jé z u s ró l  le s z a k a d t -élet íté le te . 1. 6. v.

S o k o r ó a l ja i  m u n k a k ö z ö s s é g .

ILLUSZTRÁCIÓ. Nürnbergben egy régi híres mesternek fából ké
szült szobor-csoportja látható. A szobor a 12 tanítványt ábrázolja, közepén 
Jézussá)!. Mindegyik alak grófra já r ; s mindegyik külön-külön lesrófolható. 
Ha a 12 apostol közül bármelyiket lesrófolják, a többi mozdulatlan, 
sértetlen marad. De ha Jézust srófoljak le, az egész szobor-csoportozat 
az összes apostolokkal együtt halomra dől. Egyedül Jézussal és Jézusban; 
Nála nélkül nincs megállás. És nincs gyümölcstermés. (Kiss Samu)
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Sze n th áro m ság  után 21. v a sá rn ap

Ssószéki ige: Móric 10 : IS — 16. Ölteni ige: E J. 6 : 1 — 9.
AZ ADAjPIGE MAGYARÁZATA: Különös nyomaté;kot ad ennek 

a történetnek az, hogy mind a három szinoptikus evangélium közli. A 
gyermeküket Jézushoz vivő szülök kérik, hogy áldóan érintse őket (görög: 
haptó, Luther: anrühren, Károli: illesse őket). A tanítványok szerint 
ilyen bagatel ügyekkel, semmi, (kis gyermekekkel nem lehet, elfecsérelni 
Jézus idejét s fedették (epeimészan) azokat, akik hozták a gyermekeket. 
Jézus erre elkedvetlenedett, elkomorodott (rganaktészen, Luther: ward 
er unwilíig, Károli: haragra gerjedt) és azt parancsolta, hogy ne akadá
lyozzák a gyermekeket a hozzámenetelben, se ne tiltsák tőle (kólüó), mert 
a fontoskodó és ügyeiket nagyratartó felnőtteket megelőzik a gyermekek 
Isten országában, sőt hu a tanítvány nem úgy fogadja Isten királyságát, 
mint a gyermek, semmiképen sern megy be abba! Jézus a hozzátartozás 
jeléül megöleli a gyermekeket (enangkalidzomai, Luther: er herzte sie, 
Károli: öllébe vévé) és megáldja őket.

AZ ALAPIGE MAGVA: Jézus az üres, alázatos, semmi nélkül való 
gyermekekkel szégyeníti meg. a vele járó tanítványokat, a lenézett utol
sókkal a magukat fontosnak tartó elsőket.

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA: Nemcsak kint, az élet 
nagy versenypályáján, hanem még bent a Krisztusban hívők közösségében 
most is és mindig az a legfőbb kérdés: ki a nagyobb? A világ azt feleli 
rá: akinek több a hatalma, tudása, vagyoni ereje, dicsősége. A kegyes 
ember azt feleli rá : akinek több és régebbi a hittapasztalata, aki rangot 
ért már öl a hit harcában! Jézus összetépi a tanítványok kérkedését: ime 
mi mindent ott hagytunk és követtünk téged! iA, kegyes hittapasztalatát: 
én mennyi sok vívódás tusáján át küzdöttem magam hozzád! Az erényes 
dicsekvését: miket tettem érted! A tudós büszkeségét: mennyit tudok 
rólad! Az adakozó érdemét: mit adtam néked!

Koldusok! Térdre! Semmink sincs! Mindent tegyünk le kezünkből, 
mert csak összekulcsolt, üres kézzel könyöröghetünk kegyelemért! Nincs 
érdem. Még a legelrejtettebb, legfinomabb formában sem. A gyermek, 
a jelentéktelen, parányi kis senki megcllőzi az Isten királyságában a ke
gyes tantíványt, aki valóban mindent otthagyott Jézusért. Sőt, még tovább 
megy Jézus: ha nem úgy fogadjátok Isten királyságát, mint gyermek, 
ha nem tanultok éppen ti a lenézett gyermekektől, akkor semmiképen be 
nem mentek abba! A tanítványnak, aki Izrael 12 nemzetségét akarta 
ítélni, kell tanulnia a gyermektől! A lelki ellet vélt elsőjének kell iskolába 
(járnia a kisgyermekhez, az utolsóhoz, — ha be akar jiutni Isten király
ságába. Kemény lecke! De Jézust nem lehet kijátszani álcázott alázatos
sággal és álarcos kegyességgel. Nála meg kell tanulnunk . a teljes, gyer
meki alázatosságot, valódi lelki nincstelenséget, igazi koldusszegénységet, 
előtte olyan semmi nélkül valónak kell lennünk, mint amennyire egészen 
ilyenek voltak az előtte álló kisgyermekek.

Sőt a magát fontosnak tartó és magát nem kizárólag eszköznek, 
„szerszámnak” tartó tanítvány egyenesen káros, veszedelmes, mert gátja 
és akadálya annak, hogy a gyermek Jézushoz jusson! Vájjon bűneim 
nem botránkoztatják-e gyermekeimet? Nem vagyok-e akadálya gyerme
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keim hitre jutásának? Hátha miattam nem tudnak Jézus színe elé kerülni? 
Engedem-e Jézushoz? Nem volna-e jobb, ha  követ kötnének a nyakamba 
és a tengerbe vetnének, mint botrán'boztatót?

Mit ér hát vélt: lelki nagyságom, fontosságom, vallási értékem, ha 
Jézusnak a gyermek, üressége, fogékonysága, érdemtelensége az érték? 
Ő ezekkel a kis bolondokkal szégyeníti meg a bölcseket, ezekkel a gyen
gékkel az erőseket, ezekkel! a megvetette'kkel és semmikkel szégyeníti meg 
a valamiket, hogy ne dicsekedjék előtte egy test sem! (I. Kor. 1:2:7—29.) 
Ha pedig ezt nem tanulod meg, semmiképen sem mégy be az Isten 
királyságába!

Uram, alázz meg és tégy semmivé, hogy nagy lehess Te!

Miskolci munkaközösség-

ILLUSZTRÁCIÓ. A mai kor a .gyermekre, az ifjúságra nagy súlyt 
fektet: mert benne látja a jövőt s tőle Várja eszméinek megvalósítását, 
diadalát. Jézus is igényt formál a gyermekre. Nagy felelősséget jelent 
ez a szülőikre és tanítókra nézve. — Egy vasárnapi iskolás fiúcska meleg- 
érdeklődéssel kísérte és hallgatta tanítójának szavát. Egyszer azonban 
mikor a tanító azt kérdezte tőler „Kivel szeretnél találkozni, először, ha a 
mennyországba mész?” — azt felelte: „Én nem megyek a mennyországba.'’ 
„Te nem akarsz a mennyországba jutni?” „Nem” — felel az nyugodtan 
és határozott hangon, —• „Anyukám és a nővérem odamennek, de én az 
apukámmal tartok.” A vasárnapi iskolai vezetőnek nem sokára alkalma 
nyílt a fiúcska apjával -bizalmasan beszélgetni; elmondja neki a gyermek 
szavait; s a végén aZt kérdezte: „Nos, és hova megy doktor ú r?” A 
hitetlen édesapa izgatottan jár fel és alá a szobában; nem tudja eltitkolni 
meigindultiságát; majd a szeméhez nyúl: „Igaza van az én Karcsimnak, 
ő mindig ott akar lenni, ahol én  vagyok”. .. H át a te gyermeked téged 
követve hová fog jutni?! Vigyázz, el ne tiltsd Jézustól: s botránkoztató 
magavis-eleteddel, életeddé! veszedelembe ne döntsd! Mert: Máté 18, 6. 
(Kiss Samu)

Szen th árom ság után 22. vasárnap
Szószéki ige: Luk. 9, 57—62. O'.tári ige: Zsid. 13, 1—9-

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA. A szakasz az imént történt samáriai 
kudarc hatása alatt és a hetven tanítvány készülő . kiküldésének küszöbén 
súlyos megállapításokat tesz az igazi tanítványságot illetően.

A halottak eltemetésének tilalmánál (60. v.) nem annyira a halottak 
érintésével járó tisztátalanságra, vagy az Istennek - szentelt pap és a tanít
vány kapcsolatára kell gondolnunk (III. Móz. 21.), mint inkább az ügy sür
gős voltának hangsúlyozására. Ouides euthetos -— „nem alkalmas": bele 
nem illeszthető az ilyen ember Isten országa polgárainak közösségébe. (62. v.l

AZ ALAPÍGE MAGVA: Jézus köuetése radikális szakítást jelent a 
világgal.

AZ ALAPIGE MAI ÜZENETE: A tanílványság nehézségeit Jézus sze
méhhez (típushoz! szabva három összefüggő mondatban fejezi ki.

1. A kínálkozónak azt mondja: Gondold meg, készíts költségvetést, a 
tanítványságnak ára van. Az otthonta.lanságban Jézus sorsa és keresztje is.
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bennfoglal tátik. .Követlek, Uram, valahová mégy": ugyanezt a sorsol jelenti, 
és ezt a tanítványnak tudnia kell. Jézus az embert nem csalogatja, a tanít
ványnak szegődő ember életét feltétel nélkül, karrier ígérgetése nélkül kívánja.

2. A tétovázónak: Azonnal! Az ügy sürgős, egyeztetést kizáró, konvenció
mentes kegyetlenül. Egyszerűen nincs alku. Annál komikusabb, ha maga a mi. 
keresztyénségünk is konvencióvá silányul! A keresztyénség nyárpolgárias for
máinak felszámolása mindenkor sürgősen időszerű. (Sajátságos korrekciója 
ennek az epistola, mely csupa becsületes illendőséget sorol1. Nem hallgatja el 
azonban, hogy a hívő és engedelmes szív csak az örökké változatlan Krisz
tusból élhet s kívánja is, hogy kegyelemmel erősíttessék meg a nagyra vál
lalkozó szív.)

Az erélyes hang bizonyára az üdvösség szempontjából fontos dolgok 
incommensurabilis voltát akarja kifejezni. Sajnos nem szolgálhatjuk ki oly 
kényelmesen az embereket, hogy minden dolgot beskatulyázzunk a szabad, a 
tilalmas és a közönbös kategóriájába. Vannak potencionálisan értendő tilal
mak is: Minden bűn, ha az Isten országának, vagy a tanítványságnak útjá
ban áll; minden bűn, ami Jézusról eltereli a tekintetünket.

3. Az elbizakodottnak, a kényelmesnek, a titkon a világgal kacérkodó
nak azt mondja intőn: Vissza ne tekints! —

Az egészben a K r is z tus -1 a n í t v á n y s á g radikalizmusa szólal meg. Jézus 
feltétlen Ür, diktátor. „Nem ti választottatok engem." Lehangoló, hogy ezt 
a fanatikus, radikális magatartást a keresztyének helyett ma mások tanúsít
ják, pedig csak ennek van hódító, győző ereje. Az ifjúságot határozottan csak 
a radikalizmus tudja vonzani. .— Vigyázzunk azonban, ez nem akármilyen 
emberi különcség, hanem Jézusra néző radikalizmus. Az erő éppen Krisztus
ban van. Tanítványi utunkon nem valami programul kedvéért tartunk ki, 
hanem a Jézussal való személyes kapcsolatból fakadókig. S az engedelmes
ség öröme csak az úton haladva, vagy éppen az út végén tűnik ki.

Dispositio lehet a fenti aláhúzott. —
Módot kereshetünk a tanítványság pozitív értelmének feltárására is. A 

tanftványság-,követés: személyes elszámás, kapcsolat, érdek. Bizonyságtétel: 
misszionálás, Isten országának hirdetése. Hűséges munka, szántás.

Végül állíthatjuk a központba magát Jézust is, a hontalant, a testvér- 
telenl, az elhagyottat, mégis mindenki barátját.

Győri munkaközösség.

ILLUSZTRÁCIÓ. Krisztus nem kétfelé sántikáló'kat (I. Kir. 18, 21) 
s nem tétlen hátratekintgetőket keres maga mellé társakul; hanem olya
nokat, akik bátran és elszántan törnek ,,célegyenest előre.’-’ Lót felesége 
hátra nézett: ez lett a veszte. A harcba induló katona ha hátra tekintget, 
nem lehet reménye a győzelemre. A vérző sebében leroskadó parancsnok 
(Gyulai: Hadnagy uram) azt mondja a segítségére siető vitéznek: „Csak 
előre édes fiam!” Jézus is. — Két paraszt legény fogadott, hogy melyik 
tud az ekéjével egyenesebb barázdát húzni. Az egyik szántás közben 
folyton hátra-hátra tekintgetett s úgy figyelte a barázdát. Bizony girbe
gurba lett az. A másik csak e’őre nézet'1’, egv maga elé tűzött célpontra. 
A fogadást ő nyerte meg (62. vers). (Kiss Samu)



Reform áció ünnepe
Szószéki ige: János 2, 13—17. Oltári ige: I. Kor. 3, 11 23.

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA. János evangélista Jézus működésének 
elejére, a 'synoptikusok pedig végére helyezik. Az exegéták előtt tisztázatlan 
az, hogy a templom tisztítás egy vagy több alkalommal történt. Feltehető az 
utóbbi is. Jézus az ótestámenltojni törvénnyel szabályozott áldozati kultusz 
következményei miatt gyűlt szent' haragra. Áz Ószövetség „do ut deső vallá
sossága következetesen magával hozta a kultusznak a Mámmon-na! való kap
csolatát. Ahol Isteni cselekedetekkel és áldozatokkal tisztelik, elkerülhetetlen 
a templom és a börze kapcsolata. Az anthnopocentrikius kegyesség szükség- 
szerű következménye a pénz, haszon és üzlet bevonása a kultuszba. (Mekka, 
Róma, búcsújáróhelyek.) — Ahol viszont az ember Isién ingyen kegyelmének 
elfogadója; ,— a lélekben és igazságban való imádat új kultuszában nincs 
helye a Mammonnak. A Jézusban közénk jövő Isten új kultusza minden 
mammonitól mentes.

AZ ALAPIGE MAGVA. Jézus új liturgikus magatartást követel. (Litur
gikus magatartáson egész Isten előtt valló szolgálatunkat értjük. (V. ö. Róni. 
1 2 ,  l . í

ÁZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA: 1. Jézus templomtisztílása a 
reformáció ünnepén a hitre hívja fel figyelmünket. A „sola gratia, soka fi de* 
kizárja a vallásosságból a Maiamon dolgait. Itt különösen Istennel szemben 
való magatartásunk (liturgikus magatartás!) reformációját állíti elénk. A csu
pán helyhez, időhöz és merev formához kiötölt kultusz, szükségkéjaen válik 
törvényszerűvé, s ma is ítélet alá kerül. .

2. Evangélikus kegyességünkben ma is mulatkoznak ennek a vallásos
ságnak hibái. Imádságunk sokszor a „do ut des* elv kifejezője. Istentiszteleti 
életünk bizonyos órákra, alkalmakra és kultikus cselekvésekre szorítkozik. 
Kegyességünk középpontjában igen sokszor mi magunk vagyunk. Hogy mit 
tett ériünk slten, — gyakran háttérbe szorul emellett: mit, tegyek én? Isten 
hegyeimének megvásárlása, kiérdemelése római hatásra igen elterjedt. (Ada
kozás, halottakkal kapcsolatos kérdések, stb.)

3.3 Jézus új liturgikus, magatartást kíván, ami egész életünknek Isten 
■tiszteletér való odaszánását jelenti. (Róm. 12, 1.) Ebben az értelemben szoru
lunk ma is reformációra. De a reformáció valósulásának útja ma is, mint 
minidig, az igének tisztán és igazán való hirdetése és a hívő szívvel való 
hallgatás.

4. Egyházunknak ez az ige azt üzeni: mindent tegyen meg, hogy az ige 
tisztán és igazán hirdettessék, — a hívek számára pedig, hegy az így hirdetett 
igét hittel elfogatva szánják oda magukat „okos istentiszteletre*, el nem feled
vén, hogy mindkettő Isten ingyen kegyelméből jut nekünk (ubi el quando 
visum est Deoj.

Dispozcio. Téma: „A reformáció Jézus igénye.*' a) örök feladat, mert 
a bűn miatt újra meg újra eltérünk az igaz istentisztelettől; b), örök lehető
ség, mert a reformációban visszakapott igén keresztiül Isten ezt elvégezheti.

Pesti felsőegyházmegye 1. számú munkaközössége.

ILLUSZTRÁCIÓ. Az ember, ill. az ember .szive is templom: I. Kor. 
16—17. Mint Jézus a jeruzsálemi templomot, ezt is meg kell tisztítani minden 
lator érzéstől és kalmár gondolattól. A reformáció a szívben kezdó'dik. Luther 
is előbb önmagában végezte el a reformációt. A reformáció a tiszta igehirde
tés mellett az igének, mint isteni magnak tiszta szívvel való hallgatásán és

348



349

megtartásán fordul meg (Luk. 8, 15). Azért imádkozik Dávid így: Zsolt 51, 
12. Halljátok ezt a kedves verset:

Eljött a doktor bácsi egyszer, Aztán beoltá Évikét.
És mondá: „Jöhet most már a himlő, Az arcod marad sírna, szép.“
„Hát oltsd be doktor a szívét is, Amint beoltád a karját.
Hogy gond, nyomor és sors csapása Rosszá ne változtassa át.“
S a doktor sima homlokára Egyenként gyűlnek a redők:
„Ahhoz nem értek — így szólt végre — Tanítsd meg imádkozni őt.“

(Sebesi Jób).

A reformációt magadon, családodban, gyermekeiden kezdd el. Ne pusz
tán templomi beszédből, külső ünneplésből álljon rád nézve a reformáció.. 
Annak követelését egyénileg kell magadévá tenned! (Kiss Samu.)

H om iletikai példa

— Gyermekprédikáció. —
Elhangzott Budapest—Deák-tér, 1947 április 20. Jel. 7, 1—4.

Sokan tudják már közületek, mert hallották vagy tanulták, hogy ez a 
mi földünk, melyen millió meg millió ember él, olyan, mint egy óriási labda. 
Gömbölyű. Sőt talán azt is hallottátok már, hogy nem áll a föld, hanem szün
telen forog nagy sebességgel, akárcsak a pörgő labda, amit a játszótéren 
messzehajítottunk. Ha valamelyikőtök be tud jutni a földrajzi szertárba, akkor 
láthatja ott a kiábrázolt íöldgömböt kicsiben. Térkép is van festve rája. Még 
Budapestet is megtalálhatjuk rajta egy kis fekete pontban. Mondom, ti ezt 
már sokan tudjátok.

De a kisebbek közületek ezt talán még sohasem hallották és most 
nagyon csodálkoznak rajta. Ök még azt gondolják, hogy a föld áll és sík, 
egyenes terület. Persze óriási így is. Házak, tornyok, sőt nagy hegyek emel
kednek rajta, de mégsem olyan, mint a labda, hanem talán olyan, mint az 
iskola udvara. Valahol vége van. Van neki négy sarka, aztán nincs tovább. 
Valljátok meg ti nagyobbak is, hogy mielőtt hallottatok volna a földgolyó for
gásáról, ti is így képzeltétek. Nincs is ezen semmi restelni való. Ilyen tudat
lanságban voltak régen a felnőttek is, a legtudósabb emberek is évszázado
kon át.

Mivelhogy a Biblia is régi-régi könyv, a Bibliát író szent emberek is 
azt gondolták még, hogy a föld lapos és annak négy szeglete van.

így értjük meg' János apostolt, aki látomást látott és amint leírja, azt 
látta, hogy négy angyal áll a földnek négy szegletén. De mikor történik 
ez? A messze jövendőben. Álmunkban mi is szoktunk olyat látni, ami még 
nem történt meg, nem is történhetett meg. Például a gyermek azt álmodja, 
hogy ő megöregedett, ősz a haja, ráncos az arca; mikor pedig felébred, ebből 
egy szó sem igaz. De ha eltelik 50—70 esztendő, bizony valóban megöregszik, 
megőszül és ráncok vésődnek orcájára. János apostol azt látja álomlátásában, 
hogy a föld megöregszik, az emberiség életének a vége elérkezik. Mégpedig 
nem csöndes halállal, mint ahogyan a vén ember fehér ágyban lehunyja a 
szemét, hanem egy rettenetes vihar pusztít el mindent a földön. A vihart fer
geteges szelek hozzák. A szeleket pedig a négy angyal ereszti rá a földön 
lakókra, az a négy angyal, akik a földnégy sarkán állanak. Isten állította őket 
oda. Isten adott parancsot nekik arra, hogy bocsássák szabadon a viharszele
ket, mert megelégelte a bűnös föld gonosz életét. Tanultátok, hogy Nőé ide-
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jében egyszer vízözönnel pusztította el Isten az emberek nagyobb részét, csak 
egypáran menekültek meg, akik bementek a bárkába.

Jaj, de mi lesz az utolso ítélet napján, amikor az Isten vihart bocsát 
a főidre a négy angyal által és az kicsavarja gyökerestül a fákat, feldönti a 
házakat, kimozdítja még a hegyeket is és minden összeomlik, sokkalta jobban 
összeomlik, mint a bombázások idején omlottak össze az épületek. Es az 
emberek hová menekülnek, marad-e életben ember a föld színén? Jók, gono
szok egyként elvesznek? Nem kímél meg az Isten senkit azon a rettenetes 
napon?

De igen. Azt látja az apostol látomásában, hogy mielőtt a négy angyal 
elengedné a viharszeleket, kelet felől fölemelkedik, megjelenik egy ötödik 
angyal. Kezében egy nagy pecsétnyomó és nagy fennszóval' odakiált a négy 
angyalnak: ne bocsássátok el a pusztító szeleket, ne ártsatok se a földnek, 
se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk 
szolgáit az ő homlokukon.

Erre csönd támad. Annyi szellő se rezzen, ami a fák levelét megmoz
gatná. A kelét felől, tehát a paradicsomkertnek tájékáról jött jóságos angyal 
pedig az ő angyaltársaival — mert egész sereg angyal követi őt — megindul, 
hogy .minden Istenben hívőnek a homlokára fényes pecsétet üssenek. Senki 
se marad ki, aki igazán az Istené, Öt féli és szereti.

Miért ez a pecsételés? Láttatok már pecsétgyűrűt? A Luther-rózsát 
mindnyájan ismeritek: Nos, Luther Mártonnak volt egy pecsétgyűrűje és 
annak a rajza volt az a rózsa, amit mi most jelvényként viselünk. Azt jelöl
jük vele, hogy mi evangélikusok vagyunk. Ránk lehet ismerni erről a jelről, 
amit a gomblyukunkban vagy a sapkánkon vagy a mellünkön hordunk. Még 
jobban meg lehetne bennünket ismerni, ha egy angyal a homlokunkra pecsé
telné az Isten fényes, tündöklő jegyét.

Csakhogy ezt emberi szem nem láthatja. Még János apostol sem látta 
az ő látomásában. Csak hallotta, hogy a megpecsételtettek száma 144.000, ami 
ebben a szent könyvben csak azt jelenti, hogy Istennek minden szolgája és 
gyermeke benne van, senki ki nem felejtődik.

De mégegyszer kérdem: miért ez a titokzatos, láthatatlan megpecséte- 
lés? Azért, hogy akiket az Isten így megpecsételt, azok megmeneküljenek 
az utolsó ítélet viharában. Akik az Isten gyermekei, azokat a vihar sem 
pusztíthatja el. Isten megvédi az övéit. Nekik is meg kell kóstolniok a nagy 
büntetést, mit Isten bocsát a világra az utolsó napon, de nem vesznek el 
a gonoszokkal egyetemben. Mégha meghalnak is, de nem jutnak az örök 
kárhozatra, hanem az örök üdvösségre.

De most ébredjünk föl álmunkból. Hiszen mindez még nincsen.itt, ez 
csak a messze jövendő képe. De milyen jó volna már addig is az Isten látha
tatlan pecsétjét viselni a homlokunkon. Mily jó volna tudni azt, hogy a gonosz 
nem győzhet felettünk és nem rabolhatja el tőlünk az örök üdvösséget. Mily 
vigasztaló volna, ha bizonyosak volnánk afelől, hogy amikor majd ez a forgó 
nagy golyó, a föld, Isten szavára egyszer megáll és minden összeomlik, akkor 
mi, csodák csodájára, meg fogunk menekülni. Nem tudjuk, hogyan, mert ezt 
előre még látomásban sem láthatjuk, de meg fogunk menekülni, mert az Isten 

.szent pecsétje ragyog a homlokunkon! Be jó volna...
De hát, Gyermekek! így is van ez. Isten láthatatlan pecsétje ott ég 

valamennyiőtök homlokán. Valamikor kisded korotokban benneteket elhoztak 
a templomba és akkor titeket megkereszteltek. (V. ö. II. Kor. 11, 22.) Három
szor is leöntötték a homlokotokat a szent keresztvízzel az Atyának, a Fiú
nak, a Szentlélek Istennek nevében. A víz lecsurgott. Semmi nyoma nincsen. 
Ma láthatatlan már. De megtörtént, hogy az Isten megjelölt, megpecsételt 
titeket. Ti az ő gyermekei vagytok. Minden rosszaságtok, engedetlenségiek 
ellenére is az ő kedves gyermekei vagytok és a gonosz el nem veheti tőletek 

..az örök üdvösséget.
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Csak bízzatok, higyjetek abban a láthatatlan szent pecsétben, mellyel az 
Isten magának elpepsételt ölökre titeket!

Látni nem láthatjátok, de hazamenve érezzétek homlokotokon az Isten 
pecsétjét! Ámen.

Scholz László.

+ Hamvas József
Élt 77 évet. Legkedvesebb éveit Pozsonyban és Budapesten töltötte. 

Negyven évvel ezelőtt a fiatal teológusok, mint volt lelkészt és líceumi 
tanárt így emlegették: színdarabjait előadták a koronázó városban s az 
előkelő, félkarú zongoraművész operáinak szövegét mindig Hamvas József 
írta.

Nehezen barátkozó férfiú volt. Kevés embert engedett közelébe. A lel - 
képzi pályáról nagy reménységekkel telítetten ment át a tanári pályára s 
mikor az ősi iiceumtól el kellett válnia, mint a jó gyermek, simult vissza 
egyházához. --

Budapesten lankadatlan szorgalommal dolgozott. Volt újságíró, főpol
gármesteri íródeák, főnökének beszédkészítője, egyházi lapok munkatársa s 
nagyon jo írásra nevelő pedagógus. A Protestáns Szemle szerkesztőségi 
összejövetelein, mélyen ülő, s mindig mosolygó szemeivel mindenkivel beszélt 
s minden jóravaló íráskísérletet figyelmére méltatott.

Egyházi cikkei mind szelídek, nívósak, érdeklődéstkeltők voltak. Az írót 
magát pedig a szószékie hajtották fel. Aki úgy irt, ahogy Hamvas József 
írt, annak prédikálni is kellett. Ahol alkalmat kínáltak neki, oda szívesen 
ment s az a nemes szív kitárulkozott most már mindenki előtt. Derűs pap 
lett belőle, aki baráti szeretettel állt az öregek mellett s keblükre ölelte a 
fiatalokat.

A szép, délceg férfiú, élete alkonyán meggörnyedt testtel járt. A mel
lette élők azt hitték, hogy valami súlyos kórt cipel öregségében. Pedig csak 
az történt vele, hogy meghajolt a világ szemeláttára. De nem a világ előtt. 
Aáeghajtotta magát az előtt, aki visszaterelgette őt oda, ahonnan elindult. 
Ahol ifjúságában és öregkorában egyaránt gyönyörűséggel állt és élt. Most 
már azonban teljes nyugalommal és teljes lelki békességgel.

Dr. Gaudy László.

+ Wenk Károly
Lelkészi karunk egyik legidősebb tagja volt. 1948 augusztus 8-án, 

85 éves korában halt meg Rajkán, ahol leányánál taláit békés otthont és 
sok önfeláldozó szeretetet, amelyre különösen élete utolsó szakaszán volt 
nagy szüksége.

Íme életének főbb állomásai: Gölnicbányán született, Késmárkon és 
Debrecenben diákoskodott. Pozsony és Halle teológiáin készült elő a papi 
szolgálatra. Két évi segédlelkészkedés után a németjárfalui gyülekezetbe ke
rül (*1890), majd Hegyeshalomba, ahol 1901-től, nyugdíjbavonulásáig, 1936-ig 
munkálkodott. Közben 17 éven át a mosoni egyházmegye esperese, kétszer 
pedig a dunáninneni egyházkerület püspökhelyettese is volt.

_ Istentől kapott hosszú kegyelmi idejét iiííséges pásztori munkával és 
példás papi életével töltötte meg. Elnézem az anyakönyveket, amelyeket ő is 
vezetett. Milyen pontos és lelkiismeretes munka! Olvasom esperesi jelentéseit, 
mind igehirdetésnek mondhatók. Adatok és statisztikák elé mindig Isten 
igéjét helyezte! S gondolok a sírja mellett álló hegyeshalomi és németjár- 
falui hívekre, akiknek könnyes szeme és őszinte fájdalma az utolsó s talán 
legszebb bizonysága Wenk Károly hűséges szolgálatának. Isten igéjének
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szeretete vezette nyugalma éveiben minden vasárnap először a győri öreg- 
templom, majd később a rajkai templom szószéke alá!

Német gyülekezetben, klasszikus német nyelven hirdette az evangéliu
mot.- Szíve azonban összeforrott magyar hazájával. Kortársai közül sokan 
tévedtek és vétkeztek is a nemzetiségi kérdésben. Egyházunk életében is 
sok minden alakulhatott volna másképpen, hogyha a német kérdésben az 
ő hűségével és tisztánlátásával cselekedtek volna.

Wenk Károly élete végéig anyakönyviig és törvényesen római kato
likus valiású volt. Atyja után annak született és egyházunkba soha be nem 
tért. Evangélikus édesanyja hívő és példás élete nevelte Wenk Károlyt egy
házunk egyik áldott emlékű papjává. Milyen élő és erős lehetett abban a 
családi otthonban az evangéliumi hit, hogy a római katolikus valiású Wenk 
Károlyból evangélikus lelkészt formált.

Földi életében több kitüntetést és érdemkeresztet kapott. Hisszük, hogy 
Isten szent Fia érdeméért megadja neki a legdrágábbat: az örök élet 
koronáját. " Weltler Ödön.

A lutheránus egyház feladata az új időkben
Irta: NYGREN ANDERS, Lund, Svédország.

Akadhatnak, akik szemében elbizakodottságnak látszik a luthe- 
ranizmus mostani és jövőbeli feladatairól beszélni. Kérdezhetik, váj
jon a lutheránus egyháznak van-e még missziója és jövője. Az 'egész 
mostani politikai helyzet nem jelenti-e a mai világban a lutheránus- 
egyház pozíciójának erős meggyengülését?

Tényleg lehetne ilyenformán okoskodni, ha a helyzetet, csupán 
politikai szemszögből néznénk. Azonban a kérdés, amely bennünket 
itt foglalkoztat, nem politikai, hanem teológiai. Mi azt kérdezzük, 
vájjon a lutheranizmus tud-e valamit nyújtani az emberiségnek. 
Vannak-e eddig felhasználatlanul maradt erőforrásai? Ha a kérdést 
így tesszük fel, a felelet m indjárt egészen más lesz. A mondandókat 
előrebocsátva, állítjuk, hogy a lutheranizmus előtt most ú j feladatok 
állnak a mai új időkben. Luther és a reformáció hivatva volt a világnak 
olyan szolgálatot tenni, amely mindmáig távolról sincs valóra váltva. 
A reformáció erői eleitől béklyóban voltak. Azonban a jelen — talán 
egyedülálló mértékben — lehetőséget kínál ezeknek az erőknek a fel
szabadítására, aminek eredményeként az oly sokáig csak kis mérték
ben felhasznált örökség teljes mértékben hatékonnyá válhat.

Tehát feleletet kell keresnünk ezekre a kérdésekre:
1. Mit hozott Luther és a reformáció?
2. Hogyan történhetett, hogy a reformációban felszabadult 

erők azonnal béklyóba verettek?
3. Hogyan szabadíthatok fel újra ezek az erők?
4. Mely feladatok várnak a lutheranizmusra az új időkben?

I.
Luther azzal gazdagította a keresztyénséget, hogy felfedezte az- 

evangéliumot. Ez nem valami meglepő megállapítás, hacsak behatób
ban meg nem magyarázzuk. Az az állítás hogy a reformáció vissza
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adta a keresztyénséguek az evangéliumot, üres megállapítás marad, 
ha teljesebben rá nem mutatunk, hogy mi rejlik benne. Tudjuk, hogy 
a r. katolikus egyháznak is birtokában volt az evangéliom. Sohasem 
volt olyan időszak, amikor az egyház hijján lett volna az evangéliom- 
nak. Milyen értelemben mondható tehát, hogy a reformáció vissza
adta az evangéliomot a keresztyénségnek ?

Ez a tétel világos, ha gondosabban megjelöljük, mit értünk 
evangéliomon. Az evangéliom nem csupán tan az Istenről; nem is 
oktatás, hogy miképpen éljünk Isten törvénye szerint. Az evangéliom 
az, amit a szó betű szerint jelent: üzenet, jó hír átadása. Az üzenet 
arról beszél, hogy meghatározott időpontban az Isten beleavatkozott 
a történelembe és új helyzetet teremtett. Minden tapasztalat azt mu
tatja, hogy az emberiség elfordult Istentől. Minden kultikus visel
kedése ellenére az ember egész magatartása azt m ondja: „Nem akar
juk, hogy Ő uralkodjék felettünk." Az ember természeti életét saját 
önakarata szabályozza. Minthogy azonban az emberiség elszigetelte 
magát Attól, aki az Űr és a maga akaratát erőszakolta, az Isten az 
emberi életet idegen urak alá vetette, a kárhoztató ítéletnek, a bűn
nek. a törvénynek, és a halálnak hatalma alá. Ezek nyilvánvaló reali
tások. Bárki megláthatja, ha az életet a maga mivoltában nézi. Ebbe 
a helyzetbe lép be az evangéliom és h irdeti: maga az Isten járt közbe, 
hogy emberi nemünknek új kezdetet nyújtson. Isten a Krisztust adta 
nekünk és Ővele új korszak kezdődött. Ezt Luther szavaival fejez
hetjük ki;

„Er spraeh zu seinem lieben Sohn: ’s isi: Zeit, mich zu erbar- 
men, fahr hin, meines Herzens werte Kron und das ITeil dem Ar- 
men, und hilf ihm aus dér Sünden Nőt, erwürg fü r ihm den hittem  
Tód und láss ihn mit dir leben.“

„Menj Fiam, hétéit az idő — Egyszülöttjéhez szóla — légy a 
veszélyben segítő s a betegek gyámola, Én szívemnek ékessége, veled 
leszáll az üdv s béke, a bűnt s halált töröld el.“ (K. É. 351. ének
5. vers.)

Emberi nemünk egész helyzetét megváltoztatta az a tény, hogy 
a Krisztus eljött a világba, szenvedett, meghalt és halottaiból fel
támadt. Belépett a mi elkárhozottságunkba, győzedelmeskedett az 
ellenséges hatalmakon és megszabadított bennünket. Akik Őbenne 
hisznek, azok nincsenek többé a destrukció ősrégi hatalma alatt. 
Többé nem a halálnak, hanem a feltámadásnak gyermekei, mert 
részesei az Ő feltámadásának. A Krisztus feltámadása az emberiséij 
történelmének nagy fordulópontja. Hirdeti a feltámadás korszakát, 
ée a halál uralmának végét, a régi korszak végét. Ez az evangéliom, 
Isten jó híre nekünk, akik ennek a világnak és e kor hatalmasságai- 
 nak a karmaiban vagyunk: az Isten megszabadított bennünket a 
Krisztus által. Az evangéliom az Isten megszabadító cselekedetének, 
a Vele való kibékülésünknek a deklarációja.

Azonban minden vallásra illik, hogy az embernek Istenhez való 
viszonyát illetően inkább azt követeli, amit az ember köteles tenni, 
mint azt, hogy Isten mit tett. Elmondható, hogv ez m utatja a vallás 
területén: milyen kigyomlálhatatlau az emberből az a törekvés, hogy 
Önmagát helyezze a középpontba. Rendületlenül hiszi, hogy ha vala
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mit meg kell csinálni, akkor azt őneki magának kell megcsinálnia. 
Ez az irányzat csakhamar felütötte fejét a keresztyénségben is, jól
lehet a keresztyénség Isten cselekedetéből ered. Az emberek itt is 
hamarosan úgy sürgölődtek, mintha minden attól függne, amit az 
ember cselekszik. A Szentírás azt mondja : „Mindez pedig Istentől 
van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és 
aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát; minthogy az Isten volt az, 
aki Krisztusban megbékéltette magával a világot*' (2. Kor. 5,18.19). 
Mindez az Istentől van, ezt hirdeti az evangéliom. De hamarosan 
sokkal fontosabbnak látszott azt nézni, ami az embertől ered. Igaz; 
az evangéliom megvolt. Az ember mindig tudott Isten akciójáról a 
Krisztusban. De úgy cselekedett, mintha ez nem lett volna figye
lemre érdemes. A hangsúlyt máshová helyezte. Az evangéliom váló
ban itt van, de törvényen keresztül nézik; és így az valójában meg
szűnik evangéliom lenni.

Ezen a ponton tette Luther nagy felfedezését. Felfedezte az 
evangéliomot a maga győzelmes dicsőségében. A földön a törvény 
uralkodik és kell uralkodni. I t t  a földön a mi akciónk ügye, amit 
cselekszünk vagy mulasztunk. De az Isten előtt nem ez a döntő. 
Isten előtt az Isten akciója és nem a miénk a döntő. Ebben az össze
függésben önmagunkról beszélni elhomálvosítása az Isten akciójá
nak, lekicsinylése Krisztusnak és az Ő munkájának, s elrablása az 
evangéliom dicsőségének. Luther szerint a teológia nagy és magas 
művészete abban áll, hogy tisztázzuk a különbséget a törvény és az 
evangéliom között. Mert ha ezt a kettőt összekeverjük, az eredmény 
mindig az, hogy az evangéliom veszt. Luther tudja, hogy mi még a 
régi korszakban élünk, ebben a világban és ami ezzel együttjár s ami 
belőle következik. Éppen azért tudja azt is, hogy az ember itteni éle
tében döntő szerepe van a törvénynek. Ámde tudja azt is, hogy az 
új korszak gyermekei vagyunk, mert az Isten a Krisztus által meg
ajándékozott bennünket az ő új igazságával. És itt a törvénynek 
nincs szava, mert nem a mi akciónk hozta meg ezt az új igazságot, 
hanem Isten akciója a Krisztusban.

Azt, ami Luthernél a keresztyénség tekintetében középponti je
lentőségű, röviden három mondatban foglalhatjuk össze: 1. sola fidc, 
„egyedül a hit által" ; 2. simul justus et peceator, megigazult és 
mégis bűnös; 3. az elhívás fogalma.

1. Sola fide, egyedül a hit által — vagyis „mindez Istentől 
van." A róm. katolicizmus szintén azt vélte hangoztatni, hogy min
den Istentől van, amikor ismételten beszél „egyedül a kegyelem"-ről, 
sola gratia. Azt hitte, ezzel elismerte, hogy minden Istentői van. Min
den, beleértve az ember érdemét is, végső elemzésben Isten kegyel
mén alapul. Ez egészen világosan állt a katolicizmus előtt. is. És 
mégis a hangsúly arra tolódott el, amit az ember bír cselekedni Isten 
kegyelmének segítségével. A katolicizmus is tudja, hogy az ember
ben természet szerint nincsen meg az a szeretet, amely a törvény 
betöltése. Ezt az Isten önti bele az emberbe. De amikor ez megtör
tént, akkor az ember ténylegesen igaz, ahogyan Ágoston mondta; 
„Szeress — azután tégy, amit akarsz." „A törvény betöltése a szere
tet," Ami az ember igazságát illeti, a katolicizmus azt tanítja,
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ahogyan szent Pál is tanított, hogy az hitből van; de nem a hitből 
magából. Nem. A hithez hozzá kell tenni a szeretetet, amely a hitet 
tökéletességre, emeli. Fides caritate formát a, a szeretet által kialakí
tott hit igazít meg. Ezzel szemben hangoztatja Luther,sola fide, 
egyedül a hit által. Isten a Krisztus által alapította országát és adta 
nekünk az Ő igazságát. Tehát nem beszélhetünk a mi belső minő
ségünkről, a mi szeretetünkről, mintha ez lenne a mi igazságunk. A 
hiba nincs kijavítva azzal se, ha hozzátesszük, hogy ez a jó minőség 
nem a mi müvünk, hanem olyas valami, ami Isten kegyelmes segít
ségével jött létre. Krisztus a mi igazságunk; azért sohasem lehet 
más, mint a hit egyedül, mert a hitben kapjuk a Krisztust és leszünk 
az  övé.

2. De még ha rájöttünk is, hogy az ember megigazulása, az em
ber üdvössége semmi másban nem kezdődhetik, mint Isten akciójá
ban a Krisztusban, könnyen azt gondolhatnánk, hogy a folytatása 
az ember akciójától függ. Azt gondolhatnánk, hogy ha Isten megadta 
kegyelmét, akkor azután az ember dolga lesz ennek a kegyelemnek 
a segítségével lépésről-lépésre önmagát építeni, napról-napra javulni, 
míg végül teljes igazságban és szentségben áll Isten színe előtt. Ezt 
tartja  a katolicizmus; és még a lutheránus egyházban is így véleked
tek némelyek. De végső elemzésben ez semmi más, mint az evangé- 
liom visszautasítása s az Isten és a Krisztus akciójának félrelökése a 
mi cselekedeteink javára. Ez ellen a tévedés ellen állítja fel Luther 
második tételét: simul justus et peccator. Az evangéliom nem az az 
üzenet, amely azt mondja nekem, hogy önmagámon javítgatva, a 
szentségben növekedve üdvözíthetem magamat, úgy hogy megállha
tok Isten színe előtt és elmondhatom: „íme, van nekem valamim, 
ami tökéletes te előtted. Nézd meg, mi vagyok és ítélj meg engem 
érdemem szerint." Nem, —  azt mondja Luther — a keresztyén em
bernek sincsen semmije, amivel Isten színe előtt dicsekedhetnék. En
nek ellene lehetne vetni, hogy nem a saját cselekedeteikben bizakod
nak azok az emberek; ők arra hivatkoznak, amit Isten munkált álta
luk mint az Ő eszközei á lta l; hogyan lehetnek hát még mindig bűnö
sök? Luther egy paradoxont kockáztat meg és azt mondja, hogy még 
az Isten munkái is, amennyiben emberek által viszi őket végbe, bű
nök. Ügy van ez, mint mikor egy ügyes mesterember silány szer
számmal dolgozik. A szerszám rajta  hagyja jelét a készítményen. 
Igaz, hogy az Isten a keresztyén ember által dolgozik, de a keresz
tyén ember is bűnös mindaddig, amíg ebben a világban él. Simul 
justus et peccator-. egyidőben igaz és bűnös. De nem a saját cselek
vése vagy saját állapota révén igaz. Csak azért igaz, mert Isten ki
választotta és átvitte a Krisztussal való új életbe. Önmagában, s 
amennyiben a saját állapota jön tekintetbe, az ember mindig bűnös. 
Simul jusus et peccator ez az a kifejezés, amellyel Luther kimondja, 
hogy a keresztyén ember egyidejűleg beletartozik a régi korszakba és 
az újba. Új életét éli Krisztussal a Benne való hit által. Krisztus az 
ő igazsága és ebben az igazságban nincsen csorba. Ily módon a ke
resztyén ember tökéletesen igaz. Nem kell semmit tennie, de nem is 
tehet, hogy ezen az igazságon valamit javítson, mert az tökéletes.

2*



356

De ez nem jelenti azt, hogy a keresztyén ember is tökéletes. Nem. 
Még ebben a világban, ebben a korszakban, mint bűnös a bűnösök 
között kell élnie. És ez így folytatódik mindaddig, amíg az Isten 
megengedi, hogy ez a régi korszak folytatódjék. A régi korszak bűne 
és az újnak az igazsága egymásba fonódva folytatódnak, amíg az 
Isten el nem hozza az új korszakot teljes és végleges dicsőségében. 
Akkor, és csak akkor, teljes vereséget szenved s megszűnik a b ű n ; 
de ez nem a mi törekvésünk és fejlődésünk révén jön létre. Ez az 
Isten akciójából következik be, amikor megteremti az új eget és az 
új földet, ahol nem lesz bűn, hanem csak igazság.

3. De most még ebben a világban élünk, a régi korszak viszonyai* 
közt. I t t  jutottunk el Luther harmadik pontjához, az elhívás fogal
mához. A keresztyén ember a hit által részese az új világnak, az ú j 
korszaknak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy hátat fordíthatna en
nek a jelenvaló világnak, semmibe vehetné a mostani világgal szem
ben fennálló felelősségét. Ellenkezőleg! Isten ebben a világban, ennek 
a világnak adott körülményei között követeli szolgálatunkat. Isten az 
embereket nem hívja ki ebből a világból. Isten ebbe a világba küldi 
őket, ahol mindenkinek el kell végeznie feladatát, hivatását, amely 
magának az Istennek hívása. Isten, mennynek és földnek Teremtője 
és Ura minden embert a maga helyére állít és megszabja teendőjét. 
Az Isten a saját céljára használja fel az embert, akár tud róla az 
ember, akár nem, akár hisz Istenben, akár nem. Isten a hívása által 
még az istentelen embert is kényszeríti arra, hogy az Ő isteni aka
ratát hajtsa végre ebben a világban. A keresztyén embernek pedig, 
aki készséggel engedelmeskedik az isteni hívásnak, Isten lehetővé 
teszi, hogy elvégezze a szeretet munkáját. Az isteni szeretet, amelyet 
a keresztyén ember megkap a hit által, az isteni elhívás akciója útján 
viszont elér az ínséges felebaráthoz. Mint Luther mondja, a keresz
tyén ember „felebarátjának Krisztusa lesz.“

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy Luther nagysága abban áll, 
hogy az evangéliom az ő számára megint azt jelentette, amit jelen
tett a keresztyénség első napjaiban, Luther az evangéliomot megint 
az evangéliom igazi jelentésében értette meg. Sokszor mondják, hogy 
az őskeresztyénség mindenestől eszkatológiai volt. Ez nem csupán azt 
jelenti, hogy az őskeresztyénség a végső dolgokkal volt elfoglalva, 
hanem azt is, hogy tudatában volt annak, hogy az „utolsó időkben“ 
él, amikor maga Isten avatkozó t bele az emberi létezésbe. Megtapasz
talta a nagy átalakulást a régi korszakból az újba. Isten akciója 
volt az a nagy dolog, amiről beszéltek. Ez volt annak az evangéliom- 
nak a tartalma, amelyet hirdettek. Az elköltözés hangulata ragadta 
meg az embert. Még a régi korszakban élt, amely elmulóban volt; de 
a tekintete mindig arra az új korszakra volt irányítva, amelyet Isten 
kezdett el Krisztus által, amely majd betetőződik dicsőségben a Krisz
tus vissza jövetelekor, amely felé a remény tekintett.

Azonban a keresztyénség hamar elveszítette eszkatologikus remé
nyét. Az ember élt tovább a régi világban, de elhalványult az a 
tudata, hogy ez a régi világ; elhalványult azért, mert nem számolt 
komolyan az ú j korszakkal. É lt még az evangéliomi hagyomány Isten
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nek a Krisztusban végzett akciójáról. De számára ez nem volt már 
az evangéliom, Istennek roppant üzenete a Krisztusban végzett akció
ról, amely áttörte a régi korszakot és lerakta számunkra az új lét 
fundamentomát. A keresztyénség megszűnt elsősorban arról szóló 
üzenet lenni, amit Isten cselekedett. Annak az ismertetése lett, amit 
az ember köteles cselekedni. Törvény Lett belőle, nem pedig főleg 
evangéliom, mert az észkatológiai remény megszűnt reális lenni a 
keresztyénség számára.

Lutherben a keresztyénség észkatológiai jelentése megint ere
deti erejével tört elő. Számára Isten aktuális valóság volt. Luther 
tudta, mit jelent Isten ítélete és haragja alatt állni. Éppen azért 
lett valóságos evangéliommá annak a hirdetése, amit Isten csele
kedett a Krisztusban, ami által eltávolította a kárhoztatást. Azért, 
amikor kifejeztük az evangéliom jelentését, megtehettük ezt Luther 
énekének szavaival. Az evangéliom olyan emberekhez intézett örven
detes üzenet, akik a halál korszakának rabszíjján voltak; az az örven
detes üzenet, amely életet hoz és bevezet abba az ú j életbe, amely a 
Krisztus által jött el.

II.
De most valami tragikus dolog történt. Abban a pillanatban, 

amikor a vallásos erők felszabadultak, abban a pillanatban, mikor 
a reformáció visszaadta á keresztyénségnek azt az eszkatologikus 
erőt, amely az evangéliomot igazi evangéliommá teszi, ezeket az erő
ket azonnal béklyóba verték. Hogyha a Luther utáni lutheranizmust 
nézzük, észrevesszük, hogy valami különös időtlenség bélyegét viseli 
magán. Sohasem lett belőle az, aminek kezdetben ígérkezett. És itt 
jutunk el második nagy kérdésünkhöz;

Hogyan történhetett, hogy a reformációban felszabadult 
erők azonnal béklyóba verettek?

A  reformációt utolért fátírni egybe van kötve a szekularizáció 
nagy folyamatával, amely a nyugati civilizációban körülbelül a refor
mációval egy időben kezdődött és következményeit a rákövetkező 
századokban dolgozta ki.

Mit értünk a szekularizáció folyamatán ? Luthernek és az ős- 
keresztyénségnek Isten akciója, realitás ebben a világban. Vagyis más 
szóval, az új korszak realitás a régi világ közepette, ebben a világ
ban, amelyben élünk. A hit Luther és az őskeresztyénség számára 
egészen magától értetődő előfeltételezés. Hogy az Isten kinyújtotta 
karját és á Krisztus által az embert új útra vezette, Luthernek csak. 
úgy, mint az őskeresztyénségnek tapintható realitás. Most azonban 
egy egészen különböző jellegű nézet keletkezett. Megittasodva a fej
lődő természettudomány teljesítményeitől, az emberek mind jobbár
éi voltak foglalva ezzel a világgal, mint az egyetlen igazi realitással. 
Ez a világ, ez a kor, ez az oeon, ez a szekulum: ebben van a szeku
larizáció szónak a keletkezése. A  szekularizáció tehát azt jelenti, hogy 
az ember egy új, önmagában evidens előfeltételezésből él: igaznak 
fogadja el, hogy csak ez a jelenvaló világ reális. Ennek a nézet-



változásnak nincs semmi tudományos alapja. Nem nyugszik kritikai 
ítéletén. Egyedüli alapja az, hogy annak a kornak úgy tűnik fel 
mint olyan önmagában evidens dolog, hogy mellette semmi más clő- 
teltetelezes sem vehető komolyan.

, Állították hogy az őskoré,sztyén,ség a maga eezkatologikus reme 
nyet. igen rovnl perspektívában látta. A világ végét igen hamarra 
várták. Ténylegesen azonban a szekularizmus perspektívája rövid 
Aire a világra szorítkozik. A  mostani életen túl nincs perspektívája 
Néha a vilagias perspektíva a messze jövőbe terjed — például az 
evolúció eszméjében. Akár végtelennek is tekinthetjük. De mé<>' ebben 
az esetben is megmérhetetlenül rövid összehasonlítva azzal a nézettel 
amelyik nemcsak a mostani világot szemléli, nemcsak a mostani kor
szakot, hanem azt is, amelyik következik, az örökkévalót.
,, Á szckularizációs folyamat nem csupán az úgynevezett világias 
eletet termeli ki, amely a kereszti]ínségtől idegen. Kihat a kereszti,én 
teológiára es a keresztyén igehirdetésre is. A szekuláris világnézet 
annyira axiomatikusán meggyőző lett az egész időszakban, hogv mé«- 
a teológia es a prédikáció sem tudtak menekülni karmaiból. Az orto
doxia, a pietizmus, a felvilágosdodás teológiája, a romanticizmus és 
sok mos ujabh teológia a hódító szekularizmus különböző állomásai 
Igaz, hogy ezeknek a nézeteknek sok híve meglepődnék, hogv azok 
köze a tényezők köze soroljuk őket, amelyek hozzájárultak a keresz- 
tvenseg szekularizalásához. Méltatlankodva utasítanák el maguktól 
i'zt a jellemzést. De nyilvánvalóan így igaz.

Vegyük például a pictizmust. A pietizmus tudatosan iparkodott 
elfordulni a világtól. Éppen azt kifogásolták más világnézetekben 
hogy azok vilagiasak.“ Hogyan állíthatjuk tehát a pictizmusrók 
og> egyáltalán van valami köze a szekularízmushoz ? Azért mert 

jóllehet szembefordult.a „világiassággal” , mégis ugyanazokon az ön
magukban evidens előfeltételezéseken alapult, mint az, amely ellen 
harcolt. Ezt belátjuk, ha megvizsgáljuk mi történt Luther három 
nagy pontjával.

Először; egyedül hit által. A pietizmus nem szűnt meo- haimoz- 
latm. hogy az ember egyedül a hit által igazul meg. De habár a hit- 
nea a munkája abban áll, hogy az ember gondolatát eltereli önmagá
ról, cselekedeteiről és belső állapotáról, s ráirányítja Krisztusra és
arra a megváltó munkára, amelyet Isten végzett a Krisztus által. __
a pietizmus a figyelmet az ember hitére összpontosította. A hit mind
inkább olyan belső minőség lett az emberben, amelytől minden füge 
Luthernek es az őskeresztyénségnek a hit azt jelentette, hogy a hívő 
a Krisztusé es a hívő Krisztussel együtt részesült az új korszak éle
teben Azonban a pmtizmus a hitet fokozatosan átváltoztatta belső 
pszichológiai funkcióvá vagy minőséggé az emberben, és ez lett a ki
kerülhetetlen eredménye az e világ fogalmaiban való gondolkodásnak.
A hit tehat nem jelentkezhetett másban, mint az ember életének 
belső minőségváltozásában. Amikor erre a pontra eljutott a hitnek 
az evangéllomhoz való viszonya felbomlott.



Nem lett más sorsa Luther második tételének sem: simul justus 
et peccator. A pietizinus nem tudott ennél megmaradni. Az őskeresz- 
tyénségnek és Luthernek a keresztyén élet azt jelentette, hogy Isten
nek a Krisztusban végzett akciója által a keresztyén ember befoga
dást talált az igazságnak és életnek új korszakába, jóllehet mint 
olyan, aki ebben a világban, ebben a mostani korban él, még bűnös 
maradt. Ellenben a pietizmusban a keresztyén élet fokozódó mérték
ben azt jelentette, hogy az ember progresszíve legyőzi a bűnt és 
mindinkább növekszik az igazságban. Luther szerint a keresztyén em
ber igaz és bűnös. Ellenben a pietizmus arra volt hajlamos, 'hogy az 
igazakat és a bűnösöket két különböző embercsoportra válassza szét : 
a keresztyének, a hívők, képviselték az igazakat, a többiek képvisel
ték a bűnösöket. Itt megint kiütközik a megrövidített perspektíva. 
Ami eredetileg két korszak közti különbség volt, az a pietizmusban 
immanens, időbeli különbség lett két-fajta ember között.

Nem csoda, ha ilyen nézet mellett nem sok hely maradt Luther 
elhívás-fogalmának és az ember evilági szerepéről vallott felfogásának. 
A pietizmus ezen a ponton is világias terminusokban gondolkodott. 
Az őskeresztyénség és Luther szemében az Isten kezébe veszi a: 
ember életének egészét azzal az eredménnyel, hogy nincsen profán 
terület. Ellenben a pietizmus világnézete szekularizálva volt, legalább 
is amennyiben e z z e l  a világgal és az embernek itteni életével .fog
lalkozott. Elvesztették szemük elől azt a tényt, hogy az Isten belép 
és munkálkodik az ember mindennapi életében. Úgy érezték, hogy 
Isten csak az ember vallásos ténykedésében tevékenykedik. A vallás 
egyik specialitás lett az élet más funkciói mellett. Végeredményben 
pedig az, hogy Isten közösségbe lép-e valakivel, ez attól lett függővé 
téve, hogy az ember hisz-e, vagy nem. Innen azután már csak egy 
lépésnyire van az a modern szekularizált felfogás, hogy az Isten az 
ember hitének az alkotása.

Ilyenformán, fokról-fokra, az evangéliom elveszítette igazi üze
net jellegét. A vallást és a keresztyénséget úgy tekintették, mint az' 
ember egyensúlyának és egészségének őrét. Ennek a nézetnek termé
szetes kifejlődését látjuk abban a korunkbeli eszmében, amely magá
tól értetődőnek tartja, hogy a lelkésznek és a pszichiáternek egy és 
ugyanaz a feladata van, t. i. hogy az emberi lényeket lelki egész
séghez és harmóniához segítse. A kérdés csupán az, hogy ezt a célt 
a kettő közül melyik szolgálja eredményesebben. Ezzel azután az 
Istennek a Krisztusban történt akciójáról szóló üzenet a lelki 
higiénia tisztára világias és szekularizált kérdésévé zsugorodott.

Szaporíthatnánk még a szekularizációs folyamat példáit a teoló
gia és á prédikáció körében az utóbbi századok idején. A lényeges- 
az, hogy a gondolkodásnak ilyen szekularizált keretében nem sok hely 
van annak az evangéliomnak, amelyet Luther felfedezett. Nem csoda, 
hogy a lutheranizmus szellemi ereje ebben a kedvezőtlen klímában 
hamarosan megfogyatkozott.
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Láttuk, hogy mi volt az, ami a reformáció vallásos erőit bebör
tönözte és hatálytalanította: a szekularizáció. így jutottunk el a har
madik nagy kérdés megfejtéséhez:

Hogyan szabadíthatok fel ezek az erők?
Mit jelent az, amit napjainkban tapasztalunk? Az emberiség- 

abszolút csődjét? Nem. A  szekularizált ember vallott csődöt. Az 
emberiség ma annak a több évszázados fejlődésnek a következményeit 
aratja  le, amióta az ember szekularista elvekből kezdett élni. Magá
tól értetődőnek fogadták el, hogy ez a világ az egyetlen, emellyel szá
molnunk kell, hogy az Isten akarata (ha ugyan van Isten) nem 
számít. Az ember minden dolognak mértéke. Lát juk, hogy ennek kö
vetkezménye az emberi élet kipusztítása. Vájjon nem igaz-e, hogy az 
ember zsákutcába került? Nem mutat-e minden arra, hogy a sz'eku- 
larizmust hamis fejlődésnek kell ítélnünk? Habár nem mindenki 
kapható ennek a következtetésnek a levonására, annyi bizonyos, hogy 
nagy változás állt be. Sok minden, amit korábbi nemzedékek magá- 
tólértetődőnek vettek, ma nem számít ilyennek. Ma már nem csak a 
hitnek a dolgait kezdik kritikailag elbírálni, hanem a szekularizmus 
dolgait is. A  naiv evolúciós optimizmus iránt elvesztettük tisztele
tünket s éppenúgy a szekularizmus egyéb kedvenc hiedelmei iránt is.

Ez az alakulás a lutheranizmust egészen új helyzet elé állítja. 
Addig, amíg a székülarizmust és annak minden dogmáját mint ön
magukban evidenseket fogadták el, az evangéliomot félrehajították 
és hatálytalanították. Ez volt az, ami a lutheranizmust béklyózta. 
Most azonban ez a bilincs eltörött, nagy mértékben. Most azon fordul 
meg, hogy vájjon a lutheranizmus tudja-e azt az evangéliomot hir
detni, amely kezdettől fogva kincse volt, vagy pedig magát a luthe- 
ranizmust is annyira átitatta a szekularizmus szelleme, hogy már 
csak a szekuláris nyelven tud beszélni. Ha ez az eset áll fenn, akkor 
nincs mondanivalója egy kiábrándult vilához, amely kezdi meglátni 
az ürességét sok mindennek, amit a legújabb időkig magától értető
dőnek vettek az emberek. Ez a változás a lutheranizmusnak döntő 
próbát hoz és óriási lehetőségeket kínál.

III.

IV.
Ezen háttér ellenében könnyen megtaláljuk a feleletet negyedik 

nagy kérdésünkre:

Milyen feladatok elé állítják a mostani idők tényei a luthe
ranizmust?

1. Az első feladat, amely a lutheranizmus előtt áll: erővel és 
tekintéllyel hirdetni azt az evangéliomot, hogy az ember megigazul 
egyedül a hit által. Ugyanaz a feladat és felelősség ez, amelyet min
dig hordoztunk. De a mostani helyzetben az az egyedülálló dolog, 
hogy a mostani állapotok ennek hirdetését realisztikussá teszik és 
nyomatékot adnak neki, amilyen nyomatékkai évszázadokon át nem
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rendelkezett. Manapság az emberiség skeptikusan tekint saját mun
káira. Minden összeomlással fenyeget. Sokán úgy tekintik a jelent, 
mint utolsó fázisát a felbomlás folyamatának. A dolog azzal kezdő
dött, hogy kétségbe vonták a keresztyénség igazságát. De még mindig 
hittek a világi értékekben, amelyek látszólag az élet fenntartói vol
tak. Most azonban ezeket az értékeket is megsemmisítették. Azelőtt 
az ember a keresztyénség igazságait vonta kétségbe, de még mindig 
volt bizonyos fajtájú  hite. H itt az evilági életben. Most nem maradt 
hite. De van-e okunk sajnálni, hogy az ember kételkedni kezd abban 
a, szekularizált hitben, amelyet maga csinált önmagának? Hiszem ez 
tette fogékonytalanná a Krisztus evangélioma iránt.

Most nagy harc folyik az. ember leikéért. Ez a lélek elvesztette 
utolsó világi támaszát. De ez a körülmény még nem vezeti el az em
bert a keresztyén hithez. Égy nagy akadályt mégis eltávolít a hit 
elől. Addig, amíg a szekuláris felfogást magától értetődőnek fogadják 
el, az evangéliomot nem lehet igazán megérteni mint evangéliomot. 
Most azonban az emberek nem hiszik, hogy a szekularizmus igazsága 
önmagában evidens. A nagy kérdés most az, hogy a Ixitheranizmus 
meglátja-e azokat a nagy ajtókat, amelyek ennek következtében 
nyitva állnak üzenetünknek. Ne féljen szabadon és nyíltan beszélni 
arról, hogy az ember élete a bűn és a halál uralma alatt van. Ennek 
a kijelentésnek az igazsága most minden ember számára önmagát bi
zonyítja. Nehéz volt az evangéliomot hirdetni önmagukkal megelége
dett embereknek, akiket rabul ejtett az evolucionista optimizmus. Az 
evangéliom hirdetésében nem tudták meghallani az evangéliomot, 
mert meg volt a saját evangéliomuk. Ellenben most könnyű az evan
géliomot hirdetni a szorongatott emberiségnek, amely elvesztette re
ményét mindenben ezen a világon. Itt, eschatológiai jellege következ
tében, a lutheranizmusnak olyan lehetőségei vannak, mint senki más
nak. Ennek az eschatológiai jellegnek tulajdonítható, hogy olyan ne
hezen tudott hozzáférkőzni az emberekhez a szekularizmus korszaká
ban. Ugyanez az eschatológikus jelleg az, ami most, amikor a szeku- 
larista filozófia alapjában megrendül, megnyitja az ajtókat az evan- 
géliomnak. De nem szabad olyan 1 utheranizmussal' jönnünk, amely 
önmagát legyöngítette és szekularizálta. Olyannak kell lennie, hogy 
tudja hirdetni Isten akcióját a Krisztusban, mint az ú j korszaknak 
és az új emberiségnek alapját.

2. De vájjon a történelem nem mutatta-e meg, hogy a luthcra- 
nizmus azért vallott kudarcot, mert passzív és másvilági volt? És ezt 
nem kell-e eschatológiai jellegének tulajdonítani? Őszintén meg kell 
engedni, hogy a lutheranizmus nagy gyengéje a passzívizmusa volt. 
De mi ennek az oka? Luther evangéliomában van-e olyan lényegéhez 
és természetéhez tartozó gyengeség, hogy a jelen világot átengedi az 
ellenséges hatalmaknak? Nem. Az ellenkezője az igaz. A  lutheránus 
gondolat a keresztyénség körében egyedülálló mértékben helyezi az 
ember földi életének egészét az Isten uralma alá. De ez nem jutha
tott megfelelő kifejezéshez. Miért nem? Az oka a szekularizmus. Nem 
Luther, hanem a szekularizmus osztotta fel a földi életet vallásos 
és profán területre.
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Sokszor javasolták, hogy a lutheranizmus passzivitását és val
lásos hensőségét egyesíteni kellene a kálvinizmus aktív szellemével. 
De ez az óhaj a lutheránus gondolat igazi lényegének félreismerésén 
alapszik. A  szekularizmus által eltorzított lutheranizmus passzív. El
lenben Luther felfogása az evangéliomról, eredeti jelentésében, olyan 
forrást nyit meg, amelyből az akció bővebben árad, mint bármelyik 
másból. Ezen a ponton a teológia utat vesztett, megzavarta a szekula
rizált gondolkodás. Most vissza kell térnünk forrásunkhoz, hogy ú jra 
tanuljunk úgy a teológiában, mintaprédikálásban. Meg kell tanulnunk 
Luthertől, hogy profán terület valójában nincs. Nemcsak a menny, 
hanem a föld is az Űré. És az Isten ebben a földi életben hívott el 
bennünket az Ő szolgálatára. I t t  van a lutheranizmusnak második 
nagy feladata: A  hit akciója áradjon ki az ember életén keresztül 
annak minden vonatkozásában, úgy a szociális, mint a, politikai 
életben.

Hogy a lutheranizmus előrehalad-e és, hogy van-e jövője, hogy 
a virágzás új periódusába lép-e, hogy az, ami eddig megnyomorított 
és terméketlen volt, ú jra  gyümölcsözővé lesz-e, azt nem tudjuk. De 
annyi bizonyos: ebben a helyzetben, amely most előttünk áll, a luthe
ranizmus ezzel a két nagy feladattal került szembe: 1. hogy az Isten
nek a Krisztusban történt akciójáról szóló evangéliumot teljes gaz
dagságában és dicsőségében hirdesse, 2. az evangéliomból merítsen 
serkentést arra, hogy az emberi életet Isten akaratának megfelelően 
alakítsa.

Közli: Németh Károly.

Vallástanításunk új tanterve
A m agyar isko larendszer felépítésében a legutóbbi h á ro m  

esztendőben nagy áta laku lást hozott. Csak a legfontosabbat em lít 
jük . A régi elem i iskolák  helyét elfoglalta a felső négy osztályában 
szaktan ító i rendszerrel dolgozó általános iskola. Ezzel — két évi 
á tm eneti idő u tán  — a m ost kezdődő tanévben  m egszűntek a pol
gári isko lák  és a négy felső osztályra csökkent a régi, nyolcosz
tályos középiskola.

E gyházunk illetékes szervei szám otvetettek az új helyzettel 
s ennek  első eredm ényeképen  ez év tavaszán  m egjelent az új 
időkhöz alkalm azott új vallástan ítási tan te rv ű n k  első, legsürgősebb 
része, az á lt a lá n o s  is k o la i  vallástan ítási tanterv*. Ez a tan te rv  — az 
egyetem es p resb itérium  felhatalm azásával é,s az egyetem es köz
gyűlés jóváhagyásának  feltételezésével —  ez év szeptem ber l-ével 
ha tá ly b a  is lépett. N yílt kérdés azonban továbbra  is k ö z é p isk o la i  
vallástan ításunk  új tervének , anyagbeosztásának és feldolgozásának, 
a problém ája.

*) K ö z z é té v e  je le n  s z á m u n k b a n .



A most kezdődő tanévtől az

általános iskola
nyolc osztályának vallástan ítási anyaga így oszlik meg: bibliai tö r
ténetek (I—IV. osztály), az üdvösség ú tja  (V. osztály), egyetem es 
és m agyar egyháztörténet (VI—VII. osztály), hit- és erkölcstan 
(VIII. osztály). Az első hat osztály anyagához osztja be a tan te rv  
a K iskáté részeit és ugyancsak ezekre az osztályokra ír  elő 67 
egyházi éneket.

Az első négy osztály  anyagában  lényeges változás nem  történ t. 
A bibliai tö rténetek  közé visszatér vagy ú jonnan  bek erü l néhány  
történet (Kain és Ábel, Bábel to rnya, Ámos, Jónás, Ezékiel, Dániel, 
Jézus bem utatása a tem plom ban).

Az 1937-es,. előző tan tervvel szem ben jelentős változást hoz 
azonban a felső  osztályok  tanterv-elő írása. Az V. osztály anyaga 
(az üdvösség ú tja) az első négy év bibliai anyagának  az üdvösség- 
történet. szem pontja alatti összefoglalását k íván ja  adni. E lindul a 
bűnbeeséssel és végigvezet Isten  üdvösségszerző ú tján  a paiúziáig  
(Jézus K risztus visszajöveteléig). Részletesen m egism ertet az ótesta- 
mentomi ígéretekkel (Á brahám nak, Jákobnak. D ávid calád jának  
adott ígéretek, próféciák  Ézsaiásnál, Jerem iásnál), m ajd  tárgyalja  
az ígéretek beteljesedését, Isten  országát, a tan ítványság  kérdéseit 
és Isten o rszág^  te ljes m egvalósulását U runk vissza jövetelekor. 
Őszintén meg kell m ondanunk, hogy az új tan te rv n ek  ez a része, 
az anyag beosztása szem pontjából, nem  a legsikerültebb. Öt parag 
rafus foglalkozik például az elő írás szerint a m essiási ígéretekkel 
és csak egyetlenegy K risztus U runk  szem élyével és egész m egváltói 
művével. M ásfél paragrafus az új é le tre  való elju tással, b ű n b án a t
tal, hittel, és hét különböző p a rag ra fu s  az új élet egyes konkrét 
kérdéseivel (aggodalm askodás, böitölés és jótékonyság, ítélkezés, 
m ilyen kincseket gyüjtsünk, stb.). E gyáltalában ninss em lítve a 
kereszt, a feltámadás., az egyház, a keresztség és az úrvacsora, m int 
az üdvösség ú tján ak  döntő állom ásai. A tan te rv  e része itt k iegé
szítésre szorul. — A VI—VII. osztály anyaga részletes egyháztör
ténet. N egyvenhárom , illetve harm incha t pontra felosztva a tan terv  
itt valóban egyházunk világbeli és hazai történetének  alapos, rész
letes, lényeges ism ertetését k íván ja  meg, k itérve néhány  pontban 
a mai egyházi é le tre  is. —- Végül, a VIII. osztály anyagaként, a Int
és erkölcstan főkérdéseinek a K iskáté a lap ján  történő tárgyalásá t 
ír ja  elő (terem tés, m egváltás, a Szentlélek m unkája  az egyházban, 
eschatologia: a hitágazatok alap ján , keresztyén etika: a tízp aran 
csolat és a M iatyánk kérései alapján).

Egészében véve az új á lta lános iskolai tan te rv  egységes, jól 
átgondolt alapot vet egyházunk tan ító  m unkája  szám ára abban 
a sokezer általános iskolában, ahol most, az állam osítás u tán, k ü lö 
nösen nagy jelentősége van egyházunk e szolgálatának.
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Itt van azonban

középiskolai vallástanításunk
anyagának  kérdése. Jelen leg  még az 1937-es tan te rv  van  érvény
ben, m ely az V— VI. osztályokra, egyháztörténetet, a VII. osztályra 
k iny ila tkoztatástörténetet (Szentírás), a VIII. osztályra pedig  hit- és 
erkölcstan t ír  elő.

Új tan te rve t és ebben új anyagbeosztást k íván  először is az a 
helyzet, hogy tantervűnkben jelenleg a keresztyén tanítás erősen 
háttérbe szorul az — egyébként ugyancsak fontos — egyháztörté
ne t mögött. Az álta lános iskola V. — középiskola VIII. osztályainak 
nyolc évéből négy év anyaga az egyháztörténet és összesen csak 
két év ju t a keresztyén tanítás, a h ittan  és erkölcstan szám ára. Ma, 
am ikor ifjúságunk  ezer fo rm ában  h a llja  és k ap ja  a keresztyén 
tanítás, h ittan u n k  és erkölcstanunk k ritik á já t, am ik o r a róm ai 
kato likus vallástan ítás szinte az á lta lános iskola első osztályától 
végig a fősúlyt a hit- és erkölcstanra  helyezi, képtelen  helyzet az, 
hogy a m i ifjúságunk  a vallástan ítás tizenkét esztendejéből csupán 
két éven keresztü l ha ll keresztyén h itü n k  igazságairól és a keresz
tyén  életnek alapvető  kérdéseiről! L egalább a közpiskólában fel 
kell em elnünk két esztendőre a hit- és erkölcstannal való foglal
kozás idejét!

Ezt sü rgeti az a m ásik tény is, hogy az e lő írt egy-egy év alatt 
(általános és középiskolában egyform án) a tankönyvek  végén úgyis 
csak röviden é rin te tt etikai rész húzza a tanév végén (és az érett
ségi közelében) a rövidebbet; rendesen  csak függelékként kerü l 
szóba vagy egészen elm arad. Pedig álta lános tapasztalatunk , hogy 
ha  valam ikor, ak k o r m a igazán égető szükség van a keresztyén 
etika  alapos, részletes, legalább egy évi anyagot felölelő tá rg y a
lására! V árosi m űszaki középiskolásaim , jórészt húsz éven felüli 
ifjak , a m últ tanév  végén azt m ondották, ihogy őket egy dolog é rde
kelné igazán: m ilyen is hát a gyakorlati keresztyén élet, m i egyhá
zunk tanítása az egyes em ber életéről, a családról, az állam ról, 
a szociális kérdésről, a m unkáró l stb. A m últró l h a llo ttak  sokat. 
A jelenről, a m ai keresztyén em ber életéről szeretnének  tanulni. 
U gyanez a helyzet a középiskolás ifjúság  többi csoportjainál is. 
E zért kell az új tan te rvben  legalább egy külön évet szentelnünk 
egyházunk etikai tan ítása  szám ára.

Ezeket figyelem bevéve az új középiskolai tan te rv  esetleg így 
alaku lhatna: a k iny ila tkoztatás tö rténete  — bibliaism eret (V. osz
tály), az általános iskolai egyháztörténeti tá rgy i ism ereteket maga- 
sab bszem pont — példáu l a civitas Dei és a civitas diabolica küz
delm ének  szem pontja — alatt összefoglaló egyháztörténet és a mai 
egyházi élet ra jza  (VI. osztály), végül keresztyén h ittan  és keresz
tyén erkölcstan (VII—VIII. osztály). így  h itok tatásunk  tizenkét 
esztendejéből arányosan  hat év ju tna  b ib lia i stúdium ra, három  év 
az egyház tö rténetére  és je len  életére, és három  év a keresztyén 
ta n ítá s ra



Ifjúságunk keresztyén tan ításának  és nevelésének az ügye ma 
egyházunk egyik legégetőbb kérdése. Isten az idők a lakulása által 
is a sz ívünkre helyezi ezt az ügyet. A tan te rv  m aga csak részlet- 
kérdés. De ezen keresztül is meg kell ha llanunk  a ma parancsát 
és amíg Isten  időt ád, az isko lákban  a legteljesebben szolgálatunk 
középpontjába kell á llítanunk  a K risztusban  adott m egváltás, b ű n 
bocsánat és új élet jó hírét.

Dr. N ag y  G y u la .

Amszterdami prédikációnk
Az alábbiakban közöljük — a szerző által hevenyészett 

magyar fordításban — az amszterdami világgyűlésen, 1948. évi 
augusztus hó 25-én, 1. Pét. 3, 12—18 alapján elhangzott igehirde
tést, amellyel egyházunk és'a világ lutheranizmusa képviseletében 
Vajta Vilmos lelkész szolgált. A reggel tartott Istentisztelet litur
giájául az utóbbi években Győrött megjelent és időnként hasz
nált „Heggeli Dícséret“-et vette, amely régi lutheri örökségre
megy vissza. A rendelkezésre álló fél óra alatt a jelenlegi vasár
napi főistentiszteleti rendünket nem lehetett volna elvégezni, s <t~ 
résztvevők különben se tudták volna az előforduló énekeket. Aj 
istentiszteletnek a világ keresztyénsége előtt nem csak a magyar, 
hanem az egész világ evangélikus istentiszteleti életét kellett rep
rezentálnia, A felhasznált Matutinum-ban egyesül a mflgyar és 
az általános lutheri istentiszteleti hagyomány.

A keresztyén ember Krisztus igazságából él, amelyet kegyelemből kapott 
ajándékként. Az.Ür szemei az ilyen igazakon vannak. Krisztus igazsága azon
ban egyszersmind ítélet is a nem-igaz világ felett. S az igaz ember ebben
az ítélet alatt álló nem-igaz világban éli a maga igaz életét. Isten nem
akarja az egyházat elszigetelni, hanem azt kívánja, hogy az övéi a nem-igaz 
világ kellős közepében éljenek. A mai ige üzenetet tartalmaz a számunkra, 
akik Krisztus igazságának követei akarunk lenni a nem-igaz világ közepette.

1. Az igaz ember élete megszentelődésért való harc a nem-igaz világban.
Az igaz ember számára állandó feszültséget jelent az a tény, hogy nem-igaz 
világban él. Az igaz ember szeretete, békevágya, alázata és irgalmassága 
állandó harcban áll a nem-igaz világ gyűlöletével, türelmetlenségével, gőgjé
vel és kegyetlenségével. Nem könnyű igaznak lenni a nem-igaz világban. 
De ennek ellenére is áll az ige parancsa: „Az Ür Istent szenteljétek meg a ti 
szivetekben". A keresztyén ember a keresztségben tiszta, fehér ruhát kapott, 
amelyet azonban veszedelmekkel teli világban kell tisztán megőrizni. Egy
házaink, és mi személy szerint is az elé a kérdés elé állíttatunk, hogy vájjon 
tisztán őriztük-e meg a szentségnek ezen ruháját? Napjainkban közel áll a 
kísértés, hogy levessük a szentség fehér ruháját, s evilághoz alkalmazkod
junk. Az ige ígérete azonban csak az igazaknak szól, akik szeplőtlenül meg
őrizték magukat a nem-igaz világban: „Az Ür szemei az igazakon vannak és 
az ő fülei azoknak könyörgésein."

2. Az igaz ember élete szenvedés a nem-igaz világban. Minden harc 
szenvedéssel jár. Ezért szenved az igaz ember is. Krisztus egyháza számára
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szenvedést, jelent a világ gonoszságának megtapasztalása;, amikor nép nép 
ellen támad; amikor az irigység megfoszt valakit attól, amit jog és igazság 
alapján meg kellene kapnia; amikor házasságok bomlanak fel és gyermekek 
szenvednek szüleik miatt. Az igaz ember ezért tapasztalja meg naponta, hogy 
ez a világ gonosz, gyűlöletet és nyomorúságot támaszt az emberek között. 
Az igaz ember azonban nemcsak részvéttel szemléli a világban levő sok szen
vedést, hanem maga is részesül benne. Az igaz ember szentsége ugyanis nyilt 
tiltakozás a világ bűnével szemben. Az ilyesmit azonban ez a világ nem 
képes elviselni. Ezért az igaz ember mindig szálkát jelent a nem-igaz világ 
szemében. Így. kezdődik el az igaz ember szenvedése az igazságért. Ilyen, 
érthetetlenül furcsa ez a nem-igaz világ: eltűr paráznaságot és rágalmat, 
csalást és gyűlöletet, irigységet és hazugságot, s hajlandó arra, hogy nyil
vánvaló bűnöket eltakargasson. Ugyanakkor azonban felháborodik az igaz 
ember jócselekedeteinek láttán. A keresztyén embernek azonban mindezzel 
tisztában kell lennie, s nem érheti meglepetésként, ha ártatlanul kell szen
vednie a világ gonoszsága miatt.

3. Az igaz ember vallást tesz Krisztusról a nem-igaz világban. A szen
vedés sem képes elnémítani a hitvallást a keresztyének ajkán. Az egyháznak 
minden időben „készen kell lennie, hogy megfeleljen mindenkinek, aki számot 
kér tőle a benne levő reménységről". Mindaz a gonoszság, amelynek a mi 
nemzedékünk tanúja volt, semmiképen sem némíthatja el az egyház hitval
lását. Az egyháznak nem lehet visszavonulnia és az igaz életet önmagában 
élnie. Az egyház igazságát még sokkal inkább kell megvallani olyan időkben, 
amikor látszólag a gonoszság diadalmaskodik. Az egyháznak „szelídséggel és 
félelemmel” kell számot adnia a benne levő reménységről. Napjainkban pedig 
újra meg kell fontolnia, hogy ezt a hitvallást a világ urai nem fogják meg
tapsolni. Az egyház ma újból olyan időket él, amikor a Krisztusról való bi
zonyságtétel igen kockázatos a személyes életbiztonság szempontjából. A 
Krisztusról szóló hitvallás ugyanis a világ gonoszsága elleni támadást jelent. 
De mindezek ellenére is az egyház minden időkben megszólaltatta a mennyei 
üzenetet, ha máskép nem lehetett, akkor csendes vértanuság formájában, 
amely az örök élet reménységének megrázó hitvallása volt.

4. Az igaz ember élete a nem-igaz világ feletti gyó'zelem. Sokan visz- 
szariadnak a keresztyén élet harca és szenvedése előtt. Ezért vígasztal ben
nünket Isten igéje a győzelem ígéretével. A keresztyén hitvallás, amely harc 
és szenvedés-ellenére is megszólal, a győzelemnek a jele. „Krisztus is szen
vedett egykor a bűnökért, mint igaz a nem-igazakért, hogy minket Istenhez 
vezéreljen; megölettetvén ugyan test szerint, de meg eleveníttetvén lélek 
szerint". Éppen ez a győzelem: Krisztus behatolt a nem-igaz világba, legyőzte 
-a gonoszság minden hatalmát és most egybegyűjti az igazak seregét, akiknek 
egykor az élet koronáját fogja adni. Ezért állhatunk mi is a feltámadott 
és győztes Krisztus seregébe, ahová elhívattattunk a szent keresztség által. 
Krisztus előttünk van és Vele együtt diadalmasan léphetünk az igazság har
cosaiként a. nem-igaz világ elleni küzdelemre. „Ha szenvedtek is az igaz
ságért, boldogok vagytok".

A nem-igaz világban ma újból összegyülekezik Krisztus igazságának 
egyháza, hogy megvallja Urát, mint Üdvözítő Istent, aki velünk van . a harc
ban, vígasztal és erősít a szenvedések között. Isten ezekben a napokban várja 
az egyház bizonyságtételét arról, hogy Krisztus igazsága győzelem a gonosz 
világon. Bár adna az Or bátorságot ahhoz, hogy számot adhassunk „a ben
nünk levő reménységről, s z e l í d s é g g e l  és f é l e l e m m e 1“. Ámen.

Vajta Vilmos.
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Kierkegaard az igehirdetésről
A hittudományi kar jubiláns konferenciájának keretében megszólalt 

Kierkegaard is. A róla tartott előadás mély benyomást tett és eleven érdek
lődést kellett. Kierkegaard keresztyen exisztencializmusának talán legjelleg
zetesebb alkotását, „A keresztyénség begyakorlása** eímfi munkáját ismer
tette s röviden megszólaltatta Kierkegaardnak a keresztyén igehirdetéssel 
szembeforduló kritikáját. Ezt egészítse ki az említett munkának harmadik 
részéből a VI. beszédnek ismertetése, amely az igehirdetéssel foglalkozik. 
Ennek is, mint a harmadik rész minden beszédének alapigéje: „ . . .  És én, ha 
felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonszok.** (Ján. 12, 32. — 
A „felemeltetés** Kierkegaard szerint a következő 33. vers szerint a keresztre 
való felemeltetés.)

Kierkegaard abból a megállapításból indul ki, hogy a keresztyén 
igehirdetés megtagadta személyes jellegét, tehát nincs meg benne az 
„én és te“ viszonyulása az igehirdető és a hallgató között, mert sem 
az igehirdető, sem a hallgató nem hajlandók az igét saját magukra 
vonatkoztatni. Mindkettejük számára tárgyilagos „elmélkedés“ lett 
az igehirdetés, holott a keresztyénség való mivolta tiltakozik ez ellen. 
A keresztyen igazságnak van szeme, füle, .sőt csupa szem, csupa fül 
és figyeli, cselekszem-e azt, amiről azt hirdetem, hogy cselekednie 
kell az embernek. A keresztyén igazság nem valami távol levő vagy 
csak tárgyilag jelenlevő. Istentől való és Isten szólal meg benne, 
tehát a szó egészen sajátos értelmében jelenvaló, ha szólunk róla. 
Nem a keresztyén igazság a tárgy, hanem fordítva, épen az ember 
a tárgy, akire az ige irányul.

„Ezért kockázatos valami az igehirdetés" — állapítja meg 
Kierkegaard. — „Amikor odalépek a szent helyre, — akár zsúfolva 
a templom, akár jóformán üres, mindegy, —  fölfigyelek-e arra vagy 
sem; egy hallgatóval több van, mint amennyit látok. Ez az egy lát
hatatlan hallgató az Isten a mennyben, akit én nem látok ugyan, 
de aki egészen bizonyosan lát engem. Ez a hallgatóm nagyon ügyel 
arra, vájjon igaz-e az, amit mondok, vájjon igaznak bizonyul-e az 
életemben. Tehát azt nézi — megteheti, mert láthatatlan, teheti úgy, 
hogy nem menekülhetek el a tekintete elől —, figyeli: kiábrázolódik-e 
az életemben az. amit mondok. S ha arra nincs is felhatalmazásom, 
hogy más valakit elkötelezzek valamire: minden szóval, amit a szó
széken a prédikációban kimondok, elköteleztem magamat — és Isten 
hallotta. Valóban, kockázatos dolog az igehirdetés! A legtöbb ember
nek bizonyosan van némi fogalma arról, hogy bátorságot kívánó 
dolog, amikor a színész kilép a színpadra, kimerészkedik arra a vesze
delmes helyre, ahol minden szem felé fordul. Pedig ez a veszedelem 
bizonyos tekintetben, mint általában minden a színházban, csak káp- 
rázat; hiszen a színész a saját személyét tekintve kívül áll azon, ami 
a színpadon történik, neki ép az a feladata, hogy csaljon, alakoskod-
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jék, valaki másnak az alakját idézze föl és ennek a másnak a szavát 
adja pontosan vissza. Ezzel szemben a keresztyén igazság hirdetője 
olyan helyre lép, ahol ha nem minden szem is, de a Mindentudó 
szeme rászegeződik. Neki az a feladata, hogy legyen saját maga,. 
még pedig olyan környezetben, Isten házában, ahol mindenfelől sze
mek, fülek veszik körül s valamennyi azt követeli tőle, hogy legyen 
az, ami a valóságban. Legyen igaz. Ez azt jelenti, hogy ö maga 
legyen az, amit hirdet; vagy legalább törekedjék arra, hogy az 
legyen; vagy legyen annyira őszinte, hogy elismerje, hogy nem az. 
Őh, milyen gyakori az olyan ember, aki azért lép a szent helyre,, 
hogy a keresztyénséget hirdesse, de nagyot halló ahhoz, hogy föl
eszméljen, megértse: a szent hely mennyire bosszankodik, gúnyolódik 
azon, hogy lelkesen, elérzékenyültén, sírva azt hirdeti, aminek az 
ellentéte lesz nyilvánvalóvá az életében!“

„Kockázatos, hogy valaki az az „én“ legyen, aki prédikál,, 
aki beszél, — az az én, aki azzal, hogy prédikál és amikor prédikál, 
feltétel szabása nélkül elkötelezi magát, kiteregeti az életét, hogy, 
amennyire lehetséges, beletekintsenek a leikébe s lássák! Kockázatos, 
hogy valaki ilyen „én“ legyen! Ezért a pap idővel rájött arra, hogy 
megértesse mindenkivel: senki ne akarjon szembe nézni vele. 
H iszen — vélte — nem róla, hanem a tárgyról van szó. S ezt meg
csodálták mint rendkívüli haladást a bölcseség terén, hogy a beszéld 
valamiképen megszűnt „én“-nek lenni —  ha ugyan lehetséges ez —, 
tárggyá lett. Ilyetén módon most ugyancsak könnyűvé vált papnak 
lenni. Aki beszél, az már nem prédikál, csak épen arra használ föl 
néhány pillanatot, hogy elmélkedjék. Egyről s  másról elmélkedjék!' 
Ez látható a beszélőn; tekintete nem is annyira emberhez hasonló, 
mint inkább azokhoz a kőből faragott alakokhoz, amelyeknek nincs 
szemük. Ezzel tátongó mélységet támaszt maga és hallgatói között, 
szinte olyan tátongó mélységet, mint amilyen elválasztja a színészt 
a színházi közönségtől. S azzal, hogy az, amit előad, csak épen „elmél
kedés", olyan tátongó mélységet támaszt saját maga és a között, amit 
mond, mint amilyen a színész meg a költő között van. Ami a maga 
személyét illeti, most már kívül van azon, amit tesz: csupán néhány 
pillanatot elmélkedésre használ föl."

„így vonul félre a beszélő „én“ -je. A beszélő most már nem 
„én", hanem valami dolog, elmélkedés. 8  amikor így az ,,é n “ szere
pét veszti, ennek következtéken szerepét veszti természetesen a „t e“ 
is. Szereped veszted te is. a hallgató, elveszted azt, mintha a beszéd 
hozzád szólna, hozzád, aki itt ülsz. Sőt hamarosan oda fejlődött a 
helyzet, hogy személyeskedésnek minősítették, hogy „én“ szóljon a 
„te“-hez. Személyeskedésen, személyiségnek személyiséggel való szem
benézésén, illetlen, műveletlen viselkedést értünk, — tehát az sem 
lehetséges, hogy a, beszélő „én“ személy szerint szóljon a hallgató 
„te“-hez. De ha ez nem lehetséges, akkor befellegzett a prédikálás- 
nak. Mert ez a helyzet, amikor csak elmélkednek. Az elmélkedés során



ugyanis sem a beszélő, sem a hallgató nem kerülnek közel egymás
hoz, az „elmélkedés" teljesen megbízható módon biztosít az ellen, 
hogy személyességre kerüljön a sor: nem én, a beszélő, vagyok az, aki
ről szó van, s nem is te, a hallgató, vagy az, akihez szól a beszéd, 
hiszen csak épen elmélkedünk. Hogy eselekszem-e azt, amiről beszélek, 
ez nem érdekel téged, mert csak az a fontos, hogy az elmélkedés 
helyes legyen. Engemet sem érint, amit mondok, mert hiszen magam
nak is tartozom annyival, mint másnak, már mint azzal, hogy saját 
magammal se személyeskedjem; s azzal sem törődöm, hogy te, a hall
gató, megszelekszed-e azt, amiről itt szó van, de te se törődjél vele, 
mert mi csak elmélkedünk és legföljebb az a kérdés vethető fel, hogy 
az elmélkedés kielégített-e téged."

Az igehirdető és a hallgató viszonyának ez az elszemélytelene
dés*' Kierkegaard szerint az egyház számára azért veszedelem, mert 
csak a személyes bizonyságtételként megszólaló és a hallgatót személy 
szerint megszólító igehirdetés vonhatja a lelkeket a Keresztrefeszített 
hez. Viszont csak a Kereszt refeszítettel való élő, hitbeli közösségben 
érlelődhetik az ember követővé, a most még szükségképen harcoló (és 
még nem diadalmaskodó) egyház hűséges vitézévé.

A dán eredeti a lap ján : Podmaniczky Pál.

Liturgikus magatartás
Ú r v a c s o r a o s z t á s  

— 2. folytatás. —

Az úrvacsorát bevezető ének alatt a liturgus az oltár felé for
dul. Ebben a helyzetben mondja el a praefatiot a sanctus-szal — 
jelenlegi rendünket tartjuk szem előtt — és a befejező imádságot, 
a benedictiot a Glóriával.

A szentedények, a kehely, patena, ciborium (pixis), vagyis 
ostyatartó az úrvacsora, ill. istentisztelet előtt az oltárra helyeztet
nek. A patena a kehelyével azonos anyagból készült lapos tányérka, 
közepén sekély mélyedéssel az ostyák befogadására. A kehely befedé
sére szolgál addig, amíg az használatba nem kerül, ezért átmérője 
csak kevéssel nagyobb a kehelyénél. Ha nagyobb számú úrvacsorázó- 
val kell számolni, szentedények mellé kerül az úrvacsorái bor-tarta
lékkal a hozzájuk méltó kivitelű kancsó. A kehely mellé ajánlatos 
kis kanálkát tenni, hogy vele a borba esetleg már az oltáron álltáié
ban beleeső idegen tárgyat, anyagot (pl. legyet) feltűnés nélkül 
eltávolíthassunk. Legyen gondunk az úrvacsorái edények tökéletes 
tisztaságára!

A legmegfelelőbb, ha az úrvacsorái edények az oltár közepén 
helyezkednek el. Ez azonban a Biblia miatt sokszor nem lesz lehet
séges, hacsak nincs az oltárnak lapja mögött valamivel magasabb 
párkánya. Ha tehát a szentedények számára a középen nincs hely, 
akkor a kenyér már kezdettől fogva az oltár jobb, azaz evangéliumi, 
a kehely pedig a bal, vagyis epistolai oldalán van.
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A szentedények ősi gyakorlat szerint a „corporale“ négyszögletű 
vászonkendőjén nyugszanak. Ez állítólag a legrégibb paramentum és 
arra a lepedőre emlékeztet, amelybe Krisztus holttestét takarták. Az 
edényeket a „velum“ takarja, amely selyemből készül. Kívánatos, 
hogy színe megegyezzék az oltárterítőnek az egyházi esztendő szaka
szaival változó színével. Az amerikai United Lutheran Church szer
tartáskönyve, a Common Service Book, az úrvacsorái paramentumok, 
ill. kendők között felsorolja a nehéz vászonból készült ,,purificatort“ 
is, amely a kehely kiszolgáltatása közben szélének törlésére szolgál. 
Ahol ilyent használnak — legközelebb megindokoljuk, hogy miért tart
juk használatát nagyon kívánatosnak, — ott szépen összehajtva a 
kehely mellett helyezzük el.

A velumot a liturgus a Sanctust követő gyülekezeti ének alatt, 
vagy pedig a Miatyánk után veszi le, ha a Miatyánk megmarad mai 
helyén. Ezután töltjük meg a kelyhet, ha ez az úrvacsora, ill. isten- 
tisztelet előtt nem történt meg. Utóbbi eljárás azonban feltétlenül 
előnyben részesítendő, mert a kancsó használatát, amennyire lehet, 
el kell kerülni. Nem esztétikus látvány! Ekkor helyezhet jük a kenye
ret a jobb, a kelyhet a bal oldalra, ha eddig a középen voltak. A 
paténán, amelyet ekkor veszünk le a kehelyről, már kezdettől fogva 
ra jta  van az ostya.

A Miatyánk az érvényben lévő rendünkben nincs a megfelelő 
helyen. Igaz, hogy Luther a Deutsche Messe-ben szintén a szerez- 
tetési igék elé teszi, mégpedig parafrázis formájában. Ezzel azon
ban eltér az eredeti sorrendtől, amelyben az Úr imádsága a szerezte- 
tési igék után következett. Feltétlenül itt van a helye! Imádkozásá
val készülnek a hívek legjobban az úrvacsora vételére. Mai helyén 
„konszekráló" imádságként hat, ami helytelen képzeteket támaszt, 
éppen úgy, mint a szereztetési igéknek egyszerűen „konszekráció“ - 
ként való ,kezelése is, amint ezt mai rendünk is teszi.

Ezzel elérkeztünk a „kényes pontitoz“, ahogyan Rietschel a sze
reztetési igék kérdését nevezi.

Tagadhatatlan, hogy .a „konszekrálás“ kérdését még nem gon
doltuk végig következetesen evangéliumi tisztánlátással és ezért litur
gikus gyakorlatunk ezen a ponton bizonytalankodó, egyénieskedő és 
a nélkül, hogy ez világosan tudatunkra jutna, bizony rómaizáló! A ' 
szereztetési igék konszekráló igék számba mennek, mintha azok el
mondása alatt válnának az úrvacsorái elemek szentséggé, Krisztus 
testévé és vérévé. Maguk a lelkészek sem gondolják meg, hogy ilyen 
feltevés milyen közel kerül a római egyház meggyőződéséhez, hogy 
a konszekrálás változtatja át az elemeket. A gyülekezet is úgy érzi, 
ha homályosan is, hogy a szereztetési igékkel kapcsolatban köti össze 
jelenlétét az Úr nyomban — még a sumptio előtt — valahogyan az 
elemekkel.

A kérdés komoly tisztázásának hiányával függ össze az is, hogy 
amikor elfogy a „konszekrált" bor, vagy ostya és kellő előrelátás 
híján szertartás közben hoz az egyházfi újabb ostya- vagy borkész
letet az oltárra, liturgusaink szükségesnek tartják azt is szereztetési 
igékkel „konszekrálni".
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Ezen az igék „konszekráló" erejének a megbecsüléséből 
következik az is, hogy ha az úrvacsorái edények nem az oltár köze
pén, hanem két oldalán állnak, a legtöbb liturgus nem az oltár köze
pén mondja el az igéket, hanem először a kenyér felett az idevonat
kozó részt, azután átvonulva a másik oldalra a kehely felett a másik 
részt, mintha messzebbről már nem hatna „konszekráló", azaz átvál
toztató erejük.

Találkoztam evangélikus lelkésszel, aki egészen komolyan ki
fogásolta, hogy a szereztetési idék elmondásához nem nyitottam ki 
a kancsó fedelét. Kifogása mögött persze az a hiedelem rejtőzködött, 
hogy a kancsó fedele elzárja a bort az ige „konszekráló“ ereje elől.

" A „konszekrálásnak" nyomatékot ad a keresztvetés (egészen 
római példára!), az „ez az én testem11, ill. „az én véremben" igék
nél. Ezt a keresztvetést mai rendünk is jelzi. (Már igazán csak a 
•csengetyü hiányzik és a gyülekezet lebomlása! De ez is megvan a 
porosz agenda érvényességi területén, mert ez az agenda kívánatos
nak jelzi, hogy a szereztetési igék recitálását a gyülekezet térdelve 
hallgassa végig. Nem tagadhatjuk, hogy ez a következetes magatar
tás, ha a „konszekrálást" úgy értékeljük, ill. értelmezzük, ahogyan 
azt nyíltan magunk sem merjük magunknak bevallani.)

A konszekrálásról fennálló ködös elgondolás folyománya, hogy 
liturgusaink szeretik az egész úrvacsorái szertartást bizonyos titok
zatosság hangulatával körülvenni. Végeredményben idetartozik az 
elevátionak is sok helyen gyakorolt szokása. Láttam olyan liturgust 
is, aki a szereztetési igék elmondásakor kissé féloldalt fordult, hogy 
a hívek lássák, amikor keresztet vet az elemek felett és —  kellő
képen megborzongjanak a misztérium felett, amely erre a mágikus 
gesztusra az ostyát és a bort bűvkörébe vonja. Még hatásosabb 
persze a dolog, ha jó magasra felemelt paténa, ill. kehely felett raj
zoljuk meg a keresztet, szent megilletődöttséget hirdető stílusos hang- 
hordozás mellett!

Hogyan kell mármost néznünk evangélikus szemmel a „kon- 
szekráció“ kérdését?

A t.ranssubstantiatio tanának elvetésével együtt el kell vetnünk 
minden olyan liturgikus cselekvést is, amely valahogyan még csak 
az elvetett tan vonalán halad. A  szereztetési igék nem konszekráló 
igék! Lutherrel valljuk, hogy „Isten mindenhatóságára kell bíznunk, 
hogyan adatik nekünk az úrvacsorában Krisztus teste és vére." 
Szent hitünk szerint vesszük azt, de ha úgy teszünk, mintha a szerez
tetési igék elmondásával, ill. a kereszt vetésével kezdődnék az úr
vacsora misztériuma, akkor akaratlanul is azt a látszatot keltjük, 
mintha mégiscsak többet tudnánk annál, ami kijelentetett, sőt vala
miképen ránk is van bízva. Krisztus jelenlétének bizonyos eljárással 
való biztosítása. A kijelentés alapján annyit tudunk, hogy vesszük 
Krisztus testét és vérét. Többet nem tudunk. Kerüljük tehát litur
gikus cselekvésünkben is mégi. a látszatát is annak, mintha többet 
tudnánk!

Tény, hogy az ó-egyházban sem tulajdonítottak a szereztetési 
igéknek konszekráló erőt. A Didaché (keletkezési ideje az 1. század 
vége és a 2. század közepe között van) alapján az úrvacsora! elemek
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felett mondott hálandó imádságot, — Justinus Mártírnak 150 körül 
keletkezett Apológiája alapján (elsőnek tartalmaz részletes leírást a 
keresztyén istentiszteletről) az elemek felett mondott eueharistia- 
imádságot, — Hyppolitusnak a 3. század elejéből származó rendtar
tása alapján a szereztetési igék után következő epiklésist (könyörgő 
imádságot a Szentiéleknek az elemekre való elküldéséért) — tekinthet
jük az akkori kor konszekráló imádságának. Az epiklésis csak a 
később kialakult római misében veszítette el konszekráló jellegét. 
Megemlítjük még, hogy Heiler szerint az ó-egyházban általában vagy 
hiányzott a szereztetési igék recitálása, vagy pedig úgy szerepeltek, 
mint motiválói az úrvacsorának és igazolása annak, hogy isten sze
rezte azt.

Magától értetődő, hogy a szereztetési igék elmondása nélkül 
nincs úrvacsora! Bennük szólal meg az a különleges evangélium, 
örömhír, hogy Krisztus a legbensőbb testi-lelki közösségre kíván lépni 
övéivel és csak ennek az evangéliumnak az alapján várhatja Őt gyü
lekezete, amely az oltár köré gyülekezik. De Luthert, követjük, ha 
tartózkodunk attól, hogy konszekráló erejűekként, tehát az Urat 
mintegy megigéző formulaként kezeljük ezeket az igéket. A Deutsche 
Messe-ben a szereztetési igékkel kapcsolatban Ő sem alkalmazta a. 
keresztvetést, amely az igéknek konszekráló jellegét domborította 
volna ki, —  ha mindjárt a Formula Missae-ben még így fogja is 
fel ezeket.

Az elevatiot, vagyis a ,,konszekrált“ elemek felemelését Luther 
a Deutsche Messe-ben megtartotta. A római misében a konszekráció 
nyomán bekövetkezett átváltozás, átlényegülés után „felmutatják az 
Urat", hogy imádják. Luther azért veszi át ezt az elevatiot, mert 
szerinte ez a szokás azt jelenti, hogy megemlékezzünk Krisztusról, 
amint Ő ezt megparancsolta. Szószerint ezt m ondta: „Amint a szent
séget testileg felemelik és benne nem látni Krisztus testét és vérét, 
épen így emlékeznek meg róla és emelik fel (értsd: magasztalják fel) 
Őt a prédikáció igéjében és tesznek róla vallást és becsülik nagyra 
a szentség vételével. De mindent csak hittel ragadunk meg és nem 
látjuk, hogyan adta Krisztus testét és vérét érettünk, s m utatja és 
áldozza azt most is naponként Istennél, hogy kegyelmet szerezzen 
nekünk." Luther tehát szimbólumot látott az elevatioban. Witten- 
bergben azután Bugenhagen szüntette meg teljesen 1542-ben. amihez 
Luther utólag hozzájárult. Igaz. hogy mindvégig azon az álláspon
ton volt, hogy aki gyakorolni kívánja, annak meg kell ezt engedni.

A keresztvetést az elemek felett (signatio crucis) Luther hatá
rozottan elvetette, nehogy a pap bármiféle cselekvésén hangsúly 
legyen Isten szuverén cselekvése mellett. Nem is találjuk a signatiot 
a 16. század egyetlen agendájában sem, kivéve Münzer Tamás (!') 
1523-i alstádti rendtartását. Csak a 17. században tűnik megint fel 
evangélikus agendákban. Budaker Oszkár.

Sajtóhiba-igazítás.
A nyári számban a 305. oldalon a liturgikai cikk utolsó bekezdésének

6. sorában ez áll: „minden segítség nélkül." Helyesen így hangzik: „minden 
sietség nélkül."
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Az új vasárnapi iskolai módszer
A magyar evangélikus vasárnapi iskolai mozgalom kiad

ványaként megjelent Jang svájci lelkész munkája Tekus Ottó 
és Veöreös Imre átdolgozásában „Hogyan vezessem a vasár
napi iskolát?” címen. (90 oldal. Ára 8 forint. Megrendelhető: 
Vasárnapi Iskolai Vezető Kiadóhivatala Győr, Petőfi-tér 1.) 
A képekkel illusztrált, világos és áttekinthető könyvhöz fűzzük 

Eiv - alábbi gondolatainkat.
• •• Érthetetlen és megdöbbentő az a közöny, ahogyan közülünk egyesek 
á vasárnapi iskolai munkát kezelik. Érthetetlen, hogy vannak egyház
megyék, ahol alig egy-két gyülekezetben van valami mozgolódás a vasár
napi iskola dolgában, a többi gyülekezetekben azonban teljesen mellőzik 
Istennek ezt a drága ajándékát. Pedig igaz az, hogy a mai gyermekekben 
szunnyad :a jövő evangélikus gyülekezete és a mai gyermekekből a szerint 
lesznek élő hitű, vagy lelkileg halott egyháztagok, amennyire elérte őket 
már gyermekkorukban Isten élő igéje, vagy nem érte el. Az is igaz, hogy 
elvilágiasodott korunkban — legtöbbször már a szülői házban — annyi 
nqgattiv hatás éri a gyermeket, hogy nekünk pásztoroknak nem lehet 
eleget gyötrődnünk azon, hogyan és milyen eszközökkel tudnánk a gyer
mekek számára vonzóvá tenni Isten igéjét és hogyan tudnánk őket minél 
közelebb vezetni Jézus Krisztushoz. Ebben a pásztori felelősségből fakadó 
gyötrődésünkben siet segítégünkre a vaárnapi iskola. Benne gyülekezetünk 
hitre jutott tagjai, mint vezetők, lehetőséget nyernek a bizonyságtevésre, 
s ugyanakkor kis gyermekeink megismerkednek az élő Megváltóval az 
igén keresztül. -

Itt az ideje, hogy minden lelkész, aki pásztornak tudja magát és nem 
béresnek, igénybevegye .gyülekezetében, szórványaiban a vasárnapi iskola 
komoly szolgálatát. I tt  az ideje, hogy megismerkedjünk a most megjelent 
könyvből azzal az új vasárnapi iskolai módszerrel, amelyet jelenleg a 
legjobbnak, legcélravezetőbbnek látunk.

.Az új módszer mindenekelőtt az elé a feladat elé állítja a vezetőt, 
hogy minden alkalommal keresse meg a tanításra kijelölt bibliai történet 
belső célját. Mindig tudnunk kell, hogy m it akarúnk elérni, hová akarjuk 
a gyermekeket elvezetni, mire akarjuk őket megtanítani a  vasárnapi iskoüai 
órán. Ez a belső cél szabja meg azután az egész tanítás menetét. Ettől 
függ a bevezetéstől az aranymondásig minden, ami az órán történik. Ha 
egy történetnek több belső célja van, akkor kiválasztjuk közülük a leg
célszerűbbet és ahhoz igazítjuk az egész tanítást.

A tulajdonképpeni tanítás az ének és ima jután a bevezetéssel kezdő
dik. A bevezetés célja, hogy néhány kérdéssel, vagy a gyermek hétköznapi 
életéből vett rövid történettel hidat verjen a gyermek világa és Isten 
világa közé. Tény ,hogy a két világ között szakadék tátong. Amikor a 
gyermek eljön a vasárnapi iskolába, a lelkében ott zsonganak gyermek
életének e világi élményei. A bibliai történetben pedig Isten világával 
találja magát szemben. A bevezetés feladata tehát, hogy a két világ 
között a kapcsolatot létrehozza. A gyermek világából kiindulva haladjon 
szinte észrevétlenül a bibliai történet új világa felé. I tt van a helye az
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ismeretlen fogalmak megmagyarázásának is. — A bevezetés végén kitűz
zük a tanítás külső célját ilyenképpen: „Ma arról fogtok hallani, hogy. „ k.

Ezután következik a tanítás legfontosabb, .része, a történet elbeszé
lése. Az új módszer ezen a ponton számol a gyermek történetiéhségével 
és egészen nagy hangsúly esik benne a történet színes, élvezetes, filmszerű, 
és részletes elmondására, A gyermeket az érdekfeszítően lepergetett törté
net egészen megfogja, rabul ejti és számára a történet átélése válik olyan 
élménnyé, amelynek segtségével Isten igéjét szívébe befogadja. Ezért az 
egész tanításban talán a legnagyobb gonddal kell kidolgozni a történet 
elbeszélését. Időiiag is ez al rész kell, hogy a legnagyobb helyet foglalja el, 
A történet elején bizonyos kiindulópontra van szükségünk, ahonnan az 
egéisz történet legombolyítása elkezdődhetik. Ez az ú. n. „csomó”. Innen 
egyenes vonalban halad az elbeszélés a csúcspont felé, ahol a történeten 
végigvonuló izgalmas feszültség végre megolMódik éis a történet nyugvó
pontra jut. A történetet a gyermekeknek képekben mondjuk el filmszerűen. 
A gyermek lelkét igazán csak az az elbeszélés tudja megragadni, amelyet 
nemcsak a fülével fog fel, de a szemével is. Fontos, hogy a. történetet 
egy bizonyos nézőpontból, valamelyik szereplőnek a nézőpontjából dolgoz
zuk fel. A jó elbeszélés alatt a gyermekek lélegzetvisszafojtva hallgatnak. 
Magiuk is átélik a vezetővel együtt a történet minden egyes apró részletét 
és együtt haladnak nagy várakozással a csúcspont, a megoldás felé.

A történet elbeszélését követi módszerünkben a fő  gondolat kiemelése. 
Ez azt jelenti, hogy amikor a történet végére érünk, visszafordulunk és 
tanításunk belső célját szem előtt tartva néhány ügyes kérdéssel a gyer
mekek figyelmét a történet főmozzanatára irányítjuk. Ilyenkor hadd hal
ványodjék el a történet minden mellékes mozzanata és hadd ugorjék elő 
csak az a  részlet, amely a tanítás főmondanivalóját, belső célját, közép
ponti üzenetét tartalmazza. A főgondolat kiemelése néhány ügyesen irá
nyított kérdéssel történik. Ezekre a gyermekek helyes feleletet adnak, 
ha jó volt a történet elbeszélése.

A z alkalmazás következik ezután. Ez bár rövid, de nagyon lénye
ges része a tanításnak. Ugyanaz a szerepe, mint igehirdetésünkben az 
applicatio-nak. Nem elég a gyermekeknek elmondani egy kétezer éves 
történetet a Bibliából. Meg kell nekik mondani azt is, hogy az a régi 
történet Isten élő mai üzenete személy szerint hozzájuk és meg kell 
mutatni a gyermekeknek azt is, hogyan válthatják életté, hogyan való
síthatják meg hétköznapjaikban Istennek megismert üzenetét. Ez az alakal- 
mazás feladata. Aki ezt a részletet jól akarja kidolgozni, annak alaposan 
kell ismernie a gyermek világát, bűneit, játékait, életének apró-cseprő 
eseményeit, örömeit és szomorúságát. Az alkalmazásban ju t hely a külön
féle illusztrációknak, amelyek a gyermekhez közel viszik Isten igéjének 
mai üzenetét.

A z amnymondás olyan bibliai ige, amely frappánsan és találóan 
foglalja össze az egész tanítás tartalmát!. Ezt az igét a  gyermekek füze
tükbe beírják és megtanulják. Az aianymondás formájában gyermekkor
ban megtanult ige áldott szolgálatot tehet egy ember lelki életének későbbi 
kibontakozásánál.

*  *  *
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Az ú j módszer nem szorul rá arra , hogy dicsérjék. Dicséri maga a 
gyakorlat. Országszerte egyre többen alkalmazzák és egyre több vezető 
munkájában válik Istentől megáldott eszközzé a  gyermekek között. A 
fenti töredékes ismertetés mellett mégis hadd álljon itt néhány megjegy
zés az új módszerrel kapcsolatban.

1. Mindenekelőtt jó észrevennünk azt, hogy az új módszer elhatá
rolja a vasárnapi iskolát a vallástanítástól és a gyermekistentisztelettől. 
Ez az elhatárolás mindenesetre hasznos, sőt szükséges is. A vasárnapi 
iskola legyen vasárnapi iskola és ne legyen póthittanóra, vagy pótgyer- 
mekistentisztelet. A hittanórán domborodjék iki a tanító, ismeretközlő 
jelleg. A gyermekistentisztelet nevelje rá  a gyermeket az egyház isten- 
tiszteleti életébe való bekapcsolódásra. A vasárnapi iskolában pedig han
gozzék gyermeknyelven, beszélgető formában, közvetlenül a Pásztor szava 
kis báránykái felé. — Ügy tudjuk, hqgy vannak lelkésztestvérek, akik 
az új módszert a vallástanításban is alkalmazni kívánják. Az a 
szempont vezeti őket, hogy ezentúl jobban ki kell domborodnia a hittan
éra missziói jellegének. Közel lehet az idő, amikor a hittanóráknak az új 
módszerrel való megtartása egyenesen kívánatos lesz.

2. Az új módszer elsajátításának nincsenek elháríthatatlan akadályai. 
A legtöbb gyülekezetben egyszerű falusi, vagy munkáslányok foglalkoz
nak a gyermekekkel Az új módszernek meg van az az előnye, hogy 
pedagógiai szakképzettség nélkül is könnyen elsajátítható, mert áttekint
hető. logikus és egyszerű.

3. Viszont az is jó benne, hogy komoly munkára, elmélyedésre ser
kenti a vezetőt. Aki ezzel a módszerrel akar tanítani, annak komolyan kell 
tusakodnia az igéivel, jól meg kell ismernie a kijelölt bibliai szakaszt nem
csak részleteiben, de egészében, központi mondanivalója tekintetében is, 
és jól meg kell ismernie a gyermeket is, ha az ige üzenetét a gyermek 
életére alkalmazni akarja.

4. Lényeges eredménye az új módszerrel való tanításnak, hogy a 
hallottak a gyermek lelkében nem hullanak széjjel, hanem egységben 
maradnak. Tudjuk, hogy az "atomizált” igehirdetés „sikerét” veszélyezteti 
az, hogy a  hallgatók lelkében nem marad meg belőle semmi Az új mód
szer éppen azzal, hogy a belső cél elérésének szolgálatába állítja az egész 
tanítást, egységet ad az órának és eléri, hogy a gyermek lelkében egységes 
kép marad meg a tantás nyomán.

5. Hiánya az új módszernek, hogy vele csak bibliai történeteket 
lehet tanítani. A tanító jellegű, elvont igék tantásának módszerét majd 
ezután kell kidolgozni.

Isten kezünkbe adja az új módszert. Ajándékba adja. Segtségnek és 
eszköznek adja. Ne véssük meg, hanem vegyük igénybe. Szervezzük meg 
gyülekezetünkben, szórványainkban a vasárnapi iskolát és vezessük ma
gunk a hetenkénti előkészítő órát — az új módszer szerint. Meglátjuk, 
#ok örömünk lesz benne.

Ta.rjáni Gyula.
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A gyermekprédikáció
— Néhány tétel további megbeszélés elindítására. —

1. A gyermekgyülekezetek megalakítására, a gyermekek közt 
végzendő egyházi munkára, kiváltképpen a vasárnapi-iskolai szolgá
latra az utóbbi években komolyan felfigyeltünk. Mindez leszakadt 
az ifjúsági-munkaágról és mint friss hajtás izmosodik. Egy félgene
rációval ezelőtt így szakadt le az ifjúsági munka is a generális gyüle
kezeti munka törzséről. Ez a differenciálódás mindaddig nem káros; 
sőt hasznos, míg a gyülekezet és a gyülekezeti munka egységének is. 
tudatában vagyunk; és amíg valljuk, hogy tartalmilag egy-ugyan- 
arra az evangéliumra van szüksége minden gyülekezeti csoportnak.

2. A gyermekmunka fellendülésében oroszlánrésze van a vasár
napi-iskola. egyházi felkarolásának. Viszont éppen a vasárnapi-iskolai 
munkának egyre határozottab formát öltő iránya bizonyítja, hogy a 
gyermekmunka nem merülhet ki a vasárnapi-iskolában. Nem is szólva 
a gyermekek közt végzendő pastoralis kötelességünkről, i tt  vannak, 
elénk toppannak a gyermekistentisztelet, a katechesis és a gyermek- 
prédikáció problémái. Eddig ezek közt talán legárvább éppen a gyer
mekprédikáció ügye.

3. Egyházunkban a vasárnapi-iskola nem teheti feleslegessé a 
gyermekistentiszteletet. Templom és liturgia hozzátartozik a gyermek 
gyülekezetbe-neveléséhez. Ezt a szükségletet mindenképpen tudatosan 
szem előtt kell tartanunk, akár úgy elégítjük ki, hogy időnkint, pl. 
havonkint egyszer gyermek istent iszt elet re vonjuk össze a vasárnapi
iskolás csoportokat, akár, úgy, hogy magát a vasárnapi-iskolai taní
tást helyezzük bele istentiszteleti keretbe.

4. A gyermekistentisztelet keretébe jól megfér a régi katechesis, 
belehelyezhető az újformájú vasárnapi-iskolai tanítás is és természe
tesen odaillő a gyermekprédikáció. E három közt, egyező vonásaikon 
túl, a következő különbségeket látom: a régi katechesis (sajnos ma 
már nagyon kiveszőiéiben!) inkább az egyházi tanítás szükségletét 
elégítette k i ; a mai vasárnapi-iskola a bibliai történetek eleven el
mondását tűzi ki céljául; a gyermekprédikáció legkevésbbé van le
kötve valamely oldalra, szabadon mozog az igehirdetés tág körében, 
egyszerű közléstől az evangélizálásig.

f>. A gyermekprédikáció óriási jelentősége abban van, hogy min
den mellékcél vagy másodlagos szempont nélkül — tisztára igehirde
tés kíván lenni! Nem mondhatjuk, hogy a katechesis vagy a vasár
napi-iskola az Isten igéjének híjával van, de olyan tudatosan egyik 
sem igehirdetés, mint a gyermekprédikáció. I tt valóban nincs sem
miféle kérdezés, kibányászás, beszélgetés, számonkérés, itt egyedül az 
Isten kívülről, sőt felülről hangzó igéje szól a gyermekhez megszólí
tásától az ámenig. (Emberien szólunk; feltesszük, hogy jó katechesis- 
ről, vasárnapi iskolai tanításról és gyermekprédikációról szólhatunk.
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Különben magátólértetődő, hogy Isten igéjét jobban szólhatja egy 
jó vasárnapi-iskolai tanítás, mint egy rossz prédikáció.)

6. A gyermekprédikáció lényegét tekintve éppenolyaii igehirde
tés, mint a felnőttek gyülekezetében elhangzó. Elvileg nincs! olyan 
bibliai textus, amelyről gyermekeinknek is ne lehetne prédikálni. Le
het alapigénk nemcsak ótestámentomi, vagy evangéliumbeli történet.1 
de levélbeli részlet vagy akár a Jelenések könyvének egy látomása 
is. Téma tekintetében sem szabad felettébb aggályosnak lennünk, 
mert nemcsak a közvetlen mindennapi témák érdeklik és érinthetik 
meg a' gyermeket, de pl. a halál is, vágy a Krisztus vissza jövetele is. 
Az alkalmazásnak sem kell örökké apró erkölcsi intelmekre szorít
koznia, meg-megszólalhat benne a teljes evangélium.

7. A gyermekprédikáció is alá van vetve a textusszerűség köve
telményének, az exegesis szabályainak. Más formában ugyan, mint 
a felnőtteknek, de azért ugyanazt. kell prédikálnunk a gyermekek
nek is, ami az exegesis eredményeképpen alapigénk egyetlen, meg^ 
másíthatatlan üzenete.

8. Még a formát, a kidolgozást tekintve sem szabad azt gondol
nunk, hogy a gyermekprédikáció' merőben különbözik a rendek gyüle
kezeti igehirdetéstől. Legfőbb követelménynek ugyanis a szemléletes
séget mondhatjuk. Márpedig a szemléletesség a rendes gyülekezeti' 
prédikációból sincsen száműzve. (Ha ilyen volna, a gyermekeknek 
sem volna annyira kibírhatatlan a felnőttek istentiszteletén való 
részvétel.) Mindazáltal nyilvánvaló, hogy a szemléletességre a. gyer
mekeknél különösképpen ügyelnünk kell, és éppen így a rövidségre, 
valamint a megemészthetőségre is.

9. Jövőbeli feladatunk, hogy a gyermekprédikációt szorgalmasan
gyakoroljuk, irodalmát gyarapítsuk, tapasztalatainkat közzétegyük, 
homiletikai részletkérdéseit megvitassuk. Scholz László.

M it c s in á ln a k  a  h á s a p o s to lo k ?
Mostanában sokat hallani a rám. kát. ház

apostolokról. Politikai körökből éles támadásban 
van részük, a katolikus sajtó riportjaiból megkapó 
képet mutatnak. Egyik budapesti munkatársunknak 
kiosztottuk hát a feladatot: nézzen utánuk. íme, 
így oldotta meg.

Az ember nem keríthet elő olyan egyszerűen egy házapostolt, elő
ször tájékozódást is kell szereznie. Ezért felkerestem egyik jóismerős plébá
nosomat, hogy tőle nyerjek felvilágosítást. Plébániája területén 6500 híve él, 
akiket a plébánoson kívül 2 káplán és 3 állami hitoktató pásztorok Segítő
erők is vannak, néhány kedves ‘nővér. A plébános következő általános helyzet
képet adott.

— Az egyháztanács teljes átszervezésével kezdtem plébánosi munká
mat. Az idősebbeket különféle kitüntetésekkel a díszhelyre állítottam, ahol
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mindig jól érzik magukat. A tanács tagjaiul 40—50 főből álló gárdát, fiatal 
és igen dinamikus embereket hívtam be, illetve neveztettünk ki. Közülük is 
alakítottam .10—12 tagú baráti társaságot, amellyel hetenként egyszer össze
jövetelt tartok s megbeszéljük a tennivalókat. Egyesületeink nincsenek, csak 
különféle csoportjaink. Létesítettünk hat szakosztályt, ezek mozgatják a 
csoportokat. A szakosztályok számára kiadtunk egy tájékoztató iratot, amely 
52 pontból áll s ezek nemcsak a szakosztályok munkaterületét ismertetik, 
hanem olyan kérdésekre is feleletet adnak, mint: mi az egyházi szervezet 
pél ja, miben van ereje, hogyan segíthet egyháztagjainkon. Az 52 pont anya
gát hitoktatóink ismertetik az iskolákban.

— Röviden ez a szakosztályok lényege: 1. a hitbuzgalmi szakosztály 
tagjai összegyűjtik híveinket a Manrézába, szervezik a nagyobb megmozdu
lásokat, zarándoklatokat, lelki gyakorlatokat és hívogatnak a templomba. 
Ezek voltaképen a „házapostolok". 2. Karitatív szakosztály intézi a segély
osztást, vezeti a népkonyhát, elindítja a gyűjtéseket. 3. Sajtószakosztály 
árusítja az egyházi lapokat, sajtónapot rendez, könyvtárakat létesít, tájékoz
tatja az egyházközség életének nevezetesebb eseményeiről az országos saj
tót. 4. Szervezési szakosztály a többieknek áll rendelkezésül, tehát csak ki
egészítő munkát végez. 5. Kulturális szakosztály világnézeti előadássoroza
tokat rendez (szabadegyetemet), színdarabokat adat elő, szavalóversenyt, báb
színházát, betlehem-járást, hangversenyeket szervez, stb. 6. Pénzügyi szak
osztály a többiek segítségére siet, bár mindegyik szakosztály igyekszik a 
saját erejéből megélni. Általában legfőbb anyagi bevételi forrásunk: előadá
sok, hangversenyek és szinte minden vasárnap tánc volt iskolánk tornatermé
ben. Van saját teherautónk s ezt igyekszünk jól kihasználni. A vezetés 
tekintetében, különösen a papok között, a legteljesebb őszinteség és barát
ság nyilvánul meg. Titkaink, külön akcióink nincsenek . . .

*

A nyert tájékoztatás után felkerestem, nem az említett plébánia terü
letén lakó házapostolt, aki persze egyáltalán nem apostolszeríí. Nehéz glóriát 
képzelni a feje fölé, egy fej fölé. amely az arccal szinte semmitmondó. 
A ráncok árkainak mélyére van csak elrejtve közel 4 évtized sok fordulatos 
eseménye, mint annyi más embernek. Beszédes még a két bogárvillogásű 
szem, amelyekben mintha derű is lenne, szerény diadalok sokatérő öröme. 
A házapostol pesti lakása is egyszerű, de valakinek a finomságát árulja et. 
Kellemes benne tartózkodni.

A beszélgetés vontatottan indul. Először kis érthető gyanút kell el
űzni. kissé meg kell barátkozni egymással, hogy elviselhetővé váljék az is, 
hogy előveszem a papirost és ceruzát. Először úgyis azzal kezdi, hogy a 
protestánsoknál is folyik olyan munka, amilyenről szó lesz. Mire azt mon
dom: ..tanulni mindenkitől lehet" — s ez a bók adja az első erőt az igazi 
megnyilvánulásnak.

— „Mindig jó katolikusnak hittem magamat — mondja —, hiszen 
misére jártam, gyóntam, katolikus napilapot járattam, szó nélkül fizettem- 
a kis egyháziadómat s élveitem azt, hogy egy pompázatos világegyház tagja 
vagyok. Hittem, hogy az Egyház örök nagyhatalom, amely hatalom énéret
tem is van, javamat szolgálja, ha kell, segít is. Üdvözítő mivolta az én 
üdvösségemnek is biztosítéka. Kételyeim nem voltak. Egyház és én, mind
ketten, nyugodt, békés, gondtalan lelki vizek felett eveztünk. A háború kezde
tén egyízben beköltöztem a Manrézába s megerősödtem fensőbbséges hitem-
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ben. Ez a hit azonban a háború után ingadozni kezdett! Mindenki előtt isme
retesek azok az események, amelyek a háború után bekövetkeztek s amelyek 
az Egyházat világszerte sújtották. Arra gondoltam, hogy emberek is le- 
győzhetik az egyházat? Olaszországban, Franciaországban, másutt is, nagy 
katolikus tömegek fordultak szembe az Egyház uralkodásával s amit régen 
annyira szerettem, az Egyház gazdagságát, hatalmát, azt éppen katolikusok 
használták fel vádnak és pedig sikeresen, hatásosan — és valljuk be — 
jogosan. Ez történt Magyarországon is. Sok emberrel kezdtem erről beszél
getni s mindinkább tapasztalnom kellett azt, hogy emberek, akik vajmi keve
set törődtek azelőtt az Egyházzal, most egyszerre minden emberi hibáját 
felismerik s szinte gyűlölettel fordulnak szembe vele. Mindegyiknél kiütközött 
azonban a vallási tudatlanság. Ráadásul —• nálam is. De éreztem, hogy az  
Egyház is képes a szocializmus elfogadására, de ezt senkinek nem tudtam 
megmagyarázni. Ezért ismét á Manrézába mentem. Ott világossá lett előt
tem az, hogy nekem is szolgálnom kell az Egyházat, amit eddig elmulasztot
tam. Sok beszélgetés, olvasás és tépelődés után késznek nyilatkoztam arra,, 
hogy a házapostoli munkában résztvegyek . . .

— Mit tesz tehát világossá mások előtt?
— Először azt, bár kiforrott beszélgetési rendszerem nincsen, hogy 

Magyarország Mária országa. Szent István is felajánlotta s azóta többször is 
megtörtént ez. Egyházunk tradíciói itt fonódnak egybe a nemzeti történe
lemmel.

— Hogyan fogadják ezt egyszerűbb emberekt
— Magam is csodálom, hogy legtöbben milyen természetesen. De az 

embereket nem elsősorban ez érdekli, mert ez a tény nem eléggé megfogható- 
számukra éppen tudatlanságuk következtében. Éppen ezért, többnyire, nem 
ez beszélgetésünk legfőbb tárgya. Hogyan, miről beszélünk bővebben, az 
az alkalomtól és a rendelkezésre álló időtől függ. Az egyszerűbb lelkek inkább 
a szociális jellegű kérdéseket feszegetik: miért hagyja Isten megtorlatlanul 
a szociális igazságtalanságokat, a mindenütt jelenvaló nyomorúságot? Miért 
hagyta az Egyház a dolgokat eddig fejlődni, miért nem előzte meg előzetes 
intézkedésekkel? Vagy: minek ma is a sok egyházi pompa és különféle rang? 
Vagy: mirevaló a templomi ceremónia?

— Mi ezekre a felelett
— Legtöbbször kitérek a kérdések elől, mert ezekre nem nekem kell 

felelnem, hanem a papságnak. De a dolgok emberi részét talán nem is tud
nám magyarázni elfogadhatóan. Megelégszem azzal, ha a katolikus testvérben 
felolvasztom a jeget. Későbbi találkozások alkalmával igyekszem csak elmélyí
teni a barátságunkat s beszélgetéseinket. így azután előfordult már az is, 
hogy új munkatársakat szerveztem be, akik szívvel-lélekkel mellénk álltak. 
De sokkal több azoknak száma, akik nem hivatalosan és rendszeresen segíte
nek s ebben is van eredmény. Növekszik a templomlátogatók, az adakozók 
száma, fgy növekszik a körmeneteken, a zarándoklatokon résztvevők száma, 
azoknak tábora, akik már másként ismerik és igazán szeretik az Egyházat.

— Hol végzi munkáját?
— Elsősorban a családomban, a rokonságban, barátaimnál, volt iskola

társaknál. Azután a munkahelyemen, bár ez, bizonyos okoknál fogva, a leg^ 
nehezebb. Végül ebben a bérházban, amelynek mintegy 200 lelkes lakója- 
közül 70—75%-a katolikus.
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— Előkerül-e a politika?
— Csak úgy, mint minden ember napi beszélgetésének tárgya. Személy 

szerint irtózom tőle s azon a kijelentésen túl, hogy én a spirituális tartalmú, 
célú és eszközű politikának vagyok híve, kerülöm a vitát.

— Foglalkozik-e protestánsokkal is?
Térítési szándékkal nem! Meg kell azonban állapítanom, hogy egy 

réteg (mekkora, nem tudom) nagyon szimpatizál munkánkkal és módszerünk
kel s ez a réteg vár valamit tőlünk, amit saját hitfelekezetétől nem várhat. 
Azután van egy réteg, amely maga is aktív egyházi munkát végez s amely 
ugyancsak becsül bennünket, de maradéktalanul nem tud megérteni. Ügy 

i érzem valamit hiányolnak nálunk ."..
— Majd segítek a talány megoldásában. Szoktak-e Önök Krisztushoz', 

a Megfeszítetthez hívogatni s hangoztatják-e a megtérés szükségességét?
— Ez csak természetes. Aki az Egyházba hiv, Krisztushoz hív . . .  
Beszélgetésünk tovább tartott ugyan, de már „tanulniva!ó“ abban nem

akadt a hálóba. Az igazán gyakorlati kérdéseknél, mint a házapostolok mun: 
kájának összefüggése és felsőbb irányítása, leereszkedett a „vasfüggöny" : . .

Várady Lajos.

Z s in a t  e lé
Törvénykezés

Az egyházi törvénykezésről szóló V ili. te. revíziójánál a követ
kező kérdéseket ajánlom szolgatársaim figyelmébe: Nem kellene-e

1. megváltoztatni azt a rendszert, hogy az önkormányzati testületek 
elnökei a törvényszékeknek is elnökei (5., 7., 9. §);

2. „az egyház fegyelmi hatósága alá tartozó személyek" (34. §) közé 
besorolni az önkéntes egyházi munkásokat;

3. gyökeresen átalakítani „az egyházhoz tartozással járó hűség és köte
lesség megszegéséről" szóló Hatodik Címet;

4. az egész törvénykezést az egyház belső hatalmára építeni;
5. módszeresen feldolgozni az utolsó évtizedbeli pereket, kül. figyelem

mel a lelkészcsere tekintetében megállapítható kudarcra?

1. A legutóbbi zsinaton sokat tanácskoztak a törvénykezés és a 
közigazgatás szétválasztásáról. Kívánatos volna, hogy 2—3 ember, aki 
a zsinaton résztvett és benneáll a közigazgatás munkájában, a zsinat 
óta szerzett tapasztalatok alapján ú jra  mérlegre tegye a kérdést. 
E nélkül a vizsgálat nélkül is én magam már most szükségét látom, 
hogy a törvényszékek elnökei ne legyenek azonosak az önkormányzati 
testületek elnökeivel. Nem kívánatos, hogy ugyanazok a személyek 
bíráskodjanak, akik a közigazgatás vonalán már intézkedtek, ugyan
abban az ügyben.

2. Ebben az összefüggésben közömbös, hogy önkéntes, laikus, 
alkalmi munkásoknak nevezzük-e azokat a személyeket, akik egyhá
zunkban lelkészi képzettség és ordináeió nélkül munkálkodnak • 
nem is segítenénk a törvény mai hiányán, ha valamilyen határozott 
című személyeket sorolnánk be a 34. §-ba. (V. Ö. a júniusi' számban:
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Az egyházi munkaágak kijelölése.) A fődolog az, hogy akik egy
házunkban munkálkodnak, bánni módon „szolgálnak, pl. vasárnapi 
iskolában tanítanak, evangélizációt végeznek, ugyanaz alá az elbírálás 
alá essenek, mint a hivatásos egyházi munkások. Ugyanaz a szolgálat, 
ugyanaz a felelősség.

3. A  Hatodik Címet ekképen tartom módosítandónak: Meg
hagynám az egyházközségi bíróság intézményét, de ennek tagjait 
éppen úgy választatnám, mint a presbitérium tagjait, s az egyház- 
község elnökei nem is volnának tagjai. A lelkész pásztori szolgálatát 
zavarja , megrontja, na ez keveredik a bíráskodással. Ugyancsak meg
hagynám büntetésül az egyházi kormányzatból — képviseletből való 
kirekesztést. Az egyházközségi bíróság feladata tehát tovább is az 
cgvház ú. n. fegyelmi bíráskodása alá nem eső egyháztagok feletti 
bíráskodás volna, azonban ez, amint erre már céloztam, nem kevered
nék a lelkipásztori intéssel, de a köteles testvéri intéssel sem. Vagy 
bíróság elé tartozik valami, vagy nem. Ilyen módosítás mindjárt azt 
u visszásságot is kiküszöbölné, amely ma a 175. § utolsó bekezdése és 
a 176. § 1—3. bekezdése között van. S ami szinte a legfontosabb: 
a hűség megszegésének egyszeri aktusától megkülönböztetném 
a hűtlenség állapotát, s ez utóbbi esetben időleges büntetés helyett 
azt állapíttatnám meg a bírósággal, hogy az egyházkormányzatból 
való kirekesztés mindaddig fennáll, amíg a hűtlenség állapota tart.

A Hatodik Címmel kapcsolatban újra számot kell vetnünk azzal az 
igénnyel, hogy legyen „egyházfegyelem" egyházunkban. E témát elővéve, 
először is abban kellene egyetértenünk, hogy az „egyházfegyelem" szó igen 
rugalmas, bízvást azt értheti rajta mindenikünk, amit éppen akar. Semmi 
filológiai meg theologiai akadálya sem lett volna pl. annak, hogy a VIII. 
tc-nek ez legyen a címe: az egyházi fegyelemről. Ha ez volna, akkor leg
feljebb azt lehetne rá mondani, hogy hiányosak a te. rendelkezései, ez még
nem az igazi, a teljes egyházi fegyelem. Egyszóval nagyon célszerű lenne, 
ha mindig foghatóan beszélnénk, amikor ez a téma kerül sorra; beszéljünk 
tehát pontosan pl. az egyházi szolgálatban állók fegyelmezéséről, az egyház
tagok fegyelmezéséről. Így legalább is inkább remélhető, hogy megértjük 
egymást, mintha egyre csak a fegyelem szót hajtogatjuk. Az egyháztagok 
fegyelmezése terén pedig újra nem elég általában beszélni kirekesztésről 
(excommunicatio), hanem mindig pontosan nevén kell nevezni, amit gondo
lunk, tehát beszéljünk úrvacsorából való kirekesztésről, az egyház egyéb 
közösségeiből való kirekesztésről, az egyházközségből (népszerűén, de félre- 
érthetően: a gyülekezetből) való kirekesztésről, az egyházkormányzati jogok
ból való kirekesztésről és így tovább. Ezek előrebocsátása után adom elő 
javaslatomat, hogy az ú. n. egyházi törvénykezésről szóló törvény né fog
lalja magában ezután se azt a fegyelmezést, amely áz egyházi szolgálat 
fezen belül: úrvacsoranyujtás) vonalára esik. Arról persze lehetne beszélni, 
hogy nem kellene-e törvényben szabályozni a ministerium ecclesiasticum 
mindenféle vonatkozását, pl. hogy ki vehet úrvacsorát, ki nem, de ennek 
a szabályozásnak nincs helye a törvénykezésben. Általában az egyházi szol
gálat szabályozására volna szükség. (Egyébként ami a úrvacsorából való 
kirekesztésről való felfogásomat illeti, arra nézve azt kérem szolgatársaimtól, 
hogy azt, ha ismerni akarják, közvetlenül az én írásaimból vizsgálják meg.V

A Hatodik Cím revíziójával szorosan összefügg az Egyházi Alkotmány 
36. és a II. te. 21. §-a utolsó bekezdésének az átdolgozása. Jelenlegi egyházi 
törvényeink nem rendelkeznek arról, hogy mely hatóság hivatott megálla
pítani az egyháztagokról: „feddhetetlen életűek“-e. Választanunk kell a két út 
között, hogy a közigazgatás vagy a törvénykezés körébe utaljuk-e ezt a
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tevékenységet. Az a javaslatom, hogy attól az egyháztagtól, aki már bírta 
■az egyházközségi tagsági jogot, csakis bírósági úton legyen az elvehető.

,4. A II. te. 3. §-ának a revíziója szükségképpen maga után 
fogja vonni az egész V III. te. revízióját abból a szempontból, hogy 
miképpen lesz hatalmában egyházunknak a törvénykezést véghez
vinni — önerejéből. Bizonyára úgy kell majd berendezkednünk, hogy 
a magunk belső erőire kell építenünk a törvénykezést.

5. Az utolsó évtizedbeli perek tanulságainak módszeres össze
gyűjtése és egybevetése bizonyosan nélkülözhetetlen egy olyan tör
vényhozásnál, amely az élet számára akar dolgozni. (A zsinatnak 
egy vonatkozásban sem szabad elméletekre építenie!) Ez a munka 
a zsinati anyagot gyűjtő bizottság feladata. Sólyom Jenő dr.

Egyházi tájékoztató 

Az egyház új helyzete Romániában
Az állam felmondta a konkordátumot Rómával és ennek megfelelően a 

római és görög katolikus egyház helyzete megváltozik. Megszületett az új 
kultusztörvény is. Az állam újra kívánja rendezni a felekezetek dolgait és 
ezért, minden vallásfelekezetnek újból kell kérnie elismertetését a kormány
tól, benyújtva az egyházi alkotmányt és a hitvallási iratokat.

Minden vallásfelekezetnek központi szervezete kell legyen, amely az 
állam felé képviseli. — Helyi elöljáróságon (város-, ill. községházán) lajtsro- 
mot fektetnek fel valamennyi felekezet tagjairól. Csak 750.000 lélek után illet 
meg egy felekezetet egy újabb püspök. (Nem lehet tudni, hogy ennek a ren
delkezésnek milyen hatása lesz a szászok és az erdélyi magyar evangélikusok 
között fennálló viszonyra, mert hitvallásaik egyformák és lehet, hogy a jövő
ben csak egy evang. püspök lesz).

Az egyházközségi leltárakat a kultuszminisztériumba kell benyújtani, 
valamennyi lelkész egyszersmind az állam felelős számvevője és' az egyházi 
számadásokat épp úgy kell vezetni, mint az állami intézményekét.

Amennyiben valamely felekezetből legalább 10% más vallásra tér, meg
felelő arányban magával viszi a vagyont is.

Külföldi kapcsolatokat csak a kultuszminisztériumon keresztül lehet hiva
talos személyeknek fenntartani és csak a minisztérium ellenőrzésével lehet 
segélyt elfogadni.

Az egyházi személyzet (papság) kiképzését is szabályozza a törvény. 
Az alsóbb fokú papság (ilyen főleg a orthodoxoknál van) részére korlátlan 
számban lehet teol. szemináriumokat és intézeteket fenntartani, az előbbihez a 
gimnázium alsó osztályainak elvégzése, az utóbbihoz a középiskola abszol
válása (érettségi nélkül) szükséges. Egyetemi fokú Teológiai Intézet korlá
tozott számban lesz. Kettő illeti meg az orthodox egyházat, 1 a katolikust 
(ahol a r. k. és g. k. tanszékek részére külön tagozat lesz — valószínű a 
különbözeti tárgyak részére), egy a protestáns felekezeteket (az utóbbinál 
is lesznek különbözeti tanszékek.) — Az új törvény feloszlatja a tábori püs
pökséget és tábori lelkészi intézményt, amibe eddig csak orthodox papok 
tartoztak.
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Nem lehet még tudni, hogy mi lesz a magyar evangélikus teológus
képzéssel, mert ha csak egy teol. intézetük lesz a protestánsoknak, akkor 
icren nagy gondot fog okozni, hogy milyen nyelven folyjon a képzés. Van
nak román baptisták, magyar reformátusok és evangélikusok, s német evan
gélikusok.

Vallásoktatásról nincs szó a törvényben s így találgatni se lehet. Tavaly 
a középiskola 2 felső osztályában fakultatív volt a vallástan, az alsóbb osztá
lyokban heti 1 órában oktattak.

Üdülőt a lelkészeknek!
A klotildligeti hai hetes leik fis ziidüttelésne k csak egy hiányossága volt és 

pedig az, hogy hatvan lelkész helyett csak 40—45 lelkész vette igénybe s azok 
se teljes mértékben. Ezen kívül azonban csak jót mondhatunk róla. Szép, 
tiszta szobák, mesés park, kényelmes nyugágyak, rendkívül figyelmes kiszolgá
lás, kitűnő ellátás, egyszóval: teljes [gondtalanság jellemezte az együttléte't. 
Érdemes volt áldozatot hozni s érdemes volt elfogadni az áldozatot.

A sok áldás mellett különösen azt kell kiemelni, hogy az ország minden 
tájáról, különféle rendűek és rangúak, s anyagikig az „alsópapság“ szerétig 
életű képviselői voltak együtt. Névről ismerték egymást legtöbben, de előkerül
tek egészen ismeretlenek is, inkább az igen idős és igen fiatal nemzedékekből. 
A meglepetés kiáltása akkor volt leghangosabb, amikor az évfolyamtársak 
kerültek szembe 10—15 év után. . .  Az első napok hideg tartózkodása hama
rosan elolvadt s mindig inkább bontakoztak ki az egyéniségek, jelentkezelt 
a sziporkázó humor, a kedves csipkelődés, vagy mások részéről az elmélyedő, 
néha komor, de nagyon becsült tépelődés. Először a papi konferenciák fari- 
zeizmusa, azután a rangkórság és -imádat, a nagyképűség keltűit a. zárt ajtó
kon túlra, hogy helyet, adjon igazán tiszta, becsületes festvérszerete'tnek. Akik 
együttmaradtak, azok minid valamilyeni különös meghatottsággal búcsúztak egy
mástól. Sok ember igazán megismerte egymást, a szolgálatot, azok terhét fis 
örömét. Mindez pedig önként, szabadon, a Lélektől akarva történt.

Természetesen a bírálat szava is elhangzott s ez sok keserűséget fedett 
jel. A kerületek és sok egyházmegye keretén belül dúló személyi harcok, egyé
nek és csoportok erőszakos törekvései, tisztségek betöltése, „egyhangú“ válasz
tások története, a rádiós istentiszteletek igehirdetőinek zártkörűsége, a hittan
könyvek „munkaversenyes" megírása, de különösen a külföldi újjáépítési segé
lyek aránytalan elosztása képezték a sérelmek tárgyát. Mindez azonban a 
„hatalmonkívüliek“ sóhajtozása volt és így nyilván hatástalan marad.

Igen lényeges kívánság az, hogy a lelkészüdültetésnek ezután folytatása is 
legyen! Legalább olyan mértékben, mint az idei volt. De még áldottabb lehetne, 
Ti a lelkészcsaládok részesülhetnének ilyen nagy kedvezményben. A nős lelké
szek mind azért éreztek lelknsmerelfurdalást, hogy addig, míg ők „kikapcso- 
lódhatnaku, pihenhetnek, addig a papnő tovább kell végezze a takarítást, fő
zést, mosogatást és többnyire (a gyülekezeti lelkészeknél) a helyettesítést is! 
Persze ez a kívánság már nagyobb nehézségekbe ütközik, de bizonyára nem 
megoldhatatlan. Szóvá kell tenni azt is, hogy az üdülésben résztvettek nagy
része nem ragaszkodik a fürdőzéshez, amely egyben riagyobbt kiadásokat is 
jelent, hanem egyenesen helyesnek tartja, ha az eljövendő állandó lelkészüdülő 
Klotildligeten, vagy hasonló helyen lesz, ahol csend, jó levegő, zavartalanság 
található. Felbecsülhetetlen lenne, ha egész éven át helyet nyerhetnének ott 
azok a lelki munkások, akik állásuknál, jövedelmüknél fogva, önerejükből erre 
sohasem képesek.

Várady Lajos.



flz iszákosmentő-misszió konferenciája Foton
Szeptember 9—12-ig tartotta első, imaközösséget és munkaközösséget 

magában foglaló konferenciáját az Iszákosmentő Misszió a fóti belmissziói 
otthonban. Igen nívós, tudományosan is igazolt előadások hangzottak el az: 
alkohol különféle összefüggéseiről: társadalom, baleset, csökkent munkaképes
ség stb. szempontjaiból. A misszió munkásai beszámollak mentéseik eddigi 
eredményeiről, nehézségeiről. Mindegyik 'előadásból kicsendült a társadalmi 
mentőakciók önmagukban hordozott csődje, mert csak egy úton lehetséges 
szabadulás az alkohol pusztító rabságából, Krisztus mentő szeretete által. 
Csak az képes letépni magáról láncait, aki felismerte szenvedélyében a bűnt 
és bűnvallást tartva Krisztushoz menekül. A konferencia résztvevői, a misz- 
szió munkásai: orvosok, lelkészek, diakonisszák és kétkezi munkások' — s 
megmentettjei: olyanok, akik már Krisztus segítségével megszabadultak szen
vedélyüktől vagy olyanok, akik már a szabadulás útjára léptek, naponként 
közös imában kérték Isten segítségét további munkájukra. — Igen jó volna, 
ha a hivatalos egyház is felfigyelne erre a munkára és beillesztené belmissziói 
programmjába, Dr. Györgyi Gyula.

K Ö N Y V T Á R B A N
Hegyaljai Kiss Géza: BÉKEVILÁG.

(Mindennapi áhítat, alkalmi és temetői 
imák). Debrecen, 1948, 420 lap. — Az 
év minden napjára, ünnepére, betegek
ért, ravatalnál, sírnál és sok egyéb al
kalommal használható imádságokat tar
talmazó református imakönyv. Az imák 
rövidek, egyszerűek, szívből jövők. 
Egy-egy igén épülnek fel. A könyv 
imádságokat tartalmaz és nem teoló
giai, ,,vallásos" vagy „kegyes" elmél
kedéseket. Tanít, hányszor és hányféle 
helyzetben kell imádkoznunk. Közbe- 
közbe zavart szégyen égeti arcunkat: 
milyen sokat beszélünk, erőlködünk — 
és milyen nagyon keveset imádkozunk. 
Az imakönyvet evangélikus lelkészek 
is áldással használhatják, bár a könyv 
több helyen jellegzetesen református. 
Itt-ott kísért még jó néhány szóvirág, 
néhány üres szókép megzavarja gon
dolatunkat. Néhol a derűs optimizmus 
elfordítja tekintetünket a keresztről. 
Több jelzős, díszes megszólítás elma
radhatott volna. Az imádságok nem 
afféle Istent kioktató gondolatsorok, 
hanem Jézus békessége után vágyódó 
könyörgések. A mélységből, bűnből ke
gyelemért kiáltó ember szava Istenhez 
az Ür Jézus Krisztus által.

Az égészen új, korszerű imakönyvet 
nyáj és pásztor egyaránt sok áldással 
használhatja. Sümeghy József.

Bojtos Sándor: ÖT SZÓT ÉRTE
LEMMEL. 150 beszédvázlat lelkészek
nek. A hegyaljai egyházmegye lelkész- 
egyesületének kiadása. 146 lap Ara: 
24 forint.

E könyvről két kritikát is adunk. Az. 
elsőt úgy kaptuk, a második még a 
kézirat bírálataként készült. Mindket
tőt csak rövidítve közöljük.

*
Nem közönséges prédikáció-gyűjte

mény jelent meg a magyar könyvpia
con e kiadványban. A képzett teoló
gus, az igényes stiliszta, az egyházért 
öntudatosan fáradozó lelkipásztor, sőt 
még a pszichológus és pedagógus is, 
amint a kezébe veszi, csakhamar meg
érzi: csemege birtokába jutott.

Elsősorban a stílus az, amely nem
csak megragadja, hanem eredetiségé
vel szinte megdöbbenti az olvasót. 
Nem kidolgozott beszédekről van szó, 
hanem vázlatokról, de éppen az a meg
kapó, hogy B. S. stílművészete ezeken 
a vázlatokon is mennyire érvényesül. 
Logikai rendszeretet, világosság, tö-
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mesésében és rapszódikus szűkszavú
j á b a n  is költői szépség, a kifejezés- 
mód találó eredetisége, mesteri ügyes
ség a gazdagon áradó gondolatok szí
nes kifejezésében, ami gyakran szó- 
iátékokig, aforizmaszeríí megállapítá
sokig jut el: mind-mind jellemzi B. S.- 
nak úgyszólván valamennyi „vázlatját. 
Csak egy példát hozunk fel arra, hogy 
micsoda virtuóza, szinte zsonglőrje B, 
S a gondolatok szavakba öltöztetésé
nek:
Mennyire ismerik az emberek egymás 

bűneit:
a szegény a gazdagok telhetetlenségét,
a gazdag a szegények tehetetlenségét!1* 

__ írja 126. beszédvázlatában.
A teológust azonban az érdekli,, váj

jon a gondolatközlésnek ez a virtuóz 
technikája nem megy-e a tartalom ro
vására, az „ékesszólás“-nak ilyen mű
vészi talentumával megáldott igehirde
tőnket nem ragadja-e el a szavak ze
néje úgy, hogy megfeledkezik a szó
széken az egy szükségesről?

Bizonyos, hogy B. S.-t valamiféle di
vatos teológiai irányzathoz sorolni nem 
lehet. Mint az már a gyűjtemény címé
ből is kitetszik, B. S. hajlamos a racio
nalizmusra. Ez a racionalizmus azonban 
bibliai racionalizmus. De nem reked 
meg „száraz" racionalizmusnál. Valami 
meleg, szívből buzogó érzelmi teológia 
az, amely B. S. beszédeit sugallja és 
áthatja. Ha ridegen a divattá vált hit
vallásosság mérlegére helyeznénk ezt a 
beszédgyüjteményt, kifogásolni valót 
akkor se igen találnánk benne. Viszont 
amiképpen minden divattól, irányzattól 
és mozgalomtól jólesően távoltartia 
magát B. S. legalább a szószéken, il
letve a koporsó mellett, éppen úgy 
megérzik rajta, hogy teológiai szem
pontból korának a gyermeke. De a ké
nyes etikai kérdéseket is inkább a szí
vével oldja meg, mint gyilkos betű 
lélektelen szigorával. Amikor „törvény
telen" gyermeket kell keresztelnie, így 
ír pl.: „Isten tiltja, hogy gyermekek 
sziiiessenek házasságon kívül, de Akar
ja, hogy a megszületett gyermekek 
üdvösségre jussanak" (118. vázlat).

Gyakorlati teolóyiai szempontból meg 
kell állapítanunk, hogy mondanivalójá
nak az adott helyzetre való vonatkoz

tatása soha, sehol nem hiányzik, és se
hol nem erőltetett. Érezni lehet, hogy 
beszédei az adott helyzetben szívét az 
igével megtöltött lelkipásztornak az el
mélyedéséből s z ü l e t n e k .

Mindenféle alkalomra bőségesen le
het találni szép vázlatokat nála a kö
zönséges vasárnapi és ünnepi igehirde
téstől kezdve a keresztelési, esketési 
beszédeken át a temetési prédikációig. 
Ürvacsorai beszédei külön figyelmet 
érdemelnek.

A Lelkipásztor vázlatai elemzik és 
magyarázzák azt, ami meg van írva. 
B. S. viszont g o n d o l k o d i k  is, lát. 
és figyel, gondolatait, tapasztalatait le 
meri írni, el meri és el is tudja mon
dani. Lehet, némelyek éppen ezt fogják 
kifogásolni. Holott éppen ezt kell a 
beszédgyüjtemény legnagyobb értéké-, 
nek tartanunk. Mert ez indítás és példa
adás lehet sok más munkatársunk szá
mára, akinek szintén lenne mondani
valója, de eddig nem mert, nem akart, 
vagy nem is tudta, hogyan kell kiállani 
vele. Dr. Vető Lajos.

*

1. A vázlatok vázlatszerüek és mégis 
egész prédikációk. Szerencsés forma. 
Példát nyújtanak arra, hogy készülés 
közben hogyan lehet betűről-betűre tör
ténő kidolgozás helyett csak vázlatot 
készíteni, mégis úgy, hogy a prédiká
ció minden részlete teljesen benne le
gyen. A vázlatoknak belső „aránytalan
sága" szintén jó példa arra, hogy váz
latkészítés közben vannak prédikáció
részletek, amelyeket szóról-szóra ki 
kell dolgozni, másutt meg elég egyet
len szó felírása egész gondolatkör ösz- 
szefoglalására.

2. Eredetiség és egyéni íz jelentkezik 
a vázlatokban. Ez.a kötet: Bojtos Sán
dor! A maga értelmi, bölcseleti, itt-ott 
lírai beállítottságával. Sehol semmi 
nyoma utánzatnak, másod-kéznek, epi- 
gonságnak. Éppen ezért nehéz lenne a 
vázlat nyomába szorosan lépve ezeket 
a prédikációkat teljes egészében más
nak őutána prédikálni. Még akkor is, 
ha valaki az előszóval ellentétben meg
kísérelné ezt. Egyéni ízénél fogva 
annál inkább alkalmas indítások adá
sára.

4
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3. Életközelség és gyakorlatiság jel
lemzi a prédikációvázlatokat. A ma, kü
lönösen újreformátori körökben divatos 
teologizáló igehirdetés helyett életsze
rűen fogalmazza mondanivalóit. Szinte 
vezető szempontja ez a törekvés, A 
vázlatok figyelmeztethetnek sokakat az 
élet nyelvén való fogalmazás elfelejtett 
szempontjára. Prédikációink sokszor 
nem mások, mint népszerű, frappáns 
exegézisek vagy szemléletességgel eny
hített elvont fejtegetések.

4. Érződik a gondolkodó, meditáló 
ember törekvése, aki nem marad meg 
a felszínen, nem elégszik meg az igé
nek első pillanatra szembeötlő mondani
valóival, hanem ás a mélyre.

5. A prédikációk a maguk egészé
ben inkább városi gyülekezetnek, vagy 
legalábbis a kispolgári rétegnek szel
lemi síkjába vágnak. A falutól idege
nebb. A szerző származásánál és értel
mi, bölcseleti gondolkodásánál fogva a 
városhoz közelebb áll.

6. A bíráló egyetlen komoly kifogása: 
A ,was Christum treibt* hiánya, innen

van, hogy a prédikációkban sok mora- 
lizmus van. Nem érződik, hogy a pré
dikációk az Istennel való belső kapcso
lat, a lüktető, élő keresztyén hit tényé
ben gyökereznek s ide vezetnek, mint 
egyetlen célhoz.

A vázlatoknak ezen az egyetlen, ál
talam látott hiányán a szerző igehirde
tésre való készülése közben megfelelő 
teológiai exegézissel némiképpen segít
hetne. A helyes teológiai exegézis min
dig rámutat az alapige központi, kriszto- 
centrikus gondolatára. Van azonban a 
,,was Christum treibt"-ben, amit nem 
lehet eltanulni a legragyogóbb teológiá
tól sem. Ez az, amit csak a Jézus 
Krisztussal való személyes, belső kap
csolat, közösség adhat.

A vázlatokat hasznosan használhat
ják készülésük közben a lelkipásztorok, 
különösen azok, akik a „Was Christum 
treibt" szűrőjén át veszik át a jó indí
tásokat.

A kézirat bírálatából, 1947 január.
Veöreös Imre.

Sikerrel járt a M ELE svájci könyvakciója
Augusztus közepén szétküldtük megrendelőiknek azokat a svájci theo- 

logiai könyveket, melyeket a MELE az ökuméné útján szerzett be. Csak
nem minden megrendelt könyv megérkezett. Mindössze néhány olyan akadt, 
mely már nem kapható vagy még meg sem jelent (csak hirdetik közeli meg
jelentetését). Ha valaki nem kapott meg egy-egy könyvet, ennek tulajdonítsa.

76 lelkész vett részt az akcióban. Kiszámítottuk kinek-kinek tartozását 
forintban. Ezeket az összegeket a püspöki hivatalok az őszi külföldi segélyből 
vonják le. Kérjük ennek szíves tudomásulvételét a rendelők részéről. A svájci 
frankot hárommal szoroztuk, a filléreket forintra egészítettük ki.

A tartozások listája kerületenkint a következő:
Bányai egyházkerület:
Biszkup Ferenc Mezőberény 32.— forint, — Bottá István Bpest 147.—, 

Dezséry László Bp. 49.—, Erős Sándor Gödöllő 45.—, Gabányi Géza Oros
háza 50.—, Gyöngyösi Vilmos Orosháza 190.—, Hegedűs Lajos Vecsés 63.—, 
Jávor Pál Cegléd 127.—, Keve Lajos Nagymágocs 13.—, Kokas József Dab- 
rony 41.—, Korim Kálmán Bp. 78.—, dr. Kosa Pál Rákoskeresztúr 113.—, 
Kun-Kaiser József Mezőberény 132.—. Kühn Ernő Aszód 79.—, Marschalko 
Gyula Mezőhegyes 119.—■, Maróti János Pilis 135.—•, Medvegy Mátyás 
Galgagyörk 64.—, dr. Molnár Rudoli Bp. 19.—, Muncz Frigyes Bp. 196.—, 
Muntag Andor Szeged 120.—, Nagybocskai Vilmos Pilis 132.—, Plachy Lajos 
Bp. 137.—, Rimár Jenő Bp. 21.—, Scholz László Bp. 126.—, dr. Streck Laura 
Bp. 80.—, dr. Szilády Jenő Bp. 84.—, Takács János Hódmezővásárhely 70.—, 
Tóth Károly Pilis 125.—, ifj. Tóth-Szöllős Mihály Cinkota 84.—. Válint János 
Bénye 168.—, Weiler Henrik Nagytarcsa 150.—, Zoltán László Csengőd 34.—, 
Zulauí Henrik, Pesthidegkút 78.— forint.
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Dunáninneni egyházkerület:
Görög Tibor Tordas 167.— forint, Milán János Oroszlány 20.—, Molnár 

Gyula Esztergom 113.—, Selmeci János Komárom 167.—, Sólyom Károly 
Tatabánya 198.—, Szabó József Balassagyarmat 106.—, Tarjáni Gyula Balassa
gyarmat 268.—, Weltler Ödön Rajka 61.— forint.

Dunántúli egyházkerület:
Aizenpreisz Dezső Hidas 38.— forint, Baráth József Győr 113.—, Balázs 

Béla Alsóság 36.—, Beyer Pál Sopron 97.—, Dubovay Géza Kaposvár 144.—, 
Foltin Brúnó Magyarboly 95.—, Heib F. István Keszőhidegkút 212.—, dr. 
Karner Károly Sopron 27.—, Káldy Zoltán Pécs 151.—, dr. Kiss Jenő Sop
ron 80.—, Kovács Géza Győr 164.—, Kutas Kálmán Szombathely 138.—, 
Lehel Ferenc Tengelic 40.—, Laborcczi Zoltán Gyenesdiás 219.—, dr. Nagy 
Gyula Pécs 106—, Németh Károly Lébény 47.— , Ormos Elek Mohács 83.—, 
Smidéliuáz Ernő Répcelak 63.—, Sümeghy József Kisfalud 121.—, Szabi 
Gyula Pécs 189.—, Szabó Lajos Kissomlyó 215.—, Szalay Sándor Farád 189.—, 
Szekeres Elemér Csurgó 90.—, Tekus Ottó Répcelak 216.—, Tihanyi János 
Szepetnek 223.—, Váczi Dezső Kemeneshőgyész 144.—, Veöreös Imre Győr 
309.—, Weigel Adám Mucsfa 43.—, dr. Wiczián Dezső Sopron 159.— forint.

Tiszai egyházkerület:
Buchalla Ödön Sátoraljaújhely 25.—, Fábri Isltván Nyíregyháza 123.—, 

dr. Ottlyk Ernő Arnot 79.—, Rőzse István Nyíregyháza 47.—, Túróczy 
Zoltán Nyíregyháza 310.— forint.

*
Az egyéni rendelések kielégítésén túlmenően gondunk volt arra is, hogy 

az országnak 6 gócpontjában- Budapesten, Győrött, Pécsett, Balassagyarma
ton, Nyíregyházán és Békéscsabán — egy kis theologiai könyvtárnak vessük 
meg alapját. Erre a 6 helyre megkiildöttük az alábbi 30 könyvet:

1. A. Rihbany, Morgenlandische Sitten im Leben Jesu. — 2. A. Meier, 
Die Umwelt Jesu und seiner Apostel. — 3. A. Meier, Tűt Brusse und glau- 
bet. — 4. A. Maurer, Ob Berge weichen! — 5. W. Michaelis, Reich Gottes 
und Geist Gottes nach dem Neuen Testament. — 6. E. Zellweger, Was wis- 
sen wir vöm ewigen Leben? — 7. E. Schick, Die Botschaft des Pietismus 
in dér theologischen Kampfen dér Gegertwart. — 8. E.. Schick, Ihr Ende 
schauet an. — 9. E. Schick, Allerseelen. •— 10. E. Schick, Seelsorge an dér 
eigenen Seele. — 11. O. Cullmann: Weihnachten in dér Altén Kirche. —
12. W. Michaelis, Die Erscheinungen des Auferstandenen. — 13. Markus- 
Barth. Dér Augenzeuge. — 14. Ö. Cullmann, Christus und die Zeit. — 
15. W. Lüthi — E. Thurneysen, Abendmahl und Beichte. — 16. Thurneysen, 
Die Lehre von dér Seelsorge. — 17. H. Vogel, Eiserne Ration eines Christen.
18. O. Cullmann, Königsherrschaít Christi upd Kirche im Neuen Testment. —
19. K. Barth, Die kirchliche Lehre von dér Taufe. — 20. K. Barth, Christen- 
gemeinde und Bürgergemeinde. — 21. K. Barth, Die Schrift und die Kirche. 
22. Theo Preiss, Das innere Zeugnis des Heiligen Geistes. — 23. W. Eichrodt, 
Das Menschenverstandnis des Altén Test. — 24. E. Brunner, Dér Kapitális-' 
mus als Problem dér Kirche. -— 25. E. Brunner, Die Lehre vöm Heiligen 
Geist. — 26. E. Brunner, Die Christusbotschaft und dér Staat. — 27. E. 
Brunner, Vöm Werk des Heiligen Geistes. — 28. — K. Schenkel, Kleine Bibel- 
kunde. — 29. Rinderknecht, Kleine Methodik. — 30. Suzanne de Dietrich, 
Die Wiederentdeckung dér Bibéi.

A fenti városokban munkálkodó theologiai munkaközösségek, a környék
beli lelkészek, az illető egyházmegyei (a kisebb kerületekben a kerületi) 
lelkészegyesületek tagjai ezeket a könyveket elolvasásra kölcsön vehetik. 
Szükséges, hogy valamennyi helyen az egyházmegyei lelkészegyesület gon

4*
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doskodjék a könyvek megjelöléséről (pecséttel vagy beírással) és arról, hogy 
valakire rábízza a könyvek őrzését, kölcsönbeadását és időben való vissza
vételét.7. Egyelőre a következők címére küldtük a könyveket: Luther Társaság 
olvasóterme (Bpest), Veöreös Imre (Győr), Káldy Zoltán (Pécs), Szabó József, 
(Balassagyarmat), Megyer Lajos (Nyíregyháza) és Mekis Adám (Békéscsaba).

*
A lenti 30 könyvön kívül, melyből tehát 6 helyen van egy-egy sorozat,. 

Budapesten még a következő 26 művet helyeztük el:
L G. Fankhauser, Sieben Gleichnisse des Herrn. — 2. G. Fankhauser, 

Geschichten dér Heiligen Schrift, 4 kötetben. — 3. A. Stucki, Ludwig Höf- 
acker. — 4. E. Zelweger, Dér jüngere Blumhardt. — 5. W. Michaelis, Über- 
setzungen, Konkordanzen und Konkordante Übersetzung des Neuen Test. —
6. J. C. Lavater, Vöm Leben im Jenseits. — 7, E. Gaugler, Was ist uns di'e- 
Bibel? — 8. A. Köberle, Die Zeichen dér Zeit. — 9. K. Barth, Die protestan- 
tisehe. Theologia im 19. Jahrhundert. — 10. W. Vischer, Evangelische Ge- 
meindeordnung. — 11. A. de Quervain, Die Heiligung, Ethik, I. Th.eil. — 
12. A. de Quervain, Kirche, Volk, Staat, Ethik, II. Teil. — 13. W. Vischer, 
Das Christuszeugnis des Altén Test. I. Das Gesetz. — 14. W. Vischer, U.-az,
II. Die früheren Propheten. — 15. Rose Marié Barth, An eine junge Mutter. 
16. H. Hoppeler, Vöm Sterben und ewigen Leben. — 17. J. Jeremiás, Die 
Gleichnisse Jesu. — 18. E. Brunner, Das Gebot und die Ordnungen. — 
19. E. Brunner, Gerechtigkeit. — 20. W. Zimmerli, I .Mose I—II, Die Ur- 
geschichte, I—II. köt. — 21. E. Gaugler, Römerbrief. — 22. F. Graber, Dér 
Glaubensweg des Volkes Gottes. — 23. O. Brúder, Die Hoffnung dér Kirche.
24. J. C. Blumhardt (Vater), Ausgewahlte Werke, I. Schriftauslegung. —
25. E. Schweingruber, Luthers Erlebnis des unfreien Willens. — 26. O. Cull- 
mann, Die Tauflehre des Neuen Testaments.

Ezek nagyobbrészt drágább könyvek és így nem volt módunkban csak 
egy példányban megrendelni őket. Viszont az egész ország területéről köl
csön kérhetők. Ennek módozatait a budapesti egyházmegyei lelkészegyesület, 
melyre az ügyet bízzuk, hamarosan közötni fogja.

A MELE nevében ehelyütt is hálás köszönetemet fejezem ki Michel- 
felder lelkész úrnak, a Lutheránus Világszövetség főtitkárának, ki nagy pon
tossággal és jóindulattal teljesítette kérelmünket. Hasonlóképpen köszö
netét mondok Korim Kálmán lelkésztestvéremnek, ki az akció lebonyolítá
sában önzetlenül nagy-nagy segítségemre volt.

Szívből kívánom, hogy egyelten könyv se maradjon olvasatlanul!
Scholz László, 

a MELE elnöke.

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYETEMES EGYHÁZ 
Budapest, VIII., Ullői-út 24.

ad 185/11/1948.
Pályázatmeghosszabbítás.

Az általános iskolai vallástani tankönyvekre 1948. évi június hó 24-érr 
185/11/1948. szám alatt kiírt pályázatot — az V. osztály „Az üdvösség útja' 
című tankönyvének kivételével — minden osztály tankönyvére vonatkozólag 
1948. évi december hó 31-ig meghosszabbítjuk.

Budapest, 1948. évi augusztus hó 30-án.
Túróczy Zoltán s. k. Purgly Lajos s. k.

püspök, egyházkerületi felügyelő,
egyházi elnök h. világi elnök h.
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Vallástanítási Tanterv az általános Iskolák számára
I. OSZTÁLY:

1. Az imádkozás. 2. A világ teremtése. 3. Az ember teremtése. 4. Adám 
és Éva. 5. A bűnbeesés. (Büntetés és ígéret.) 6. Jézus születése. (3 órai 
anyag.) 7. A napkeleti bölcsek. (3 órai anyag.) 8. A 12 éves Jézus. (2 órai 
anyag.) 8. Jézus szereti a gyermekeket. 10. Jézus imádkozni tanít. 11, Jézus 
lecsendesíti a tengert. 12. Jézus halála. (4 órai anyag.) 13. Jézus feltámadása. 
(3 órai anyag.) 14. Ünnepeink.

Énekek: 1. Ürül mi szívünk. 2. Mennynek, földnek teremtője. 3. Ke
gyes Jézus itt vagyunk. 4. Uram Jézus fordulj hozzánk. 5. Jer dicsérjük 
Istent. 6. Mennyből jövök most hozzátok. 7. Uram rosszul cselekedtem. 
8. Dicsérlek Uram Tégedet.

Kis Káté: Az Apostoli Hitvallás.

II. OSZTÁLY.
1. Abrahámnak adott ígéret. 2. Abrahám és Izsák. 3. Jákob. 4. József. 

{3 órai anyag.) 5. Mózes születése. 6. Jézus születése. (3 órai anyag.) 7. Jézus 
.bemutatása. 8. Az irgalmas samaritánus. (2 órai anyag.) 9. Jairus leánya. 
10. Az 5000 ember megelégítése. 11. A szombatnapi gyógyítás. (Bethesda 
tavánál.) 12. Szentkönyvünk a Biblia.

Énekek: 1. Dicsérd Isten keresztyénség. 2. A nap immár elenyészett. 
3. Adjunk hálát az Ürnak. 4. Dicséret, dicsőség. . .  5. Krisztus Urunknak 
áldott születésén. 6. Az éj ím érkezik. 7. Jöjj népek Megváltója. 8. Erős 
vár a mi Istenünk. 9. Teremtő Istenünk.

Kis Káté: A 10 parancsolat szövege.

III. OSZTÁLY:
1. Kain és Ábel. 2. Az özönvíz. 3. Bábel. 4. Mózes elhívása. 5. A 10 

parancsolat kiadása. 6. Dávid gyermek- és ifjúkora. 7. Dávid uralkodása. 
8. Salamon. 9. Jób. 10. Dániel. 11. A megváltás szükségessége. 12. Jézus 
megkísértése. 13. A nagy halfogás. 14. A tanítványok. 15. A szegény asz- 
szony fillérei. 16. A gazdag ifjú. 17. Mária és Márta. 18. Jézus bevonul 
Jeruzsálembe. (A templomtisztítás.) 19. Getsemáné. 20. Jézus a főpap előtt. 
21. Jézus Pilátus előtt. 22. Júdás és Péter. 23. Jézus megfeszíttetése. 24. Jé
zus eltemetése. 25. Jézus feltámadása. 26. Tamás. 27. Jézus mennybemene
tele. 28. Az evangéliumok.

Énekek: 1. Bizony meglészen az idő. 2. Krisztus ártatlan bárány. 3. Jer- 
tek hozzám, Krisztus mondja. 4. Jézus Istennek báránya. 5. Jézus, ki bűnös 
lelkemet. 6. Előtted állok drága Jézusom. 7. Erős vár a mi Istenünk. (Mind 
a 4 vers.) 8. Ez esztendőt megáldjad. 9. Krisztus te vagy életem. 10. Jézus 
*n bizodalmám. 11. Istentől el nem állok. 12. Ki dolgát csak Istenre hagyja.

Kis Káté: A 10 parancsolat magyarázata.
IV. OSZTÁLY:

1. Sámuel. (2 órai anyag.) 2. Illés. 3. Jeremiás élete. 4. Esaiás. (Elhívási 
vízió.) 5. Amos. 6. Jónás. 7. Ezékiel. (Megelevenedő csontok.) 8. Keresztelő 
János. 9. A magvető. 10. A mustármag. 11. A talentumok. 12. A tékozló 
fiú. 13. A. királyi menyegző. 14. Az irgalmatlan szolga. 15. A konkoly. 16. A 
gazdag és Lázár. 17. A 10 bélpoklos meggyógyítása. 18. Az elveszett juh. 
19. Lázár feltámasztása. 20. Péter vallástétele. 21. Az utolsó vacsora. 22. A 
Szentlélek kitöltése. 23. Pál apostol.
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Énekek: 1. Mi Urunk, édes Atyánk. 2. Zengd lelkem ... 3. Hagyjad 
a jó Istenre. . .  4. Mintha szárnyon szállna . . .  5. Oh én bűnös, jaj mit tegyek. 
6. Készítsd magad kedves lélek. 7. Én lelkem miért csüggedsz el. 8. Isten 
felséges adománya. 9. Teljes minden éltemben. 10. Győzhetetlen én kó
szálom. 11. Jézus szenvedésedről.

Kis Káté: Az Apostoli Hitvallás magyarázata.

V. OSZTÁLY:
1. A bűnbeesés és következményei. 2. ígéret Abrahámnak. 3. Az ígéret 

megismétlése Jákobnak. 4. ígéret Dávid családjának. 5. Messiási jövendölé
sek Ésaiásnál. 6. Messiási jövendölések Jeremiásnál. 7. Az ígéret betelje
sedése Jézus Krisztusban. 8. Isten országa. 9. Isten országának növekedése. 
10. Kik jutnak Isten országába? 11. A tanítványság. 12. Ne aggodalmas
kodjatok. 13. Milyen kincset gyüjtsünk? 14. Jótékonykodás és böjtölés. 
15. Az ingyenvaló kegyelem. 16. Isten irgalmas Atyánk. 17. Ne ítéljetek.. 
18. Isten akaratának teljesítése és az ítélet. 19. Számadás. 20. Krisztus Urunk 
visszajövetele. 21. Krisztus Urunk vigasztaló, ígérete a Szentlélekröl. 
22. Krisztus Urunk királysága.

Énekek: 1. Dicsőség mennyben Istennek. 2. Tündöklő hajnali csillag. 
3. E szomorú napot. 4. Jövel Szentlélek Úristen. 5. Mind jó, amit Isten 
tészen. 6. Mint a szép híves patakra. 7. Jézus, sebeidnek mélye. 8. Dicsérd 
én lelkem a dicsőség. 9. Oh felséges Ür, mi kegyes. . .  10. Ne csüggedj el 
kicsiny sereg. 11. Az én időm, mint a szép nyár. 12. Szerelmes Jézus váj
jon . . .  13. Te világ szép ékessége.

Kis Káté: Miatyánk és magyarázata.

VI. OSZTÁLY:
1. A Biblia keletkezése. 2. A Biblia terjesztése. 3. Az egyház. 4. Jézus 

Krisztus és az apostolok. 5. Az első keresztyének élete. 6. A keresztyének 
üldözése. 7. Nagy Konstantinus. 8. Uj népek az egyházban. (Skandinávok, 
szlávok, magyarok, stb.) 9. Augustinus, Kelemen. 10. A pápaság kialakulása. 
'1. A szerzetesség. 12. Mohammed, a keresztes hadjáratok. 13. Assisi Ferenc. 
14. Vald, Wikleí, Húsz. 15. Egyházi visszaélések. 16. Luthert Isten refor
mátorrá neveli. Í7. Luther 95 tétele. 18. A lipcsei vitatkozás. 19. Luther a 
wormsi birodalmi gyűlésen. 20. Luther Wartburgban. 21. Luther és a paraszt
lázadás. 22.. Luther munkálkodása és a parasztlázadás. 23. A speyeri és 
ágostai birodalmi gyűlések. 24. Luther családi élete. 25. Luther halála és 
műve. 26. Hitvallási irataink. 27. Zwingli Ulrik. 28. Kálvin János. 29. A római 
egyház intézkedései a reformáció ellen. 30. A reformáció sorsa Spanyol- 
országban és Hollandiában. 31. A reformáció Angliában, Cromwell Olivér. 
32. A reformáció sorsa Franciaországban. (A párisi vérnász, a nantesi rende
let, dragotiyosok.) 33. A reformáció az északi államokban. 34. A 30 éves 
háború. (A cseh háború; Gusztáv Adolf.) 35: A pietisták és a herrnhutiak. 
36. Kisebb felekezetek. 37. A görög keleti egyház 1453 után. 38. A rómat 
katholicizmus 1517 után. 39. Az evangélikus egyház a XIX. és XX. század
ban. 40. Az evangélikus egyház Amerikában. 41. A külső misszió. 42. A 
belső misszió. 43. A keresztyénség világhelyzete.

Énekek: 1. Mily nagy az Ür kegyelmessége. 2. Népek hatalmas Istene. 
3. Én Istenem, én bűnös ember. 4. Légy csendes szívvel. 5. Dicséret, tisz
tesség . . .  6. Miatyánk, ki vagy mennyekben. 7. Jehova, csak neked ének
lek. 8. Hirdetek tinéktek. 9. Térj magadhoz drága Sión. 10. Ne szállj perbe 
én velem. ii. Hogy ne dicsérném az Istent. 12. Minden ember csak halandó.
13. Szegény fejem, hová hajtnálak. . .  14. Gondviselő Atyám.

Kis Káté: Keresztség, úrvacsora.
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1. A magyarok ősvallása, a keresztyénség Magyarországon a refor
máció előtt. 2. A reformáció első nyomai Magyarországon, a reformáció 
hatása a magyarság lelki életében. 3. Róma intézkedései a reformáció ellen.
4. A mohácsi vész hatása. 5. Magyar reformátorok. (Sylvester János, Dévai 
Bíró Mátyás, Ozorai Imre, Dávid Ferenc, Sztáray Mihály, Honterus János, 
Huszár Gál, Bornemisza Péter, Heltay Gáspár.) 6. A Thurzók és a Nádas- 
dyak. 7. A német és svájci reformáció követőinek különválása. 8. Unitáriusok, 
anabaptisták. 9. Az evangélikus egyház szervezkedése. 10. Istentiszteleti és 
erkölcsi élet egyházunkban. 11. Egyházunk irodalmi munkássága a XVI. 
században. 12. A reformáció és a Habsburgok. 13. A reformáció Erdélyben.
14. A reformáció a török megszállta területen. 15. Bocskai. 16. Pázmány. 
17. Bethlen Gábor. 18. I. Rákóczi György. 19. A gyászos évtized. Gálya
rabok. 20. Az ellenreformáció hatása az istentiszteleti, vallási és erkölcsi 
életre. 21. A rajongók és szombatosok. 22. Az orthodoxia. 23. Protestáns 
irodalom a XVII. században. 24. II. Rákóczi Ferenc és Thököly Imre. 
25. III. Károly és Mária Terézia. 26. II. József és II. Lipót. 27. A magyar 
pietisták. 28. Tessedik Sámuel. 29. Iskoláink és irodalmunk a XVIII. század
ban. 30. Az 1848. évi vallásügyi törvények. 31. Az önkényuralom és a pátens. 
32. Az ultrarrtöntanizmus politikai hatása. 33. A magyar evangélikus egyház 
napjainkig. 34. Mai egyházi szervezetünk. 35. Belső missziónk. 36. Külső 
missziónk.

Vili. OSZTÁLY:
1—2—3. Az általános iskola I—?VII. osztálya anyagának magasabb 

szempontok szerinti összefoglalása. 4. Az Isten Igéjéről szóló tanítás. Az 
írott Ige. A hirdetett Ige. A testté lett Ige. 5—6—7—8—9—10. Tanítás 
Isten müvéről, világkormányzó hatalmáról, Istennek a világgal szemben való 
igényéről, hatalmának meggyőző és látható eredményeiről. (Az I. hitágazat 
alapján.) 12—13—14—15—16. Jézus Krisztus miért adatott a világnak, hatal
mának kiteljesülése a világban és az örökkévalóságban, dicsőségének korlát
lansága, mindig megmaradó abszolút jelentősége. (A II. hitágazat alapján.) 
17—18—19—20—21—22—23—24—25—26. A Szentlélek a világ vigasztalója, 
a lelki és szellemi élet kézbentartója. Az egyház, szentségek, gyónás, eschato- 
lógia. A keresztyénség előtti vallások apologetikus ismertetése. (A III. hit
ágazat alapján.) 27—28—29—30—31. Keresztyén magatartás Istennel, Jézus 
Krisztussal és a Szentlélekkel, az anyaszentegyház akaratával szemben. (10 
parancsolat és a Miatyánk alapján.) 32—33—34—35. A keresztyén ember 
helyes tájékozódása a család, az ország, a felekezetek és a hitetlenekkel 
szemben. (A 10 parancsolat és a Miatyánk alapján.) 36—37—38—39. Állás
pont a magánvagyon, a köztulajdon, a gazdagság és a szegénység kérdé
seiben. (A 10 parancsolat és a Miatyánk alapján.) 40—41—42—43—44. A 
keresztyén erkölcs elkötelezései; szeretet, alázat, becsület, jellem és hűség 
tekintetében. (A 10 parancsolat és a Miatyánk alapján.)

* * *

144/11/1948. Ezt a tantervet az Egyetemes Tanügyi Bizottság Vallás
tanítási Albizottságának javaslata alapján, élve az Egyetemes Presbitérium 
1948. évi április hó 22-én tartott ülésében kapott felhatalmazással, az Egye
temes Közgyűlés jóváhagyásának feltételezésével megállapítjuk és 1948. évi 
szeptember hó 1-ével hatályba léptetjük.

Budapest, 1948. évi május hó 3-án.
D. Radvánszky Albert D. Ordass Lajos
egyetemes felügyelő, püspök.

világi elnök. h. egyházi elnök.

VII. OSZTÁLY:
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U T A S Í T Á S
az általános iskolai Evangélikus Vallástanítási Tantervhez 

Dr Gaudy Lászlónak
az Egyetemes Tanügyi Bizottság Vallástanítási Albizottsága elnökének, 

munkálata alapján

megállapította a Vallástanítási Albizottság és az Egyetemes Presbitérium 1948. 
évi április hó 22-én tartott ülésében hozott határozatán alapuló felhatalmazás
sal élve, 1948. évi július hó 5-én 144/11/1948. szám alatt jóváhagyta és 
1948 szeptember hó 1-ével életbeféptette az Egyetemes Közgyűlés elnöksége.

U T A S Í T Á S
az általános iskolai Vallástanítási Tantervhez.

1. Kötelező vallástanítás.
A vallástanítás és vatlástanulás eddigi törvényes rendje változatlan. 

Ez a tény a mai helyzetben kétségtelenül a vallástanítás további belső meg
erősödését vonja maga után. A vallástanítás kötelezettsége az egyház 
katechetikai feladatából (Mt. 28, 16—18.) folyik s elidegeníthetetlen isteni 
parancs.

Az egyház ebben a tényben újabb és újabb feladatokat fedez fel a 
maga számára és láttat meg a munka résztvevői felé. Felismeri a vallás
tanítás kötelességeit. Olyan kötelességeket, amelyek az egyház és szervei 
számára örökké nélkülözhetetlenek és semmi más szerv, vagy személyek 
által nem pótolhatók. A vallástanítás mindjobban kibontakozik a profán köz
oktatás rendszeréből és genuin egyházi munkává válik. Két főmozzanata: a 
tanítás és — újonnan egyre előtérbe nyomul — a pásztori jelleg.

A vallástanítási kötelességtudat egyházi elsőrendű üggyé magasodik 
fel, személyi vonatkozásokban pedig olyan feladattá nemesedik, hogy a 
munka végzői ennek felismerése nélkül egyéb jószándékuk mellett szolgá
latukat csak hiányosan látnák el.

Ezekből adódik az egyház egésze és valamennyi munkása számára a 
szolgálat minden problémájának kikristályosodott világossága. Minden iskola- 
köteles gyermek — bármily fizikai fáradtság árán is — részesítendő a vallás
tanítás szolgálatában. Az iskolai hatóságok maguk előtt látják e munka nél
külözhetetlenségének parancsát, a vallástanítási szervek mmden hivatalos 
segítség birtokában meg kell találják a tökéletes vallástanítás céljait szol
gáló alkalmakat.

Így válik a vallástanítás személyi vonalon külső és belső vonatkozásai
ban imperatív jellegű állandó egyházi cselekedetté. Ez az imperativus a val
lástanító szervek mindegyikében naponkénti felügyelet^ és vezetés hiányában 
is önmagában is kell éreztesse azt, hogy a kötelező vallástanítás komoly 
kötelességteljesítés. Ez a kötelességteljesítés az egyházzal szemben tett 
eskü és Jézus Krisztus országában dolgozó örömérzés boldogságában oldódik 
fel és lehet áldássá a gyermekek és az ifjúság között. Ebben a munka- 
tevékenységben nem lehet szó mulasztott órákról, de szó esik állandóan el
mulasztott drága alkalmakról. Az a vallástanító, aki ennek tudatában teszi 
kezét az ekeszarvára, tudja, hogy miért, és tudja, hogy kinek dolgozik.
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. A magyar közoktatásügy iskolapolitikájában sok kísérletezés után szer
ez te te tt meg az általános iskola. Egyházunk a tökéletes beiskolázási tör
vény megvalósulását a vallástanítás szempontjából úgy nézi, hogy számára 
alkalom adódik minden megkeresztelt tagjának vallásos nevelésére.

Ebben az iskolában 6 éves kortól 14 éves korig, tehát teljes 8 éven 
keresztül olyan csoportokat talál, amelyekben tantervi tekintetben is, de egy
házi nevelési célok szempontjából is tökéletes rendszert és egységes eljárást 
valósíthat meg és építhet ki.

8 éven keresztül tudatosíthatja a növekedő gyermekekben a megkeresz- 
teltetés örömét, a Krisztusban való élet boldogságának világosságait jele
nítheti meg és az ige igazságának egyetlen törvényét mélyítheti el. A neve
lés hosszú időtartama miatt lassú, de minden alkalmában rendkívül komoly 
lehetőségeit szeme előtt tartja és a megkeresztelt gyermekekben az egyház 
jövendő, azért későbbi korban felelősséget és szolgálatot is vállalni akaró 
személyeket nevel fel.

Az általános iskola egyéb tanítási anyagaira való tekintettel és egyben 
azoktól teljesen függetlenül is végzi nevelési szolgálatát. Így munkatevékeny
sége részben függetlenítődik, részben kötötté válik. De az egyház előtt min
den földi vonatkozás tudomásulvétele és elismerése mellett is, Isten parancsa 
a legelsőrendű.

Ennek megfelelően az általános iskola minden osztályában vallástanítási 
anyagában, lelki nevelése programmjában kifejezetten evangéliumi célkitű
zések realizálására tör s szervei útján ezeknek lehető legjobb megvalósu
lását célozza. Ez a munka a iskolák változó formáitól függetlenül minden taní
tási közületben megvolt és ennek az új iskolának a szelleme, munkája az 
egyház új és mindig régi, evangéliumi és igaz szolgálata tekintetében válto
zatlanul mindig egyet lát maga előtt: iskolai, evangéliumi közösségnek kell 
hallgatni és kell adni Jézus Krisztus tanítását.

3. A vallástanító.

Az INTERNA VOCATIO a vallástanítási szolgálatra is kiterjeszthető. 
Napjainkban különösképpen. Akár felszentelt lelkészekről van szó, akár erre 
a szolgálatra vállalkozó nemes szándékú laikusokról. Képzett szakemberek és 
lélekben felkészült hívők egyaránt nem vonhatják ki magukat immár a Lélek 
ezen elkötelezése alól.

Az ilyen vallástanító lelkiekben elöljáró, a tanításban lankadatlan, a 
példaadásban kifogástalan, az igehallgatásban alázatos és az úrvacsorái közös
ségben példátmutatóan áhítatos. Hite, tudása, készsége és bizonyságtevő ereje 
a többi tantárgyak munkásaiban tiszteletet és megbecsülést vált ki, a növen
dékekben szeretettel és bizalommal párosult ragaszkodást, a szülőkkel szem
ben pedig azt a bizodalmas viszonyt, amely ezt tükrözi vissza: boldog vagyok, 
hogy reá bízhatom gyermekem lelkét. Az egyház ezzel a munkásával szem
ben mindig reménykedést előlegez. Bízik benne. Az általa hintett tanítás 
magvai nem évről-évre érik be gyümölcseiket, hanem az élet növekedésének 
változásaiban.

E földi viszonylatokon túl s e világi felelősségeken felül a vallástaní
tónak tudatában kell lennie ama bizonyosságnak: az Urnák szolgál, akinek 
csak hittel, hűséggel és alázattal lehet szolgálni. Önmagát megkisebbíti és 
maga fölé szinte kezében tartja, áldozatként emeli fel a tanított gyermeket 
és ifjúságot: a megnyitott ajkak helyette beszéljenek és dicsérjék az örökké
való Urat.

A vallástanító nem bérért és nem önmagának dolgozik. Munkájának 
gyümölcse az anyaszentegyház erősödése és növekedése. Munkájával sohasem 
lehet megelégedve.

2. Az általános iskola.
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Evangélikus szülők gyermekei a vallástanító tanítványai. Hívő környe
zetből közönyössé vált, küszködő életet élő családok gyermekei. A szülők 
azonban gyermekeiknek hívő, boldog és gondtalan életet akarnak biztosítani 
éppen a tanítás révén. E tekintetben legtöbbet a vallástanítótól várnak.

A gyermek a mai életnek éppen olyan résztvevője, élvezője és szen
vedője, mint a felnőttek. A legkisebbek éppen úgy tele vannak problémával, 
mint a serdülők. A vallástanítónak ismernie kell növendékeit. Tudnia kell' 
milyen a gyermek otthon, mivel foglalkozik, gondjai, örömei hogyan töltik 
ki éleiét. Keresztyén életét éppúgy ismernie kell, mint időnként jelentkező 
kételyeit.

A tanítvány minden órán meggyőzettetik és legyőzendő az ige tanítása 
által. Naponként új meg új hajnal kell felkeljen benne és olyan mértéktartás
sal kell vezetni a felemelkedés útján, hogy a hit magasságaiban biztosan jár
jon. Kételyek, kísértések előbb éljenek ‘a tanítóban, mint a gyermekben. A 
tanítvány szemével nézze a gyermeki megpróbáltatásokat s a tanító bölcse- 
ségével győzze le azokat. Szeretettel és szigorral, élete meggyőző példájá
val emelkedjék mindig a tanítványok fölé és lelkipásztori alázattal emelje fel 
a tanítványokat maga mellé. Tudjanak együtt imádkozni és tanulják meg 
egymástól Isten előtt egymásért és az egész egyházért imádkozni.

A tanítványokkal együtt a vallástanító mindig közösséget alkot. Az 
együttlévők száma akármilyen kicsiny, vagy akármilyen nagy, mindig nél
külözhetetlen az együttérző közösség megalakításának szükségessége. A val
lástanító tudja, hogy e célból van együtt a tanítványokkal. Meg kell napon
ként éreztetni, hogy nem csupán a tanítási órán vannak együtt, hanem 
lelki közösségben is. Szent közösségben, amelyben szemlélik Istennek magasz
tos dicsőségét és kinyilváníttatik előttük Istennek minden hitetlen elől el
rejtett dicsősége.

A gyermekek szent közösségben való seregeltetése és egybentartása 
előre vetítik bennük a jövő nagy gyülekezeti közösségének keretét, vázát, a 
gyülekezetnek, a világból kihívottaknak szent közösségét. Tükör által lát
tatik ez minden tanítási órán és a nevelési cél nem más, mint ezt a kívánsá
got tudatosítani, állandósítani és megváltoztathatatlanná tenni.

5. Tananyag.
Egyházunk nevelési programmja szerint a tananyag ebben az iskola

fajban a következő anyagokat foglalja magában: Bibliai történet, Káté, Egye
temes- és Magyar Egyháztörténelem,' Hit- és Erkölcstan, imádság- és ének
tanítás.

Az alsó négy osztályban a tanítás anyaga legfőképpen a bibliai törté
netek válogatott és az üdvtörténet követelményei szerint rendbe szedett 
tanítási egységei. Az első két osztályban, legfőképpen pedig az első évben 
a történetek egyszerű utánmondásra alkalmas formában való előadásával kell 
tanítani. Ez a gyakorlat mindaddig folytatandó, míg az osztály mindegyik 
növendéke önmaga olvasó képessége szerint önállóan meg nem értheti a 
könyv nyomtatott szövegét. A gyermek azon korában, amikor látott és olva
sott szöveget tanulni képes, tanulásában mindig ismerje fel a magyarázat és 
nyomtatott szöveg azonosságát, de egyben a rideg betűk láttán újuljon meg 
benne az az élmény is, amit az előadott szép beszéd első hallásakor újjon- 
gással fogadott gyermeki lelke. A harmadik osztálytól kezdődően a szent 
szöveg mélyebb értelmezésére kell időt és bőséges alkalmat találni. Közös 
munka eredménye után az osztály minden gyermeke olyan helyzetbe jutta
tandó, hogy a megtanított történetben egyénileg is felfedezni képes legyen 
gyermeki egyénisége és lelkisége számára feledhetetlen részletek és egészek 
elmélyült és az egész életre kiható hatásait. A harmadik-negyedik osztály

4. Tanítványok.



bán a vallástanitó munkája többnyire közös munkává alakul át: minden anyag 
az első ismertetés után közös munkában világosodik meg az egész osztály 
nyilvánossága előtt. Amíg az első két osztályban az aranymondások szósze
rinti betanítása nélkülözhetetlen, addig a harmadik-negyedik osztályban a tör
ténet szövegének bibliai koncepciója tudatosítódik, egyben személy szerint 
égy mélyíttetik el, hogy minden történetből minden gyermek kapjon magá
nak bölcs intelmet, hasznos tanítást, erősítő útravalót és értelmet csiszoló, 
hitet építő tartalmat. A gyermekek az 1—IV. iskolai évben nyerik el hitük 
6(ry életre szóló bibliai anyagi megalapozását. A friss gyermeki lélekben 
benne marad kitörölhetetlenül az akkor tanult anyag s bevésődnek a képek, 
Abrahám, Dávid, az apostolok és legfőképpen maga Jézus, akkor váljanak 
egész életükre döntő tényezőkké.

Az ötödik osztály tananyagának sem a könyvi formája, sem a tanítási 
alakja nem engedi meg a koncentrikus körök gyakorlatának folytatását. Itt 
is a Biblia történetei adatnak a növendékek elé, de a tanításon van a hang
súly és méginkább a tanítási egységek rendszerén. Az analízisek után a szin
tézisek időszaka ez, amikor a gyermeknek az Írásban való egyéni tájékozódás 
útján annak reá való közvetlen hatásaira kell alkalmat találni. Ismétlések 
nélkül fedezze fel a régi anyagban is az újat a tanuló s az új anyagban is 
a régi tanítást, de ebben a figyelve tanuló személyes érdeklődését teljesen 
lekötő tevékenységében a tanító eljárása legyen mindinkább passzívvá és 
fokozatosan lendüljön aktív formába a gyermek és az egész osztály érdek
lődése.

A bibliai történetekkel párhuzamosan a tantervben megjelölt formában 
kell Luther Kis Kátéját tanítani. A legelső órákon rettenetes küzdelmekbe 
kerül a látszólag nagyon nehéz és az értelmet túlterhelő szöveg megtanítása. 
A tiszta tan, a tiszta szöveg, a hamisítatlan igazság és a megfellebbezhetetlen 
hit kötött tétele' a mesevilág képzelet-ködében elkényeztetett gyermeki lélek 
számára az első kemény eledel. Éppen ez és a Káté abszolút súlyossága 
győzi meg nem annyira a vallástanítót, mint inkább a gyermeket arról, hogy 
a vallástanítási órán adatik neki a legtöbb, a legsúlyosabb, a.legértelmesebb, 
az élet és a halál szempontjából legfontosabb tanítás. Ezekben a felismerések
ben, aki ezt növendékeivel együtt átéli és bennük ezeket a hatásokat fel
fedezi, oldódik fel a kátétanításnak minden nehézsége, problematikája és 
pedagógiai, pszichológiai gondja. Az ilyenek számára lényegtelen ez a kér
dés: illusztrálni kell-e bibliai történetekkel a Káté nehéz szövegét?

Az egyetemes egyháztörténet anyagában a keresztyén világ életének 
küzdelmeit és örömeit ismeri meg a tanítvány. A Jézus Krisztus által meg
ragadott lelkek, egyének és tömegek egyaránt vitetnek a történelem meg
jelenítő lapjain a kezdettől az örökkévalóság kárpitjáig. Ezt kell szemléltetni 
az ifjúsággal. Akik a Lélek által megragadtattak s akik életüket Krisztus 
ügyére tették fel, azok elevenednek fel a múltnak nem ködbetűnő, hanem a 
múltból újra-újra feltünedező eleven élet formáiban. Üjra élnek minden órán, 
hogy ezt a szép életet ajánlják a ma élőknek, felnőtteknek és gyermekeknek 
követendő példaképpen. Saját és idegen népek kiválasztottjai és Krisztus 
seregébe besorozottjai vonulnak el a tanító megjelenített magyarázatai nyo
mán s képek, elevenítő szándékok híjján is maga a rideg történés, amely 
mindig Isten tudtával való, beszél, mutat és ajánl mindig valami jót, igazat, 
nemeset és a hűségben való megállás oszthatatlan örömeit. Az egyetemes 
egyháztörténelem tanításának és tanulásának nem lényegtelen és elrejthető 
célja a következő: az Isten előtt legnagyobb nép a leghívebb nép, nem kiváló 
embert szeret Isten, hanem az ö t követő gyermekét és gyermekeit szereti 
Isten, akit és akiket, akár múltban éltek, akár ma élnek, mindenkinek sze
retni kell.

A magyar egyháztörténelem fényes lapjai nemzeti érzések, hagyomá
nyok látható és láthatatlan világába ' vezetik bele^ az ifjúságot. Nem 
szabad itt az emberi tévedéseket erényekké átformálni, de nem ildomos
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-az erényeket leértékelni. Az igazságot az igazságnak megfelelően kell taní
tani. A vezetettek és vezetők dicsőségei, mártíromságai, egyházi és nemzeti 
életünkben, hazai történetünkben az élen járó .cselekedetei nem a hiú ábrán
dozás csak passzivitást kiváltó hatásait kell eredményezzék, hanem a múlt 
és jelen kiáltó ellentéteit kell éppen ennek az anyagnak tanítása kapcsán át
hidalni. A legszebb és élő keresztyén múlt nemzetet építő és formáló csele
kedetei keltsék életre az ifjúban azt az érzést, hogy nincs nemzet élő keresz- 
tyénség nélkül és hazánk élete a hit által tartatott meg minden időben. Tuda
tosítani kell az ifjúságban azt, hogy Jézus Krisztus ahogy beleszólt nemzeti 
múltúnkban szerepet vállalt eleink életébe és gondolataiba, ez sem az ismer
tetett személyekkel kapcsolatban, sem az eseményekkel vonatkozásban, nem 
lezárt gesztus Isten részéről, hanem folyamatos cselekedet, melyet velünk 
kapcsolatban a jövő nemzédék fog megtanulni. A magyar nemzet keresztyén 
egyházi történelmében Isten akaratának emberekbe és történésekbe való vetí
tései hasonló cselekvési szándékok megvalósítására kész óhajait és szán
dékait váltsa ki a tanítás a növendékekből. Végül ebben az anyagban nem 
lehet és nincs semmi polémia, semmi apológia, ez az anyag az egyetlen tiszta 
magyar történelem, amelyről a gyermeknek tudnia kell, hogy ez az övé 
és neki ezt követni kell.

Az általános iskola vallástanítáái anyagának koronája a nyolcadik osztály 
Hit- és erkölcstan anyaga. A Kis Káté szelleme lengi át formailag és tar
talmilag, de a vallástanítónak a maga felelősségének megilletődöttségében, 
a világegyház nagy közösségének hitelvi egységét elhatároló fogalmazását, 
úgy kell nyújtani, hogy a szövegnek, azaz a tannak értelmet világosító, hitet 
építő, Krisztushoz vezető, az emberi életformát átalakító és megjavító ereje 
minden növendék által észrevehető legyen. A vallástanító hiszi és éli azt, 
amit mond, a növendék, azaz az ifjú megtanulja a szöveget és imádsággal 
kell gondolni arra, hogy a szövegből Krisztus akarata által hit legyen. Cso
dák sorozatára van szükség, s az a vallástanító, aki feltétel nélkül hisz 
Krisztus csodáiban, a tanítás hitet kiváltó erejében Krisztus minden órán 
jelenvaló kegyelme alapján hisz.

Ez a tananyag választóvíz. Ezen áll, épül és ezen bukik vagy süllyed el 
a tanítás. A hét év mindig emelkedő nevelői munkája után visszafejlődés
nek vagy hátrakanyarodásnak semmi helye nincsen. Maga a tankönyv szö
vege párosulva a vallástanító hitének tudásbeli adataival, legyen mindig 
tanítás és igéknek közlései, mintha Krisztust, mint tanítót szólaltatná meg. 
A Krisztusban gyarapuló ismeret nem tesz felfuvalkodottá egyetlen egy 
ifjút sem, hanem a hitben alázatossá és Isten iránt örök hűségben 
engedelmessé. Minden órán érezze minden gyermek, de maga a vallástanító 
is, hogy a Szentlélek jelenléte nélkül tanítás nincs.*

Az imádság tanítása nemcsak az első évek első 5—10 órájának anyaga. 
Az imádkozó vallástanító magatartásán van a hangsúly. Ahogy önmagába

* Jegyzet. A Vili. osztály anyagával kapcsolatban kívánatosnak lát
szik a konfirmációi anyaggal, illetőleg tanítással való párhuzam megoldása. 
Tarthatatlan helyzet ugyanis az, hogy a gyermekek a hittanórán és a kon
firmációi oktatásban párhuzamosan tanulnak lényegileg azonos (hit- és 
erkölcstani jellegű) anyagot, különböző s gyakran egyáltalán össze nem 
hangolt tankönyvekből. Ezenfelül olyan idői és szellemi megterhelésben is 
részesülnek (heti 2 hittanóra, 5—6 konfir. óra),_ ami nem kívánatos ellen
kezést szül gyermekben és szülőben egyaránt. Kívánatos tehát, hogy legyen 
a VIII. o. anyaga egyúttal konfirmációra is előkészítő anyag. A konfirmá
ció előtti utolsó négy hétben azután foglalkozzék a konfirmációt végző 
parochus a gyermekekkel heti 2—3 órában tisztán pásztorilag, ami azonban 
újabb tananyaggal már ne terhelje őket. A konf. vizsgán azután felelhetnek 
a VIII. o. megfelelő anyagából. (Szentségek, egyház.)



mélved, ahogy a boldogság dicsfénye az arcán fellángol és a hálaadás öröme 
hangját és annak színét átforrósítja, ez vezeti él a gyermeket az imádság 
tanulásának észrevehetetlen, boldog örömeihez. Unalom nélkül kell szótagok 
és szavak ismételgetően előadott vontatott formájában állandóan imádkozni, 
később és növekedő gyermekeknél pedig a kötött könnyű szövegek és a kö
tetlen, de érthető imák mondása közben áhítatban élni és áhítatot kelteni. 
Az imádságtanítás egyetlen célja: gyermek és ifjú higyje és vallja: az 
imádság mindennapi kenyér.

Az egyházi ének tanításával kapcsolatban szakítanunk kell azzal az 
önáltatással, hogy éneklő egyház vagyunk. Inkább a cél az, hogy (éneklő 
egyház legyünk. Óráinkon nem lehet elég sokat énekeltetni. A gyermek 
számára nincs könnyű és nincs nehéz ének, sem a szöveg, sem a dallam 
tekintetében. Az ének megtanítása először szövegében kezdődik, azután a 
dallam megtanításában folytatódik és itt köszönhet ennél a tananyagnál a 
vallástanítás rendkívül sokat az általános iskola nagyszerű énektanításának. 
Itt valóban a két tanítási tevékenységnek módszerben és rendszerben telje
sen össze kell hangolódnia. A megadott kötelező tananyag mindig a minimum.

6. Egy tanítási óra.
Imádsággal kell kezdeni minden vallástanítási órát. Imádságnak tekin

tendő az éneklés is. Tehát helyes sorrend így képzelendő el: éneklés, imád
ság, bibliaolvasás (lehetőleg az osztály tananyagának, az egyházi évnek 
megfelelően választott rövidebb szakasz, vagy néhány vers), a felolvasott 
szöveg rövid megmagyarázása. Az iskolai rend szamonvétele (hiányzók, 
templom-mulasztók, vasárnapi iskolai részvétel stb.), az előző óra anyagá- 
nak számonkérése, a legrövidebb tananyagról is az óra 30—40%-át kitevő
magyarázat a magyarázat elfogadásának és megértésének megállapítása, 
imádság, ének.

Ez a megadott rend a gyakorlatban évtizedek óta mint leghelyesebb
rend alakult ki. Szükséges ennek pontos megtartása azzal a feltétellel, hogy 
a vallástanító, főként a magyarázatra való tekintettel időzavarba soha ne 
kerüljön.

Az órán való fegyelmezés kérdése, az óránként való osztályozás kérdése, 
valamint a félévenként és évvégén való. osztályozás mind attól az egyetlen 
egy körülménytől függ, hogy a tanítási órákon a rend betartassák. Maga 
a keret annyira fegyelmező jellegű éppen tartalmánál és belső értékeinél 
fogva, hogy a külső fegyelmezésre és a fenyítő szigorra (természetesen nem 
szabad testi fenyítésre gondolni) a legritkább esetben kerülhet a sor.

Bizonyosan vannak azonban olyan órák, amikor az iskolában tapasz
talható nyugtalanság vagy más körülmények miatt a vallástanító változtat 
ezen a renden. De ezt pedagógiai bölcseséggel végezze s ne válhassék uzus 
vagy abuzus belőle.

7. Módszertani követelések.
A vallástanító pedagógiai neveltetése folyamán, tehát akár tanítói ok

levéllel, akár lelkész! oklevéllel rendelkezik, elsajátított bizonyos iskolás 
módszertant. Jó pedagógus kezében minden avultnak látszó módszer is hasz
nosnak bizonyulhat. Rossz pedagógus kezében a legjobb módszer használata 
is eredménytelenségre vezet.

A valiáspedagógia és általános pedagógia közötti különbségtételt han
goztatva, de bízva abban is, hogy a vallástanítás maga világszerte a mai 
vajúdó állapotából esetleg a közeljövőben nagyon sikeres és könnyen kezel
hető módszer ismertetésére juthat el, nem köthető meg éppen ezért senkinek 
módszertani tekintetben a keze. Nem kárhoztatható a módszernélküli módszer 
sem és ajánlatos még ma is a valláslélektani iskola módszertani elgondolásá
nak sok hasznos tétele.

397'
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A vallástanítás módszerének jövő gyakorlata szempontjából ajánlatos 
volna tapasztalt és hosszú évek óta vallástanításban tevékenykedő vallás- 
tanítók számára a következő, már a humánus tárgyaknál a gyakorlatban 
többé-kevésbbé bevált két módszertani eljárás. Az egyik az úgynevezett 
globális tanítás. Ez különösen a számtan, írás, olvasás tanításánál alkal
maz tátik. Ennek a redszernek követelése az, hogy az anyag egészét veszi 
és adja és az egészből megy a részekre át s úgy dolgozza fel a részleteket 
és hasznosítja az egész anyag értelmezésénél és alkalmazásánál. A másik 
eljárás az úgynevezett csoporttanítás, Ennek gyakorlata a következő: A 
növendékeket négyes csoportokra osztják. A négy növendéknek adatik a 
tanítandó anyag és annak problémája és a négy közül a legkiválóbb gyer
mek kéri számon három társától a szóbanforgó kérdés megértését. Rá kell 
ismernünk ebben a. gyakorlatban a nagyon régi vasárnapi iskolás tanítás 
egyik módszerére.

Mivel a vallástanítási óra módszeres kísérletezésekre alkalmat nem 
adhat, éppen szent tárgya miatt, nagyon ajánlatos régi és újabb módszer
tani követelésekkel szemben az óvatos és bölcsen merész gyakorlat alkal
mazása. Minden osztályban a gyermekek sajátos lelki alkata és összetétele 
szerint, sőt az ünnepkörök elkötelező sajátosságai miatt is valószínűsíthető 
az, hogy sok módszerrel, de mindig egy rendszer szerint kell eljárnunk:
A gyermekeknek és az ifjaknak a .tankönyvek szövege és az Írás szövege, 
vagy az énekeskönyv szövege tekintetében tökéletes és soha el nem felejt
hető ismerettel kell meggazdagodniok.

Annyi nehéz körülmények között végigtanított vallástanítási év után 
egyházunk nyilvánossága előtt egyetlen feladat áll: a hitnek dolgaira kell ' 
megtanítani egyházunk ifjúságát, még pedig úgy, hogy ezt ők az életük 
minden szakaszában szellemi érettségük állapotának megfelelően előbb a 
megtanult szöveg alapján, később pedig hitük meggyőződése szerint szöve- 
gezett formában állandóan hibátlanul és félreértésekre alkalmat nem adó for
mában tudják önmaguk és bármely közösség számára vagy előtt meg
szövegezni.

8. Iskolai igehirdetés.
A vallástanítás iskolai igehirdetés. Azaz gyermekek között tanítás for

májában hirdetve adatik Isten igéje. Ez a definíció érteti meg bizonyos 
tekintetben a módszertani szabályokon és követeléseken való felülemelkedés 
jogát.

Viszont a meghatározás világos felismerése elkötelezi úgy a vallás
tanítót, mint a növendéksereget arra az áhítatra, amely templomainkban 
mesterkéltség nélküli, természetes, boldog áhítatban nyilvánul meg.

Csodával határos az, hogy a gyermekek zajától és nyugtalanságától 
hangos és a pedagógia követelményeit nem mindig kielégítő termekben 
istentisztelet és igehirdetés végeztetik felszentelt és interna vocatio alapján 
laikusok által végzett vallástanítás gyakorlatában. De amennyire hihetetlenül 
nehéz ezt elgondolni, a mindennapi életben ez a cél elsősorban a gyermekek 
akarata szerint így valósul meg. A tantermek igehirdetésében realizálódik ez 
a bibliai igazság: Egymás hite által erősíttetik a közösség.

Az iskolai gyülekezeti közösség funkciói egyszerűek. Beszédben és hall
gatásban, közös imádságban és együttes éneklésben mutatkozik meg. Litur
giái rendje a tanítási óra kerete, de ez a kötetlenül kötött formájú iskolai 
istentiszteleti liturgia alkalmas kell legyen arra, hogy az itt épülő kis közös
ségek a nagy közösségbe való beépítésre alkalmassá tétessenek. Minden 
iskolai közösség egy-egy előgyülekezet és egyben a jövendő gyülekezete.

9. Gyülekezeti közösségre nevelés.
A vallástanító előtt világosan áll, mert benne él, a gyülekezet. A 

gyermekek és az ifjak közösségekben készíttetnek elő a gyülekezet, számára.
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Az ő leendő gyülekezetük több mint iskolai gyülekezetük, de ez az előbbi
nek mása.

Nyolc éves nevelésnek a tanítási anyag mellett való ez a célkitűzése 
egy olyan realitás, egyetlen valóságra való ránevelési cél, amely a vallás
tanítóban leplezhetetlen örömet, a gyermekekben pedig a fokozódó vágya
kozás érzéseit kell felkeltse. A gyermekek még nem lelkészek és nem fele
lős tényezők, de utánzási képességeikben az iskolai közösségekben készítik 
elő önmagukat a leendő gyülekezetben való részvételre és az abban való 
szíves, természetes és önkéntes szolgálatra. Ezért a tanítás bármely anya
gával kapcsolatban egyetlen alkalmat sem szabad elmulasztani, Krisztus 
igazi gyülekezetének megrajzolása érdekében. A gyermekek szeme előtt lévő 
iskolai gyülekezet hiányaival és a felnőttek gyülekezete a maga sömörgőzé- 
seivel is nem azt mutatják, amitől irtózni és távolodni kell, hanem éppen 
ezek láttán a lelkipásztori bölcseség találjon alkalmat már a legzsengébb 
korban arra, hogy a hibák miképpen küszöbölhetők ki. Így történhetik meg 
az, hogy a vallástanító neveli a gyermeket a kis közösségben, az úgyneve
zett iskolai közösségben és a növendék neveli magát már előre a felnőttek 
gyülekezete számára, hogy abban ő jobb és hibátlan tag legyen.

A gyülekezeti életre való nevelés úgynevezett észrevehetetlen munka. 
Különösen a legelején az. A vallástanító ne erőltesse ezt a nevelési célt. A 
gyermekek és az ifjúság önmagától jusson rá erre a nevelési célra. Ha ez 
az eredmény a gyermekekből kiindulóan. mint közösségi óhaj nyilatkozik 
meg, az eredmény teljes s a tanítás tökéletesen elérte célját.

Nem a gyülekezet, hanem egy gyülekezet számára neveltetik az ifjú
ság. Nem mindig annak a gyülekezetnek a számára, amelyben a tanítás 
végeztetik. De a tanulóban a legvégső fokon tudatosítani kell azt a remény
séget, hogy nincs a világnak egyetlen pontja, ahol az ő számára rendelt 
evangélikus gyülekezet meg ne volna. A lokális célok fölé a partikuláris el
gondolások fölött az egyetemes egyház gondolata így neveltetik bele a gyer
mek leikébe, azaz az iskolájából az ifjú akárhová kerül, az iskolából mindig 
a gyülekezetbe kívánkozzék a legelsősorban bele. Sok közösségnek lehet tagja, 
de minden egyebet megelőz az, hogy evangélikus gyülekezetének legyen 
tagja.

Minden tanítási anyagban nem naponként, hanem bizonyos időközök
ben alkalom adódik arra, hogy a jövőnek ez a képe a gyermek és az ifjú 
előtt tisztáztassék.' A lelkipásztori beszélgetés egy alkalmat se mulasszon el 
ilyen irányban. A vallástanító az általános iskolai tanítás végén a gimnáziumba 
lépő gyermekétől így búcsúzik el: viszontlátásra a gimnáziumi gyülekezet
ben, a tovább nem tanuló növendékétől pedig így búcsúzik el: továbbra is 
együtt maradunk a gyülekezetben.

10. Az új egyház új ifjúsága.
A megújulóban lévő egyházak tökéletesedni akarnak új életformájuk 

átélésében s ez nemcsak gondolati tevékenység, hanem gyakorlati élet is kell 
egyben legyen. Az egyház felnőttjeit megújító minden fáradozás világszerte 
eredményes és hazai területeken is nagy látható jelei vannak a megújulásnak, 
nagy kiesés lenne, ha ebből a folyamatból az ifjúságot bárki is kivonni 
akarná. Sőt mindenekelőtt és mindennél fontosabb, hogy a megújuló egyház
nak a megújulása éppen a legifjabb korban - lévő gyermekeknél is meg
legyen.

A felnőttek számára rendezett kegyességi alkalmak a gyermekek köré
ben csak részben valósíthatók meg, a vallástanítás a maga munkamezején 
arra azonban talál alkalmat, hogy a megszabott tanyag nyújtása mellett 
időnkint és esetenkint közli a megújuló mozgalmak elhatározó _ nagy ered
ményeit és eseményeit. Esetleg betekintést nyújt az ifjúság számára ezek
nek a történéseknek nagy jelentőségű mozgalmaiba.
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Ha az ifjúság és növendékek a megújulás tényét az újdonság. vára
kozásán túl, mint egyházi szükségességet és a nemzet életére jótékony ha
tást gyakorló erkölcsi megtisztulást felismerik, akkor ebben a látásukban 
megindul bennük az öntevékenység az egyéni résztvenni akarás szándéka 
és készsége is. A vallástanító kötelessége és feladata a növendéksereg e 
lelki alkatát és állapotát észrevenni s az észreve vés pillanatában cselekedni,

11. Gyűlölet nélküli élet.
Iskoláinkban a felekezeti gyűlölködés elleni küzdelem parancs. A múlt

ban ez ellen a törvény ellen tudva és tudatlanul, szándékosan és akaratlanul 
vétett valamennyi egyház. Ha nincs is helye a felekezeti gyűlölködésnek, 
nem titkolhatjuk, hogy a római egyháztól áthidalhatatlan tanbeli különbségek 
választanak el bennünket. Ezekre teljes nyugodtsággal, de nagyon határo
zottan rá kell mutatnunk. Egyházunk tiszta tanítását, a reformáció örök
ségét pozitív formában kell előadnunk S az eltérésekre így rámutatnunk.

A vallástanító, ha személy szerint bármily könnyű vagy bármily nehéz 
feladat ez számára, kell vállalja ezt az írott és íratlan törvényt, mert néki 
lehet és kell tudnia a religio dolgait úgy tanítani, hogy annak igazsága a 
felekezeti gyűlölködés nélkül érvényesülhessen.

Olyan új ifjúság növekszik majd ebben az új szellemben tanító val
lástanító sereg keze alatt, akik a gyűlölet nélküli élet tisztaságaiban neve- 
kedvén fel, egyénenkint alkalmasak a megújulásra és a megújult egyházban 
való tagságra.

12. Konfirmáció.
Az általános iskolai tanítás legutolsó heteiben végeztetik el az egyház 

lelkésze által a növendékek konfirmációja. Ezt a külön teljesen egyházi 
célok szerint rendezett nevelést a vallástanítónak párhuzamosan kell látnia 
és tnunkaprogrammjában tudatosítania. A konfirmációi oktatásban részi vevő 
ifjúsággal a tananyag tanítása, a személyes nevelés kérdéseiben hozzá kell 
simulni a konfirmációt végző lelkész lelkipásztori munkájához.

De így a közössé váló munkán felül a vallástanító előtt felmagasztosut 
a másik, nem kevésbbé fontos pedagógiai célkitűzés, hogy saját, az álta
lános iskolát végző növendékeit hitükben megszilárdítsa és megerősítse. 
Ennek á hiánya mindig megyolt s ennek a. szükségessége napjainkban ellent
mondást nem ismerő parancs.

Tehát az általános Vili. osztály a tanulók legtöbbjénél nem az iskolá
tól és a vallásos neveléstől való búcsúzkodó alkalmak,, hanem inkább af nyolc- 
év vallástanítási munkájában felfedezett hiányok kijavítása és pótlása és. 
személyenként való olyan végrendelethez hasonló egyéni tanítások nyújtása, 
amelyből minden ifjú erősödést kell nyerjen. Akinek kevés tudása van, 
annak pótoltassák a tudása, akinek hitbeli aggályai vannak, abban nvőzet- 
tessék le a kételkedés. Akiben az egyházellenesség csírái fedezhetők fel, 
az Krisztus szeretetével gyŐzettessék le. Az általános iskola nyolcadik osztá
lyát befejező evangélikus növendék csak ezzel a vallomással búcsúzhatik 
vallástanítójától: megváltott ember vagyok és békességem van Istennel, 
benne élek egyházamban és békés életet nyertem hitem által.* * 

*

Ezt az Utasítást az Egyetemes Presbitérium 1948. évi áorilis hó 22-érr 
tartott ülésében hozott határozatán alapuló felhatalmazással élve, jóváhagy
juk és 1948. évi szeptember hó 1-iki hatállyal életbeléptet jük.

Budapest, 1948. évi szeptember hó 5-én.
D. Radvánszky Albert s. k. Túróczy Zoltán s. k„

egyetemes felügyelő, püspök,
' világi elnök. h- egyházi elnök.



BELMISSZIÓI
MUNKAPROGRAMM

az 1948—49. évre



Nagy tiszteletű Lelkész Úr!

Az 1948—49. évi Belmissziói Munkaprogrammot nem külön 
kötetben kapják lelkésztársaink, hanem célszerűségi okokból a Lelki- 
pásztor mellékleteként sorozatosan. Kérem, hogy a szeretettel fel
kínált segítséget szeretettel fogadja és hűségesen használja fel.

A  Belmissziói Munkaprogrammon kívül foglalkozott a püspöki 
kar az új helyzet által megkívánt új munkaszemlélet kérdésével is. 
Ennek elvi és gyakorlati részéi egy munkaközösség dolgozta ki 
Zászkaliczky Pál esperes vezetésével. A munkálatot a püspöki kar 
a M ELE elnökén keresztül az egyházmegyei lelkészegyesületek elé 
viszi. Már itt felhívom erre a figyelmet. Ez a munkálat szerves 
része a Belmissziói Munkaprogramnmak.

Legyen Isten áldása közös munkánkon!

1948 szeptemberében.

A püspöki értekezlet megbízásából: 
T ú r  ó c z y Z o l t á n  

püspök.



I f j ú s á g i  m u n k a
G y e rm e k m u n k a

Vasárnapi iskola a gyülekezetépítés szolgálatában
A mindjobban terjedő gyülekezetépítés kifejezés a külmissziói területe

ken született meg és egy német misszionárius könyvében szerepelt először. 
A gyülekezetépítés, mint emberi tevékenység nem lehet más, csak odaszánt 
engedelmesség a Szentlélek Isten munkásságának, aki az egyes embereket 
élő kövekként építi bele abba az épületbe, amelynek alapköve Efézus 6, 20 
szerint az apostolok és próféták bizonyságtétele, tehát a teljes Szentírás és 
szegeletköve a Jézus Krisztus. A vasárnapi iskola, amely szolgálatát a gyer
mekek között végzi, ilyen értelemben szeretne gyülekezetépítő szolgálat lenni.

Hogy a vasárnapi iskola szolgálata miként tagozódik bele a gyülekezeti 
élet egészébe, hogy helyezkedik el a gyermekek között végzett evangéliumi 
szolgálatok között, az olyan elvi kérdés, amelyre itt nem térünk ki. Ennek 
a kérdésnek a tisztázását a Lelkipásztor 1948. májusi számában kísérelte meg. 
Most inkább néhány gyakorlati kérdést ragadunk ki.

1. Hogyan válasszuk ki a vasárnapi iskolai vezetőket?
A vasárnapi iskolai vezető laikus gyülekezeti munkás. A lelkész leg

bensőbb munkatársává kell válnia. Önkéntes munkás. Senkit sem lehet kény
szeríteni, vagy kötelezni erre a szolgálatra. Azokból kell választani, akiket 
elhívott az Or. Ha a gyülekezetben erőteljesen hangzik az evangélium hívó 
szava, egész biztosan többeket indít a Lélek a szolgálatra. Ha az aratni való 
sok és az arató kevés mégis, akkor ez annak a bizonysága, hogy evangélizá- 
ciós hét beállítására van szüksége a gyülekezetnek — és kérni kell az ara
tás Urát.

Egy bizonyos lelki érettség bármennyire elsőrendű és alapvető követel
mény a vasárnapi iskolai vezetőnél, önmagában nem elegendő. Nagyon nagy 
a kísértés, hogy mivel „csak" gyermekek között folyik a szolgálat, meg
elégszünk egy kis felbuzdulással és jószándékkal és felkészületlenül állítunk 
munkába valakit. Isten nem csak ébreszteni, hanem öltöztetni is akar. A fejün
ket, értelmünket is szolgálatába akarja állítani. Ezért mondja: az idvesség 
sisakját is felvegyétek! (Efézus 6, 17.) Képzett vezetőkre van szükség. A ki
képzést a mind sűrűbbé váló vezetőképző tanfolyamok segítik elő. Amint 
ez sok gyülekezetben megtörtént már. maga a gyülekezet segítse elő anya
gilag, hogy a vasárnapi iskola vezetői valamelyik tanfolyamon részt vehes
senek. Egy egyházmegye gyülekezetei összefoghatnak, hogy a kerületi vasár
napi iskolai megbízott segítségét igénybevéve közösen rendezzenek 4 napos.



vagy egy hetes tanfolyamot. A tanfolyamok célkitűzése kettős: hitébresztés 
és kiképzés. Ha más mód nincs, a gyülekezeten belül a lelkész is adhat ki; 
képzést. Jó segítséget nyújt itt a nemrég megjelent: Hogyan vezetem 
a vasárnapi iskolát c. könyv. (Megrendelhető Győrött, az Üj Harangszó 
kiadóhivatalánál 8 forintért.) Ezt a könyvet dolgozza át a lelkész a vezetők
kel együtt és a Vasárnapi Iskolai Vezető c. körlevélben közölt vázlatok alap
ján közösen készüljenek az órákra. (Megrendelhető ugyancsak az Üj Harang
szónál. Egy évre 20 Frt az előfizetés díja.) A kiképzésben részesült vezetőket 
segítse hozzá a gyülekezet, hogy a nyári vezetői táboron részt vehessenek 
Gyenesdiáson. További önképzésüket mindenképen elő kell segíteni és erre 
ösztönözni kell őket.

2. Hogyan tartson a lelkész előkészítőt a vezetőkkel?
A vasárnapi iskola vezetése nem a lelkész feladata, bár nem tagadhatja 

meg magától azt az örömöt, hogy olykor ő maga is szolgál a vasárnapi 
iskolában. A vasárnapi iskolai munkások felett a felügyelet gyakorlása azon
ban kötelessége. Olykor-olykor megtekinti, hogyan folyik a munka. A vasár
napi iskola meglátogatása azonban ne viselje magán a hivatalos ellenőrzés 
megfélemlítő jellegét. Ne történjék gyakran, se rajtaütésszerű váratlansággal. 
A váratlan betoppanás nem csak a rendesén fiatal vezetőt hozhatja zavarba,, 
hanem az egész óra menetét megzavarja, kivált, ha az óra közepén lép be 
a látogató. Mindég egy-két nappal előbb beszéljük meg a vezetővel, ha láto
gatásra kerül sor.

A felügyelet gyakorlásának legjobb módja nem is annyira az órák láto
gatása, mint inkább a vezetőkkel közösen tartott előkészület. Legjobb, ha 
minden egyes órára közösen készülnek. Ha ez valamilyen okból nem valósít
ható meg, akkor is rendszeresen jöjjön össze a vezetőkkel. Nem szabad egy
szerűen ráhagyatkozni a körlevélben közölt vázlatokra!

Az előkészítő óra ne legyen puszta mechanikus készülés. A vezetőknek 
lelki közösségre és munkaközösségre van szükségük. Ezt kell az előkészítő 
órákon megadni számukra. Alkalmat kell adni, hogy részletesen számolja
nak be az órákon és a látogatások alkalmával szerzett tapasztalataikról. 
Közösen imádkozhassanak akár egyes gyermekekért, vagy családokért. A taní
tásra kijelölt ige felett először személyes beszélgetést lehet folytatni, hogy 
az ige üzenete közvetlenül hathasson a vezetőkre. Ne nyújtsuk ezt azonban 
túlzottan hosszúra, hogy elegendő idő maradjon a vezérfonal áttanulmányo
zására. A vezérfonal nem igényli a szószerinti felhasználást, sőt szükségessé 
teszi, hogy ahol kívánatosnak tetszik, módosítsuk, a helyi körülményekhez 
hozzáigazítsuk.

Ha a lelkész úgy érzi, hogy nem eléggé járatos a vasárnapi iskolai 
kérdésekben, nem kell azért az előkészítő óráktól visszahúzódnia. Hiszen nem 
szakelőadást várnak tőle, hanem mindenekelőtt a testvéri közösséget. A vasár
napi iskolás munkamód különben sem ördöngős nagy tudomány. Egy-két elő
készítő óra után hamar beletalálja magát az ember, ha érdeklődés és alázat' 
van benne.

3. Sáfárság a vasárnapi iskolában.
A vasárnapi iskolai vezetők nem alkotnak szervezetet, vagy országos 

egyesületet. A közös munka és a vasárnap estéken egymásért, szolgálatukért 
és a kicsinyekért mondott imádság által tartoznak egy táborba. Hogy a vasár
napi iskola országszerte végezhesse gyülekezetépítő szolgálatát, ezért anyagi 
felelősséget is éreznek. Legtöbben saját maguk fizetnek elő a vezetők havi 
körlevelére. Ott is, ahol a gyülekezet rendeli meg számukra a körlevelet, 
önkéntes megajánlásaikkal segítik elő az országos munkát, a körlevél fenn
tartását, kiadványok megjelentetését, tanfolyamok és konferenciák rendezését.
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A vasárnapi iskola, mint egyházi mozgalom a saját lábán áll. Anyagiakkal is 
szolgálni akarja a gyülekezetépítés ügyét.

A sáfárság gondolatát nem csak a vezetők között, hanem a gyermekek 
szívében is elevenné kell tenni. Itt még bőven vannak feladatok. Ha csak 
filléreket is, de minden egyes vasárnapi iskolai összejövetelen adakozzanak 
a gyermekek. Meg kell magyarázni előttük, hogy milyen célra adják adomá
nyaikat. Az a megállapodás, hogy a gyermekek adományainak 50%-a a helyi 
vasárnapi iskola céljait szolgálja, 25% az országos munka, 25% pedig egy
előre egy árva gyermek neveltetésének költségeit szolgálja. Az egyik óra 
minden hónapban külmissziói óra. Ekkor a külmissziói perselyt tesszük ki, 
vagy a külmissziói bélyeget vásárolhatják meg a gyermekek. (Kérhető: Dart- 
hauser László ev. lelkész, Budapest, XII., Böszörményi-út 5/a.)

4. A vasárnapi iskola az egész gyülekezet szíve ügye.
A vasárnapi iskola nem lehet csak a lelkész és egy néhány vezető szíve 

ügye, — az egész gyülekezet szíve ügyévé kell válnia. Hogyan válhatik 
a vasárnapi iskola a gyülekezet szíve ügyévé, ha a gyülekezet számos tagja 
nem tud róla, vagy csak éppen a nevéről tud. Aki pusztán az elnevezésből 
kiindulva próbál fogalmat alkotni a munkáról, annak hamis elképzelései lesz
nek. Az „iskola" megjelölés sokakat megtéveszt. Éppen ezért szó volt már 
a névváltoztatásról is. Az egyes csoportok megjelölésére a „gyermek-gyüle
kezet", az országos munkáéra pedig az evangélikus egyház „gyermek-misz- 
sziója" látszott megfelelőnek. Teljes egyöntetűség azonban nem tudott ki
alakulni, így az elnevezésben egyelőre nincs változás. A gyülekezet felelősség- 
érzetét azonban a munka megismertetése által is tervszerűen kell felébresz
teni. Az egyik budapesti gyülekezetben a presbiteri gyűlésen külön ismer
tették a vasárnapi iskola célját, történetét és a gyülekezet kicsinyei között 
végzett szolgálatát. Ismertetés után az egész presbitérium meglátogatta az 
egyik vasárnapi iskolai csoportot. Sokan egész őszintén bevallották, hogy 
eddig tulajdonképen nem is tudták, hogy ez a vasárnapi iskola. Szülői érte
kezleteken sem árt a vasárnapi-iskola munkájáról tájékoztatást adni. A gyüle
kezet szélesebb köre előtt legmegfelelőbb jól előkészített vasárnapi iskolás 
ünnepség keretében felhívni a gyülekezet figyelmét erre a fontos szolgálatra. 
Egy ilyen ünnepség programmja a következőképen alakulhat:

5. Vasárnapi iskolai ünnepély programmja.
1. Gyülekezeti ének: 255, 1—4. v.
2. Egy gyermek bejelenti az ünnepélyt.
3. Gyermekek vasárnapi iskolás énekeket énekelnek.
4. Szavalat.
5. Előadás.
6. Szavalat.
7. Gyermekek éneke.
8. A presbitérium egyik tagjának, a nőegyesület egyik tagjának, egy 

volt vasárnap iskolásnak bizonyságtétele a vasárnapi iskolai munka 
fontosságáról.

9. Az egész gyülekezet énekli: Fel barátim ... 1. v.
10. Az egyik vezető a vasárnapi iskola céljaira való adakozásra hívja 

a jelenlevőket. (Részletesen megemlítendő, hogy az offertorium 
50%-a a helyi munka céljait szolgálja (teremtakarítási díj, Biblia 
a gyermekek számára, vezetők képzése stb. a helyi szükséglet sze
rint), 25% az országos munka továbbviteléhez ad segítséget és 
25% egy a vasárnapi iskolás gyermekek által országosan vállalt 
árva neveltetési költségeire fordíttatik.)

11. A lelkész imádsága és áldás.
12. Gyülekezeti ének: 255, 7—9. v.
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6. Vasárnapi iskolás ünnepség előadásának vázlata.
Az előadás címe: A vasárnapi iskola a gyülekezet munkája.
Elnevezés. A vasárnapi iskolai munka most már csaknem valamennyi 

evangélikus gyülekezetben megtalálható. A felnőttek közül is egyre többen 
vannak, akik vasárnapi iskolába-jártak. Mind többen látják ennek a munkának 
áldását és nagy fontosságát. Mégis sokan vannak, akik a nevén kívül sokkal 
többet nem tudnak róla. Az elnevezésből pedig nehéz kikövetkeztetni, hogy 
mi is tulajdonképen a vasárnapi iskola. Minden évben találkozni olyan szülők
kel, akik azt mondják: még vasárnap is iskolába kell mennie szegény gyer
meknek? Sokan azt gondolják, hogy számtant, földrajzot és más világi isme
reteket tanítanak a vasárnapi iskolában és azt mondják, ez nem az egyház 
feladata. Egészen másképen gondolkoznak azok, akik nem az elnevezés után, 
hanem közvetlen tapasztalatból ismerik a vasárnapi iskolát. Ezeknek jó véle
ményük van erről a munkáról. Mindent elkövetnek, hogy gyermekük ponto
san ott legyen az órákon. Sokan még maguk is szívesen vesznek részt oly
kor. Az ilyenek közül vállalkoznak egy-egy gyermekcsoport vezetésére, ide
jük, pénzük odaáldozásával és imádságaikkal állnak a munka mögött.

Mi tulajdonképen a vasárnapi iskola9 Sokféleképen lehetne feleletet adni 
erre a kérdésre. A vasárnapi iskola Istentől rendelt alkalom a gyermekek 
evangélizálására. Általa Jézus Krisztushoz vezetjük a gyermekeket, akinél 
megtanulják Istent mennyei Atyaként szeretni, az ő akaratának gyermeki 
módon engedelmeskedni és egymást testvérként szeretni. Egyik püspökünk 
szerint: „Ebben a munkában nem az ismeretközlés oktató, iskolás szolgálata 
a fő, hanem a gyermekevangélium közlése.“ Inkább templom-illata van, mint 
iskolaszaga. Régente a keresztyén család végzett el sok mindent abból a szol
gálatból, amit most a vasárnapi iskola végez. A családi nevelésnek a meg- 
erőtelenedése és az a tapasztalat, hogy a keresztyén nevelés, a gyermekek 
evangelizálása is meggyöngült a családon belül, tette szükségessé a gyermek
istentiszteletnek azt az új módját, amit vasárnapi iskolának nevezünk. Sok 
gyermek számolhat be arról, hogy itt kapta kezébe a bibliát, itt érezte meg 
a Krisztusban való gyülekezeti közösség áldását, itt ébredt fel benne a hit.

A vasárnapi iskola története érdekesen világítja meg az eddig elmondot
takat. Bizonyára ismeretes, hogy a munka 168 évvel ezelőtt indult meg, 
1780-ban, Skóciában. Hume angol történetíró azt írja erről a korról: „Ez az 
ország erkölcsileg úgy el van süllyedve, hogy talán soha életre nem támad/* 
1780-ban London forradalmi lázongások következtében lángbaborult. Isten 
azonban a gonosz napokban is adja az ő Lelkét és ad jó alkalmakat. Ugyan
ebben az évben két áldott dolog is történt. Jenner felfedezte a himlő elleni 
védőoltást és Raikes megalapítja az első vasárnapi iskolát. Raikes (mond: 
Réksz) Róbert jónevű nyomdatulajdonos és újságíró volt Gloúcester (mond: 
Glucseszter) városában. Sokat adott a külsőségre. Házától a nyomdáig tartó 
utat, valahányszor végig ment rajta, reggel külön megsöpörtette, hogy be ne 
porozódjék a lakkcipője. Isten mégis ezt az embert indította fel, hogy a leg
nagyobb szennyben élő emberek között szolgáljon Jézus Krisztusnak. Először 
városa börtönét kezdte látogatni. Hamar belátta azonban, hogy korábban kell 
kezdeni; a gyermekek között. Most sem az úgynevezett jó gyermekek felé 
fordult, hanem a város maszatos utcakölykeit gyűjtötte össze. Az első vasár
napi iskola 30—40 gyermekből állott. Rakes lakásukon is meglátogatta őket. 
Vasárnap együtt ment velük templomba. A Bibliát olvasták közösen. Ma 30 
milliónál több világszerte a vasárnapi iskolába járó gyermekek száma. Sok 
gúnnyal, rosszindulattal kellett megküzdenie, de „öt év alatt 200.000 gyermek 
lelkét puhította meg Jézus, a gyermekek barátja, a vasárnapi iskolai vezetők 
igehirdetése és gondoskodó szeretete által". Száz év .múlva pedig szobrot 
emeltek emlékére Londonban a Themze partján. „Balkezében Bibliát tart, 
jobbkezével rámutat. Örök vasárnapi iskolás mozdulat és programm!"
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A vasárnapi iskola története a mi egyházunkban. A vasárnapi iskolai 
munka hamarosan átiépte Anglia határait. Hozzánk száz évvel később jutott 
el. Eleinte csak egyeseknek volt szíve ügye. Rossz szemmel nézték őket. 
Az első világháború után magától, szinte rohamosan terjedt el gyülekeze
teinkben. A második világháború után pedig egész meglepetésszerűen ki
mélyült és ki is szélesedett a munka. Több mint 600 vezető szolgál ma az 
evangéliummal a kicsinyek között. Legnagyobbrészt fiatalok. Falusi leányok, 
tanítók, diákok, gyári munkások vannak közöttük. Isten Lelke indította őket is 
a szolgálatra. Vasárnap este, mint egy láthatatlan tábor borulnak le Isten 
előtt és imádkoznak egymásért, az evangélium áldásáért a gyermekek között. 
Anyagilag is felelősséget éreznek a vasárnapi iskolai szolgálat országos ki
bontakozásáért. Így tudják fenntartani havonta megjelenő lapjukat, így teszik 
lehetővé újabb és újabb tanfolyamok rendezését új vezetők kiképzésére. Nem 
lehet azonban csak néhány vezető ügye a vasárnapi iskola, gyermekeink evan- 
gelizálása. Jézus és az apostolok tanítása szerint mi evangélikus keresztyé
nek: szent nép, királyi papság vagyunk. Valamilyen formában mindnyájunk
nak teljesítenie kell Jézus parancsát: engedjétek hozzám jönni a kisgyerme
keket! Azért küzdünk, hogy a Szentírás olvasása, gyermekeink evangelizá- 
lása ne csak egyesek ügye legyen, hanem az egész gyülekezet munkája 
legyen. Ezért tartjuk ezt a vasárnapi iskolai ünnepséget is.

.4 vasárnapi iskola helyzete az illető gyülekezetekben. Ezen a napon 
számba kell vennünk gyülekezetünk e nemű munkáját és eredményeit. (Itt 
elmondjuk a vasárnapi iskola történetét és helyzetét a helyi gyülekezetben; 
erőteljesen rámutatva a szükségletekre.)

.1 vasárnapi iskola a te ügyed is. A vasárnapi iskola szolgálata mögött 
ott kell állma az egész gyülekezetnek, ezért teneked is. Nem nyugtathatod 
meg magad azzal, hogy mások nagy buzgalommal végzik a munkát Hogyan 
képzeled azt, hogy a vasárnapi iskola az élet kenyereként adhatja a gyer
mekek kezébe a Bibliát, ha te nem élsz ezzel a kenyérrel? Hogyan hirdet
hetjük a gyermekek számára, hogy Jézus megtisztítja szívünket minden-bűn
től, ha te, a gyülekezet tagja, a bűnt eddig csak mindég a másik szívében 
kerested? Neked magadnak is el kell menned Jézushoz, a gyermekek barát
jához, .hogy a gyermekeket hozzá jönni segítsed. Azzal nem segítesz sem
mit, ha a korszellem és a mai fiatalság ellen panaszkodsz. Az az első lépés, 
amivel a vasárnapi iskola szolgálata mögé állhatsz, hogy magad számára 
iegalább olyan kívánatosnak és szükségesnek tartod az evangéliumot, mint 
a gyermekek számára. Csak ha ezt az első lépést nem hagytad ki, akkor 
tudsz igazán imádságoddal, pénzeddel, időddel és az Isten által számodra ki
rendelt. eszközökkel szolgálni. Akinek van füle, hallja meg ma Jézus szavát: 
Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket!

Benczúr László.



D iá k m u n k a  a  g y ü le k e z e tb e n
I. Néhány elvi meggondolás.

1. Szándékosan nem beszélünk diákszövetségi munkáról, hanem gyüle
kezeti diákmunkáról. Egyre világosabbá válik — mind dogmatikailag, mind 
egyháztörténetileg —, hogy az egyház . konkrét megjelenése a gyülekezel. 
Következéskép az egyház, a keresztyénség életének is a gyülekezetben kell 
lüktetnie. Isten is úgy vezeti újabban népét, hogy minden mozgalmi, egyesü
leti stb. lehetőségtó'l megfosztja lassankint s a gyülekezet ősformájára szo
rítja vissza. Vissza? Előre! A diákmunkáról is kell, hogy lehulljék minden 
egyesületesdi sallang s legyen a gyülekezet iskolás ifjúságának közössége.

2. A diákmunka határai. Felvetődik a kérdés, hogy hol a határ a gyer
mekmunka és a diákmunka között. Az általános iskola alsó tagozata volna 
talán a határ; a felső tagozat már a diákmunkába tartozik. Persze ez néha 
sok technikai nehézséggel jár (pl. más az ált. iskolások hitoktatója, mint 
a középiskolásoké). Meggondolandó, hogy nem kellene-e az ált. iskolai mun
kát külön megszervezni és ismét külön a középiskolásokét.

3. Mit tegyünk kötelezővéf Ideális az volna, ha ez a munka egészen 
önkéntesen menne. Általában inkább az alsó tagozat munkáját kell kötelező 
alapon végezni s az önkéntességre fokozatosan áttérni a felsősöknél. Leg
jobb, ha minden fokon vannak kötelező és önkéntes alkalmak is.

4. A bibliaköri módszer válságáról periodikusan visszatérőleg szoktunk 
beszélni. Valahogy úgy van ez is, mint a házasság; az is mindig „válságban 
van", de azért jobbat nem lúd kitalálni senki. Bibliaköri munkánk állandó 
válságát az okozza, hogy ehhez emberek kellenek — akár a házassághoz. 
A tapasztalat azt mutatja, hogy bibliaköri munka nélkül nincs igazi diák
munka.

.5. Ezt a munkát nem felnőttek végzik diákokon. Ezt magának a diák
ságnak kell végeznie önmagán. Mi csak irányítsuk, de ők csinálják.. Ifjakat 
ifjak által vezetni Krisztushoz, — ez a régi KIE-elv ma is érvényes. Vállal
nunk kell azt a kockázatot, hogy diák bibliakörvezetőkre bízunk rá diákokat. 
Sohasem lett volna egyház, ha Jézus nem vállalta volna a tizenkettő kocká
zatát. Péter és társai sem voltak különbek, — ránk sem bízatott kevesebb, — 
az Ígéretek nekünk is érvényesek!

II. Felsősök (15—18 évesek) munkaanyaga.
Előadássorozat az 1. félévre. Ezt a sorozatot az egyéni diákélet kér

dései közül válogattuk össze. Bevezető előadás után eszmecserét kell tartani.. 
A bevezető referátumot (esetleg kettőt, különböző szempontú megvilágítással) 
tarthatják felsős diákok maguk is, esetleg meghívott előadók (lehetőleg ne 
lelkészek, hanem világiak). Az eszmecsere vezetése kétségkívül a legnehezebb 
és legfontosabb feladat. Az ifjúember életeleme az eszmecsere, ezért ezt a 
módszert nem nélkülözhetjük.

örök feleletek mindennapi kérdésekre.
1. Édesanyám, édesapám. (A generációs probléma. Nemek szerint inkább 

az apán, vagy az anyán van a hangsúly.)
2. Hugóm, öcsém, néném, bátyám. (A testvérek kérdése. Kain—Ábel

örök árnya kísért. József klasszikus esete. Testvéreinkkel éljük át elsőrenden 
a társadalom és a gyülekezet alapkérdéseit. Minden későbbi magatartás itt 
nyer döntő megalapozást. Az előbbi témával együtt adja a családi kérdés 
komplexumát.) 
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3. „Tanár úr kérem ..." (Karinthy nagyszerű könyvét nem ártana el
olvasni forrásul. A diák—tanár háború örök-új változatai. Olv. még: Kará
csony S.: Csúcsai front, Siccki banda, s egyéb írásait.)

4. A tiszi. (A hitoktató kétéltű szerepe: tanár is pásztor is. Melyik 
inkább? A hittan mint tantárgy; miért jár ki az egyes hittanból? Fontos 
lenne itt, hogy őszintén terítékre kerüljön minden probléma.)

5. Srácok, haverok, tagok — édes barátaim. (A barátság nagy ügye. 
Ez kellene, hogy a serdülő s az ifjú életét kitöltse. Olv. Karácsony S.: Barát
ság — szerelem. Bühler S.: Az ifjúkor lelki élete. Fehér Gábor: Nauzikaa. 
töpörtűs pogácsái, Dér harmincjahrige Krieg.)

6. Kisleányok és a Kislány. (A diákszerelem örök témája új változat
ban. Olv.: Szondi György: A bőrmedália lovagjai. Karácsony S.: Barátság — 
szerelem.)

7. Egyedül. (A kinzó magány sokszor gyötri a diákifjút is. Megértés 
után sóvárog — v. ö. Spranger megértés-lélektahát. •— Viszont szüksége is 
van az egyedüllétre: szembe kell néznie önmagával. A serdülőkor nagy él
ménye az én felfedezése.)

8. „Ti az én barátaim vagytok..." (Jézus Krisztus az ifjú nagy és 
egyetlen igazi barátja. Minden kérdés benne oldódik fel. Az egyéni élet 
kérdései is.)

*

A II. félév előadássorozata eszmecserével: A közösségi élet kérdései.
Feldolgozás, tárgyalás, mint az első sorozatnál. Általában minden második 
hétre szántunk egy összejövetelt. Így lesz összesen 16 alkalom, 32 heti 
anyag.

„Zajlik a világ ..
1. Népek hazája nagyvilág... (A faji kérdés. A népek viszonya Isten- 

igéje fényében. Isten országa és a világpolitika.)
2. Szülőföldem szép határa ... (Magyarságunk kérdése. Igazi hazaszere

tet és nemzets’zeretet. A szolgálat útja népünk között. Magyarságunk értelme 
Isten színe előtt.)

3. Emberebb embert. (A humanitás kérdése. Igazi emberséget a keresz- 
tyénség ad. Az emberség minden ellentéten felülálló értelme és értéke, — 
A fenti két előadáshoz anyag található az Evang. Nevelő számaiban, az Ember
ről és a Faji kérdésről szóló cikkekben.)

4. Emberibb élet. (A szociális kérdés. Vagyonelosztás, részesedés a kul- 
túrjavakban. A sáfárság ügye. Olv.: A Szentírás szociális tanításai. Fordí
totta Incze Gábor. — Makkai Miklós: Szociális kiskáté.)

5. Arcod verejtékével. (A. munkaerkölcs kérdései. Munkaadók és munka- 
vállalók. A munka Isten tervében.)

6. Mindenki világítson a maga helyén. (A pályaválasztás és hivatás kér
dései. Konjunktúra vagy küldetés?)

7. Harangoznak a templomba. (Gyülekezetem, mint az egyház számomra 
eleven valósága. Hitvalló egyháztagság vagy vasárnapi keresztyénség?)

8. „Hogy mindnyájan egyek legyenek..." Az ökumené kérdése. Amster
dam évében igen időszerű. Mi a szentek közössége a nagyvilágban? Tejpor
osztás vagy testvérek a Krisztusban? Az egy közönséges egyház realitása.)

*

Bibliaköri anyag felsősöknek. Néhány megjegyzés: a felsősök bibliakörét 
mindig felnőtt, lehetőleg lelkészember, a hitoktató vezesse. Hetenkint tart
suk. — Pál apostolnak a Filippibeliekhez írott levelét, ezt az egyik legmele
gebb és legszemélyesebb levelet dolgozzuk fel, A felhasználható kommentá-
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rok seregéből megemlítjük Victor János könyvét: Boldog rabság — és 
Thurneysen Philipperbrief jét.

Anyagbeosztás:
1, !—2. Az apostoli üdvözlet.

3—6. Az apostol öröme.
7—8. Hivő barátság.
9—11. Gyümölcstermés.

12—18. A császár foglya — a király követe.
19—26. Miért élünk?
27—30. Krisztushoz méltóan.

2, 1—4. Egymásért élni!
t>—8. A kereszt titka.
9—11. Jézus dicsősége.

12—18. Isten gyermekei.
19— 24. Áldott tervek.
25—30. Áldott munkatársak.

3, 1—6. Haszontalan dolgok.
7— 11. Örökkévaló értékek.

12—14. A keresztyén ember útja.
15—19. Apostoli példaadás.
20— 21. Az Ö országa és a mi országunk.

4, 1—5. Adventi öröm.
ö—7. Imádkozó békesség.
8— 9. Gondolat és cselekedet.

10—14. Keresztyén „életművészet".
15—20. Jobb adni, mint venni.
21— 22. Istené a dicsőség.

III. Alsósok (11— 14 évesek) munkaanyaga.
Az alsós munka természetes kerete a bibliakör, amelynek itt erősen őrsi 

jellege van. A bibliakörvezető forrassza össze a 8—10 fiút baráti közösséggé. 
Sok kirándulás, szabadban megtartott bibliaóra nagyon jó eszköz erre. A bib- 
licii anyag megbeszélésének — nézetünk szerint — ezen a fokon félóráig sza
bad tartani. Az összejövetel többi részét ének (szeretnek énekelni!), játék, 
beszélgetés, közös leckecsinálás (örülnek a segítségnek, pl. számtanban!) 
•töltse ki. Alsós bibliakört igazán jól vezetni nagyon nehéz dolog!

Bibliai anyag az I. félévre: ILLIÍS Isten embere.
1. Isten hatalma. (I. Kir. 17, 1 — 18, 16.)

a) 17, 1—7. A hollók.
b) 8—16. A vendéglátó vendég.
c) 17—24. Isten embere.
d) 18, 1—16. Isten követe.
e) 17—39. Az Űr az Isten!
f) 40—46. ítélet és kegyelem.

2. A próféta panasza. (I. Kir. 1—7.)
a) 19, 1—2. Az ellenség gyűlölete.
b) 3—8. Kísértés és segedelem.
c) 9—13. Isten érkezése.
d) 14—18. Isten új népet teremt magának.
e) 19—21. A próféta tanítványa.

3. Bűn és bűnhődés. (I. Kir. 21; 22, 29—40; II. Kir. 9, 30—37.)
a) 21, 1—6. Minden bűn anyja a kívánság.
b) 7—16, Törvénytipró királyné.
c) 17—24. Rettenthetetlen próféta.
d) 25—29. Isten türelme.
e) 22, 29—40. A pohár kicsordul, 
fi II. Kir. 9, 30—37. Betelt ítélet.
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Bibliai anyag a 11. félévre: Akik JÉZUSSAL találkoztak.
1. Keresztelő János. (János 1, 19—34.)
2. Az első tanítványok. (János 1, 35—43.)
3. Nikodémus. (János 3, 1—10.)
4. A gazdag ifjú. (Máté 19, 16—24.)
5. Három ismeretlen. (Lukács 9, 57—62.)
6. Az ördöngős. (Márk 5, 1—20.)
7. A kananeus asszony. (Máté 15, 21—28.)
8. A vak Bartimeus. (Márk 10, 46—52.)
9. Zakeus. (Lukács 19, 1—10.)

10. Lévi-Máté. (Lukács 5, 27—32.)
11. Az emmausi tanítványok. (Lukács 24, 13—35.)
12. Tamás. (János 20, 24—29.)
13. Kandaké királyné minisztere. (Csel. 8, 26—39.)
Az összes alsósok összejöveteli alkalmául kínálkoznak az ünnepélyek. 

Rendezzünk Mikulás-, Adventi-, Karácsonyi-, Tavaszi stb. ünnepélyt. Esetleg 
kirándulás keretében.

Groó Gyula-

I f jú s á g i  m u n k a
1. Krisztus az egyházra bízta a békéltetés igéjét (11. Kor. 5, 19; Ján. 

14, 27) és az egyház tagjaitól várja a békéltetés szolgálatát. (II. Kor. 6, 18.)
2. Ez a szolgálat nem statikus, mert így gyengülő, sorvadó, haldokló 

egyházi élet lesz a következménye, hanem dinamikus, hódító, lelkeket mentő 
szolgálat.

3. Az ifjúsági munka nem függeléke, kiegészítése az egyház mun
kájának, hanem elengedhetetlen szerves része.

Tapasztalatunk szerint az egyház ifjúsági munkája dinamikussá, hódí
tóvá, ott lehetett, ahol az egyház a bűnbocsátó kegyelmet közlő igével és 
szentségekkel olyan bizonyságtevőkön keresztül szolgál az -ifjúság között, 
akik maguk is békességet találtak Krisztusban.

4. Az előbbiekből következik, hogy az ifjúsági munka legelsőbbrendű 
személyi feltétele nem a tanulmány, oklevél vagy állás, hanem a Krisztusban 
újonnan született élet és az ebből természetszerűleg folyó, Krisztus szerete- 
tétől szorongatott felelősség és mentő szeretet.

5. Kétségtelen, hogy Isten napjainkban megáldotta egyházunk ébresztő 
szolgálatát és a hirdetett evangéliumon keresztül szemünk láttára hivja eln 
azokat, akiket megbékéltetett, s akikre a békéltetés szolgálatát bízza.

6. Ügy látjuk, hogy a fentiek következményeit az ifjúsági munkára 
nézve is le kell vonnunk: sürgető feladatunk az ifjúság evangélizálása.

7. A békéltetés igéjénél „többet"! ? — nem adhatunk az ifjúsági mun
kában, de kevesebbel nem szabad megelégednünk. Higgyük el, hogy az evan
gélium Isten hatalma minden hívőnek (az ifjúnak is) idvességére. (Róm. 1, 
16.) Mind egyéni életünkben, mind az ifjúsági munkában' is merjük rábízni 
magunkat az Ö ígéretére: „Elég néked az én kegyelmem." (II. Kor. 12, 9.) 
Ebben az ígéretben bízva nem kell félnünk a létszámapadástól sem, hanem 
azzal az ígérettel indulhatunk, hogy a közösséget az Űr fogja szaporítani: 
az idvezülőkkel.

Az ifjúsági munka jellegzetesen pastorális (lelkigondozói) szolgálat. 
Nem elég az összejövetelek megtartása. A rábízottakért imádkozó, őket 
stthonukban is felkereső és testvéri felelősséggel tanácsoló vezető szolgálata
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minden virágzó egyesület látszateredményeinél bőségesebb és maradandóbb 
gyümölcsöt terem.

Ifjúsági munkánkat meg .kell őrizni minden képmutatástól. Mi kegye- 
Jem alatt, az evangélium által boldog fiúságban élünk. Nincsen tiltva alkalom- 
adtán a játék, és nem kell szemet hunynunk a szíveket úgy is feszegető 
társadalmi, gazdasági vagy bármilyen vonatkozású kérdések előtt. De annak is 
tudatában kell lennünk, hogy ezeknek a kérdéseknek a tárgyalása nem 
programmszerű feladatunk, s csak annyiban juthatnak szóhoz ifjúsági mun
kákban, amennyiben ezekkel kapcsolatban az evangéliumnak határozott, vilá
gos üzenete van. Egyedül a bűnbocsánat evangéliuma és a hívő bizonyság- 
tétel életet formáló erő ifjak között is. A szeretetszolgálatban és egyéb egy
házi célt gzolgáló munkaterületen is az ifjúság csak ott fejt ki megnyugtató 
tevékenységet, ahol ez az ifjak Krisztus szerelme által megragadott szívéből 
folyik és nem öncélként.

8. Sok ifjúsági munkás ezen a nyáron különösképen megtapasztalta 
gyakorlatban is, hogy a békéltetés igéi hatalmasan érintik meg az ifjak szí
vét és az ifjak életében minden mást feleslegessé'tesznek. Az ifjúság való
sággal igényli az ébredést, mégpedig kor és foglalkozásbeli különbség nél
kül. A nyári konferenciákon egymásután tapasztaltuk meg, hogy 12—14 éves 
ifjaknak éppen úgy, mint 18—20 éveseknek, falusi parasztlegényeknek éppen 
úgy, mint egyetemi hallgatóknak semmi másra nem szomjazik a szívük any- 
nyira, mint a Krisztus vérén szerzett bűnbocsánatra.

Egyik falusi gyülekezetben már jó ideje megszűnt az ifjúsági munka. 
Az ifjúságnak nem csak az ú. n. „vallásos műsoroktól" ment el a kedve, 
hanem az egyházban rendezett mulatságokkal és szórakozásokkal sem lehe
tett összetartani. Az ifjak egy ideig világi kívánságaik teljesítését kérték 
lelkészüktől, azután még azt sem. Amikor ifjúsági evangélizáció volt a gyü
lekezetben, minden megváltozott. Több fiú és leány a gyónás szoros kapu
jában jutott el a Krisztussal való békességre és ez után csak egyet, a békél
tetés szolgálatát kérték lelkészüktől.

9. Ifjúságunk evangélizálására legdrágább alkalmak a nyári konferen
ciák és az evangélizációk. Az innen hazatérő ifjakat az a vágy fűti, bár
csak folytatódnék otthon a gyülekezetükben is a jó munka, amelyet az Ür 
békéltető igéje szívükben elkezdett. Ha lehetséges, jó volna az evangélizá- 
eión, konferencián még nem járt ifjúság között a következő munkaévben 
ifjúsági evangélizációt rendezni. Ahol gyülekezeti evangélizáció lesz az év 
folyamán, ott már jó előre meg kell kezdeni az ifjak toborzását, hogy. 
velük külön is lehessen foglalkozni.

10. Kétségtelen, hogy a konferenciákról békességre jutva visszatérő 
ifjúság gondozása igen komoly és felelősségteljes többletmunkát jelent 
a lelkésznek, de az is tapasztalati tény, hogy a lelkész ebben az ifjúságban 
találhatja meg leghűségesebb munkatársait a gyülekezeti munka minden 
területén.

11. Ahol az evangélium hirdettetik, ott a Szentlélek dolgozik, amikor 
és ahogyan akar, férfi, nő, kicsiny, nagy szívében egyaránt. Ezt tudva és 
szem előtt tartva szeretnénk az alábbiakban olyan ifjúsági munkavezérfona
lat adni, amelyet serdülő és ifjúsági, fiú- és leánymunkában egyformán lehet 
felhasználni.

Az egyes órák anyagául megadott igékhez, illetve témákhoz fűzött 
magyarázó mondatok csak néhány irányvonalat akarnak mutatni az ige, 
illetve a téma teljes kidolgozása számára s ezek. már csak a helyszűke 
•miatti rövidségüknél fogva sem tekinthetők még csak vázlatoknak sem. 
A vezérige mellett felsorolt igék is a teljes kidolgozáshoz akarnak segítsé
get nyújtani. A megadott igék, illetve témák alapján az órákat nem bibliá
dra, előadás-szerűen, hanem bibliakör módjára az ifjúsággal való beszél
getés formájában kellene megtartani.
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Jézus igehirdetése példázataiban és hasonlataiban.
1. Légy azzá, ami vagy. — Máté 5, 13—16.
Jézus a tanítványaihoz szól. Még számunkra is csodálatos a kijelentés 

nagysága. Isten ezt Fia kedvéért teszi, de szavával lehetőséget is ad arra, 
hogy sóvá és gyertyává legyenek. Örök tanítványi feladat ez. A só és 
gyertya nem önmagukért vannak. Misszió nélkül nincs tanítványi élet. A misz- 
szionált világ dicsőíti a tanítványok atyját. Ez a szolgálat lehetővé csak ön
magunk teljes elégése árán válik.

Mk. 9, 50; Lk. 14, 34—35; Ján. 17, 14—18.; Kol. 4 6.
2. Csak ráadásul. — Máté 6, 26—33.
A gonoszokra is felhozza az ő napját Isten a z é r t ,  hogy azoknak ide

jük legyen a megtérésre. Mennyivel kevésbbé szabad aggodalmaskodnunk 
nekünk, az ő gyermekeinek, akik hiszünk Jézus Krisztusban. Isten az ő Fiát 
nem kímélve halálra adta érettünk, higyjünk hát abban is, hogy Fiával együtt 
csak úgy ráadásképen mindent megad, amire szükségünk van.

V. Móz. 30, 8—10; Zsolt. 34; Zsolt. 37, 25; Zsolt. 127, 2; Mt. 10, 29—31; 
Róni. 8, 32—39

3. És a gerenda? — Máté 7, 1—5.
Emberi nyomorúság az ítélkezés. Ebbe menekülünk, az önmagunkra 

tekintés, önmagunk kárhoztatása elöl. Tudjuk Isten akaratát, tanítjuk, meg
ítélünk másokat eszerint és mi magunk mégis cselekesszük. Isten nevére száll- 
míattunk a gyalázat. A keresztyén ember útja a bűnismereten és bűnbánaton 
át nem az ítélkezéshez, hanem önmaga elítéléséhez és bűnvalláshoz vezet. 
A bfínbocsánatot kapott ember nem ítélkezik mások felett, hanem Krisztus
hoz hívja őket.

Róm. 2, 1—8. 17—24; II. Kor. 4, 2—6; Jel. 3, 17.

4. Hová mégy? — Máté 7, 13—14.
Mindenki a széles útra születik. Ennek az útnak a vége kikerülhetetlen 

kárhozat. Isten Jézus Krisztusban utat készített az örök életre. Keskeny ez'. 
A hozzávezető kapu szoros. Csak megtérés visz rajta keresztül, amely két 
részből áll: töredelemból és hitből (Luther). Mert ahol bűnbocsánat van, ott 
élet és üdvösség van. Ne áltassuk magunkat afelől, hogy hol vagyunk!

Zsolt. 119, 9; Péld. 21, 2; Ézs. 53, 6; Lk. 15, 11—31; Ján. 14, 6; 
Róm. 3, 16—17.

5. Ház a kősziklán. — Máté 7, 24—27.
Minden emberélet számára alapul Krisztust vetette meg Isten. Az ítélet

ben csak az tartatik meg, aki Jézus Krisztusra épült. Ö a kőszikla. Más kő
szikláról Isten maga sem tud (Ezs. 44, 8/b). Bolond az, aki bölcsebb akar 
lenni az Istennél, örök kárvallással fizet érte. A Krisztus-Kőszikla szabja 
meg a ráépülő ház méretét és formáját. Nem épülhet némely része a kő
szikla mellé a homokra. A keskeny Krisztus-kősziklára inkább égbeszökkenő 
torony épül, mint elterpeszkedő, földhözragadt kúria.

Ezs. 2, 19—21; Ezs. 28, 16; I. Kor. 3, 10—15; I. Kor. 10, 1 — 10: 
I. Pét. 2, 4—9.

6. Holló a hollónak. — Máté 12, 22—29.
A farizeusok nem akarják hinni semmiképen, hogy Jézus a Krisztus. 

Ezért a messiási időkhöz kapcsolódó csodákkal szemben is megmaradnak 
hitetlenségükben. Jézus tetteit ördögi hatalomnak tulajdonítják. Álláspontunk 
hamisságát Jézus egyszerű képpel fedi fel: önmagával meghasonlott ház 
menthetetlenül elpusztul. Mivel pedig Jézus szabadításai valóságosak, kétség 
nélkül Ö a megígért Messiás, aki egyedül erősebb a világ fejedelménél. 
Isten mai szabadításait csak a vak nem látja, vagy aki nem akarja látni.
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Dán. 12, 1; Zak. 3, 1—5; Luk. 10, 17—19; Róni. 8, 33—34; 1. Ján. 3, 8- 
Jel. 12. 1 — 18.

7. Vagy — vagy. — Máié 12, 33.
A iák világában nincs képmutatás. A gyümölcsről mindig fel lehet 

ismerni őket. Jó, ha ilyen őszinte az életünk. Akit Jézus rossz fából jó fává 
teremtett, az teremje meg a megtéréshez illő gyümölcsöket. A Jézus nélkül 
élő ember hiába próbálja takargatni gonosz szívét, megtermi az a gonosz, 
gyümölcsöket. „Némely embereknek a bűnei nyilván vannak, előttük men
nek az ítéletre; némelyeket pedig hátul követnek is. Hasonlóképen a jó- 
cselekedetek is nyilvánvalók és amelyek másként vannak, azok sem titkol
hatok el.“ (1. Tim. 5, 24—25.)

Zsolt. 1; Jer. 17, 5—10; Máté 7, 17—20; Ján. 15, 1—8; Róm. 11, 17—24- 
Jei. 22, 2.

8. Jónás jele. — Máté 12, 38—42.
Alig nevezhető hitnek az, amikor valaki jelet és csodát keres. Luther 

sem tartja annak. A hitnek az igében kell bíznia, külső jelek és csodák nélkül. 
Ahol ez a hit megvan, ott beszédesekké válnak a jelek és következnek 
a csodák. Jézus iránt a farizeusok nem előlegeznek semmiféle bizalmat, ezért 
Jézus halálának és feltámadásának Jónás-jelében megbotránkoznak. Jézus 
szava minden esetben csodálatos történést von maga után. Ma is így van. 
Az akkori és mai jelkívánás a hitetlenségében egészen megkötözött ember 
állapotára világít rá, aki látván nem lát és hallván nem hall, akinek semmi 
sem elég. Elég-e néked a szabadulás evangéliuma?

II. Móz. 12—13. fejezetei. I. Kor. 1, 18—23; I. Kor. 2, 1—2; I. Kor. 
15, 12—22; Zsid. 11. fej.

9. Kié a szíved? — Mt. 12, 43—45.
Nem akko" győz az ördög, amikor elbotlunk, hanem amikor kiragadja szí

vünkből a bűnbocsánat hitét (Luther). Van e világ szerinti megszomorodás is 
(II. Kor. 7, 10). Más, ha az Isten győz meg Lelke által elveszett állapotunk
ról és más, ha ezt az ördög teszi. Mindaddig az ördögé a szív .— nagytakarí
tások, bánkódások és összetörettetések ellenére is — amíg Krisztus nem 
lakik benne. A félmegtérést hétszerte gonoszabb állapot követi, lásd Júdás 
sorsát. Péter bűne sem volt kisebb, de volt hite bűne bocsánatában. (Lk. 22, 
31—32.) Kié a szíved?

I. Tim. 1. 18—20; Zsid. 6, 4—8; Zsid. 10, 26, 31; II. Pét. 2, 20—22.
10. Isten magvetése — Máté 13, 3—9 és 18—23.
Isten adja az ö  igéjét. Nem fukarkodik a maggal és. nem nézi, hová 

érdemes adni. Mindenféle szívbe adja, bizonyságul ellenük. A mi ifjúságunk 
mind hallja az igét (alkalmak). Mi a mag sorsa bennünk? Az igének ellen
ségei vannak: a sátán, nyomorgattatás és üldözés (világ), szegénység vagy 
gazdagság gondja (földiekhez ragaszkodó szív). Ha valaki hallja és érti az. 
igét, az még nem jó talaj, csak aki hallja, érti és gyümölcsöt terem.

Préd. 11, 4—6; Ézs. 55, 10—11; Mk.6, 11; Ján. Í2, 46—48; Jak. 1, 19—27
11 Az ördög magvetése. — Máté 13, 24—30 és 36—43.
Isten és a sátán szántóföldje ugyanaz. Az ős-ellenség is vet a sajátjából 

ugyanabba a földbe, mint Isten. Ugyanabba a gyülekezetbe, közösségbe állan
dóan belekeveri a magáét. Ahol nem mutatkozik a sátán magvetése, való
színűleg Isten tiszta igéje sem hangzik Ezen a világon tehát soha sem 
valósul meg a csak Isten gyermekeiből álló egyház. Könyörögjünk a tiszta 
és hamisítatlan ige magvetéséért és hajoljunk meg az előtt a tény előtt, 
hogy Isten választja szét majd a konkolyt és a.búzát a maga idején.

I. Móz 3, 1—6; Luk. 22, 31—32; Ján. 8, 44; Jel. 20, 4—10,
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12. Kicsinyből naggyá? — Máté 13, 31—32.
Isten munkája nem tömegmunka, hanem személyes, szívet szív után , 

hódító munka. Mindig kicsiny és emberileg nézve jelentéktelen a. kezdet.
A kicsírázott mag élni, növekedni akar: ébredés, ujonnanszületés, új engedel
messég és győzelemről győzelemre való élet. Ahol így megvalósul Isten 
uralma, ott egyéni és közösségi életben egyaránt biztosan eljönnek az „ég 
madarai11, a levegőbeli hatalmasság hadai, hogy valamiképen befészkelődjenek 
oda. Különös növekedés ez: Krisztus nő bennem. Az én utam az alászállás. 
Nem a létszám nagysága döntő, hanem Krisztus növekedése az ifjúság 
közösségében.

I. Sám. 16, 1 — 13; Bír. 7; Ézs. 41, 14; Mt. 17, 20; I. Kor. 1, 26—31.
13. Ki fog győzni?
Ahol elkezdődik (egyénben és közösségben) Isten királysága, ott mindig 

az történik, hogy a sátán is belekeveri a maga poshasztó, romlasztó ková
szát. (Farizeusok kovásza: törvényből való megigazulás. Heródes és szaddu- 
ceusok kovásza: anyagiasság, szellemvilág tagadása, paráznaság, tisztátalan- 
ság.) Egy kis kovász az egész tésztát megrontja. Isten az Ö országa fiainak 
ezért ad fegyvereket (Efez. 6, 11—18), hogy a gonosznak a kovászát le
győzzék, kiirtsák. Mivel poshasztja a te életedet a gonosz?

. II. Móz. 12, 15—20; Mt. 16, 6. 12; Mk. 8, 15; I. Kor. 5, 1 — 13; I. Kor. 15, 33.
14. A megtalált kincs. — Máté 13. 44.
Isten népe szét van szórva ebben a világban. Amint a példázatbeli 

ember az egész szántóföldet megvette, úgy váltotta meg Jézus az egész 
világot, hogy „akik hisznek őbenne, el ne vesszenek11. így lett Izrael Mes
siása az egész világnak Megváltójává. Csak Jézus ismeri az övéit, akikért 
mindene feláldozására kész volt. Elrejtett népként él Isten népe e világ sorá
ban s amikor Krisztus megjelen, a Benne elrejtett életek is nyilvánvalóvá 
lesznek.

Ezs. 2, 2—4; Ezs. 49, 6; Lk. 19, 1 — 10; Kol. 3, 3—4.
15. Krisztus keres. — Máté 13, 45—46.
Jézus mentő szeretete abban nyilvánul meg, hogy Ö megkeres bennün

ket. Ezt tette népével (Mt. 23, 37) és egyesekkel (Csel. 9, 5) egyaránt. 
Kereső szemét nem csapják be a gyöngyök, amelyek látszatra egyformák, 
de Ö ki tudja választani az igazgyöngyöt. A nagy tömegből így ölelte magá
hoz Jézus az igazán betegeket, bűnterhelteket, megfáradtakat, akiket szoron
gatott bűnös szívük. Ma is csak az igazán bűnterhelteket szedegeti össze 
országába.

Ezék. 34, 12—16; Mt. 9, 9-13; Mt. 23, 37; Lk. 19, 10.
16. Ítélet felé. — Máté 13, 47—50.
Most folyik a halászat. Az igével és a szentségekkel keríti be Isten 

embereknek nagy sokaságát. A mi ifjúságunk mind benne van a hálóban. 
Nincs menekvés belőle. Van a hálóban jó és rossz hal is. Ezt Jézus világosan 
látja, de nem a halászat ideje alatt van a szétválogatásnak az ideje. Isten 
nem horgászik, hanem nagy kerítőhálóval halászik. Amíg tart a halászat, 
cikázhat a hal ide-oda, víz alatt van. De mikor partra vonják a hálót, nincs 
hová bújnia (Mt. 3, 12).

Zsolt. 139, 7—12; Ézs. 13, 9—11; Jer. 16, 17—18; Mt. 25, 32/a; II. Kor.
5. 10; Jel. 6, 12—17.

17. Az Atya akarata. — Máté 18, 12—14.
Nemcsak az ember számára egyetlen lehetőség a földi élet az üdvösség 

elnyerésére, hanem Isten számára is egyetlen lehetőség az eltévedt juh meg
keresésére. Annyira sürgős ez, hogy azonnal otthagyja a meglevőket és megy 
ez elveszett után. Nem mindig talál rá. mert nem minden bárány kiált az el-
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veszettségében pásztora után. Ma igéjében szólongatja és keresi a hiányzót. 
Az imádságban kiáltunk Ö utána. Isten akarja megmentésedet. Te is?

Ezék. 18, 23; Ezek. 33, 11; Mt. 23, 37; Csel. 17, 26—30; I. Tim. 2, 4.
18. Az eljátszott kegyelem. — Máté 18, 23—35.
A mérhetetlen adósság (kb. 6 milliárd Ft) az én bűnös sokasága, amely 

Isten előtt terhel, Fillérnyi (100 dénár =  száz napszámbér) követelést támaszt
hatok csak ezzel szemben a felebarátaimmal szemben. A bűneim bocsánata 
nem felszabadítás követeléseim. kegyetlen behajtására. Aki valóban elnyerte 
bűnei bocsánatát Jézus vérében, az örömmel elengedi felebarátainak apró tar
tozásait. Így válik a bűnöm bocsánata új életté, amelyben teljes békesség 
uralkodik Isten és ember, ember és ember között. Állandóan a Miatyánk 
ötödik kérésének mérlegén vagy!

Neh. 5, 1 — 13; Mt. 5, 22—26; Mt. 6, 12. 14—15; Jak. 2, 13; I. Ján. 
3, 14—16; I. Ján. 4, 20—5, 2.

19. Felháborító egyenlőség. — Máté 20, 1 —16.
Akit Isten kegyelme előbb elért, könnyen felfuvalkodik azokkal szemben, 

akik később kerülnek Isten szolgálatába. Hajlandók vagyunk elfelejteni, hogy 
egyedül Isten kegyelme tart. Ugyanaz a kegyelem jut osztályrészül a meg
térő latornak, ő sem kap kevesebbet. Kegyelem és nem érdem, ha hosszabb 
időn át szolgálhatunk az Úrnak.

Jer. 18, 1—6; Csel. 10, 34—35; Csel. 13, 46—47; Jel. 7, 9—17.

20 Uram, Uram! - -  Máté 21, 28—32.
Istennek mindig két táborból kell hívnia szőlejébe. Az egyik a vallá

sosak tábora. Itt megvan a kegyesség és istenfélelem látszata (II. Tim. 3, 5). 
Folyik az áldozás, az istentisztelet, imádság és legtöbben mindent visznek az 
Ür elé, csak töredelmes, bűnbánó és tisztulásra vágyó szívet nem. Ezért 
utálja Isten az ilyen farizeusi vallásosságot (Ézs. 1, 10—18). A másik tábor
ban vannak az istentagadok, a csaló Zákeusok, parázna asszonyok, a gonosz 
latrok, akik közül azonban sok olyat talál az Or, aki nem kegyes hazugság
gal mondja; Uram, uram . . . ,  hanem irgalomért esedezve szól: Uram, skarlát
piros bűneimet mosd hófehérre és emlékezzél meg rólam a te országodban!

Ezs. 1, 10—18; Amós 5, 21—27; Mt. 7, 21—23; Mt. 23; Lk. 7, 36—50: 
Lk. 13, 23—30; II. Tim. 3, 1—5.

21. Bitorlók. — Máté 21, 33—46.
Az istentelen ember nemcsak a világot bitorolja, hanem az egyházat is 

„krisztustalanítani" akarja. Isten minden tulajdonjogi igényét visszautasítja. 
Ennek legmeggyőzőbb bizonyítéka maga a kereszt. Isten nem tűri az isten
telenek garázdálkodását a világban, még kevésbé az Ö szőlejében. Azért 
hívta életre, hogy benne Néki tetsző gyümölcsök teremjenek. Romlott világ
ban az egyház Istennek a temploma, amelynek egyetlen fundamentuma a 
Krisztus. A farizeusoktól elvétetett, tőlünk is elvétetik, ha megvetjük a 
szegletkövet!

Mt. 3, 17; Mk. 12, 1—8; Lk. 19, 12—14; Ján. 1, 10—11; I. Kor. 16, 22.

22. Minden kész! — Máté 22, 1—14.
Isten a tőle elfordult bűnöst ítélet helyett kegyelmébe hívja. Királyi 

hívás. Mindeneknek szól, Izraelnek és pogányoknak egyaránt. Krisztus ke
resztfájához hív, ahol Krisztus vére által elkészitttetett számunkra az üdvös
ség. Nem bűneink rekesztenek tehát ki az üdvösségből, hanem a készen fel
kínált kegyelem elutasítása.

Ézs. 5, 1—7; Ján. 4, 34; Ján. 19, 30; Zsid. 2, 3; Jel. 7, 13—14; Jel. 
19, 7—9.
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23. Van-é olajad? — Máté 25, 1 —13.
A vőlegény-menyasszony kép a Krisztust váró gyülekezetét példázza a 

bibliában. (II. Kor. 11, 2—3. Jel. 19, 7. Ef. 5, 25.) A tíz szűz a násznéphez 
tartozik, akik a vőlegényt és menyasszonyt a menyasszony házából a vőlegény 
házába a menyegzőbe kísérik. A várakozás idejének nagy veszedelme az el- 
alvás (Rórn. 13, 11. 1. Kor. 11, 30). Jézus lankadatlan vigyázásra serkenti az 
övéit. A döntő kérdés áz, hogy van-e olajad? Az olaj a Szentlélek kenete 
(II. Móz. 30, 22—33. I. Sám. 10, 1. 6—9. I. Sám. 16, 13. I. Ján. 2, 20).. A 
Lélek kenete nélkül nem mehet be senki a menyegzőbe. Késő már olajért 
futkosni, amikor jön a vőlegény. Akinek van, annak csak a maga számára 
elegendő, át nem adhat belőle. De jaj annak is, akit aludva talál. Ezért ser
kenti Isten az övéit most kiáltó szóval! (Róm. 13, 11.) A visszatérő Ür még 
a legegyivásubb gyülekezetei is kettéválasztja (Mt. 24, 40—51.) és beviszi 
magával övéit.

Lk. 11, 27—28; Fii. 2, 12/b; Zsid. 4, 2; Jak. 1, 22; II. Pét. 1, 10.
24. A pénzt forgatni kell. — Máté 25, 14—30.
A példázatbeli ember saját vagyonát osztja szét. Jézus az Atyától 

kapott igét (Ján. 17, 8/a), a világosságot és lelki ajándékait adja övéinek. 
Ez a példázat tehát nem a tehetségek felhasználásáról, hanem a kegyelmi 
ajándékokról szól. Munkálkodj! (Ján. 5, 17.) Keressük meg a munkálkodásnak 
Istentől kapott lehetőségét és alkalmait. Nem a magunkéból, nem a magunk 
számára: ez a sáfárság. Az ítélet mértéke nem áz eredmény nagysága, hanem 
a hűség megléte! Már itt is bekövetkezhetik, hogy valaki kicsiny szolgálatán 
való hűségért sokra bizattatik, de a példázatbeli jutalom elsősorban a mennyre 
érvényes.

Csel 2, 42—47; Csel. 20, 24; I. Kor. 4, 2; I. Kor. 9, 16—23; Jak. 2, 
14—26; Jel. 2, 10.

25. Egy pohár víz. — Máté 25, 31—46.
Ez a példázat nem a jócseiekedetekből való üdvözülés tanítása. A kegye

lemből fakadó hit cselekedetei döntőek, mert ezek mindég Krisztusért van
nak. A hívők maguk sem tartják számon, hiszen mindég Uruk iránti szere- 
tetükből fakadt. Jézus éppen ezt a szeretetet keresi a cselekedetekben. Enélkül 
a szeretet nélkül jócselekedeteink nincsenek föh'rva a mennyben. Milyen Kis 
dolgon fordul meg az üdvösség! Egy pohár víz, de Krisztusért!

Mt. 5, 28; Mt. 6, 1—5; Mt. 10. 40—42; Mt. 12, 36—37; Jak. 2, 10—17.
26. Amit nem lehet megspórolni. — Márk 2, 21—22.
Amit nem lehet megspórolni: a teljes szívből való megtérés. Kihasad, 

csődbe jut az ó-ember élete. Természetes igyekezetünk a „javulás", a toldo- 
zás, íoldozás egészen hiába való. Újonnan születésre van szükségünk. Hol van 
a hasadás, a nyilvánvaló csőd? Hogyan foltozgatunk? Igazi-e, hogy még 
nagyobb lett a szakadás, amikor a látszólagos siker után jött a teherpróba? 
A foltozgatás emberi erőlködés, az újonnan születés Isten -Lelkének munkája. 
Imádkozol-e érte?

I. Sám. 5, 2—4; I. Sám. 7, 3; Mt. 27, 1—5; Ján. 3, 3—5.

27. Leleplező világosság. — Márk 4, 21—23.
Az Ige kinyilatkoztatás. Leleplez. Megjelenteti Isten titkait. Többre e 

földi életben nincs szükségünk, kevesebbel nem elégedhetünk meg. Életünket 
is fénybe borítja, amelyben nyilvánvalókká válnak bűnös szívünk rejtekei. 
Isten kegyelme, ahogy Jézus Krisztus megmentő világossága megjelent, mi
előtt a nagy leleplezés világosságába kerülnénk. Mit engedtünk magunkba 
Isten világosságából? Mit látunk már Isten dolgaiból? Merünk-e mi magunk 
a világosságba állani vagy lapulunk a sötétben?

V. Móz. 29, 29; Lk. 11. 36; Ján. 1. 1 — 18; Ján. 3, 19—21; I. Kor. 4, 
1—5; II. Kor. 3. 14—18.
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28. Magától. — Márk 4, 26—29.
Istennek szántóföldje vagytok! Urunk ezzel figyelmeztet teljes tehetet

lenségre. A szántóföld is úgy kapja a szántást, vetést, napot, esőt, gondo
zást és úgy terem várva az aratást. Minden újonnan született élet a magától 
jövő kegyelem csodája. A kegyelem Lelke jött, amikor akart és ahogyan 
akart kinyomozhatatlanul (Róm. 11, 33—36) és minden Ö általa, az ö  gaz
dagságából lett életünkben. Rejtett a munka, de látható a gyümölcse: bűn
bánat, bűnbocsánat, békesség, üdvbizonyosság. Mindez nyilvánvaló lesz a tel
jes váltság napján, aratáskor.

Zsolt. 127, 1—2; Ján. 3, 7—8; Ján. 14, 26; Róm. 9, 15—16; I. Kor. 3, 
6—9; Fii. 1, 13.

29. A szeretet forrása. Luk. 7, 36—50.
A szeretet forrása a bűnbocsánat. A gondviseléshit csak önző érdek

szeretet ébreszt, ami csak addig tart, amíg Isten földi ajándékai tartanak. 
Istent teljes szívvel csak az tudja szeretni, aki bűnbocsánatot nyert. Az el
titkolt bűn ék Isten és közöttem. A .megvallott és megbocsátott bűn pedig 
összekötő kapocs. Akinek csak bűne van és csak Krisztusa van, annak meg
telik szíve szeretettel. Ezért sajnálnivaló az az ember, aki kevés bűnére kapott 
bocsánatot, mert nem lehetett benne teljessé a szeretet.

M k.'5, 18—19; Ján. 21, 15—17; Efez. 3, 14—21; Kol. 3, 12—14; I. Ján. 
4, 7—5, 2.

30. Irgalmasságot akarok! — Luk. 10, 30—37.
A példázat örök jelentése szerint a felebarát maga Jézus Krisztus, akt 

megkönyörül a bűn, halál és ördög hatalmába esett emberen. Nem pillanatnyi 
segítséggel, hanem új élettel. Tisztítja és gyógyítja (bor, olaj) és az egyház
ban táplálja, erősíti és oltalmazza. Akin Krisztus megkönyörült, az tud irgal
masságot gyakorolni felebarátjával szemben. Irgalmasság csak azért van 
ebben a világban, mert Isten könyörült rajtunk. Eredj el és te is eképpen 
cselekedjél!

Ezs. 58, 1 — 14; Mt. 18, 21—35; Mt. 23, 23; II. Kor. I, 3—5; Efez. 4, 32; 
Fii. 2, 5—6.

31. Tolakodó barát. Lukács 11. 5—8.
Jézus ezt a biztatást a Miatyánk megtanítása után adja tanítványainak. 

Merjünk merészen nagyot kérni! A legalkalmatlanabb időben is kérhetünk. 
Csak jót és jól! A szentírás jó néhány példáját mutatja a merész, erőszakos
kodó imádság meghallgattatásának. (I. Móz. 18, 22—33.) Az imádságban 
kérhetünk nagy dolgokat. Kicsi, apró alamizsnafillérek helyett Isten nagy- 
ajándékokat adna, — ha kérnénk! Jézus tanítványa a mindennapi kenyér mel
lett naponta Szentlélekért is könyörög. Ez a legnagyobb, amit kérhetünk. 
A meghaligattatásra ígéretünk van. Látjuk-e, amit kérhetnénk? Van-e hitünk 
hozzá? Az ígéret a tanítványoknak szól (Ján. 15, 7 és Jak. 5, 167b).

II. Kir. 20, 1 — 15; Ézs. 62, 6—7; Mt. 15, 21—28; Mk. 2, 1 — 12; Csel. 4. 
23—31; Jak. 4, 1—6.

32. Elvétett számítás. — Lukács 12, 13—21.
A példázatbeli ember szorgalmas, okos és szerző volt, jó gazda. Csak 

elvétette a számítást, mivel azt hitte, hogy a vagyonnal való bővölködésbert 
van az ember élete. Az örökkévalósággal egyáltalán nem törődött. Istenben 
nem gazdag. Nincs mennyei kincse. Amikor a halállal elérkezik a számadás, 
a földi javak semmivé váínak és üresen, kifosztottan megy a kárhozatra.

I. Kir. 21; Mt. 6, 19—21; Lk. 9, 23—25; I. Tim. 6, 6—12; Jak. 5, 1—6,
33. Készültség. — Lukács 12, 35—40.
Az Ür eljövetelének időpontja ismeretlen (Mt. 24, 36). Lehetetlen az 

indiszkréció is, mert csak az Atya tudja. Nem tartozik a kijelentett dolgok
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közé. Kutatni is tilos! Ellenben Jézus elrendelte a készültséget, ami folytonos 
vigyázást, ébrenlétet és felkészült várakozást jelent. Készültség: a Krisztus 
vére alatt lenni, hitben járni. Az Ür bármikor visszatérhet, járjunk; szüntelen 
hitben, hogy hitben találtassál!

II. Móz. 12, 1—14; Zsolt. 130; Mt. 24, 27; Mt. 26, 36—46; Mk. 13, 
33—37; Jel. 3, 1—6.

34. Sokat kaptál, sokkal számolsz. — Lukács 12, 42—48.
Nem lehet meg nem történtté tenni mindazt, amit Istentől kaptunk. Meg

ajándékozott, hogy rajtunk keresztül másokat is megajándékozhasson. §áfár- 
sággal bízattunk meg. (Mit bízott reánk? egyházunkra?) Az ifjúság elsőd
leges feladata, hogy felkészüljön arra az időre, amikor neki kell adnia. Isten 
a kinyilatkoztatás ajtaját megnyitotta előttünk és Jézus által ajándékai gaz
dagságát kínálta felénk. Mit csináltunk vele? A számadás meglesz! Sokkal 
keservesebb lesz a kárhozat gyötrelme annak, aki a mennyország küszöbéről 
hullott alá, mint annak, aki kezdettől fogva a széles úton járt.

V. Móz 29, 29; Dán. 5, 18—31; Mt. 11, 20—24; I. Kor. 3, 21—23; Zsid. 
2, 1—4; I. Pét. 1, 10—12.

35. Telik a kegyelmi idő. — Lukács 13, 6—9.
Isten megszabta az időnket. Azontúl a kivágattatás következik, ha meg 

nem térünk és gyümölcsöt nem termünk. Gyümölcstermő megtérést követel, 
nem ,,uram-uram“-megtérést. Akar termést látni. Ezért kapáltat, trágyáztat, 
ezért adja. a meglátogatás különösen áldott idejét. Ha ez eltelt, vakká lesz 
a szem és. süketté a fül, míg végül a földi életből való kimúlás és az ítélet 
eljő. Minél többször keményíted meg a szívedet a megtérésre hívó szó előtt, 
annál kevésbé, találod meg a megbánás helyét!

I. Móz. 7, 10—16; Préd. 3, 1—8; Mt. 13, 13—15; Lk. 13, 23—30; Lk. 19, 
41—44: Zsid. 3, 7—8.

36. Erőszakos vendéglátó. — Lukács 14, 16—24.
A bűn önmagát bünteti meg. Isten ítélete nem egyszer éppen az, hogy 

Szabad folyást enged a bűnnek (Róm. 1, 24). Az Isten szeretetét visszauta
sítok közül senki sem mehet be a lakodalomba, ha meg is jönne rá később 
a kedve. Istent semmi sem tántorítja el céljától. A Fiát ünneplő Atya telt 
házat akar látni. Egyetemes érvényű hívogatással, ellenállhatatlan sürgetéssel 
gyűjti lakodalmas házába a teljességgel érdemteleneket. Hozzád ez a hívás 
érkezik!

I. Móz. 19, 16; Jón. kv. Mt. 9, 9—13; Csel. 9; I. Tim. 2, 4.
37. Nem megy babra. — Lukács 14, 26—33.
Alig elkezdődött és félbemaradt keresztyén életek sokasága mutatja, 

hogy Jézus nem hiába figyelmeztet. Önmagunk testi-lelki javainak teljes fel
adása Krisztusért a Benne való épülés útja. Drága földi kapcsoknak szét kell 
szakadnia, hogy Ö legyen az első életünkben. Mindez ellenséges világban tör
ténik, amely keresztet rak vállunkra. A meghátrálást nem tűri Isten. A „majd 
csak lesz valahogy" keresztyénség helyett józan, a keresztyén élet „költsé
geit" számbavevő keresztyénségre van szükségünk. Csináljunk költségvetést!

Lk. 9, 23; Fii. 3, 7—11; I. Móz; 12. 1; I. Móz. 22, 2; II. Kor. 11, 23—29; 
Mk. 10, 17—27.

38. Öröm a mennyben. — Lukács 15, 8—10.
Mennyi minden történik ezért az egy kis elgurult pénzdarabért! Gyer

tyagyújtás, nagytakarítás, amíg az asszony rátalál. Isten sokszor mindent fel
forgat a világban s életünkben, hogy megtalálhasson. Látjuk-e a magunk 
életének eseményei mögött a kereső Istent? Mennyi mindent megtesz Isten 
egy nemsokatérő bűnös emberért. Isten ezt nem hideg szívvel, üzleti számí
tással teszi. Néki fáj a mi elveszettségiink, hiszen sajátjának teremtett. Ezért
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van öröm a mennyben egy bűnös ember megtérésén. Örültek-é már néked a 
mennyben?!

V. Móz. 7. 6—9; Lk. 2, 10; Lk. 10, 20; Ján. 3, 29; Ján. 15, 11. Jel. 
19, 6—10.

39. Térj meg. — Lukács 15, 11—32.
Pogányok közt így hangzik a felhívás; térjetek meg és keresztelkedjetek 

meg (Csel 2, 38). Közöttünk pedig így: akik megkeresztelkedtetek, térjetek 
meg! Akik keresztségetek óta ott hagytátok az atyai ház békességét, ki-ki 
a maga tékozló útjára térve, most térjetek vissza. Ne maradj a bűn élvezé
sének állapotában (13. v.), hanem lásd meg, hogy vétkeid utálatosak és kár- 
hozatosak (15—17 versek). Ne maradj csupán a megtérés elhatározásánál, 
hanem valóságosan kérj kegyelmet és megkapod „a legszebb ruhát" (20—22. 
v.), a bűnbocsánat fehér ruháját a Bárány vére által. (1. Ján. 1, 7. — Jel. 
7, 14.)

Hós. 14, 2—5; Jóéi 2, 12—17; Amós 4, 6—13, Mai. 3, 7—18; Csel. 3, 19; 
1. Pét. 2, 25.

40. Mindent a holnapért. — Lukács 16, 1—9.
A sáfár reális ember. Nem áltatja magát. A helyzetét tisztán látja. 

Semmiképpen nem akar elveszni s ezért mindent megtesz megmaradásáért. 
A maga nemében!! Mit jelent ez számunkra? Józan látást bűneinket illetően. 
Isten igéjében meg is nyerjük ezt! Ne legyünk következetlenek, hanem épen 
ezért a szabadulás egyetlen útját ragadjuk meg minden módon.

Mk. 10, 17—22; Lk. 16, 19—23; Csel. 2, 37—38; Csel. 16, 31; I. Tim. 
6, 17—19.

41. Ami lehetetlen. — Lukács 16, 13—15.
Nincs független ember. Vagy Istent vagy a sátánt rabszolga módján 

szolgáljuk. Akit nem szeretünk, annak szolgálata gyűlöletessé válik szá
munkra. (Aáegunt prédikáció, — biblia, meggyűlölt bűnök). A kettő össze
férhetetlen. A romlott ember mégis mindig újra megkísérli. Ezt a romlott, 
hamis lelkiséget ítéli meg legkeményebben Jézus.

I. Kir. 18, 21; Mt. 6, 24; Ján. 8, 42—45; Jel. 3, 15.
42. Késő bánat. — Lukács 16, 19—31.
Itt e földi életünkben dől el, hol töltjük az örökkévalóságot? Isten aka

rata az, hogy mindenki üdvözöljön: szegény és gazdag egyformán. Ezért hir- 
dettetik az elkészített váltság evangéliuma. Aki hittel párosítja a hallott igét,, 
legyen gazdag vagy koldus, üdvözül. Aki megveti azt, bárki legyen, elkár- 
hozik. Mert Istennek úgy tetszett, hogy az igehirdetés „bolondsága" által 
tartsa meg a hívőket. (I. Kor. 1, 21). A gazdag azonban ezt még a pokolban 
sem látta meg!

Jób 33, 12—33; Mt. 27, 3—5; Lk. 6, 24; Zsid. 9, 27; Jel. 18, 9—19.
43. Kötelesség vagy érdem. — Lukács 17, 7—10.
Az életünk ideje a munkálkodás, a szolgálat ideje. A szolga szolgálata 

nem érdemszerzés, hanem kötelesség. Mivel minden időnkkel és erőnkkel tar
tozunk urunknak, nem lehet felesleges, kötelességen felüli szolgálatról 
beszélni. Még a tegnapot sem lehet helyrehozni, mert ma a mával tartozom. 
De amit végzek, azt is csak azért végezhetem, mert Krisztus kiválasztott, 
megragadott kegyelme által vagyok, aki vagyok, sáfársággal megbízott. Nem 
tehetem, hogy ne szolgáljak. Boldog vagyok, hogy szolgálhatok. A jutalom 
a mennyben elkészíttetett. De ez is kegyelem! (Ján. 6, 27.)

Jer. 19, 7—9; Mk. 10, 28—30; Csel. 4, 20; I. Kor 9, 16—17; I. Kor. 
15, 10; Fii. 1, 29.

44. Zörgessetek! — Lukács 18, 1—8.
Nem könnyű imádkozó embernek megmaradni. Próbára teszi a hitünket 

ós imádságunk kitartó voltát Isten, aki nem teljesíti rögtön a kérést és-
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igyekszik elfojtani bennünk az imádságot a világ. Jézus befejező kérdése 
(8/b.) az utolsó időkre tekintve magában rejti féltő aggodalmát: ki marad 
meg a nagy nyomorúság és szorongattatás ellenére is, amíg Isten elérkezett
nek látja az időt, hogy népét megszabadítsa a teljes váltságnak napján?! 
A bosszúállás és megszabadítás szava az eredetiben ugyanaz; megszabadítani. 
Bele kell íogóznunk az ígéretbe, megszabadít az Ür!

Dán. 6, 1 — 11; I. Thess. 5, 17; Jak. 1, 2—12; I. Pét 4 7- 11 Pét 
3, 1 — 12.

45. A mélységből! — Lukács 18, &—14.
Farizeus-bűn. Publikánus-bűn. • Isten szemében egyformán bűnösök, csak 

a bűnük más. Jézus ítélete szerint egyik felmagasztalja magát, a másik meg
alázza. Miért? Mert az egyiknek van bűnismerete és bűnbánata, a másiknak 
nincs. Az egyik ezért csak bűnbocsánatért könyörög, a másik nem szorul rá 
a váltságra, hiábavalóvá teszi a keresztet. „Légy irgalmas nékem" — ez az 
igazi imádság. (Csel. 9, 1 l./b.) Ez a jele annak, hogy valaki a szoros kaput 
megtalálta a „mélységben". Ekkor vagyunk Isten számára alkalmas állapot
ban ahhoz, hogy újjá teremtsen, mint ahogy a vassal is csak akkor tudnak 
az öntödében valamit kezdeni, ha már megolvadt. (Péter).

51. zsolt.; 130. zsolt.; Jón. 2; Ézs. 64, 5—8; Róm. 3, 10—12. 23—24.
46. Ellenséges világban. — Lukács 19, 11—28.
A mennybe ment Jézus itthagyja a tanítványait, hogy azzal, amit tőle 

kaptak, kereskedjenek, míg ő megjön birtokba venni az országot. Akkor le
számol a nyílt és rejtett ellenséggel is, de addig az övéinek, szolgáinak ellen
séges világban kell kereskednünk, azzal ami ránk bízatott. Egyrészt a misszió 
reménységével, másrészt a mártirium készségével. Nem a girák száma dönt 
a nagy elszámoltatásnál, hanem az, hogy erejéhez képest híven szolgálta-e 
valaki az Urat. A kicsi „alaptőkéhez" és eredményhez képest hasonlíthatat
lanul nagy a jutalom. (A példázat számára Jézus által felhasznált történeti 
háttér Jézus korának politikai szenzációja: Heródes halála után fia Archelaus 
Rómába megy, hogy atyja örökségét a maga számára biztosítsa. Ez sikerült 
is neki, annak ellenére, hogy küldöttséget menesztettek a zsidók ellene.)

Zsolt. 2; Mt. 10, 22; Csel. 1, 6—8; Csel. 5, 41; II. Kor. 4, 7—18; 
Jel 20, 4.

47. Az Ür közel. — Lukács 21, 29—31.
A világ semmit sem lát a készülő eseményekből, sőt még gúnyolódik 

az egyház Krisztus-várásán. Mégis közel van az ő eljövetele, mert az idők 
teljességében éiünk. Beteijesedőben vannak az utolsó idők jelei és ezért 
semmi sem rendítheti meg a mi várakozásunkat. Megvan-e ez a bizonyos
ságod?

Mt. 24; Lk. 17, 26—30; Zsid. 10, 36—39; Jak. 5, 9/b.; II. Pét. 3.
48. Pereg a mag. — János 4, 34—38.
Itt az aratás ideje. Isten végzi a magvetést, adja a növekedést és küldi 

az övéit aratni. A samáriai asszony aratásra érett volt. Az elgyötört és szét
szórt nép aratásra érett (Mt. 9, 36). Van-e szemünk meglátni az aratásra 
érett gabonát? Óriási felelősség a kipergett magi! Felelőtlen munkások he
nyélnek csak. Egyszer vége szakad az egyes emberek életében is, az egész 
világ életében is az aratás idejének, eljő az éjjel. Kit fognak számonkérni 
tőlem? — Jézus azt akarja, hogy én induljak és arassak és ne féltékeny- 
kedjem másra!

Ezs. 6, 8; Jer. 8, 20—22; Ezék. 33. 1—9; Luk. 9, 49—50; Ján. 9, 4; 
Csel. 16, 9—10; Fii. 1, 18.

Fóti munkaközösség.
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S z ü lő k  i s k o l á j a
A szülők iskolájának az a célja, hogy gyermek- és ifjúsági 

munkánk hátterében — a szülők között is — szolgáljunk. Nem 
kell külön hangsúlyozni a szülői ház döntő szerepét a keresztyén 
nevelésben. Havonta tarthatunk ilyen értekezletet, amely egyrészt 
a szülők „iskolájakéntIstentől kapott hivatásukban szeretne 
segítségükre lenni a keresztyén nevelés alapvető igazságait meg
világító egy-egy előadással, másrészt alkalmat nyújt utána gyer
mekeink, egyéni hitéletének és családi viszonyainak a megbeszélé
sére, tehát a nevelési, kazuisztikájára. Az előadásokhoz az aláb
biakban szeretnénk segédkezet nyújtani.

1. Tudok-e nevelni?
Bizonyára van közöttünk, akit bosszant ez a felvetett kérdés: tudok-e 

nevelni? Ügy érzi, hogy sérti a szülői önérzetét ennek a kérdésnek mégcsak 
a felvetése is, hiszen természetes, hogy tud nevelni, azért szülő! Sokan gon
dolják, hogy nem kell olyan nagy hü-hót csapni a nevelésből, nem olyan 
boszorkányos dolog az. Különben is, ha a régi mondás szerint: akinek hiva
talt adott az isten, észt is ad hozzá, aki meg szülővé lett, az tud majd 
nevelni is! Sokan teszik hozzá ehhez: engem sem neveltek valami cifrán 
és sok töprengéssel, aztán mégis ember lett belőlem! Elég nekem is, ha 
a gyermekemet el tudom tartani illendőképen (bár tudnám!), iskoláztatom is, 
hogy kenyeret adjak majd a kezébe, még a templomba is elküldöm, hogy 
ne legyen majd csirkefogó, és persze fegyelmezem is, ha kell, de azt hiszem 
ezekre senki sem mondhatja, hogy rosszul nevelem a gyermekemet, vagy 
éppen hogy nem tudnék nevelni!

Könnyen lehet, hogy ilyen válasz is elhangoznék a szülők részéről a fel 
vetett kérdést illetőleg: —• Én is tudok nevelni, de azért szeretem a tudá
somat elmélyíteni. Sokat olvastam a nevelésről, meg is jegyeztem jó néhány 
gyermeklélektani tapasztalatot, és szívesen fogadok minden okos gondolatot, 
amivel tökéletesíthetem a gyermekem nevelése körüli munkámat. Mindig 
fontosnak tartottam a céltudatos munkát s a nevélésre vonatkoztatva úgy 
hiszem, hogy a humanista idealizmus ma a legemelkedettebb nevelési esz
mény, melyet én is szeretnék megvalósítani, hogy gyermekemben kibonta- 
kozhassék a szép, igaz és jó iránti érzék, mint munkám végső foglalata 
s ennek következtében becsületes, művelt, erkölcsös ember lehessen majd 
belőle, s mint a tiszta humanitás hordozója állhásson embertársai előtt.

Ha tovább folytatnánk a kérdésre adandó feleletek sorát, bizonyosan 
megszólalna a modern ember is: — Én is tudnék nevelni, ha ráérnék. 
Zaklatott életem, rohanásból álló napjaim, kenyérharcban folytatott küzdel
mem — sajnos — megakadályoznak abban, hogy sok időt tudnék fordítani 
a gyermekeimmel való törődés céljára és így bizony nem egyszer meg
történik. hogy idegességem levét gyermekeim isszák meg, elismerem, hogy 
ez egyáltalában nem ideális állapot, de hát mit tegyek? Első a megélhetés. 
Emiatt lehet, hogy nem nevelek helyesen.

Ezek után engedjék meg, hogy én is válaszoljak a felvetett kérdésre, 
őszintén és nyíltan, amint keresztyén emberek között illik: én nem tudok 
nevelni! Nem azért nem tudok nevelni, mintha nem tanultam volna a neve
lésről sokat, mintha keveset törődnék az egész kérdéssel s könnyelműen 
bánnék gyermekeim jövőjével. Nem azért nem tudok nevelni, mert nem is 
igyekszem rá, hajlandóság sincs bennem, hiszen arra hivott el Isten szolgá
latomon keresztül, hogy szívügyem legyen rámbízott gyermekeim sorsa. 
Nem azért nem tudok nevelni, mintha nem érnék rá és kevés időt fordí
tanék erre a célra. Hanem azért nem tudok nevelni, mert bűnös a nevem!
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Gondoljuk csak végig, hogy mi a nevelésf Ahányan vagyunk, annyi 
feleletet adnánk erre a kérdésre s ahányan írtak erről, annyi ötletet villan
tottak fel. De egy tény: már magában a szóban: „nevelés", „növelés" vala
miféle fokozás, jobbátétel, előrevitel van benne. A „nőni engedni" elven 
nyugvó negatív nevelés, amely eleve lemond minden értékgyarapító cél
ról, nem nevelés, hanem csak a vegetálás biztosítása. A nevelés fogalmá
hoz, mint annak a lényege, legszorosabban hozzátartozik a jobbátétel cél
kitűzése. Csak hát éppen az a kérdés, hogy elvégezheti-e ezt emberi erő? 
Ha az ember, a „homo", az egyetemes emberit, a „humanitást" akarja meg
valósítani, sokat ér-e el vele? Hiszen az -„egyetemes emberi“-ben benne van 
a bűn is, sőt éppen ez a legegyetemesebb emberi tulajdonság! Sokra, me
gyünk, ha a gyermekből, a még kifejletlen bűnösből, felnőttet, azaz kifejlett 
bűnöst nevelünk? Hiszen amíg a bűn-kérdés megoldást nem nyer, addig 
a nevelés sem ér semmit, nem jobbátétel és nem „tökéletesítés". Meg az
után ki akar jobbá tenni és tökéletesíteni? Én, aki szintén bűnös vagyok? 
Hiszen akkor a vak vezeti a világtalant s mindketten a verembe esnek! 
Mit érek vele, Jia gyermekem értelme, érzelme, akarata kifejlődik? Hiszen 
ez csak akkor lesz érték, ha nem a bűnnek a szolgálatában áll. Nincs vesze
delmesebb, mint az éles elme, a szenvedélyes érzelem, a felfokozott és célra 
törő akarat — a bűn szolgálatában. Gyermekem esetleges vagyona, szép
sége, tehetsége, egészsége mit ér, ha mindez csak azért olyan teljes és ki
fejlett, hogy. a rossznak a szolgálatában álljon? Egész nevelési munkám 
kulcspontja tehát a bűn-kérdés! Ha itt nincs megoldás, nem vagyok nevelő. 
Ha itt nem tudok segíteni, mit ér akkor minden szülői fáradozásom? Ön
áltatás akkor az egész. A szivárványt akarom megfogni. Délibábot kerge
tek. Az elérhetetlent akarom megvalósítani. De viszont én nem tudom el
venni a gyermekem bűnét, hiszen magam is bűnös vagyok, nem tudom meg
oldani a bűnkérdést, tehát nem tudok tökéletesíteni, nem tudok nevelni, sőt 
lehetetlenség nevelni emberi erővel!

Ami azonban embereknél lehetetlen, Istennél lehetséges! Ö tud nevelni. 
Ö tud új életet adni. Ö tud „tökéletesíteni" és „jobbá tenni", azaz Ö -meg 
tud váltani és meg tud szabadítani a bűnöktől. Isten tehát a nevelő? Igen. 
Ö! — De mi szüksége van akkor neki rám, szülőre, ha ő végez mindent? 
Nincs talán szerepem? De van!

Tetszett Istennek emberi eszközt felhasználni hívogatásának közvetí
tésére és kikézbesjtésére. Engem mint szülőt akar felhasználni tervének ki
vitelezésében. Nem vagyok más,, mint eszköz az Ür kezében. A tulajdon
lapén) cselekvő azonban mindig az Isten. Jézus Krisztus tanítványa soha
sem a maga nevében szól, nem magát hirdeti, nem magához hívogat, nem 
a maga akarata alá rendel, nem a maga számára nevel, hanem a „názáreti 
Jézus Krisztus nevében" (Csel. 3, 6) szól és cselekszik. Nem lehet össze
téveszteni a kettőt. Nem a tanítvány végzi Isten életújító cselekvését, élet
jobbítását, tehát nevelését, de. viszont Isten felhasználja őt, mint eszközt: 
szolgálattételre! A szülő sem más, mint Isten eszköze a gyermekért folytatott 
megváltói munkában.

A pedagógiai megtérés éppen azt kívánja, hogy a gondolatok, a szülői 
szolgálat gyakorlata, a gyermek iránt érzett érzelmek egyaránt azzal a tudat
tal induljanak el útjukra: a nevelés tevékenysége nem alulról kezdődik, nem 
én végzem a „növelés", az életjobbítás munkáját, nem én nevelek, mert 
nem tudok nevelni, hanem minden onnét felülről indul el, Istentől. Hiszen 
ha tudnék „tökéletesíteni", „javítani", új életet adni, akkor nem kellett volna 
Jézus Krisztusnak meghalnia érettem és a gyermekemért, akkor magam is 
elvégezném, amit ő végez el! Ez azonban csak akkor volna lehetséges, ha 
sem én nem volnék bűnös, sem a gyermek. Amíg azonban e testben kell 
élnem, addig Pál apostollal kell vallanom, hogy nem lakik énbennem jó, ha
nem bennem lakozik a bűn! (Róm. 7, 17—18.) Igazat kell adnom Istennek:
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rajtam és a gyermekemen csak és kizárólag a kereszt segít, ott van új, 
életem lehetősége. Éppen ezért mondja Jézus Krisztus is így: „Engedjétek, 
hozzám jőni a gyermekeket és ne tiltsátok el őket.“ (Mk. 10, 14.) Nem áll 
egyébből a szülői szolgálat, mint abból, hogy engedem Jézushoz a gyerme
kemet, nem képezek gátat és akadályt, ö  majd megcselekszi, amit csele
kednie kell. Számomra csak az a parancs, hogy ne tiltsam el, ne riasszam el 
s mindent megtegyek, hogy útját ne álljam valami módom gyermekem 
Jézusra találásának. „Engedjétek hozzám . . .“ — ez a keresztyén nevelés!

Ezért nem tudok én nevelni. Mert az Ür nevel.
Miért is akarnánk mi nevelni, mikor Jézus Krisztus szelíd szeme csüng 

gyermekeinken! Ö, aki mindent tud, lát és megtehet, mimódon ne adna meg 
mindent gyermekeinknek, aki a verébfiókáról és a mezők liliomáról is gon
dot visel! Csak nyissunk teret az Ö cselekvésének. Engedjük, hogy be
áradjon gyermekeink életébe Jézus és az ő országa!

Uram, egyetlen Nevelő, viszem hozzád a gyermekemet, tedd tiéddé!

2. Enyém-e a gyermek?
A római jog, amely alapjoga a legtöbb nemzeti jognak, kiépítette a csak

nem korlátlan magántulajdont, még személyi vonatkozásban is. A „páter 
familias" az. ölési kivéve korlátlan tulajdonosa gyermekeinek. Amikor gyer
meke vagyonát kezelte, a vagyonból kitagadhatta, neveltetését, házasságát 
és egész életirányát megszabta, úgy tekinthetett gyermekeire, mint leg
teljesebb magántulajdonaira és biztosan értelmetlennek tartotta volna ezt 
a kérdést: enyém-e a gyermek?

A modern ember több érvet is tud már, mint ókori elődje s azt tudja 
mondani: enyém a gyermek az örökléstani, biológiai összefüggések alapján. 
Nemcsak a szülők, hanem a felmenő ősök tulajdonságai is ott élnek rejtett, 
vagy nagyon is kibontakozó életet a gyermekben. Különben is a szülővé 
létei a természeti törvény szükségképenisége folytán jött létre, s ezért nem 
kell ennek a mechanikusan végbemenő ténynek valami különös jelentőséget 
tulajdonítani, hiszen csak a születés természeti törvényei konkretizálódnak 
az egyén életében akkor, amikor szülővé lett. Természetes tehát,, hogy á tes
temből való test, a véremből való vér: az enyém. A gyermek életem folyta
tása, tovább élek bennük, sok modern ember az immanens halhatatlanságot is 
így képzeli el: én élek halhatatlanul utódaimban, a faj kihalásáig. Tehát 
a legbelső közösségem van a gyermekkel, aki természetesen: enyém.

Enyém-e a gyermek? — Ezt csak a keresztyén ember kérdezheti, mert 
a többiek számára ez nem probléma. Nem abban a vonatkozásban kérdés ez, 
mintha a Szentírás és a belőle táplálkozó keresztyénség valaha is kétségbe 
vonta volna a szülők gyermekhez való jogát, vagy kifogásolná az idevonat
kozó törvények bölcs rendelkezéseit, hanem abban a vonatkozásban kérdés ez, 
hogy vájjon szuverén önhatalommal, családi autonómiával, tehát minden
képpen csak immanens emberi felelősség súlya alatt enyém-e a gyermek, 
vagy pedig Istené, aki a néki tartozó felelősség súlya alatt elszámoltat min
den sáfárt és számonkéri a kegyelmi ajándékaival való élésnek a módját? 
Mert a kettő közötti különbség akkor lesz igazán élessé, ha nemcsak elmé
letben, hanem a hétköznapi élet konkrét pillanataiban is tudom, hogy kié 
a gyermek!

Hallgassuk meg ebben a kérdésben a Szentírást. Isten igéje azt mondja: 
„Az Őré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai.1'  
(Zsolt. 24, 1.) De mindezt nemcsak úgy általánosságban hirdeti Isten igéje, 
hogy mivel minden az Őré, közte a gyermek is, hanem egészen kifejezetten 
erről szól az a történet, amikor Abrahámnak Isten azt a parancsot adja, hogy 
éppen azt a fiát,- akit késő vénségében kapott, hosszas várakozás után, s 
akihez nagy Ígéretek fűződtek, áldozza fel az Úrnak, azaz adja vissza. Igen
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loníos mozzanata ennek a történetnek, hogy miután Abrahám megtanulta 
Isten leckéjét: az Űré a gyermekem! — Isten kegyelmes cselekvése vissza
adja a fiút a boldog apának. Az Újszövetségben Pál apostol ajkáról így 
szólal Isten igéje: „Mid van ugyanis, amit nem kaptál volna? Ha pedig úgy 
kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna?" (I. Kor. 4, 7.) A magán- 
tulajdon szélsőséges értelmezésének útját vágja Isten igéje azzal, hogy min
dén csak sáfárság, azaz elszámolásra adatott, bizományba kihelyezett tálen- 
tum! Sőt Jézus Krisztus éppen a legkisebbekkel való bánásmódot kéri szá
mon az ítéletkor: „Amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb 
atyámfiái közül, énvelem cselekedtétek meg.“ (Mt. 25, 40.)

Amint általános magántulajdoni vonatkozásban sem ismer Isten igéje 
római jogi értelemben vett korlátlan magántulajdont, ugyanúgy családi vonat
kozásban is mindent az Isten előtti felelősség súlya alá helyez. A halálban 
isten mindenkit figyelmeztet az ö  egyetlen és felséges tulajdonjogára. Kény
telen Isten sokszor a betegágynál lázasan pihegő gyermektesten keresztül, 
vagy éppen egy kis koporsónál megtanítani — mai Abrahám módjára — 
azokat, akik nem tudták befogadni: az Úré a gyermekem! Isten pedig nem 
a rettentő Molochnak az igényével tekinti magáénak a gyermeket, hanem 
a szeretet és megmentés szándékával. Hiszen övé a gyermek a teremtés 
jogán. Ö alkotta, mint mindent ezen a világon. Azonban a gyermeken is be
teljesedik, mint minden emberen, hogy a bűn démoni hatalma alá tartozik. 
A Bűné a gyermeked! Játékos, napsugaras jókedve mintha a mennyország
ból hozna le valamit a földre, de azután csakhamar keserűen kell megtapasz
talnod, hogy a bűn árnyéka már egészen korán feltünedezik életében, hogy 
ott kísértsen mindvégig. E miatt hangzott el már a keresztségben felette 
Isten szava: „Megváltottalak, enyém vagy!" (Es. 43, 1.) Krisztusé a gyerme
ked a váltság jogán, őbenne vétetnek el a bűnei. Annyiban szabadul a démoni 
erők szorongatása alól, amennyiben váltsága van a kereszten. A hétköznapok 
sodrában Isten Szentlelkének vezetése irányítja a Krisztusban hívők keskeny 
útjára a gyermeket. Istené ő a megszentelés jogán. Viszont tiéd: a sáfárság 
jogán, mert Isten néked adta. Az Isten és közötted lévő tulajdonjogi kér
désbe Luther így szól bele: „ök sokkal inkább Istenéi, mint a tiéid." („Sie 
sind auch mehr sein, denn dein." L. W. Celemen, IV. 152.)

Mindennek döntő következményei vannak a szülő és gyermek közötti 
viszony egész területén! Mert:

1. Ha a gyermek iránt nem érzek más felelősséget, csak azt, hogy 
felelek érte önmagam eiőtt, majd esetleg előtte, ha felnő, vagy a család előtt, 
vagy csak éppen a törvény pusztán kirívó visszaéléseket számonkérc jog
rendje előtt, akkor egészen másként fog alakulni a neveltetése, akkor el
tolódhat a nevelés az eltartás irányába, akkor szeszélyes majomszeretet és 
ideges nadrágszíj-pedagógia gyors egymásutánban váltogathatják egymást, 
akkor kizárólag a magam akarata alá törhetem az ő akaratát, akkor az „£N“ 
személyem lesz a mértéke mindennek, „HOZZAM" kell hasonlítania minden
ben, akkor magamhoz ronthatom az ő egyéniségét, akkor az alma valóban 
nem eshet messze a fájától, akkor akár énáltalam, akár valamely más neve
lési eszmény által, de Isten helye be van töltve a nevelés végső céljai közt.

2. Ha azonban vallom, hogy a gyermekem az Úré a teremtés, váltság 
és megszentelés jogán és enyém a sáfárság jogán, akkor nyomban észre- 
veszem azt, hogy a gyermekem fölött végbemenő keresztyén nevelés nem 
egyéb, mint Isten megmentő küzdelme az ő leikéért. Hiszen a keresztyén 
nevelés általában sem más, mint Isten küzdelme a gyermekért, emberi eszkö
zök Ielhasználásával. Ekkor kitárul az a távlat, amelyben meglátod, hogy 
Isten emberek sokaságát mozgósítja a^ért, hogy a gyermeked hitre juthas
son! Vasárnapi iskolán, gyermek-istentiszteleten, hittanórákon, bibliaórákon, 
Úrvacsorán, konferenciákon, evangélizációkon, konfirmáción, lelkipásztort
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beszélgetéseken, tehát az egyház munkáján keresztül egyebet sem tesz 
Isten, mint meg akarja hódítani gyermekének a szívét. . Emberek, intézmé
nyek, sőt a gyermek életébe nyúló külső körülmények egész színes skáláját 
azért veti bele Isten a gyermekedért folytatott harcába, mert nagyon szereti 
őt. Éppen ezért fontos, hogy ne elszigetelten küzdjön a szülő gyermeke 
hitrejutásának a szolgálatában, s viszont ne egyedül harcoló legyen a lelkész 
a gyermekért folytatott tusakodásában, hanem mint egy ügynek a szolgái, 
kéz a kézben, tanítványi egyetértésben álljanak Isten színe előtt. Ami most 
itt történik, az semmi egyéb, mint Krisztus elhívott tanítványai együtt töp
rengenek szolgálatuk mélységén, felelősségén és tennivalóin. Mindezt: Isten 
parancsából — a gyermekért!

Ha pedig vallom: a gyermekem Tiéd, Uram — akkor egészen forradal
masítja ez a gyermekemhez való viszonyomat. Naponként éreznem kell, hogy 
Isten drága tálentuma van mellettem, kincset kaptam csiszolásra, ember
bimbót az ápolásra, szegény bűnöst a kereszt elé vezetésre. Naponként oda 
kell állnom Uram színe elé és számot adnom szülői sáfárságomról és kér
nem kell a Szentlélek vezetését szülői tisztemhez. Nem én leszek az auto
nóm mértéke mindennek, hanem az Ür. Nem a magam szeszélye szerint 
nevelek, hanem Isten számára. Nem én leszek a fontos, hanem: Ö. Bárcsak 
ne kellene Istennek egyikünket sem betegséggel vagy kis koporsóval figyel
meztetnie arra, hogy 'övé a gyermek!

Uram, hitem két karjával boldogan emelem gyermekemet feléd, mert 
az számomra a legnagyobb kegyelem, ha őt Tiédnek tudhatom!

3. Jaj a botránkoztatónak!
Az emberi tulajdonságok egyik legjellemzőbbike: az utánzás. Elég az 

egymás mellett meghúzódó falusi házak egyformaságára tekinteni, és falusi 
népünk egymást utánzó életformájára gondolni, amelyben a népszokásokon 
keresztül, a társadalmi szokásokig, minden a szerint jött létre, hogyan csi
nálja az egész falu, mert aki eltér a szokástól, az a falu megszólásával és 
nyelvével találja magát szemközt. De nemcsak a falu, a város is így van. 
Világos bizonyítéka ennek a városi divat az öltözködésben. Próbáljon valaki 
az ókori rómaiak öltözetében, vagy ókínai ruhában megjelenni, s nyomban 
tapasztalni fogja, hogy mekkora tényező emberi életben a többiek utánzása 
és mivel lakói az, aki azt semmibe veszi.

Még nagyobb tényező az utánzás a gyermek életében .Akár ösztönösen, 
akár tudatosan, de az utánzás eszközével tud a gyermek belenőni a fel
nőttek szokásaiba és életmódjába. Orvosok és pedagógusok szerint az egy
éves gyermek mozdulatainak 40%-a utánzó jellegű. Később az utánzás nem
csak testi, hanem lelki vonalon is jelentkezik, s tulajdonságok, indulatok, 
gondolatok, cselekvések utánzásában jelentkezik .Az egyes élethivatásokat 
utánozzák játékukban a gyermekek, iskolát játszanak, autó-, villamos-, moz
donyvezetést, az elmaradhatatlan főzőcskét, babázást, katonáséit, sőt isten
tiszteletet is. Az ifjúkor eszménykeresése, nagy emberek, hősök utáni rajon
gása sem más, mint szellemi utánzása a nagyoknak, akiket kivetni szeretne

A gyermekkori benyomások, példaképek, lelki és szellemi hatások közt 
döntő fontosságúak az egész életre nézve. Künkéi, a hírneves pszichológus 
„dresszátumoknak" nevezi azokat, a gyermeket kívülről, tehát dresszura- 
szerűen érintő behatásokat, amelyek egész későbbi életét színezik. Ezektől 
a gyermekkori hatásoktól függ, hogv valaki milyen lélektani alkatúvá for
málódik, melankolikus lesz-e vagy flegmatikus, nyugodt-e vagy kapkodó, 
kegyetlen-e, vagy szeretetre beállított. Ebben a korban tehát mérhetetlenül 
-sokat lehet a gyermeken rontani, de viszont nagy lehetőségei vannak a gyer
mek Isten felé fordításának is.
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.4 gyermek felé nyújtott példában a legélesebb a szülői felelősség. 
Ez a szülők közötti legkényesebb kérdés. Itt lehet mindent elrontani és 
mindenben a gyermek javára szolgálni. A legelső tekintély a gyermek előtt: 
:i szülő. Öt hallgatja és figyeli. Csodálkozó szempár tekint rád, rólad olvassa 
le: íme, így kell haragudni, veszekedni, hatalmaskodni, alakoskodni. ravasz- 
kodni éj ne adja Isten, hogy még egyéb, sőt súlyosabb bűrit is rólunk olvas
hasson le. Ez a figyelő szempár: filmfelvevő, mindent képszerűen megőriz, 
rögzít és a maga számára megjegyez. Ezért kellemetlen olykor a „'gyermek- 
száj", mert leleplez. Milyen keserű hallgatni Móricz Zsigmond Nyilas Misijét 
a „Légy jó mindhalálig“-ban, amint egyre azt hajtogatja az eszményt kereső 
diák, hogy a felnőttek mind jók, csak a gyerekek rosszak, ezért' szeretne 
ő is mielőbb felnőtté lenni, — és közben mesteri színekkel ábrázolja az író 
a felnőttek életének szennyes hátterét, érezzük, hogy nemsokára váratlanul 
rá fog szakadni a gyermekre a keserű kiábrándulás: hazugság az élet, 
botránkoztatóak a felnőttek! Hatalmas vádirat ez a mű a felnőttek gyermek
romboló müve ellen.

Luther maga is keményen vágja a szülők elé a maga vádját, hogy 
sokan lettek szülőkké, a nélkül, hogy maguk is igazán tudnának imádkozni, 
vagy ismernék Isién parancsolatait, s abban is élnének. (Sermon vöm ehe- 
lichen Stand. 1519. W. A. II. E. A. XVI. 161.) Pedig nincs annál nagyobb- 
dolog, mint amikor a keresztyén családban keresztyén nevelésben nőnek fel 
a gyermekek, s viszont nincs annál szégyenletesebb, mint amikor a gyerme
kek lelkének gyilkosa, a sátán eszköze, éppen a tulajdon szülője, aki rom
lás felé viszi, vagy engedi süllyedni. Azért a nyilvánvaló botrányos bűnök 
után Tögtön az következik, amikor a gyermekkel nem törődnek eléggé. Nem 
kisebb dolog egy iskolás gyermeket elhanyagolni, mint egy szüzet meg
rontani! („Non minus est negligere scolarem, quam corrumpere virginem.") 
A testet ugyan ezzel nem szeplősítik meg, ' de a lelket igen, ami pedig 
drágább, mint a test. Az ilyen emberek Herodes nemzetségéből valók, akik 
— mint ahogy a zsarnok király ártatlan gyermekeket ölt meg Bethlehem- 
ben — a gyermekek lelkét teszik tönkre. Végtelenül sokat ártanak a hatodik 
parancs ellen vétkező tisztátalan szavak az ettől a bűntől még tiszta kisfiúk 
és kislányok lelkének. Sokkal botránkoztatóbb a gyermeknél a szennyes be
széd, mint a felnőtteknél, hiszen a tiszta kendőn is kirívóbb a folt, mint 
valami tépett öreg rongyon! Egy újabb csepp sem sokat árt azon a vásznon, 
amelyet előzőleg már jó leöntöttek! Isten igéje megrázó szavakkal fordul 
felénk ebben a kérdésben. Jézus mondja: Máté 18, 6—10.

Csodálkozol: honnan tud ez a gyermek hazudni, gyűlölni, ravaszkodni, 
szeretetlenkedni, gonosz indulattal lenni, öcsmány szavakat használni, lustál
kodni, honnan tanulja az élet torz értékelését, honnan van a konkoly a szívé
ben, ki hintette oda? — nem te voltál mindezekben a sátán egyik eszköze? 
Küldted a templomba csupán, vagy kézenfogva vezetted? Nem volt-e tanúja 
családi viszálynak? Nem kellett-e látnia, hogy szülők egymás ellen fordul
hatnak, de ha gyermekek összevesznek, akkor kikapnak? Nem kellett-e lát- 
niok, hogy nincs igazság a földön, mert ez a valami egyszer büntetésre 
méltó dolog, másszor meg nem? Nem kellett-e tapasztalniok, hogy apuka 
és anyuka is hazudnak egymás előtt, vendégek előtt és nem lesz bajuk 
belőle? Pedig ne felejtsük el, hogy Isten hozzánk való viszonyának a szemlél
tetésére az atya képzetét és hasonlatát használjuk. Isten úgy áll a keresztyén 
ember előtt, mint atya a gyermeke előtt. Viszont egy méltatlan apának 
az élete merő istenkáromlás, hiszen Isten-sértő kép és hasonlat Istent ilyen 
atyához hasonlítani. Vájjon nem ilyen istenkáromlás-e az életem’ Nem 
vagyok-e gátja és- akadálya annak, hogy a gyermekem hitre jusson, mert 
éppen én botránkoztatom meg? Vájjon nem volna-e jobb, ha követ kötnének 
a nyakamba és a tengerbe vetnének?!
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Hála az Úrnak, hogy a gyermekemen keresztül engem is nevel! Azért 
kaptam őt, hogy amikor elöntene a gyűlölet, amikor jó lenne hazudni, ami
kor szeretnék a templomtól távoi maradni, amikor méltatlan dolgot csele
kednék, megakad a szemem az én kis gyermekemen, benne mintha eleven 
felkiáltójelet látnék: állj, nem teheted! jaj a botránkoztatónak! — Egy apa 
elindult a kocsmába. Egyszercsak gyerektrappplást hall. Utána futott, a kis
fia. Mit akarsz? Nem mégy haza! — mordult rá, de az azt válaszolta: Hadd 
menjek, mert én mindig édesapám nyomdokába akarok lépni! Megállt a kocs
mába menő ember, visszafordult, nem ment többé oda. — Így kell nékem is 
megfordulnom az életutamon, mert Isten a maga törékeny kis eszközével, 
a gyermekemmel akar figyelmeztetni: nem pusztíthatsz tovább, miattad nem 
tud hitre jutni a gyermeked, térj meg, mert jaj a botránkoztatónak! Te 
száddal vallód a szeretetet gyermeked iránt, valójában pedig ártalmára vagy. 
ha így élsz tovább! Mert te még csak a magad bűnéért lakolsz, de leg
alább ne rántsd magaddal a gyermekedet! Engedd hát, hogy az Ür gyerme
keddel szégyenítsen meg, általa neveljen téged, vele figyelmeztessen, hogy 
legalább miatta térj meg!

4. Közel a gyermekhez.
Zajlik az élet a felnőttek birodalmában, nagy politikai, hatalmi, tudomá

nyos, gazdasági, műszaki, pénzügyi, művészeti események töltik be a világ 
érdeklődését, ki-ki rohan a vagyon, pénz, mámor, kötelesség, munka, karrier, 
hatalom után, s ezt az egész siető, nyakig munkában lévő felnőtt világot 
Jézus megállítja és egy kisgyermeket állít közéjük és ezt mondja: „Bizony 
mondom néktek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek, mint a kis
gyermekek, semmiképpen sem mentek be a mennyek országába." (Mt. 18, 3.) 
Ezzel a felnőttek egész fontoskodó, nagyképü, tolakodó, egymást tipró világa 
felé „megállj“-t kiált! Mintha azt mondaná: éppen megfordítva kellene csinál
notok, ne a gazdagot, á hatalmast, a zsarnokot, a mámorost, a tapsok dicső
ségében fürdő, a mindenek fölébe kerekedő „nagy“-ot akard utolérni, meri, 
mit hasznúi néked, ha az egész, világot elnyered is, de a lelkedben kárt val
lasz, hanem térj meg és hajolj le a gyermekhez, tanulj tőle alázatosságot, 
te nagyon okos, tanulj tőle kicsinységet, te nagyon hatalmas, tanulj tőle 
boldog bizodalma!, te nagyon aggodalmaskodó, különben: „ . .. semmiképpen 
sem mentek be a mennyek országába!" Nem az tehát a helyzet, hogy léte
zünk mi felnőttek, akik csináljuk a világot rengető eseményeket, nagy, 
hatalmas és mindennél fontosabb és legeslegéletbevágóbb dolgainkat, — és 
vannak bolond, kis, erőtlen, semmi gyermekek, akik nem sokat számítanak, 
s akikre éppen ezért elég is maradék időnk odavetett morzsája és megviselt 
idegrendszerünk néhány kitörése. Mert Isten a világ bolondjait választotta ki 
magának, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ erőtlenéit válasz
totta ki, hogy megszégyenítse az erőseket, és a megvetetteket, a semmiket 
választotta ki, hogy a valamiket megsemmisítse, hogy ne dicsekedjék ő- 
előtte egy test sem! (1. Kor. 1, 27—29.) Már pedig mit ér a te vélt nagy
ságod, fontosságod és értéked, ha Istennek a gyermek az első, a fontos 
és az érték?! Jézus szerint neked olyanná kell lenned, mint a gyermek. 
Alkalmazkodj hát hozzá!

Luther azt mondja: „Christus da er Menschen zjehen wollte. musste 
er Mensch werden. Sollen wir Kinder* ziehen, so müssen wir auch Kinder 
mit ihnen werden." (E. A. XNIL 234.) Ha Jézusnak tetszett ott hagyni 
istensége minden díszét és nyomorult, szegényes, szolgai emberformát vett 
fel és a végsőkig megalázta magát a kereszten az emberért, akkor vájjon 
sokat kíván-e a Mester a tanítványtól, ha azt akarja, hogy szálljunk le 
felnőttségünk piedesztáljáról és próbáljunk a gyermekhez közeledni alulról, 
eggyé lenni vele, beleélni magunkat az ő világába és onnan szolgálni néki?
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Szabó Lőrinc „Lóci óriás lesz“ c. költeményében leírja, amint folyton 
szidja a gyermeket, aki nemhogy megszeppenne a szidalmaktól, hanem újabb 
engedetlenségeket követ el, mintha fellázadna. Akkor a költő leül vele az 
asztal alá és csodálatos távlat nyílik ki előtte: mint a törpe az óriásokat, 
úgy látja a felnőtteket, akik félelmesek és idegenek a parányiak világától. 
Megérti, hogy oly jól esik fellázadni a rideg, toronymagas óriások zsarnok
sága ellen, s felkapja a gyermeket, magasan, a maga feje fölé emeli, hadd 
legyen Lóci óriás, hadd legyen magasabban a felnőtteknél is.

Ha közel akarunk kerülni a gyermekhez és onnan alulról, „az asztal
ztlól“ tekintünk bele az életébe, akkor legelső benyomásunk az róla, hogy
a gyermek világa nem kicsinyített mása a felnőttekének, a gyermek nem 
mennyiségileg különbözik a felnőttől, hanem minőségileg. Csak a középkor 
ré g i. festményein ábrázolták kicsinyített, miniatűr felnőttnek a gyermeket. 
Amint azonban a gyermek külső alakja, testének arányai sem azonosak 
a felnőttekével, ugyanúgy a lelki világa sem miniatűr felnőtt lelki világ,
hanem egészen más légkört jelent. Csak így lehet közel kerülni a gyer
mekhez, ha ehhez a másféle világhoz mi akarunk alkalmazkodni.

Ennek a másik világnak a különbözőségéből ered a sok félreértés gyer
mek és felnőtt között. Ha egészen vázlatosan átfutunk a két világ különbö
zőségén, akkor meglátunk valamit belőle, hogy mennyire nékünk felnőttek
nek kei! megtennünk az első lépést a gyermeki világhoz való közeledés 
terén. A gyermek képzelete oly eleven és erős, hogy csak későbbi hosszas 
tapasztalás után tud különbséget tenni gondolatai, álmai, fantáziájának játé
kai és a valóság tárgyai között. A felnőttek azonban hamar kijelentik, hogy 
a gyermek hazudik (ilyen kicsi vagy és máris hazudozol?!), a helyett, hogy 
lassan rávezetnék arra, hogy meglássa a különbséget a mesevilág, a kép
zelet játéka, a költött események elbeszélése — és a valóság között. Viszont 
a szülők részéről- igen káros visszaélés a gyermek fantáziájával, amikor 
a Mikulás, tündérek, óriások, boszorkányok társaságába bekerül a karácsonyi 
„Jézuska". Ezzel a helyett, hogy a valóság és a mese közötti ködöt elűznék, 
még növelik azt, hiszen így egybefolyóvá lesz a feltámadott és élő Krisztus 
valósága az emberi fantázia mesebeli „Jézuskájával". Micsoda súlyos teher
tétellel indulhat meg az ilyen gyermeknek az evangélizálása akkor, amikor 
becsapták őt a Jézus nevével és kompromittálták a mesevilággal — a meg
öletett Bárányt. Viszont a képzelet helyes irányba terelésének széles skálája 
tárul ki, ha a Szentírás történeteit megpróbálja a szülő a gyermekkel egé
szen plasztikus szemléletességgel utánélni, mintha ott menne végbe a sze
mük előtt az a jelenet, amelyről szó van, például látnák mindketten, amint 
verik a szöget Jézus tenyerén át a kereszt gerendájába, együtt látnák a 
farizeusok arcát és a magával tusakodó Pilátust. A mozgalmassá, színessé 
és elevenné tett, utángondolt bibliai történet egészen közel tud jutni a gyer
mekhez, aki így át tudja élni a kinyilatkoztatás drámájának egy-egy szeletét.

A gyermek nyiladozó értelme és a felnőtt kibontakozott, csiszolt értelme 
közötti arány sokszor ébreszt „Minderwertigkeitsgefühl“-t. A felnőttek türel
metlen leszólása: „Buta vagy, nem lesz belőled semmi!" — csak még job
ban meggyökerezteti a gyermek lelkében azt, hogy körülötte mindenütt oko
sak vannak, akiket ő sohasem fog tudni utolérni. A leckéjéhez is ezzel fog 
hozzá: jaj, ezt sohasem fogom tudni megtanulni! — Ezzel ellentétes a felnőtt 
és gyermek közötti viszony akkor, amikor kamaszos öntudattal mindent 
„jobban" akar tudni, s intellektuális' gőgjében pökhendi csodagyerek mód
jára viselkedik. Mindkettő a felnőttek viselkedésének lélektani reakciója, 
csak az egyik a szellemi elnyomás, a másik pedig az elkényeztető csodálat 
következménye. Az elsőhöz több tapintat, a másikhoz több ítélőképesség 
szükséges.
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Ütköző pont a gyermek és felnőtt között a gyermek érzelmi világának 
különbözősége a felnőttekétől. Kalandvágyó beállítottságában a kíváncsi
sága és fizikai erejét fejlesztő ösztöne bukkan elő. Ezért szereti a nomád 
életet, sátorban való lakást, cserkészetet, a betyár-pandúr játékot, egymás 
közötti hadiállapotot, bandákbaverődést, a bozótos, elhagyott helyeken való 
játékot. A felnőttek előli menekülésének bizonyára oka van. Főleg akkor, 
ha koravén könyvmolyt, vagy szabadságától megfosztott s tilalmak, paran
csok százával körülvett udvaroncot akarnak belőle nevelni. A keresztyén 
nevelésnek mindig vigyáznia kell, hogy az etikett formalizmusáért, koravén 
szabály-betartásért meg ne ölje az életerőt és a játszós jókedvet.

Ezzel kapcsolatos a gyermek akaratának a kérdése. Minden gyermek 
életében jelentkezik az ú. n. dacos-kor, akarata erősödésének kora. ami azon
ban szerfelett bosszantja a legtöbb szülőt s nyomban hozzáfog, hogy meg
törje a gyermek akaratát a maga akarata alá. Valósággal versenyre kel. 
egymással ilyenkor a két akarat, ahelyett, hogy érvényesülne egy harmadik 
akarat: Isten akarata. Hiszen nem az a fontos a keresztyén nevelésben, 
hogy nekem szülőnek legyen igazam tűzzel-vassal, mert ez magamhoz ron
tás csupán, én a vak erőszakolom a kis világtalant, hogy mindketten bele
essünk a verembe, hanem az a fontos, hogy mindketten engedelmeskedjünk 
Isten akaratának, arneíly nem elrejtett, hanem nyilvánvaló a hit számára 
és az érette tusakodók számára.

A gyermek és felnőtt közötti különbség sohasem fog feloldódni * 
nincs is rá szükség. De a két világ közötti különbség nem jelenthet ellen
tétet és összeütközést. Ennek a kiküszöbölésére pedig éppen annak a fel
nőttnek kell elindulnia, aki azt a kegyelmet kapta Jézus Krisztustól, hogy 
ő maga indult el az emberhez, „aki mikor Istennek formájában vala, nem 
tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát 
megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén", így 
várja joggal, hogy te is közeledj az apró emberek világához sok türelem
mel: alázatossággal, megértéssel, tudva, hogy te is Istened állandó közele
déséből élsz!

Uram, leteszem önteltségem, fontosságom tudatát eléd, semmisítsd 
meg! Mesterem, tanítsd meg tanítványodat, hogy a hit alázatosságával 
közeledhessem gyermekem felé!

5. Szexuálpedagógia.
A szülő és gyermeke viszonyának a próbaköve: a szexuálpedagógia. 

Itt dől el, hogy mennyire tud a szülő gyermeke lelkipásztora lenni, és itt 
dől el sokszor a gyermek egész jövője. Hiábavaló lesz a későbbi sopánkodás 
a gyermek bűnei miatt, mert azok sok esetben nem is csak kizárólag 
a gyermekéi, hanem ugyanolyan részben a szülőéi is! Blazirt arcú, cinikus 
világnézetű, „modern" erkölcsű fiatalok mind-mind eleven vádak a szülők 
ellen. Vájjon idejutott volna-e az ilyen ifjú, ha lettek volna olyan szülei, 
élete sorsdöntő időszakaszaiban, akik engedték volna Jézust a gyermekük
höz? Ebben_ az életbevágó és sorsdöntő kérdésben a legnagyobb feladat éppen 
a szülői házra hárul, hiszen a legközvetlenebb, legtermészetesebb kapcso
latban a szülő áll a gyermekkel, minden iskolai és lelkészi munka lehetősé
gét megelőzve.

1. A szülők egyik tipikus megoldása a családi szexuálpedagógia terén 
a nyárs polgári prüdéria álláspontja. Eszerint a kisgyermek előtt nem lehet 
beszélni az igazságról, hanem azt a gólyamesével kell álcázni, vagy valláso
sabb beállítottságú családban legalább is az angyal mesével, amely szerint 
az angyal úgy hozza a gyermeket, mint a karácsonyfát. Nem veszik észre 
milyen veszedelmes dolog keresztyén hitünk egyes elemeivel becsapni a
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gyermeket, aki előbb-ulobb úgyis rá fög jönni arra, amit nagy titkolózással, 
zavarbajövéssel, hosszas magyarázkodással próbálnak elrejteni előle. Ennek 
az álláspontnak a folytatása a serdülőkorban az, hogy a szülő fél ehhez 
a kényes kérdéshez nyúlni, szégyenkezik róla beszélni és megpróbálja a dol
got agyonhallgatni. Még súlyosabb a helyzet, hogyha éppen a saját életé
ben lévő bűnök miatt restellj még a kérdésnek az említését is. A magára 
maradt serdülő egyedül kénytelen végigtusakodni testi és lelki problémáit 
s mivel feltétlenül társra van szüksége, cimboráitól szerzi be a felvilágosí
tásokat, akik azután könnyen vezetik a tilos utakra. Kialakul az a kép, hogy 
otthon mégesak érinteni sem szabad a kényes témát, az idevonatkozó pro
blémáit is magába kell rejtenie a serdülőnek, de viszont hasonszőrű fickók 
társaságában azután annál fesztelenebbül lehet mindenről tudni, titkokba 
lesni, sőt azokban turkálni. A szülői ház teszi ezt a típust képmutatóvá, 
kettős életűvé, bűnök rabjává, amit azután már csak későn, a következmé
nyek jelentkezésekor vesz esetleg észre a szülő.

2. Másik tipikus megoldási mód az intellektuális felvilágosítás útja. Jól 
tudja a szülő, hogy .gyermekét nem szabád magárahagynia vívódásaiban. Arra is 
gondol, hogy a szükséges élettani, orvosi ismereteket közölje, hiszen a peda
gógia már régóta hirdeti a nemi felvilágosítás szükségességét. Csaknem 
minden ország tantervében is benne van valami a minimális nemi felvilágo
sításból. Erre gondolva, a szülői ház is igyekszik elvégezni a maga felada
tát, ami mérhetetlen előnyben is van . az iskolaival szemben. De elfeledkezik 
arról, hogy á ,,felvilágosítás" még nem minden, azzal a szexuális élet még 
nincs megoldva. Csak Sokrates ethikai intellektualistái hiszik azt, hogy a 
tudás önmagában is elég és aki ismeri a jót, az feltétlenül követni is fogja 
azt. Közismert dolog pl. az orvostanhallgatók szomorú előnye a többi fakul
tásbeliekkel szemben a nemi megbetegedések terén. Honnan adja meg a 
szülő a nemi élet helyes útjához a lelki erőt, önfegyelmet, az erkölcsi győ
zelmet? Az idealizmushoz forduljon? Erkölcsi tartalmú műveket olvastasson, 
hogy maga a tananyag formálja „vir bonus“-szá? Vagy sporttal szublimál- 
tassa a felgyülemlett nemi erőt? Vagy újabb és újabb ,,csodamódszereket“ 
tanuljon el a pszichológusoktól, a gyermeke számára? Segíteni fognak ezek? 
Aligha!

3. „Dünamisz" az az erő, amely felülről való megtartás a tiszta élet 
számára, csak a keresztyén nevelés gyümölcse. A keresztyén szülő sem 
lehet más állásponton, mint az igazság álláspontján, a nemi felvilágosítást 
illetőleg. Csakhogy Isten törvényéről és evangéliumáról is kel'.ő „felvilágo
sítást" kell adnia ezzel a kérdéssel kapcsolatban.

a) A kisgyermek a kérdezősködés korszakában, amikor ébredező lelke 
mindennek eredetét kutatja, magától is gyakran felveti a kérdést: hogyan 
lettem én és hogyan lett a többi kisgyermek? De a külső körülmények is 
felhívják a figyelmét, amikor testvére születik, vagy egy közelálló családban 
fordul elő születés. Természetesen nem kell keresni a megmagyarázás alkal
mát, de amint Isten igéje sem burkolja bele a születés tényét fantasztikus 
mesék leplébe, úgy ez irányadó lehet a szülőre nézve is és a gyermek 
fantáziáját legkevésbbé izgató, rövid, természetes hangú s nem hosszan és 
zavartan magyarázkodó választ kell adnunk rá az igazságnak és Isten igé
jének megfelelő formában. Ki lehet indulni pl. abból, hogy Isten hogyan 
indítja el az apró új életeket a növényvilágban, a fának a rügyezésekor, 
hogyan raknak fészket a madarak s keltik ki tojásaikat, Isten mindig ugyan
abból a fajtából hozza elő az újat s így az ember is embertestből lesz, 
az emberbimbó is az anyai testből csírázik ki, Természetesen nem lehet sza
bályt felállítani és végigjátszásra alkalmas párbeszédeket szerkeszteni, ha
nem a szülői „lelkipásztori" bölcseségnek kell megtalálnia a konkrét esetek
ben a megfelelő választ.
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b) A serdülőkor az erkölcsi harcok, esetleg tévelygések kora. Egészen 
bizonyos, hogy minden serdülő küzd a problémák súlya alatt, de a legtöbb 
nem mer magától előállni a vívódásaival, hanem meg kell találni az utat 
szíve kitárulásához. Mindezt nem lehet csupán lélektani eszközök segítségé
vel elérni, mert a lélektan csak technikát, ismeretet ad, de nem hitet és szi
vet, ezt könyörögni kell Istentől. A szülő itt csak úgy szolgálhat gyerme
kének, ha . Isten elé viszi gyermeke tiszta életének^ az ügyét és tőle kér 
Szentleiket, hogy alkalmas eszköz lehessen Ura kezében. A serdülőt termé
szetesen fel kell világosítani a testében és lelkében végbemenő változások 
lényegéről és céljáról. Ez. a teremtés befejezése az ő életében, felnőtté serdü
lése Isten akarata. A kérdés orvosi részéről is vannak már evangéliumi 
ismeretterjesztő füzetek, a szakkérdésekben ezek is eligazíthatják a serdülőt, 
hiszen nem iehet minden szülő orvos is egyúttal. De minden szülő lelki- 
pásztor a családja számára s ezért igenis hirdetheti Islert töményét és királyi 
akaratát a nemi kérdéssel kapcsolatban. Egyáltalában nem kell félnie a 
pszichológiai „Angstneurose" fogalmától, mintha a bűn „túlságos" tiltása 
lelki betegségre, idegességre, lelki hasadásra vezetne. Hanem világosan és 
kereken kell hangzania Isten törvényének: „Ez az Isten akarata, a ti szentté 
lételetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok!" (I. Thess. 
4, 3.) Aki az ösztönei rabja, az nem lehet ugyanakkor a Krisztus foglya, 
mert az a vér .gerjedelmének a rabságában a bűn megkötözöttje, meg- 
szentségteleníti a testet, a bennünk lakozó Szentlélek templomát/ (I. Kor. 
6 , 19.) Sőt Isten igéje még magát a gonosz kívánságot is kárhozatra méltó
nak tartja. (Mt. 6, 28—30.) Aki pedig visszaél Isten ajándékával, a testé
vel, vagy más testét szeplősíti meg, ki nem kerülheti bűnének következ
ményét: Isten mindenütt utolérő haragját! Kétségtelen, hogy a törvény 
hirdetése még nem tesz valakit tisztává, az még csak a medret adja meg, 
amelyben az életfolytatásnak haladnia kell. Isten igéje azonban evangélium is, 
amely a keresztyén új életben való járás útján győzelmet hirdet. Az intel
lektuális felvilágosítás a négert biztatja: légy fehérbőrűvé! Az evangélium 
ellenben rámutat Arra, aki győzött a kísértő felett, aki elveszi a világ s 
benne a serdülő bűneit is. Ö elhív az új életben való járásra, de ugyan
akkor lehetővé teszi azt is, hogy akik az övéi, azoknak az életében a régiek 
elmúljanak és újjá legyen minden.(II. Kor. 5, 17.) Azért kaptuk a vezérlő 
Szentlélek csodáját, hogy az elvezessen az élet kísértései között is, a kes
keny úton. Csak. azt a Lelket meg ne oltsátok! „Mert nem tisztátalanságra, 
hanem szentségre hívott el Isten minket, aki azért megveti ezeket, nem 
embert vet meg, hanem az Istent, aki Szentleikét is közölte velünk." (I. Thess. 
4, 7 —8 .) Ha eljutott a serdülő az összetört szívű bűnbánat mélységéig és 
félsóhajt: „Oh én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem e halálnak 
testéből?" akkor meg kell találnia rá a választ is: „Hálát adok Istennek, 
hogy a mi Urunk Jézus Krisztus által" kész a szabadulás! (Róm. 7, 24—25.) 
.4 törvény és evangélium, két pólusa között rejtőzik a keresztyén szexuál- 
pedagógia iránymutatása és erőadása egyszerre, meM általa Isten adja az új 
élet erkölcsi győzelmét!

Ha sokat botránkozol a mai erkölcsön s megütközöl az ifjúság szaba
dos felfogásán, vájjon segít-e a tétlen szörnyülködés? Elég-e emlegetni a 
családi élet bomlását, a falusi erkölcs lazulását. — és nem csinálni semmit? 
Állj őrt a magad portáján, védelmezd gyermekeid tisztaságát, légy nékik 
szolgáló lelkipásztoruk, vedd használatba az Isten minden fegyverét és har
cold vele a hit harcát, mert aki győz, örökségül nyer mindent! Fel hát, 
munkára fel!

Uram, tisztíts meg engem, „egészen moss ki álnokságomból", hogy 
eszközöd lehessek gyermekem tiszta élet felé vezetésének útján!
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6. Együtt.

A család, mint Isten-teremtette szeretetközösség, olyan a bűnös, szere
tetlen, gyűlölködő, egymást tipró világ sivár pusztaságában, mint egy zöl- 
•delő oázis, ahol az emberek a szeretet alapján élnek közösségi életet. Az élet 
minden fázisában, jó- és balsorsban egyaránt együtt vannak a családtagok 
s még az esetleges távollétkor is megvan az együttérzés. Ez a közösség 
a gyermek számára az élet és szeretet iskolája, a keresztyén nevelés egyik 
-szentélye. Ennek az alapvonása ez: együtt.

1. Együtt: a nemzedékekkel. Legalább kettő, de gyakran három, esetleg 
négy nemzedék él együtt a családban. Itt tanul a gyermek történelmet úgy, 
ahogy az öregek rájöttek valamire. Itt hall és lát a felnőttek világából 
annyit, amennyit csak elébe tárnak. Viszont éppen ez a tény neveli a fel
nőtteket, mert a gyermek előtt úgy kell viselkedniük, hogy ne botránkoz- 
 tassanak és valóban legyen mit tanulni tőlük.

2. Együtt: a nemekkel. A családban a különböző neműek együttélése 
természetes és Isten akaratán nyugvó tényként jelenik meg a gyermek előtt.. 
.Megóváják az egyoldalúságtól, félszegségtől, a másik nemmel szembeni el
fogultságtól. Megismerik a nemek különbözőségéből adódó jellemvonásokat 
s a különbségek kiegészítődésétől melegebb lesz az otthon, vonzóbb a csa
ládi kör, meghittebb az együttélés. A különböző nemű testvérek egymás 
közötti viszonyában a koedukáció minden előnye mégtalálható, a veszélyek 
nélkül, amit éppen a testvéri viszony semlegesít.

3. Együtt: a szokásokban. Minden család zárt szokás-közösség, külön 
hagyományokkal, emlékekkel, a közös sors és a közös körülmények kifej
lesztik a család speciális szokásait, amelyek a gyermek egész életére ki
hatnak. Világnézeti kérdésekben, életfelfogásban döntő hatású a család állás
pontja, amiben természetesen a szülő a hangadó és a vezető s ezért ugyan
csak súlyos felelősség terheli, hogy hová és merre irányítja családja szoká
sait, meggyőződését, világnézetét, életszemléletét, mert az otthon levegője. 
igen messzire kíséri az embert.

4. Együtt: a kultúrában. A család szellemi vezetése a gyermek szá
mára műveltsége megálapozását jelenti. A család az a szellemi bölcső, amely
ben a gyermek gondozása ugyanolyan feladatot jelent, mint a testéről való 
gondoskodás. Amint a testtel kapcsolatban minden szülő gondosan ügyel 
arra, hogy a gyermeke mérgesgombát ne ehessen, ugyanúgy kell arra is 
vigyáznia, hogy lelkét se mérgezze meg ártalmas olvasmánnyal, színielőadás
sal, filmmel. A finoman gyakorolt és alig észrevehető cenzúra a leggyümöl
csözőbb, amelyben inkább a sugalmazás, érdeklődés-keltés a fontos, mint 
a tiltó parancs, amely csak még inkább felhívja a gyermek figyelmét és 
kíváncsiságát. A család vezetheti rá arra az örömre, amit a szellemi világ 
értékeinek lassú birtokbavevése jelent. Egyúttal megadja ehhez az Isten 
igéjével összhangban álló kultúra felé való haladás irányát is, tehát kultúr- 
Imtikát és kultúrállásfoglalást is nyújt.

5. Együtt: az anyagi sorsban. Az élet iskolájának jelentős darabját 
tanulja megismerni a gyermek, amikor látja szülői anyagi gondját s meg
tanulja az élet alapvető kérdését, az < anyagi . javakkal való bánásmódot. 
A szülői példa adja számára a takarékos vagy pazarló, a megfontolt vagy 
könnyelmű élethez az indítást. A családban kell megtanulnia a VII. paran
csolat tiszta és igaz betöltését, az anyagi téren való rengeteg bűn és Isten 
akarata közötti különbségtételt. A család adja meg a gyermek igényeinek 
a mértékét, a megelégedettség, igénytelenség fokát. Itt kell megtanulnia 
a gyermeknek az Isten áldásából kapott magántulajdonnal és köztulajdonnal 
való sáfárságot, a keresztyén gazdasági élet vezető szempontját, amely



minden anyagi és gazdasági tevékenységet Isten előtti felelősségünk mértéke- 
alá állít.

6 . Együtt: a munkában. A család a munkamegosztás elemi, természetes 
magja. A szülők családfenntartó munkájában máris ott van a munkameg
osztás, de egyúttal a munka értékelése is. A gyermeknek előbb a szülők 
munkájában s azután majd a magáéban is meg kell látnia az Írás szavának 
iránymutató igazságát: „Aki nem dolgozik, ne is egyék." Pestalozzi óta 
állandóan hangzik a nevelés felé a testi munka megszerettetésére való bizta
tás. A gyermek számára is nyílik számtalan lehetőség háztartási, mező- 
gazdasági, ipari munka elvégzésére a családi élet keretein belül még akkor 
is, ha egyébként értelmiségi pályára készül. A 10. életév táján amúgyis erő
sen jelentkezik a gyermek munkakedve, csak kifejlődési teret kell adni elé.

7. Együtt: a hűségben. A család szeretetközösségét a hűség szálai fon
ják össze elválaszthatatlan egységgé. Az élet viszontagságai és próbái között 
hatalmas erőforrás a család összetartó ereje! A gyermeknek olyan családi 
légkört kell kapnia szüleitől, hogy hűségén ne üthessen csorbát sem távol
ság, sem betegség, sem elszegényedés, sem társadalmi emelkedés. Mind
ebben a szülők családhoz való hűsége az irányadó. Családjával keveset 
törődő, arra csak jövedelme kis részét fordító és a maga önző útját járó 
szülő ne várjon gyermekétől semmiféle hűséget, mert „ki mint vet, úgy 
arat". De hű az Isten, aki az iránta való hűséget is adja és ezzel a családhoz 
való hűséget is élteti. Igét kell vetni, hogy hűséget arathassunk!

8 . Együtt: az Ür előtt! Ez a családi együttlét koronája. Ez az Ür előtti 
együttlét a család célja és értelme. Luther azért írta meg Kis Kátéját, hogy 
a családfő annak alapján tanítsa házanépét s lehessen a gyermek számára 
igehirdető és lelkipásztor. Szerinte: „Minden családapa püspök a maga házá
ban és felesége a püspökné." Majd így folytatja: „Öh, milyen szent házas
ság és ház volna az, ahol ilyen szülők volnának!" (G. Buchwald: Predigten 
D. Martin Luthers. I. 73. 1925.) Abban jelöli meg á szülők életének célját:

m.......dass sie gotlis gebot yhren kindern bekandt machen". (W. A. VI. 253.)
Józsué egész házanépét magával viszi az Ür elé. Zákeus egymaga tért meg, 
de aznap az egész háznak üdvössége lett, mert általa léphetett be abba 
az otthonba: Jézus! Ha akarod, hogy ez veled is mentörténiék: menjetek 
együtt az Űr elé! Neked kell lenned annak az ajtónak, amelv kinyílik 
a kegyelem előtt, hogy beáradhasson egész otthonodba Isten királysága 
Jézus Krisztus által. Legyetek együtt a templombamenéskor! Együtt -az 
éneklésben! Együtt az egyháznak való szolgálatban, ha különböző munka- 
mezőkön is, de ugyanazon Lélekkel. Együtt az otthoni áhítatban! Együtt 
az otthoni imádságban! Együtt az egymásért való könyörgésben! Együtt 
az igeolvasásban! Együtt a családfő igehirdetésekor! Együtt Isten akaratá
nak a követésében! Együtt a tűrésben és szenvedésben! Együtt az örömben 
és áldásban! Legyetek mindenben együtt az Ür előtt!

Óh add Uram. hogy gyermekem soha el ne szakadjon tőlem, hanem 
együtt haladhassunk feléd s egykor majd együtt zenghessük feléd Jézus 
Krisztus: „Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot 
és bölcseséget és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást!" 
(Jel. 5, 12.)

Dr. Ottlyk Ernő.
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K ö t e l e z ő  e l ő a d á s o k

R e fo r m á c ió  h e te
Október 24—31-ig minden gyülekezetben megtartandó.

Állandó feszültségek a keresztyén életben 

1. Bűn és kegyelem.
Ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sok

kal inkább bővölködik. Rom. 5, 20.
1. A reformáció mondanivalóját nem temette el az idő'. Mindig élő és 

aktuális maradt. De talán sohasem volt rá nagyobb szükségünk.
Ennek az üzenetnek a magva ez: A világ életét és benne az én életemet 

a mélyben, végső alapjaiban, két emberfeletti, világontúli hatalom kormá
nyozza. A felszínen, szemünk látása szerint sok minden más: anyagi érdekek, 
szellemi erők, mások akarata és az én akaratom. Ezek mögött, láthatatlanul, 
mindenütt és mindenben azonban mégis ez a kettő: a bűn és a kegyelem. 
Emberentuli mélységből a bűn hatalma. És emberfeletti, világontúli magas
ságból a kegyelem ereje. Istennek cselekvő, megmentő szeretete. Küzdelmük 
színtere a világ élete és az én életem. A harc végső kimenetele a világ 
életében nem kétséges. Isten kegyelme erősebb, mint a bűn hatalma. De az 
én sorsom az örökkévalóságra azon dől el, melyik az én életem igazi ura. 
A bűn-e vagy a kegyelem?

A reformációnak ez az üzenete: a bibliai üzenet. De mint a középkorban, 
a bűnről és a kegyelemről szóló bibliai üzenetet ma is elfelejtette a világ: 
Papok találmányának gondolja a bűn és a Sátán végzetes hatalmát. Isten 
kegyelme helyett a saját erejére, az emberi' akaratra épít. Rohan modern 
világának romlásába és a kárhozat felé. A reformáció üzenetének ezért kell 
ma áj, ezerszeres erővel megszólalnia: naggyá, reális, halálos hatalommá tenni 
a bűnt, hogy még nagyobbá, egyetlen menedékünkké lehessen a kegyelem.

2. Nem tagadhatja le senki, hogy ez a világ nem tökéletes. Ezer átok 
van rajta: testi-lelki nyomorúság, betegségek, háborúk, gaztettek,, gyűlölkö
dés, őrlő gond és minden küzdelmünk végén a kikerülhetetlen halál. Sokféle 
okot, magyarázatot kereshetünk erre a nagy romlásra. Egyétlen végső oka 
van ennek mind: a bűn. Ez mérgezi meg az egyes ember és a társadalom, 
a népek és a világ életét.

A bűnről szóló bibliai üzenet a középkorban elhomályosult. Nem látták 
olyan végzetesnek a hatalmát, mint ahogy azt Isten igéje elénk állítja. Azt 
Sülték, jószándékával és jócselekedeteivel az ember maga is tehet ellene vala
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mit. Luther a saját életében tapasztalta meg ennek az ellenkezőjét. Vérre 
menő harcot vívott kolostorcellája mélyén. Olyan harcot, amilyet kevés ember 
előtte és utána. A kétségbeesés határán kellett rájönnie, hogy emberi erő 
itt tehetetlen. A bűn gyökere kitéphetetlenül mélyen van bennünk: én vagyok 
az első, Isten, embertársam csak utánam következnek. A természetes ember 
szíve mélyén ott él ez a végzetes megromlottság. Nem szereti a felebarátját* 
mert nem szereti Istent sem. Egyedül önmagát szereti. Önmaga istene, ön
maga bálványa. Ez a bűn igazi gyökere, ősformája: a hitetlenség. A bűn 
mindenféle fajtája ebben a világban, kezdve a másénak megkívánásától a 
gyilkosságig és háborúig, ebből az „ősbűnből", a hitetlenségből, az ember 
„természetes" önzéséből származik.

A végzetes a bűn szörnyű nyavalyájában az, hogy nincs alóla kivétel, 
nincs belőle menekvés és a természetes ember nem tud róla semmit. Nincs 
alóla kivétel: ez a halálos betegség, legbelsőnk gyökeres romlottsága, minden 
emberrel veleszületik (eredendő bűn). Nincs előle menekvés. Olyan, m int. az. 
örvény. Mindig mélyebbre taszítja rabját. Egyre messzebb Istentől, egyre 
távolabb a felebaráttól. Egyre messzebb itt a földön, végtelen messze, a kár
hozatba az örökkévalóságban: A legtragikusabb azonban az, hogy amig benne- 
vagyunk ebben az állapotban, semmit sem érzünk belőle (mint egyes halálos 
betegségeknél, pl. a ráknál isi). A bűnt magát látni nem, csak hinni lehet. 
De a következményei annál nyilvánvalóbbak. Az elérhetetlen mélyből állandóan 
mérgezi egész életünket.

3. Van valami még a bűnön és rajtunk való végzetes hatalmán túl' is. 
Istennek kegyelme, amely körülveszi, átöleli ezt a bűnös világot és az én 
alapjában megromlott életemet. A kegyelem a bűnnél is hatalmasabb erő. 
A világ életében, az én életemben uralkodik a bűn. De körülötte és fölötte 
munkálkodik az Isién mentő szeretete, hatalommal végbemenő cselekvése, 
a kegyelem. „Ügy szerette Isten a világot, ezt a megromlott; ellene lázadd 
világot. Es Krisztus akkor halt meg értünk, amikor még bűnösök voltunk 
(Róm. 5, 8 ). A kegyelem nem Isten irántunk való érzése csupán. Hanem 
értünk és bennünk való cselekvése. Anpyira Istenhez tartozik, mint a naphoz 
a fénye. Nincs mélysége és nincs magassága, nincs mértéke, nincs kezdete 
és nincsen vége (Luther).

Ahol az én erőm végetér, ott kezd el munkálkodni a kegyelem. Luther 
akkor találkozott a kegyelemmel, amikor, a bűnnel való harcban a mélypontra, 
a teljes kudarcig jutott. Akkor történt meg a döntő fordulat az 6 életében 
és a megromlott egyház életében is. Üjra napfényre került az eltemetett 
tiszta evangélium. Az élet örömhíre a bűn és halál rabjainak: van egy még 
nagyobb hatalom is a bűn rettenetes hatalmánál! Isten kegyelme. Nem én
nekem kell legyőznöm a bűnt. Krisztus már legyőzte a keresztfán. És legyőzi 
az életemben is. Csak hitben utat kell engednem, feltétlenül reá kell bíznom 
magamat erre a hatalmas és győzelmes kegyelemre. Nem én, a kegyelem 
szabadít meg! Ez az evangélium. A kegyelem által való megigazulásnak a 
reformációban újra felhangzott-, örömhíre.

Luther számára a bűn végzetes hatalma és a kegyelem még hatalmasabb- 
ereje a keresztfán lett nyilvánvalóvá (kereszt-teológia). A kereszt mutatja 
a bűn rettenetes nagyságát. Istennek magának kellett a fiúban ott a fán meg
halnia. A bűn ereje Istent magát szegezte oda a fára. A kegyelem azonban 
még hatalmasabbnak bizonyult. Nem a bűné és a halálé, hanem az életé 
maradt az utolsó szó. A nagy küzdelem bűn és kegyelem között a keresztfán 
végbement. Ami ott a kereszten egyszer már megtörtént, ugyanazt akarja 
Isten kegyelme véghezvinni az én életemben is.

4. Isten kegyelmének ez a látható munkája azzal kezdődik, hogy a bűn 
bűnné lesz előttem. Egyetlen hitetlen sem tudja és hiszi, hogy halálosan bűnös. 
Aki ezt igazán vallja, már kívül van a bűn halálos körén. Annak az életé
ben már a bűnnél is mélyebbről jövő kegyelem kezdte el munkáját (Luther: 
spiritualiter fieri peccator).
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Amíg kicsi előttem , a bűn, addig magam próbálom legyűrni. A kegye
lemnek el kell vezetnie odáig, hogy a bűn legyőzhetetlenné legyen. Olyan 
naggyá, hogy beismerjem teljes, halálos lehetetlenséyemet. Olyan naggyá, 
hogy elismerjem: minden, amit én teszek, minden jószándékom és jócseleke
detem a bűn halálos mérgétől fertőzött; bűneimben halott és kárhozatra méltó 
vagyok a szent Isten előtt.

Ekkor, egyedül ek'lflbr indulhat el Isten újat kezdő munkája bennem! 
Amikor teljesen Istenre „vettettem" és bűneim fekete hátterén felragyog előt
tem, egyedüli reménységemmé lesz a kegyelem. Ez a feltétlen, teljes Isten 
kegyelmére hagyatkozás a hit. így hinni azonban csak az tud, aki előtt végze
tesen naggyá lettek a bűnei. Akit a bűne a porba vitt, mint a bűnös asszonyt. 
Akinek a Péter sírásával kellett már sírnia maga felett. Aki el tudja mondani 
magáról Pállal: „első a bűnösök között". Aki Lutherrel eljut a bűneivel való 
harc teljes csődjéig. Az előtt, egyedül az előtt ragyog fel a kegyelem öröm
híre Mert „ahol mégnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővöl- 
ködik" (Róm. 5, 20).

A bűnnek és a kegyelemnek ez az első találkozása a keresztyén életben 
a megtérés. A személyes keresztyén élet e kettő hatalmas feszültségéből szü
letik. Bűneim először a mélybe, a halálba visznek. De a kegyelem onnan a 
mennybe, Istenhez emel. Amit Isten a keresztségben titkon elkezdett, az most 
nyilvánvalóvá lesz: meghalok bűneimben Isten és önmagam előtt, hogy ez
után a kegyelemben új életem legyen. Amíg „igaz" voltam magam előtt, 
Isten haragja volt rajtam. De amint bűnössé, halálosan bűnössé lettem, Isten 
kegyelme ölel körül, törli el minden adósságomat . és kezd újat bennem, 
A bűnös állapot: én cselekszem Isten nélkül. A kegyelemben élni: egyedül 
Isten cselekszik bennem. Az az ó-ember. Ez az új emberem.

Meg kell halnod bűneidben, hogy Isten kegyelme új életet kezdhessed 
benned! Ez a reformáció nagy üzenete a megigazulásról.

5. A keresztyén élet a bűnnek és a kegyelemnek bennem való találkozá
sából, feszültségéből születik. A reformáció másik döntő felismerése: e kettő 
állandó feszültsége meg is marad a hívő életében. A bűn gyökere és rajtam 
való hatalma ezután sem tűnik el. De mellette ott az Isten új embere, „Krisz
tus bennem". A keresztyén élet e kettő szüntelen harca egymással.

A bűnnek és a kegyelemnek ez a megmaradó harca minden nagy keresz
tyénnek és minden hívőnek tapasztalata. Pál apostol vallja: „a bűnösök közt 
első vagyok én"; nem „voltam", hanem „vagyok"! Luther Márton szerint a 
keresztyén élet naponkénti megtérés a bűnből a kegyelemhez. A bűnnel való 
ez a harc halálig tart. De a kegyelemben álló hívő számára már sem nem 
bizonytalan, sem nem reménytelen harc. Van, aki hatalommal vívja. Nem én, 
hanem Krisztus Lelke bennem. Ezért győzelmes harc! Akkor is, ha a végső 
győzelem csak odaát következik el.

Kegyelemből élni annyit jelent: „Isten kegyelme által vagyok, ami va
gyok" (I. Kor. 15, 10), Ami „én" vagyok, ami az enyém, az ezután is bűn. 
De mellette ott az új élet, amit Isten munkál bennem, napról-napra bősége
sebben. A keresztyén élet: a bűn mélységében és a kegyelem magasságaiban 
járni szüntelenül. E kettősség értelme pedig ez: magamra soha, egyetlen pilla
natra se hagyatkozzam, hanem egyedül csak Öreá. „Elég néked az én kegyel
mem" (II. Kor. 12, 9). Kegyelemből. élő ember ezért nem mondhatja soha 
új életéről: én, én; csak ezt; Isten, Krisztus, a Lélek. S ha az utolsó napon 
megáll majd a Krisztus trónja előtt, ott is csak ez lesz az ajkán. Üres lesz 
a keze. A sajátja csak a bűnei.

A hitetlen sohasem bűnös maga előtt; igaz és [ó ember. Akiben elkezdte 
Isten a munkáját, az kezdi látni egyes bűneit. A megtérésben már mindenes
tül elveszett bűnös vagyok. S a keresztyén életben való előrehaladás jele: 
egyre nagyobb bűnössé leszek magam előtt. A keresztyén élet tetőpontja: 
legelsővé lenni a bűnösök között. Mert ez azt jelenti, olyan végtelen naggyá
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lett az életemben a kegyelem, hogy magam végtelen kicsivé lettem mellette. 
A keresztyén új életről is áll: „Ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem 
sokkal inkább bővölködik.“

6 . Foglaljuk össze, amit elmondottunk. Ember, aki jó és igaz vagy 
magad előtt, bűnössé kell lenned, hogy a kegyelmes Istent megtaláljad! 
Keresztyén, akinek fájnak egyes bűneid, tudj egészen „meghalni", teljesség
gel elveszett bűnössé lenni, hogy a halálból előtted is felragyogjon az új élet 
világossága! Hívő, aki új életben akarsz járni, naponként bűnössé, naponként 
kisebbé kell lenned, hogy a kegyelem naponként növekedhessék az életedben!

Bűnről és kegyelemről ezt üzeni nekünk a reformáció.
Dr. Nagy Gyula.

2. Közgyónás, magángyónás, feloldozás.
Luther Márton Kis Kátéjának egyik része a gyónásról szól. Egyszerű 

és világos tanítás arra vonatkozóan, hogyan kell gyónni, azaz hogyan lehet 
a lelkiismeretre nehezedő bűnterhektől megszabadulni és Isten békességében 
és bűnbocsánatában részesülni. Habár Luther Márton Kis Kátéja nékiink 
evangélikus keresztyéneknek hitvallási iratunk, mégis hosszú időn keresztül 
a Kis Káté a gyónásról szóló rész nélkül jelent meg. Ebből aztán az követ
kezett, hogy az evangélikus gyermekek és az evangélikus keresztyének nem 
tanulták meg és nem is tudták, hogyan kell gyónni. Az Isten gyülekezetének 
ez a kiváltképpen való kincse egészen elhalványodott, feledésbe ment és 
használaton kívül maradt a magyarországi evangélikus gyülekezetekben. Az 
utóbbi időben nagy változás állott be ezen a téren. A gyónás drága kincsét 
újra felfedezték és egyre többen és többen járják azt az utat, amelyen bűn
től való szabadulás, bűnbocsánat és békesség várja a megterhelt lelkeket. 
Azonban még mindig nem olyan mértékben, hogy ismétlődő figyelmeztetésre, 
biztatásra és rendszeres tanításra ne lenne szükség. Éppen azért az alábbiak
ban a gyónás alapvető kérdéseivel foglalkozunk.

Bűnvallás.
Az ember Isten színe elé csak bűnvallással léphet. Isten tiszta, mi pedig 

szennyesek vagyunk. Isten szent és igaz, mi pedig szentségtelenek, bűnösök 
vagyunk. Ez a különbség mindig megtetszik Isten színe előtt. Napvilágra 
jön a bűn és Isten azt kívánja, várja és követeli az embertől, hogy ismerje 
el, vallja be a bűnét. (Péld. 28, 13. Zsolt. 33, 5. I. János 1, 9.) Bűnvallás 
nélkül ember nem állhat meg Isten előtt. Viszont ahol az ember az Isten 
elé kerül, ott nyomban kezdődik a bűnvallás. (És. 6 , 5. Dániel 9, 20. Lukács 
5, 8 ; 7, 6 . I. Kor. 14, 24—25 stb.)

A bűnvallás azonban nem csupán beszélgetés a bűnről, sopánkodó vagy 
érzelgős elősorolása a bűneimnek. Nem is kéjelgő önleleplezés. A kifejezés 
a bűnügyi büntetőbíróság világába vezet bennünket. Amikor a vádlott körül 
már egészen szorosan feszül a hurok, a tanuk és a tények letagadhatatlanul. 
bizonyítanak, vallani kezd. Szemtől-szemben a büntető igazság képviselőjével: 
a bíróval. Bizonyos tudatában annak, hogy itt minden szavát számontartják, 
önmaga ellen beszél. A tulajdon szavai alapján ítélik el. Mégis vall. Dávid 
vallott így Hátán prófétának, amikor az házasságtörését' és gyilkosságát 
olvasta a fejére. Már ki volt mondva a halálos ítélet is, mégis megvallotta: 
„Vétkeztem az Ür ellen." (II. Sám.'12, 1—13.)

Nem bűnvallás az, amikor valaki sz-ámításból, hatás- vagy eredmény- 
vadászatból beszél a bűneiről. Hallotta, hogy keresztyén körökben nem 
szégyen az ilyen, hogy jó „hatása" szokott lenni. Ö is megpróbálja. — Az 
igazi bürwallás mindig bünmardosásból születik. A lelkiismeret vádjai kínoz
zák az embert és a vétkek teherként nehezednek a lélekre. Gondoljunk arra, 
ahogyan a Zsoltárok könyve bűnvallásai születtek: „Míg elhallgattam, meg
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avultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rámnehe
zedett kezed, életerőm ellankadt, mintegy a nyár hevében. (Ekkor:) Vétkemet 
bevallottam néked, bűnömet el nem fedeztem.11 (Zsolt. 32, 3—5.)

A bűnvallás mindig Isten színe előtt történik. Minden elsősorban Ö 
ellene irányul és az Ö szentségét sérti. „Egyedül Te ellened vétkeztem és 
cselekedtem azt, ami gonosz a Te szemeid előtt11 — vallja Dávid az 51. zsol
tárban. Ez nagyobb, nehezebb és kárhoztatóbb dolog. A szent Isten színe 
előtt bűnösnek lenni veszedelmesebb, mint bűnös emberek előtt. Épp azért 
nincs olyan ember, aki könnyebben vallaná meg a bűnét Istennek, mint embe
reknek. Aki ebben a hitben ringatja magát, az nemi isméri az igazi bűn- 
vallást. Legfeljebb csak a levegőbe beszél, elmélkedik vagy monologizál. Csak 
áltatja magát bűnvallással. Megint csak Dávid bűnvallására emlékezzünk: 
„Nyilaid belémakadtak, és kezed rámnehezült. Nincs épség testemben a Te 
haragodtól; nincs békesség csontjaimban vétkeim miatt. Mert bűneim elborít
ják fejemet; súlyos teherként erőm felett. Megsenyvedtek, megbűzhödtek 
sebeim oktalanságom miatt. Lehorgattam, meggörbedtem nagyon: naponta 
szomorúan járom. Mert derekam megtelt gyulladással, és testemben semmi 
ép sincsen. Erőtelen és összetört vagyok nagyon, s szívem keserűsége miatt 
jajgatok. Uram előtted van minden kívánságom és nincsen előled elrejtve az 
én nyögésem. Szívem dobogva ver, elhágy erőm, s szemem világa — az 
sincs már velem." (Zsolt. 38, 3—11.) Ez a bűnvallás nem könnyű dolog. 
Amikor a Vétkes bíró elé, a bűnös ember a szent Isten elé kerül, az nem 
gyerekjáték.

A bűnvallás azután emberek elé is tartozik. Egyrészt azok elé, akik 
ellen vétettünk, akiket megbántottunk vagy megkárosítottunk. Aki csak Isten
nel akarja rendezni a bűneit, azt visszaküldi az Ür: „Menj el elébb, békélj 
meg a te atyádfiával. . . “ (Máté 5, 23—24.) Komolytalan az olyan bűnvallás, 
amit el merünk mondani a legfőbb bíró előtt és ugyanakkor nem tudjuk el
mondani a hozzánk hasonló bűnösök előtt. Komolytalan az a békülési szándék, 
amit csak Isten felé imádkozgatunk s a megbántott embertársaink felé nem 
nyúlik ki bocsánatot kérő kezünk. Isten a maga bocsánatát is attól teszi 
függővé, hogy mi készek vagyunk-e bocsánatot kérni és megbocsátani. (Máté 
6, 14—15. Márk 11, 25—26. Kolossá 3, 13. stb.)

Közgyónás.
A megsértett vagy megbántott emberek előtti bűnvallás a legtöbb eset

ben nem elegendő. Különösen is akkor nem, ha tudatában vagyunk annak, 
hogy nem csupán az embereknek a bocsánatára van szükségünk, hiszen a 
bűneink nem csupán emberek ellen, hanem elsősorban Isten ellen irányultak. 
Ilyen elégtelen volt Júdásnak a bűnvallása, aki amint látta árulásának a követ
kezményeit, megbánta a bűnét, magához vette a 30 ezüst pénzt, visszavitte 
a főpapokhoz és vallotta: „Vétkeztem, hogy elárultam az ártatlan yért.“ 
A főpapok azonban nem sokat tudtak rajta segíteni: „Mi közünk hozzá? Te 
lássad." (Máté 27, 3—4.) Ezzel a bűnvallással Júdás csak addig a fáig tudott 
eljutni, amelyre felakasztotta magát. A bűnvallás mindig választ is vár és 
pedig az Isten válaszát. Éppen azért az Isten gyülekezetébe, az Isten gyüle
kezete elé is tartozik. Amikor bűnvallás a gyülekezet előtt, akár csak annak 
egy tagja előtt hangzik el és a vallomásra Istennek a felelete is hirdettetik, 
akkor beszélhetünk gyónásról. A gyónásnak kétféle formája van, közös 
gyónás és magán-gyónás. Foglalkozzunk először az előbbivel.

Közös gyónás történik akkor, amikor a keresztyén gyülekezet Isten elé 
járul és Isten jelenlétének folyományaképpen napvilágra jönnek a bűnei. Ezért 
régi keresztyén rend szerint szinte minden Istentisztelet a gyülekezet bűn
vallásával és erre feleletül Isten kegyelmének a hirdetésével kezdődött. így 
van ez a mi istentiszteleti rendünkben is. Minden istentiszteletünkön köz- 
gyónás történik.
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Még kifejezőbb, de lényegileg ezzel teljesen egyező a közgyónásnak az: 
a formája, amelyik az úrvacsorái istentiszteletünk keretében történik. Itt az 
imádságban (gyónó imádság) tett bűnvallást még úgynevezett gyónó kér
dések is követik, amelyekre adott felelettel fejezi ki félreérthetetlenül bűnös
ségét a keresztyén közösség. Ezek után a beismerő feleletek után hangzik 
a bűnvalló közösséghez Isten feloldozó evangéliuma.

A közgyónásnak mindig megvan az a kísértése, hogy az egyes ember 
elvész a közösségben, hogy az egyes bűnök meg vallásának a komolysága fel
oldódik az általános kérdésekre adott általános feleletekben. Ebből folyik 
azután, hogy az általános kegyelemhirdetés sem lesz személyessé. Éppen 
azért néhány pontban hadd foglaljuk össze, mik. a feltételei annak, hogy a 
közgyónásban Isten kegyelmét hittel fogadhassuk és bűneinktől valóban meg
szabadulhassunk.

1. A közös gyónáskor is személyesen állunk Isten előtt, ö  külön-külön. 
lát, külön-külön hall és külön-külön ítél meg mindegyikünket. Akármilyen 
sokan vagyunk is, megáll az az Ige, hogy: „Ki-ki a maga terhét hordozza". 
(Galata 6, 5.) Istennek a szíveket és veséket vizsgáló tekintete a közösség
ben is az egyes szíveket és veséket vizsgálja és mindenkit személyesen állít 
maga elé. Nem ok nélkül van istentiszteleti rendünkben a figyelmeztetés, hogy 
a feltett kérdésekre feleljen kiki magáért.

2. Az általános gyónóimádság és általános beismerő feleletek kifejezései, 
mögött is mindig valóságos egyes bűnökből összetevődő bűntudatnak kell 
lenni. Habár nékünk létállapotunk a bűn és egész lényünk megromlásából 
származóan minden cselekedetünk, gondolatunk, és érzésünk bűnös, azonban 
ez mégis egyes bűnökben, gondolatokban, szavakban vagy cselekedetekben 
konkretizálódik és magától értetődően nekünk nagyon jól kell tudnunk, 
melyek ezek a bűnök. Akinek a szívére nem nehezednek rá az egyes bűnei,, 
annak az ajkán üres szólam az általános bűnvallás is. Ha nem is soroljuk 
fel egyenként, mégis a közös gyónásban is ezeket az egyes bűneinket kel! 
leraknunk és az ezekből való szabadulásért könyörögnünk.

3. Még legyen előttünk világos az is, hogy Isten bűnbocsátó kegyelme 
az általános feloldozás hirdetésében is az egyes ember szívét keresi. Ezt is 
olyan hittel fogadhatjuk, minthogyha egyedül' lennénk és Isten csak nékünk 
beszélne. Ö elveszi minden bűnünket (bárha általánosan vallottuk is csak) és. 
nékünk bocsátja meg minden vétkünket (bárha egy nagy gyülekezethez hang
zott is a kegyelemnek a szava).

4. Végül legyünk mindig tudatában annak, hogy a közgyónás is gyónás. 
A megszorult, tettenkapoft vádlottnak a vallomása a bíró előtt. Isten őrizzen 
bennünket minden felszínességtől, formaiságtól és a megszokottságnak a ve
szedelmétől. Ügy lesz az örök evangélium is mindig friss, új és nekünk szóló. 
Az elítélt bűnösnek sóvárgott felmentése.

Magán gyónás.
A gyakorlat azt igazolja, hogy a megrettent lelkiismeretű ember nem 

tud elégséges vigasztalást meríteni a közgyónásból és a közösségnek szóló 
kegyelem-hirdetésből. Nem azért, mintha az általános feloldozás nem volna 
elegendő, hanem azért, mert az ördög soha nem nyugszik, hanem mindig 
készen áll arra, hogy bennünk az Isten munkáját megakadályozza. A közös 
és általános gyónás után egyes bűneinket emeli ki és azokon keresztül akar 
elszakítani Istentől. Az általános kegyelemhirdetés alatt kétséget támaszt az
iránt, hogy az valóban nékünk szól. Éppen azért adta Isten az Ö népének a 
különös gyónásnak vagy magángyónásnak a lehetőségét. Itt azután föltár
hatjuk a szívünket, elmondhatjuk mindazt, ami ránehezedik, megvallhatjuk 
minden vétkünket, amivel megbántottuk és megharagítottuk Istent. Meg
gyónhat iuk mindazt, aminek a bocsánatában nem tudunk hinni. S erre az 
egyéni bűnvaliásra, a különösen is a lelkünkre nehezedő bűneinkre hangzik:
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azután, hogy Jézus Krisztus vére ezeket is eltörölte és hihetünk felszabadult, 
szívvel ezeknek a bocsánatában.

A római katolikus egyház a magángyónás áldott lehetőségét a kötelező- 
fülbegyónással és a feltétel melletti bünbocsánat hirdetésével annyira elhomá
lyosította, hogy ez a csodálatos kiváltság elhordozhatatlan teherré, bilinccsé 
lett a megrettent lelkiismeretű bűnösök, számára. Éppen azért nagy jelentő
segű, hogy Luther Márton a gyónást is megtisztította a ránehezedő terhek
től és eredeti evangéliumi formáját állította vissza. Hadd halljuk azért Luther 

i tanítását a magángyónásra vonatkozólag.
1. A római egyház azt követelte, hogy minden halálos bűnt fel kell. 

sorolni a fülbegyónáskor, s ezáltal örök bizonytalanságban hagyta a lelkeket* 
nem felejtettek-e el valamit, ami miatt el fognak kárhozni. Lássuk, mit tanít 
Luther arravonatkozólag, hogy mely bűnöket kell megvallani a gyónásban: 
„Ügy áll a dolog, hogy neked először meg kell ismerned a terhedet és bűnei
det, amelyek leginkább gyötrik és terhelik a leikiismeretedet; ezeket kell el
mondanod és megvallanod a testvérednek. Nincs szükség arra, hogy sokáig 
balászgasd és keresgesd minden bűnödet: vedd csak azokat, amik eszedbe 
jutnak és mondd: Ilyen gyenge és elbukott ember vagyok én, azért kérek 
tőled vigasztalást és jótanácsot. A gyónásnak, ili. bűnvallásnak rövidnek kell 
lennie. — Ha eszedbe jut valami, amit elfelejtettél, ne engedd attól meg
zavartatni magadat, hiszen nem jócselekedetként, vagy kötelességként gyón
tál. Az elfelejtettet megvallhatod egyedül Istennek és meghallhatod annak a 
bocsánatát az Ür szent vacsorájában. Éppen azért ne vedd a szívedre, hogy 
gyónás közben ezt vagy azt a bűnt elfelejtetted. Ha elfelejtetted is, azok. 
is megvannak bocsátva; mert Isten nem azt nézi, hogy te milyen jól gyóntál, 
hanem az ő igéjét és azt, hogy te abban miként hiszel." (Templomi posztilla 
virágvasárnapi prédikáció.)

2. A másik bilincs volt a katolikus fülbegyónáson, hogy a tökéletes 
töredelmet tették a bocsánat alapjává és ezért nem merték a felkínált kegyel
met elfogadni a megrettent lelkek. Luther itt is világossá tette az evangé
lium csodálatosságát: „Ha az embertől megkívánják, hogy magát igazán bűn
bánónak mondja, ezáltal elbizakodottságba űzik és lehetetlent követelnek tőle; 
minden bűnének é s . gonoszságának az ismeretét. . .  A keresztyéneknek azt 
kellene tanítani, hogy minden gyónónak tudnia kell, hogy Isten előtt semmi
féle bűnbánat nem tesz méltóvá és nem elegendő; és ezért azt kell mon
dania: ,Nézd Uram, én tudom, hogy nem vagyok igazán bűnbánó szent színed 
előtt, és hogy énbennem még sok gonosz indulat van, ami gátol a bűnbánat
ban, de mivel Te kegyelmet. ígértél, én azért menekülök a Te ítéleted elől 
és minden bizalmamat és reménységemet a Te ígéretedbe (a feloldozásba) 
vetem, amely ebben a szentségben foglaltatik.1 — Amikor a lelkipásztor meg
kérdezi a gyónótól, hogy bánja-e a bűnét, így kell felelnie: .Kedves pászto
rom, a magam ítélete szerint bánom a bűneimet, de tudom, hogy Isten előtt 
vajh’mi gyatra bűnbánat ez: ennek alapján bizony én meg nem állhatok előtte* 
épp azért a reménységemet egyedül abba a kegyelembe vetem, amit Krisztus 
parancsából Ön fog nekem hirdetni." (A római bulla jogtalanságának meg- 
okolása.)

3. A fülbegyónás kötelező voltának az eltörlése sokakat a másik vég
letbe vitt és azt kezdték hinni és hirdetni, hogy haszontalan és szükségtelen 
dolog a magángyónás. Itt is jó Luther Mártonnak a bizonyságtételét meg
hallgatnunk: „Nem engedem, hogy bárki elragadja tőlem a magángyónást, 
és nem is adom oda a világ minden kincsért sem, mert nagyon jól. tudom, 
hogy milyen erősödést és vigasztalást nyertem belőle. Csak az tudja, hogy 
micsoda erő van a magángyónásban, akinek gyakran kell harcolnia a sátán 
ellen. Már régen ^legyűrt volna az ördög, ha ez a gyónás nem tartott volna. 
Hiszen mennyi bizonytalan és homályos dolog van, amiben az ember egyedül 
nem tudja, hogy járjon el. Ha már most valaki olyan bizonytalan és nem
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tudja, mit tegyen, elmegy a testvéréhez, feltárja előtte nyomorúságát, elpana
szolja fogyatékosságait, hitetlenkedéseit és bűneit és vigasztalást, tanácsot 
kér tőle. Mert hiszen mit árt az, ha egy kicsit meg kell alázkodnunk és 
szégyenülnünk a felebarát előtt?" (8 . böjti préd. 1522-ben.)

4. Végül a magángyónás elhanyagolásával és közöttünk is nagyon el
terjedt megvetésével szemben is hadd álljon előttünk Luther intése: „Intünk, 
hogy gyónj és jelentsd meg nyomorúságodat; ne azért, hogy jócselekedet- 
nek minősítsd, hanem hogy meghalld,. mit hirdetett néked az Isten. Azt mon
dom, hogy az igét, vagy a íeloldozást becsüld nagyra, mint jeles drága
kincset, amelyet minden tisztelettel és hálával kell fogadni. — Mi nem mond
juk, hogy mutasd meg, mennyire be vagy szennyezve és dicsekedjél vele, 
hanem azt mondjuk és tanácsoljuk, ha szegény és nyomorult vagy, eredj és 
használd a gyógyító orvosságot. Aki átérzi nyomorúságát és ínségét, bizo
nyára olyannyira megkívánja, hogy örömest fut oda. Akik pedig nem becsülik 
és maguktól nem jönnek, azok hadd maradjanak, de tudják meg, hogy nem 
tartjuk őket keresztyéneknek!" (Nagy Káté, Rövid intés a gyónásra.)

Irodalom: Luther: Nagy és Kis Káté. Pietila: A bűn mardosása és Isten 
békessége. Saarnivaara: Hogyan kaphatok bűnbocsánatot?. Sormunen: Erőfor
rás. Gálát: Gyónok Tenéked. Kylala: A keskeny út vándora. Túróczy: Hol 
a boldogság? Gáncs: Péter és János.

Csepregi Béla.

3. „Simul iustus, simul peccator.“
1. A kinyilatkoztatás, ha tetszik: a keresztyén tanítás tele van ú. n. 

ellentmondásokkal. Ezeket paradoxonoknak nevezik. Egy pár paradoxon: „Bol
dogok, akik sírnak" (Máté 5, 4.). Sírnak, de nem az örömtől, hanem éppen 
mivel boldogtalanok. Ügy is mondhatnánk tehát, hogy: Boldogok a boldog
talanok. A bibliai matematika szerint a boldog egyenlő a boldogtalannal! Egy 
másik: „Hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek" (Mk. 9, 24.). 
Tehát az illető hisz is, meg nem is, — egyszerre! Egy harmadik paradox ige: 
„Aki megtalálja az ő életét, elveszti a z t. . . “ (Mt. 10, 39.).

2. Nekünk, a reformáció szellemi örököseinek, sok ilyen ellenmondásos 
hitigazságunk van. A reformátorok, de főleg Luther Márton, gyakran éltek 
velük. A lutheri reformáció egyik legspeciálisabb tanítását is ilyen para
doxonban foglaljuk össze, amidőn azt mondjuk, hogy a keresztyén ember 
egyszerre igaz is és bűnös is. Latinul: „Simul iustus, simul peccator". Vagyis 
"hogy egyszerre igaz is, meg nem is, bűnös is, meg nem is!

Ma este az a feladatunk, hogy ezt a reformációi hitigazságot próbáljuk 
megérteni és megmagyarázni.

Ebben segítséget nyújt nekünk az ú. n. dialektika, amelyről mostanában 
■sok szó esik.

3. A dialektika görög szó. A dialogosz („dialógus" =  párbeszéd) szóból 
származik. Az elnevezés arra utal, hogy a világon minden ahhoz hasonlóan 
fejlődik ki, mint ahogyan két ember között a beszélgetés lefolyni szokott: 
először az egyik szól valamit, erre válaszol a másik, és pedig rendszerint 
valami mást, mint az első, sokszor egyenesen az ellenkezőjét (de mégis 
ugyanarról van szó!). Az első ismét megszólal, a második megint stb. Ilyen
formán derül ki az igazság is, amidőn azt az ember kutatja.

Mint tudjuk, az ilyen dialektikai módszert különösen a marxista törté
nelem- és életszemlélet értékeli nagyra. Van azonban bibliai,, keresztyén dialek
tika is. Mint látni fogjuk, a kettő sokban egyezik, de erősen különbözik is 
egymástól.

A különbséget éppen az egyszerre igaz, egyszerre bűnös (Simul iustus, 
simul peccator) hitigazság példáján fogjuk megismerni.
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4. a) A marxista dialektika történelem-szemlélet módszerével a követ
kezőképen lehet megérteni és megmagyarázni reformációi hitigazságunkaL

A keresztyén vallás a zsidó valláson alapszik. A zsidó vallás lényege a 
Mezes-féle törvény (elsősorban a tízparancsolat). Ha az ember tökéletes, igaz. 
akar lenni, ezt a törvényt kell ismernie és teljesítenie. Amint pl. a 119. sz. 
zsoltár elején olvassuk:

„Boldogok, akiknek útjok feddhetetlen, 
akik az Or törvényében járnak.“

A zsidó vallás lényegileg Mózes-vallás, törvényvallás. A törvényi ez a- 
vallás a lehető legrészletesebben kidolgozta, s a zsidó hivő boldogan hangoz
tatta:

„Hálát adok néked tiszta szívből, 
hogy megtanítottál engem
a te igazságod ítéleteire . . . “ (119. zsoltár 7. vers).

De minél alaposabban kidolgozta a zsidóság ezt a vallást, s minél jobban 
törekedett annak betartására, annál világosabban jelentkeztek annak hiányos
ságai, hibái. Mint a bölcseleti nyelv mondja: a tézisre jönnie kell az anti- 
tézisnek, az akcióra a reakciónak. így hozza magával a fejlődés törvénye. És 
ez meg is jött a keresztyénségben, közelebbről a názáreti Jézusban.

b) A názáreti Jézus tanítása és élete ellentéte a zsidó törvényvallás 
főképviselői, a farizeusok és írástudók tanításának és életének. A farizeusok 
és írástudók, mint a törvény őre és szigorú kővetői magukat igazaknak tar
tották s lenézték, kerülték és megvetették (épen a törvény értelmében) a 
bűnösöket, akik a törvényt nem tartották meg. Jézus épen a bűnösök társa
ságát keresi, s a farizeusokat és írástudókat támadja. Magán a törvényen 
óriási rést üt, sőt alapjaiban rendíti meg, amikor megbocsátja a bűnt. Hogy 
mennyire szembenállt Jézus a zsidó törvényvallással, mi sem mutatja jobban, 
minthogy tanításának és működésének a lényege a bűnbocsánat hirdetése. Ez 
épen az evangélium, az „örömhír." így értelmezték tanítványai még a halá
lát is:

„Ki a mi bűneinkért halálra adatott, 
és feltámasztatott a mi megigazulásunkért" (Róm. 4. 25.).

A zsidó vallással ellentétben a tökéletesség, a megigazulás és üdvös
ség útja tehát nem a törvény, hanem a bűnbocsánatot szerző Jézus Krisztus.. 
Es ezért csakis azok remélhetik az üdvösséget, akik Jézus Krisztust Meg
váltójuknak fogadják el.

„Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, 
a törvény cselekedetei nélkül", — mint Pál apostol írja (Róm. 4, 28.).

Így áll tehát előttünk a keresztyénség, mint dialektikai ellentéte a zsidó
vallásnak.

Miután pedig a középkori keresztyénség lényegileg ismét, törvény- és 
cselekedetvallássá lett (persze nem Mózes értelmében), Luther Márton pedig- 
igazi keresztyénséget akart, természetes, hogy ő is a hitre helyezte a hang
súlyt, amelynek következtében a peccatorból iustus lesz, a bűnös megigazul, 
igazzá lesz a Jézus Krisztusba vetett hite által.

— Persze, azért egy kis nehézség van itt. Az igaz, hogy Jézus a 
bűnöket adott körülmények között megbocsátotta, sőt a szombati előírásokon 
is tanítványaival együtt nyugodt lelkiismerettel túltette magát, de mégis, 
kijelentette, hogy:

„Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek, 
vagy a prófétáknak eltörlésére.
Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem .. “

(Mt. 5, 17.).
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És hozzá a törvényt olyan szigorúan értelmezi, mint a farizeusok és írás
tudók közül senki. — Erre azonban a dialektikai módszer szerint azt mond
hatnánk, hogy az ilyen következetlenség az antitézis kiforratlanságának a jele 
és velejárója. Azután bizonyára sokat ártott volna Jézusnak, ha egészen 
elveti a törvényvallást. . .

Luther és a reformáció viszont ebben a következetlenségben is hűséges 
maradt Jézushoz.

' 5. De most nézzük, mit mond minderről a bibliai vagy reformátori
dialektika!

Nos, ennek a lényege éppen a hűséges és tántoríthatatlan ragaszkodás 
•ehhez a következetlenséghez. De nem szolgalelkűségből, hanem mélységes és 
megrendítő hittapasztalás, a lélektan nyelvén szólva: vallásos élmény alapján.

Vegyük közelebbről szemügyre ezt a következetlenséget s azután vizs
gáljuk meg a tulajdonképpeni okát!

A megtisztult keresztyénség ragaszkodik ahhoz, hogy Isten kijelentett 
törvényét az ember föltétlenül, s hozzá minden farizeusi kibúvó nélkül köteles 
megtartani. Különben nem állhat meg Isten színe előtt, mivel az igaz Isten 
előtt csak az igaz ember állhat meg. — De ugyanakkor ragaszkodik ahhoz is, 
hogy az ember a törvényt nem bírja megtartani, s e n k i  sem tudja betölteni. 
Tehát mindenki bűnös, mindenki elveszne, ha Krisztus nem segítene rajta. 
Krisztus azonban eleget tett mindnyájunkért szenvedésével, halálával a tör
vény követelésének. És ő szeretetből, kegyelemből, irgalomból a hozzáfolya
modó bűnösnek adja az Ö igazságát. És így a bűnös igaz lesz. Nem saját 
magától, hanem Krisztus érdeméért. Önmagában az ember bűnös marad, de 
Krisztusért — igaz. És ez az állapota megmarad egész földi élete folyamán. 
Mint „tapasztalati" ember bűnös, de a hite által igaz. Egyszerre igaz és 
bűnös. Simul iustus, simui peccator.

Figyeljük csak meg, milyen gyönyörűen írt erről Luther Márton egyik 
kevéssé ismert levelében, melyet 1516-ban intézett egyik szerzetestársához:

„Egyébként szeretném tudni, hogyan állsz a lelkeddel. Vájjon végre 
megtanulta-e (a lelked), hogy megúnva a saját igazságosságát, Krisztus igaz
ságában találja meg nyugalmát és reá hagyja magát. Napjainkban sokan 
vannak olyanok, akiket izzó vakmerőség kísért, s különösen az olyanok, akik 
teljes erővel törekszenek igazságra és erényre. De ők nem ismerik Isten 
igazságát, mely Krisztusban bőven és ingyen adatott nekünk, s maguktól 
törekszenek jócselekedetekre mindaddig, amíg meg nem bizonyosodnak a felől, 
hogy Isten előtt erényeik és érdemeik pompájában állhatnak meg — ami 
pedig lehetetlen. Nálunk Te magad is ebben a hitben, illetve tévedésben vol
tál. Én is rabja voltam, de most harcolok e tévedés ellen, harcom azonban 
még nem ért véget."

„Ezért, Kedves Testvérem, tanuld meg Krisztust megismerni, és pedig 
a megfeszítettet. Tanuld meg énekkel dicsérni Öt, és — miközben kétségbe
estél magad miatt — ezt mondani neki: ,Uram Jézus, Te vagy az én igazsá
gom, én meg a Te bűnöd vagyok. Te azt, ami az enyém, elfogadtad,_ azt 
meg, ami a Tiéd, nekem ajándékoztad. Elfogadtad, ami nem Te voltál, __s 
nekem adtad, ami nem én voltam.1 Őrizkedj attól, hogy valaha is olyan szeplő- 
telenségre törekedjél, amelynél fogva úgy tűnnél fel önmagad előtt, mint aki 
már nem is bűnös, és nem is akar bűnös lenni. Mert Krisztus csak a bűnösök 
között tartózkodik. Ezért jött le az égből, ahol_ igazak közt_ lakott, hogy 
a bűnösök közt is lakozzék. Erre az 5 szeretetére gondolj fáradhatatlanul, 
s akkor a legédesebb vigaszban lesz részed . . . “

(Luther, Ausgewaehtte Werke, Calwer Ausgabe 6 . k. 60. oldal.)
Ebben a konkrét személyhez szóló baráti levélben csodálatos világosság

gal tárja fel Luther, hogy miért kell ragaszkodni ahhoz, hogy bűnösök va
gyunk, tehát a törvény elítél minket, tehát a törvény érvényes, noha Krisztus
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a mi igazságunk és általa igazak vagyunk: mert íijtj találunk lelki békére, 
c leyédesebb vigaszra. Isten szeretetében Krisztus által.

6. A bibliai ellenmondásokat tehát nem szabad letompítani. Mint ahogyan 
elektromosság csupán ott lehetséges, ahol pozitív és negatív áram találkozik 
egymással, éppen úgy: Isten békéje is csupán akkor lehet a mienk, ha ezeket 
az ellenmondásokat nemcsak hogy nem tompítjuk le, hanem a legteljesebb 
mértékben kiélezzük.

Egyáltalán: Óvakodjunk attól, hogy befejezett, kerek, egész, zárt fel
fogásaink legyenek („Mert rész szerint van bennünk az ismeret" (1. Kor. 
13, 13), s hogy a dialektikát tovább vigyük, mint ahogy azt a biblia viszi 
(persze csupán vallási téren!), mert .a zárt felfogású lélek Isten országának 
az igazságai elől van elzárva. A meghasadt lélek pedig n y í l t  lélek, meg
nyitott lélek, amelyet Isten igéje éppen azért tört meg, hogy önmagából ki
vezesse, hogy ellenmondásaiból magához Istenhez vezesse. Erre utal az az 
idézetünk is, hogy „Boldogok, akik sírnak, mert ők megvígasztaltatnak .. 
„Erre tekintek én, aki szegény és megtörött lelkű." (És. 66, 2).

Ha a iustus-peccator paradoxont úgy akarod megoldani, hogy vagy az 
egyik, vagy a másik mellett foglalsz állást, a másikat pedig egészen elveted: 
lelki egyensúlyod látszólag helyreáll, felfogásod egységes, kerek, zárt egész 
lesz, csak éppen — Istent veszíted el. És így mégse találod meg lelked 
tulajdonképpeni egyensúlyát és békéjét.

Isten világa egészen más világ, mint e z a világ. Ezért mi a n n a k  
a világnak a dolgairól csak ellenmondások, paradoxonok formájában beszél
hetünk. Aki ezt valamennyire is megértette, az többé nem irtózik a keresz- 
tyénség, a biblia ellenmondásaitól, helyesen dialektikájától, hanem ellenkező
leg: drága kincsként őrzi őket. Hiszen bennük magasabbrendű, isteni igaz
ságok jelentetnek ki.

Így érezzük a reformáció evangéliumi paradoxonét is: Simul iustus. 
simul peccator . . .  Bűnösnek vallom magam, a törvényt magát a legmesszebb- 
menően magamra vonatkoztatom, hogy én is ott lehessek azok között, akik
hez az ő igazságával eljött és szüntelenül jön Jézus: a b ű n ö s ö k  k ö z ö t t .

Dr. Vető Lajos.

4. Cselekedetekkel, vagy anélkül.

Ha az evangélikus keresztyént megkérdezik: Mi a különbség az evan
gélikus és r. katolikus vallásosság között, akkor a felszínes válasz bizonyos 
külsőségekre szokott hivatkozni és azt mondja: Ök latin nyelven miséznek, 
mi pedig népnyelvén tartjuk az istentiszteleteket. Mi két szín alatt osztjuk 
az úrvacsorát, ők pedig csak ostyát adnak.

A lényegbevágó különbség azonban nem ez, hanem az, hogy a r. k. 
vallásosság „ c s e l e k e d e t e k "  által, mi ellenben „h i t“ által keressük a meg- 
igazulást és üdvösséget. Amott az embert erőfeszítésen és érdemen, itt az 
Isten kegyelmén van, a hangsúly.

A cselekedetek által való üdvösségkeresés az üdvtörténet folyamán min
dig csődbe jutott. Az ószövetségi törvény-kegyesség egyik legnagyobb isme
rője: Tarsusi Saul, az ótestámentomi kor végén ezt a megállapítást kénytelen 
tenni: A törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg, öelőtte! 
(Róma 3, 20.)

A r. katolikus vallási rendszer mégegyszer kísérletet tesz a cselekedet 
által való üdvösségszerzésre. Azonban sem a természetes emberi közösség; 
tői elvonatkozó kolostori élet, sem az önkínzásig hajszolt vallásos gyakorla
tok, nem tudták megnyugtatni a bűn által gyötört lelkiismereteket, sem 
megadni a szív békességét és az üdvbizonyosságot.
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A r. katolikus kegyesség egyik legalaposabb ismerője: Dr. Luther Már
ton így jellemzi ezt a cselekedetek által való üdvösségkeresést: „Kegyes 
barát voltam. Ha valaha barát, úgy én bizonyosan a mennybe akartam- jutni. 
Bizonyságot tehetnek erről baráttársaim, akik engem ismertek. Mert ha soká 
tart még, halálra kínoztam volna magamat virrasztással, imádkozással, olva
sással, és egyéb dolgokkal."

Luther — minden cselekedeti kegyessége dacára, — addig a pontig 
jut, hogy a személyes bűntudat észbontó teherként nehezedik lelkére. Egy 
titkos hang folyton azt súgja fülébe: Te még mindig nem vagy igaz, te még 
mindig bűnös vagy! Végül is tengernyi jócselekedetet és hallatlan emberi 
erőfeszítések után Krisztus sebeiben: a- váltságban találja meg lelke békes
ségét. Akkor lesz teljessé üdvbizonyossága, amikor el tudja mondani: Hiszem 
bűneim bocsánatát!

Itt van a mélyreható különbség a reformáció népének kegyessége és 
a r! katolikus vallásosság között.

Levegőt csapdosnók azonban, ha a hit és cselekedetek kétségtelen fe
szültségét a jócselekedetek ócsárlásával akarnók. kiegyenlíteni. Napjainkban* 
vajmi kevesen vannak, különösen a reformáció népe között, akik túlzásba 
vinnék a cselekedeti kegyességet. A középkori keresztyénség területén tíz
ezrével voltak, akik kolostori élettel, testsanyargatással, zarándoklásokkal, 
fogadalmakkal, alamizsnálkodással akarták kiérdemelni az üdvösséget A mai 
evangélikus embert a cselekedetbeli túlbuzgóság veszélye nem fenyegeti. Bár 
a közvélemény szájából átvette az elveinkkel ellentétes szólamot, hogy „nem 
a hit üdvözít, hanem a jócselekedet/“ A „jócselekedet" alatt azonban leg
többször csak az alamizsnaosztogatást és a tempiomlátogatást érti.

Hogy a címben foglalt kérdésre kielégítő feleletet adhassunk, vizsgál
juk meg:

A) az üdvözülés igazi útját, azután
B) a cselekedetek szerepét.

*

A) Az üdvözülés igazi útja.
Egyházunk alaptanítása, hogy Isten kegyelméből, hit áltat igazulnnk meg 

és jutunk üdvösségre.
Mindenekelőtt tisztázzuk a hittani alapfogalmakat. Mit értünk
1. megigazulás,
2. hit és
3. kegyelem alatt.
1. Mi a megigazulás? Helyzetét tekintve a lélek üdvelsajátításának egyik 

lépcsőfoka.
Az evang. dogmatikusok Calov Ábrahám (í 1686) és Queristedt János 

(f 1688) óta, rögzíteni próbálták az üdvmozzanatokat, vagyis a lélek üdvelsajá
tításának egyes állomásait.

Luthardt a keresztyén ember belső átalakulásának folyamatában, az ú. 
n. üdvrendben (ordo salutis) 9 üdvmozzanatot különböztet meg. Helyzetét 
tekintve a megigazulás egy üdvmozzanat, a keresztyén lélek üdvelsajátításá
nak egyik lépcsőfoka.

Lényegét tekintve viszont a megigazulás Isten megigazító cselekedeté
nek az eredménye. Megigazítás alatt pedig Istennek azt a bírói cselekedetét 
értjük, mellyel ö bűnös, de Krisztus érdemében hívő embert „igaznak nyil
vánítja és bűneit megbocsátja. Amit Isten tesz az a megigazítás, ami velem 
történik, az a megigazulás.
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2. Mi a hit? Hinni háromféleképen lehet:
a) Hiszem Istent, az ő létezését és valóságát. Ez azonban még nem az 

igazi hit. Ez puszta tényhit. Ilyen hitük az ördögöknek is van: Te hiszed, 
hogy az Isten egy. Jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek. (Jak. 2, 19.)

b) A hívés másik módja, amikor Istennek hiszek. Vagyis hiszek az ö  
szavának, igéjének. Ez is az „elhívés" körébe tartozik és még ez sem a tel
jes hit.

c) Az igazi hit az, amikor el tudom mondani: Hiszek Istenben, bizodal- 
niamat vetem belé. Hiszem, hogy Fiát váltságul adta érettem. Ez a „meg
igazító" hit. Egyedül ez nevezhető a szó igaz értelmében „hitnek". Ez a hit 
feltételezi és magában foglalja a hitnek fentebb említett másik két fajtáját is.

Amidőn egyházunk alaptanítását tehát röviden így foglaljuk össze: „hit 
által igazulunk meg", ehhez kiegészítésül mindjárt hozzá kell tennünk, hogy 
„a Jézus Krisztus váltsághalálába vetett hit" által.

3. Mi a kegyelem? A kegyelem Isten mey nem érdemelt jóindulata a 
Krisztusban hozzám bűnöshöz. Ez a keresztyén megváltásfogalomnak legma
gasabb és legvégső összefoglalása. Ebben mutatkozik meg a keresztyénség 
igazi fensége és nagysága. A kegyelem a legnagyobb vallásos gondolat, mely
nek megfelelőjét a nem keresztyén vallásokban hiába keressük.

Vigasztaló, hogy ez a kegyelem egyetemes és általános. Mi evangéliku
sok a gratia universalís bibliai álláspontját valljuk. Aki hisz és megkeresz- 
telkedik, üdvözül. (Márk 16, 16.) Isten azt akarja, hogy minden ember üdvö- 
züljön és az igazság ismeretére eljusson. (I. Tim. 2, 4.)

Miután az idevonatkozó hittani alapfogalmakkal tisztába jöttünk, lássuk 
mit tanít egyházunk a Szentírás alapján a megigazulás útjáról? Tanításunk 
rövid foglalata ez:

„Az emberek saját erejök, érdemeik és telteik által nem igazul hatnak meg 
Isten előtt, hanem ingyen, hit ódtól, a Krisztusért igazidnak meg, ha hiszik, 
hogy kegyelembe fogadtatnak « bűneik megbocsáttatnak a Krisztusért, aki 
halála által a mi bűneinkért eleget tett. Ezt a hitet, tudja be nekünk Isten 
igazság gyémánt.“ (Ágostai Hitvallás IV. c.)

Ezt tanították reformátoraink és ezt tanítja egyházunk ma is az üdvö
zülés útjáról.

Ha azonban egyházunk közfelfogását pártatlan tárgyilagossággal vizs
gáljuk, meg kell állapítanunk, hogy evangélikus hitünk elvesztette reformátort 
jellegét. Erről gyakorlatilag meggyőződhet bárki, aki az üdvösség útjáról 
10 átlag-evangélikus gyülekezeti tagot megkérdez.. A túlnyomó nagy több
ség (talán a felébredtek kivételével) azt vallja, hogy „nem a hit üdvözít, ha
nem a jócselekedet. “ Mégcsak nem is a hit és cselekedetek együttesen üdvö
zítő szerepét, hanem a jócselekedetek egyedülüdvözítő voltát vallják, mintha 
soha nem is hallottak volna a „hitáltali megigazulás" tanáról.

A reformáció népe vagyunk. Mindent el kell követnünk, hogy egy
házunk közvéleményében meg ne gyökeresedjék egy olyan felfogás, mely hom
lokegyenest ellenkezik a reformátori tanítással: a megváltás igazi evangé
liumával.

Az ember gőgös ,,én“-jéből természetesen ellenkezést vált ki az a taní
tás. hogy „Isten ingyen kegyelméből, egyedül hit által" üdvözülök. Azt még 
hajlandó a legtöbb ember elfogadni, hogy az Isten segít, de hogy minden 
kegyelem, annak elismerésére túlontúl büszke az ember.

Az a tanítás, hogy cse’ekedeteim által üdvözülök. az izraelita és r. kato
likus vallásosság jellemzője. Mit tanít ez a vallásosság az üdvösség útjáról? 
Cselekedj mennél több jót, akkor ki fogod érdemelni a mennyországot. Böj- 
följ, imádkozó az előírt imákat, ossz alamizsnát, zarándokolj a szenthelyekre!
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Ha ezt teszed, érdemet szerzel Isten előtt, „igaz“-nak fog nyilvánítani téged 
és befogad a mennyországba.

Látszólag igen tetszetős tan ez és a keresztyének tekintélyes része 
hódol is neki. De mindjárt hozzátesszük, hogy igen megtévesztő, tehát 
veszedelmes tanítás is.

Gyakorlatban ez azt jelentené, hogy saját erőfeszítéseim által mennybe 
juthatok, önnön erőmből üdvözölhetek. Akkor fölösleges keresztyénné lennem. 
Mint zsidó, mohamedán vagy konfuciánus is üdvözölhetek.

Ha mi ezt a tant elfogadnók, akkor megcáfolnék Istent, aki Fiát adta 
váltsághalálra érettünk. Mert ha a megigazulás emberi erőfeszítés által is 
elérhető, akkor Krisztus helyetteselégtétele mellékes körülménnyé törpül és az 
egész keresztyén vallás elveszti megváltó-vallás jellegét, egyszersmind éltető 
erejét is.

De mit mond az Isten igéje? Ügy szerette Isten e világot, hogy az Ö 
egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen. (János 3, 16.) Azt tartjuk, hogy az ember hitből igazul meg a 
törvény cselekedétei nélkül. (Róma 3, 28.) Ékesen mutatja ezt a keresztfán 
függő lator példája: Ez az ember nem tud jócselekedetet felmutatni, csak 
rosszat. De hisz. Hiszi, hogy az, akinek vére ott mellette hull a földre, min
den bűnét eltörölni és őt igazzá tenni képes. Ez által a hit által megigazul 
és birtokosa lesz a mennyországnak. Az Ür azt mondja néki: Bizony mondom 
néked, ma velem leszel a paradicsomban! (Lukács 23, 43.)

A legrégibb egyházi atyák: Római Kelemen, Ignácius, Polikarpus Jus- 
tinus mártír és Irenaeus hangsúlyozzák a hitáltali megigazulást. A későbbiek, 
mint Alexandriai Kelemen, Origenes, sőt maga Augustinus is, jóváhagyván 
a korukban szokványossá vált egyházi tant, a megigazulás kettős útját tanít
ják: egyrészt hit, másrészt cselekedetek által. A középkorban azután mind
jobban háttérbe szorul a hit szerepe és előtérbe kerülnek az érdemszerző 
jócselekedetek.

A reformáció volt az, amely a hitáltali megigazulás keresztyén igaz
ságát újból felszínre hozta, sőt a sola fide elvnek, a maga üdvtanában köz
ponti jelentőséget biztosított. A reformáció egyik leglényegesebb feladata 
épen az volt, hogy ezt az elfeledett igazságot újból öntudatba hozza és min
den időkre megmentse.

A reformáció megigazulástanának lényege az, hogy aki Krisztust hit 
által megragadta, vagyis az ö  bűnt eltörlő vérében és golgotái nagy áldo
zatában hisz, azt tekinti Isten „igaz“-nak. Ügy Luther, mint Melanchton ezt 

* tartják a keresztyén vallás főcikkelyének. Ezért keresztközéppontú (sztauro- 
centrikus) az ev. vallás hitrendszere.

B) A cselekedetek szerepe.
Megismertük az üdvözülés igazi útját. Láttuk, hogy Isten kegyelmé

ből, egyedül hit által igazulunk meg. Az a nagy kérdés áll most elénk: 
Mit tartsunk a jócselekedetekről?

Nagy hibát követ el az, aki azt képzeli, hogy mivel hit által igazulunk 
meg, tehát nem vagyunk kötelesek jót cselekedni. Vétkezik, aki elmulasztja 
a jócselekedetet. Aki tudna jót cselekedni és nem cselekszi, bűne az annak. 
(Jakab 4, 17.)

Ez a jócselekedet azonban nem előtte megy a megigazulásnak, hanem 
követi azt. A hitetlenség jócselekedetei nem kedvesek Istennek, mert csele
kedeteinket a hit szenteli meg és teszi jóvá. Kain áldozata azért nem volt 
kedves az Ür előtt.

Az írásban felületesen szemlélődőnek úgy látszik, mintha több helyen 
a „cselekedetek" szerepelnének az üdvösség feltétele gyanánt. Ez azonban 
csak látszat. A szentírás u. i. arról tesz bizonyságot, hogy cselekedetek a hit 
valódiságának, nem pedig az üdvösségnek feltételei.

— 50 —



A legjellegzetesebb hely talán Máté 25, 31—46., ahol az örök életre, 
Ül örök gyötrelemre való jutás, mintha a felebaráti könyörület „cselekedetei
től" függne.

Ennek a fejezetnek rövid veleje ez: Ti, akik úgy neveztek engem: 
„Uram" (37, és 44. v. v. ö. Máté 7, 21—23.) és azt állítjátok, hogy hisztek 
énbennem, micsoda látható gyümölcsökkel tudjátok bebizonyítani hitetek való
diságát?!

Az Írás ismételten bizonyságot tesz arról, hogy az igaz hitet látni 
lehet. Miről lehet látni? A gyümölcseiről.

Négyen cipelnek egy gutaütöttet az Ur Jézus elé. A jócselekedetnek és 
testvéri szolgálatnak remek példája ez. Itt az Írás szóról-szóra ezt mondja: 
Jézus pedig azoknak (a betegnek és a betegszállítóknak) hitét látván, m onda... 
(Márk 2, 5.)

Üdvözítőnk tehát hitünk valódiságát jócselekedeteinkből akarja látni.
Ugyanaz a helyzet Máté 25-ben is. Az Ür azonosítja magát az éhezők

kel, hazátlanokkal, ruhátlanokkal, betegekkel és foglyokkal. Ezekkel Ö, Jézus 
Krisztus, egynek jelenti ki magát. Lehetetlen, hogy aki Öt Urának vallja, 
Őbenne igazán hisz, az meg ne induljon a szociális nyomorúság láttára és ha
csak módja és lehetősége van reá, ne segítene. Mert amint mondja: Ameny- 
nyiben megcselekedtétek eggyel emez én legkisebb atyámfiai közül, énvelem 
cselekedtétek meg és amennyiben nem cselekedtétek meg. . .  énvelem nem 
cselekedtétek meg. (40, 45. v.) Amit az Üdvözítő elhordozni nem tud, az a 
hívő irgalmatianság, az álkegyesek részvétlensége.

A cselekedetekből látható hit fogalmát Jakab apostol határozza meg a 
legszemléltetőbben: A hit, ha cselekedetei nincsenek, megholt őmagában (2, 
17.). Amiképen holt a test lélek nélkül, akképpen holt a hit is cselekedetek 
nélkül (2, 26.) Mutasd meg nékem a te hitedet a t e . cselekedeteidből és én 
meg fogom néked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet. (2 , 18.)

„A jócselekedetek a hit pecsétje és próbája — mondja Luther, — mert 
amint a leveleket pecséttel kell ellátni, hogy megerősíttessenek, akként kell, 
hogy a hitnek legyenek jócselekedetei." Majd megint így szól: „Ha igazi a 
hit, akkor kitör és gyümölcsöt terem . . .  Természete hozza magával, nem 
kell parancsolnom neki: Hallod te fa, hozz almát!. . .  Ha van hit, következnie 
kell a cselekedetnek."*

Ugyancsak Luther így vélekedik: „A jócselekedetet az evangélium sem 
el nem veti, sem el nem tiltja. De azt megtiltja, hogyha most meghalunk és 
másik éleibe költözünk —- már pedig ez ellen semmiféle tanács, sem segítség 
nincs, — hogy mi akkor életünkre és jócselekedeteinkre építsünk és bízzunk, 
hanem az Ür Jézusra nézzünk és szilárd bizodalommal az ö  művére és érde
mére hagyatkozzunk, hogy Őáltala kegyelmet és örök üdvösséget találjunk 
abban az életben."**

Csak így egyenlítődik ki az a feszültség, amely egyfelől a Római levél, 
másfelől Máté 25. r. és II. Korint. 5, 10. között fennállani látszik. Mert amott 
Pál torkaszakadtából kiáltja: Megigazulunk ingyen az ö  kegyelméből a Krisz
tus Jézusban való váltság által (Róma 3, 24.), emitt viszont hirdeti: Nékünk 
mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki 
megjutalmaztassék, aszerint, amiket e testben. cselekedetett vagy jót vagy 
gonoszt. (II. Kor. 5, 10.)

Cselekedetekkel vagy anélkül? — hangzik a kérdés. Feltétlenül cseleke
detekkel —, feleljük, de semmiképpen sem hitnéiküli, hitnek előttejáró, hitet 
helyettesíteni vagy pótolni akaró cselekedetekkel, mert írva áll: Ha mind

* G. Buchwald: So spricht Dr. Martin Luther 144. lap.
** Ugyanaz 145. lap.
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azokat megcselekedtétek, amik néktek parancsoltattak, mondjátok, hogy ha
szontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk cselekedni, azt cse- 
lekedtük. (Luk, 17, 10.)

Milyen cselekedetekkel hát? Az élő hitet nyomon követő hála cseleke
deteivel. Ezeket az Isten feltétlenül megkívánja. (János 15, 2; Máté 3, 10.)

Viszont csak azok a cselekedetek jók, amelyeket Isten parancsolt. A 
cselekedetek sohasem önmagukban jók, hanem csakis hit által. A Krisztus
ban való hit tesz minden cselekedetet jóvá. A legfőbb jócselekedetet a Krisz
tusban való hit. (János 6, 28—29.)

Jócselekedet csak az, amelyről tudjuk, hogy Istennek tetszik, amely 
ebből a bizodalomból származik, mert ami hitből nincs, bűn az. (Róma 14, 23.)

„A lelkiismeretet semmiféle cselekedet meg nem nyugtatja, hanem 
egyesegyedül csak a hit, ha erős meggyőződésévé vált, hogy néki Krisztus 
által kiengesztelt Istene van.“ „Jótetteket mívelni szükséges, de nem abban 
a reményben, hogy általuk a kegyelmet érdemeljük ki, hanem, mert azt az 
Isten akarja." (Ágostai Hitvallás XX. c.)

Annakokáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, töre
kedjünk tökéletességre, nem rakosgatván le újra alapját a holt cselekedetek
ből való megtérésnek és az Istenben való hitnek. (Zsidók 6, 1.)

Harmati Béla.

5. Az ébredési és nevelési keresztyénség
Napjainknak egyik legégetőbb kérdése. A keresztyén gondolkodás tör

ténetében is mindig nagy vitákat támasztott a hitrejutásnak, vagy a hit meg 
születésének a kérdése. A válságos idők pedig különösen is kiváltják a kér
dések tisztázásának szükségét, mert égetni kezdenek: kell-e, hogy a kérész- 
tyénség mindig valamilyen iránykeresztyénség legyen? Ellentétben van-e az 
ébredési és nevelési keresztyénség? A történeti egyházias keresztyénség csak 
formákba kövült, de kiszikkadt istenesség?

Elöljáróban meg kell állapítanunk, hogy az újszövetség nem ismeri a 
kettő közötti ellentétet. Ez azonban érthető, mert az egyháztagság alapja 
nem beleszületés volt, hanem a megtérés útján érett korban elfogadott evan
gélium, tehát a legszemélyesebb döntés. Mihelyt azonban a keresztyénségbe 
beleszületett nemzedékek kezdték követni egymást, a harcok elkezdődtek és 
tartanak napjainkig. Ma ismét igen erőteljesen foglalkoztatja a keresztyén 
gondolkodókat, de ugyanakkor a legtagadhatatlan lelki ébredés ügye mindenki 
számára mindennapivá is teszi a kérdést: nem elégséges ú. n. jó keresztyén
nek lenni és egyszerűen elhinni az egyház tanítását, még lelki ébredésen is 
keresztül kell esnie minden keresztyénnek?

A régi, egyházias keresztyénség alapvető módon hajolt meg a.lelkiélet 
megszületéséről szóló tanításban a nevelés és keresztyén szokások által ki
alakított kegyesség előtt. Természetesen tanította, hogy a hit az értelem, az 
érzelem és az akaratnak Isten igéje előtt való meghajlásából születik meg. 
Ezzel szemben az ébredési keresztyénség legnagyobbrészt a hirtelen megtérés 
merev álláspontján áll, ahol a mélyéig megrázott szív a számára megnyitott 
mentsvárat elfogadja és az Üdvözítő oltalmába menekül. Ez a megtérési 
forma különösen a methodizmusból kapott erős aláfestést és mind a mai napig 
elismert különösen lelki-szellemi, szociális és gazdasági szempontból nagyon 
elesett néposztályok között végzett munkában.

Az ébredési keresztyénség nagy veszedelme, hogy a keresztyén élet 
elgépiesedésével és módszereskedéssel mintegy önmagát gyengíti meg. Igyek
szik egészen mélyen szántani és valósággal megragadni a lelkeket, de nagy 
veszedelme, hogy mindig az evangélium legnagyobb értékeivel és a legjobb 
munkásokkal tevékenykedik és kényszeríti, amennyire ez lehetséges, az Isten
hez vágyakozó vagy tőle egészen elrugaszkodott emberi lelket hirtelen elha-
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Több helyen is olvasunk arról, hogy Jézus tanítványainak adja a kulcsok 
hatalmát (Mt. 16, 19; 18, 18; Ján. 20, 23.), Pál apostol sok-sok helyen erősen 
hangsúlyozza az ő apostoli tisztét, hatalmát, evangéliumának isteni tekinté
lyét. Megtaláljuk az újszövetségi levelekben az apostolok, újszövetségi pró
féták, tanítók tisztét (I. Kor. 12, 8—10. 28. kk.; Róm. 12, 6—8; Eíéz. 4, 
11. kk.). Hallunk továbbá püspökökről (Csel. 20, 28. 1. Tim. 3, 2.), vezetőkről 
(Zsid. 13, 7; 17; 24.), elöljárókról (Róm. 12, 8; I. Thess. 5, 12.), prezbiterek- 
ről (Csel. 14, 23; I. Tim. 5, 17,). Ezek mind az igehirdetői tiszttel vannak kap
csolatban.

Nem kétséges tehát a szentírás alapján, hogy Jézus Krisztus az evan
gélium hirdetésének tisztét rábízta az apostolokra. Az sem kétséges, hogy 
szándéka szerint az igehirdetés tiszte nem érhetett véget az apostolok halá
lával. Nem is ért véget. A gyülekezet kezdettől fogva helyesen értelmezte 
Jézus szándékát, amikor egyeseket erre a szolgálatra kézrátétellel elhívott. 
Az ige, a szentségek ugyan nem egyeseknek adattak, hanem az egész gyüle
kezetnek, magának az egyháznak. A végrevitel azonban nem képzelhető el 
másként, csak úgy, ha a gyülekezet, az egyház ezt a tisztet egyesekre rá
ruházza. Hiszen ez a tiszt kiképzést és egész életet kíván. A gyülekezet 
rendje is máskép nem tartható fenn, csak az egyházi hivatal gondos betöl
tése által. Az egyházi hivatal nem szentség, de a keresztyénség ősi rítusa, 
kezdettől fogva való gyakorlata.

Az Ágostai Hitvallás XIV. cikkelyében mindez nagyszerű tömörséggel 
egybe van foglalva: „Az egyházi rendről azt tanítjuk, hogy az egyházban 
csak annak szabad nyilvánosan tanítania és a szentségeket kiszolgáltatnia, aki 
rendes meghívással bír.“

3. Ezekután kíséreljük meg az egyházi hivatal és egyetemes papság 
állandó f e s z ü l t s é g é n e k  néhány vonását kiragadni, nevezetesen azokat, 
amelyek m a várnak megoldásra egyházunkban, gyülekezeteinkben.* A meg
oldás mindig az, hogy a két vándorlegény egymást ellenőrzi, ellenőrzi egy
házunk útjának mai szakaszán is. Hol az egyik oldaláról kísért az ördög, hol 
a másikról. Ha az egyházi hivatal oldaláról kísért, akkor idéznünk kell a 
tételt: A keresztyének mindnyájan egyenlőképen papok. Ha pedig az egyete
mes papság oldaláról kisért, akkor idéznünk kell a másikat: Az igehirdetés 
és a szentségek kiszolgáltatásának egyházi tisztét csak a gyülekezet meg
hívása alapján gyakorolhatja bárki.

Mi kísérthet az egyházi hivatal oldaláról?
Üjra meg újra a pápás hierarchia. Az ótestámentomi papság elavult 

gondolatának bevitele a keresztyénségbe. Klerikális tendenciák előtérbe nyo
mulása. A papok céhesítése, Az egyház elpaposítása. Az igehirdetés, monar- 
chizálása. Az objektív szempontok oly erős hangsúlyozása, hogy mellette 
semmivé lesz az erkölcsi követelmény, mely pedig a hivatal viselőjének jogo
san szegeződik neki.

Lehetetlen ezt a kísértést föl nem ismerni a liturgikus mozgalom szél
sőséges típusában, mely közel jár a szakramentalizmushoz.

Fel kell ismernünk abban az erős vágyban, mely ma sokakat a centra
lizáció felé sodor. Mindent központosítani akarnak, az egyházi kormányzatot, 
a szertartásokat, a szeretetmunkát.

Ennek a kisértésnek a legyőzésére csak az egyetemes papság fegyverét 
forgathatjuk sikerrel. Mindnyájan papok vagyunk! A rend kedvéért van, hogy 
a gyülekezet megbíz egyeseket. A hivatalnak szolgálnia kell a gyülekezetét, 
nem pedig uralkodnia rajta. Az egyházi hivatal munkájára nem korlátozható 
az egyház minden munkája. Laikusokat is segítségül kell hívni, főleg a 
diakóniában.

* Ez a 3. pont szabadon bővíthető a gyülekezeti szükségletek szerint.
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És mi kísérthet az egyetemes /mpsúg oldaláról?
Legalább is az, hogy az egyházi hivatal tekintélyének csökkenésében 

vagy megszűntében már az egyetemes papság megvalósulását vélik felfedezni 
sokan nagy örömmel. Holott nem az. Semmi örülni-valónk nincs azon, hogy 
a mi korunkban az egyházi hivatal tekintélye megingott. Ahol megszűnik az. 
egyházi hivatal tisztelete, ott bomlásnak indul a gyülekezet! Ellenkezőleg arra 
volna szükség, hogy újra felmagasítsuk a szószéket; hogy azzal az igénnyel 
merjünk szólani, amelyre bennünket Istennek szánkba adott igéje jogosít.

Ezen az oldalon kísért az, hogy a lelkészképzést, az ordinációt lebecsül
jük, és a Lélekre hivatkozva „őskeresztyén karizmatikus alapon" igyekez
zünk berendezni egyházi életünket. Csakhogy az ősegyházban karizma és 
hivatal nem voltak ellentétben!

Itt kísért az a gondolat, hogy az igehirdetés privát ügy, mindenki ott 
és akkor „tesz bizonyságot", ahol s amikor akar. Nos, különbséget kell ten
nünk bizonyságtétel és nyilvános igehirdetés között. Ez utóbbira csak a sza
bályos meghívás jogosít. Különben azok malmára hajtjuk a vizet, akik a gyü
lekezeti, közösségi életből ki akarják szorítani a . keresztyénséget, meghagyván 
azt a magánosok szórakozásának.

Itt is kísért az, hogy tömeguralmat, tömegkívánságot honosítsunk meg 
az egyházban is. Ez pedig éppen olyan rossz, mint a hierarchikus despotismus. 
Divattá lehet egy bizonyos fajta prédikálás, egy bizonyos típusú prédikátor 
óhajtása. Az egyházi hivatal azonban ehhez nem alkalmazkodhatik. Az egy
házi hivatal isteni tekintélye és hathatósága az evangéliumban (mégpedig az. 
apostoli kérügmában!) és a szentségekben van, nem pedig egyénies fellépés
ben vagy módszerben. Önkéntes (laikus) munkásokat az egyháznak örömmel 
kell munkába állítani, de azokat ki is kell képeznie, a tanításhoz és hitval
lásokhoz való hűségüket ellenőriznie. Annak a módját is meg kell találni, 
hogy az ilyen munkások valamiféle megbízó levelet kapjanak.

Az egyetemes papság és egyházi hivatal feszültsége az élet jele. Ne 
essünk kétségbe azokon a problémákon, melyeket felvet, hanem oldjuk meg 
azokat. Amennyire paradox-módon állanak szemközt egymással elvi tekintet
ben, annyira megoldhatók gyakorlatilag és meg is kell oldanunk őket!

Scholz László.

7. Reformáció, vagy megújhodás.
Az egyház nemcsak nálunk, hanem szerte a világon válságban van. Az 

egyház válsága világjelenség. Legfeljebb a válság mérve, súlyossága tekin
tetében van különbség. A magyar keresztyén egyházak válsága minden
esetre a súlyosabbak közé tartozik.

Az egyházaknak ezt a mai válságát nem a háború és az azt követő
politikai, társadalmi, gazdasági válság idézte elő és indította el. Eze.k az egy
házon kívüli tényezők csak felszínre hozták és kifejlődésükben meggyorsí
tották azt a válságot, ami egyházon belül, függetlenül az egyházon kívüli 
tényezők hatásától, már korábban is megvolt, ért, növekedett, mint fertőző 
góc, amely az egész szervezetet átjárja. A múltban nem akartuk észrevenni, 
vagy legalább is nem tartottuk annyira veszélyesnek, hogy nyugtalankodtunk 
volna miatta. Azokkal a kevesekkel, akik látták a válságot és fel tudták 
mérni annak veszélyét és felriadtak miattuk, úgy bántunk, mint az álmos 
öreg Éli főpap a felriadt Sámuellel: aludni küldtük őket.

Az. egyház válsága nem abban van, hogy a hitetlen világ szorongatja,, 
hiszen a világ felől jövő szorongattatás hozzátartozik az egyház életéhez. 
Jaj az egyháznak, ha összebarátkozik a világgal és a világ nem szorongatja 
többé. Az egyház válsága abban van, hogy ez a szorongattatás felkészület
lenül találta az egyházat. Elapadtak benne azok az erőforrások, amelyeket 
Isten adott néki. Engedte betemetni az Isten kútjait és a lelkek elapadtak 
annak a kútnak vízétől, amit emberek ástak az egyházban. Isten éltető és
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megelevenítő Lelke kiszorult az egyházból. Megszentelt falai közé betört a 
világ lelke. Isten eddig ezt tűrte, de most fejéhez veri az egyháznak az ö 
bűnét, mert bűneiben is szereti az ö  egyházát és nem mond le róla. Azt 
akarja, hogy egészen az Övé legyen. Ezért bünteti.

Az egyház a maga hűtlenségének, Isten elárulásának bűnét új bűnök
kel tetézné, ha nem ismerné fel az ő mostani meglátogatásának idejét, hanem 
ámítaná magát azzal, hogy csak múló viharról van szó és amíg elvonul a 
vihar, behúzódna a tétlen várakozás eresze alá, hogy a vihar elmúltával min
dent ott folytasson, ahol a vihar kitörése előtt abbahagyta. Vagy felismeri 
az egyház az ő meglátogatásának idejét és engedelmeskedik Istennek, vagy 
nem ismeri fel és akkor engedetlenségébe belepusztul.

Vájjon ismeri-e az egyház az ő meglátogatásának idejét? Látja-e, fel
méri-e a Válságát, annak egész súlyosságát? A jelek azt mutatják, hogy a 
szemek kezdenek megnyílni; az egyház keresi a válságból kivezető utat.

Két tábor alakult ki az egyházban a válság megoldásának kérdésében. 
Az egyik tábor ezt a szót írja a zászlajára: reformáció, a másik: megújhodás.

Első pillanatra úgy látszik, mintha ez a kettő: reformáció és megújho
dás egyet jelentene. Hogy a különbséget megérthessük, figyelembe kell ven
nünk az egyházi köztudat felfogását, értékelését a reformációról.

Az egyházi köztudat a reformációnak nem a lényegét látja, hanem a 
következményeit, az eredményeit, ahogyan azok a felszínen, a világban jelent
keznek. Látja a régi egyháztól való elszakadást, a protestantizmus egyházai
nak létrejöttét, egy új tájékozódás nagyszerű lendületét, eddig lekötött em
beri erők felszabadulását. Atsiklatja az egyházi köztudat a reformáció lénye
gét kultúrvonalra, hogy ott értékelje, mert ez — úgy gondolja — közelebb 
esik hozzá, több a gyakorlati értéke.

A magyar protestáns egyházi köztudatot döntően befolyásolja a magyar 
protestantizmus történelmi fejlődése. A magyar protestantizmus egy egészen 
rövid idő leszámításával állandóan a puszta létért, fennmaradásáért kénytelen 
harcolni hol testi, hol szellemi fegyverekkel, hol mind. a kettővel egyszerre. 
Ebben a puszta létért vívott, sokszor elkeseredett és reménytelennek látszó 
harcban telt el 400 éves élete. így nem jutott ideje arra, hogy azt a nagy 
magyar lelki ébredést, ami a reformáció első századában jelentkezett, bele
építse egy szilárd egyházi keretbe. Kénytelen maradék erejének nagy részét 
a külső egyházi keret védelmezésére fordítani. Hozzájárult ehhez még az is, 
hogy ebben az egyházi keretben húzódott meg a nemzeti függetlenség és ellen
állás gondolata, és a vallási tartalom annyira ötvöződött a nemzeti gondo
lattól, hogy időnként erősebb színt kapott benne a nemzeti gondolat, a poli
tikai tendencia, mint a vallási gondolat.

Itt a magyarázata annak, hogy gz egyházi köztudatban érvényesül az az 
irányzat, amelyik az egyházat inkább külső jelenségeiben értékeli, „ mintsem 
belső hitbeli, evangéliumi tartalmában. Erre a vonalra esnek ezek a követe
lések: átalakítani az egyház egész szervezetét, kezdve a gyülekezeteken fel 
a legmagasabb egyházkormányzati szervig! Üj, korszerű egyházi törvénye
ket! őrségváltás minden vonalon! Rendezni az egyháztagság kérdését! Az 
állammal kötendő megegyezésben rakni le az egyház új alapjait! Társadalmi 
akció az egyházon belül az egyház védelmére! És más ehhez hasonlók.

Akármennyire szükséges dolgok ezek és akármilyen tiszteletre méltó 
egyházszeretetből és egyházféltésből származik is, végeredményben keret
munka a tartalom érintése nélkül. Bizonyos az, hogy az Isten megítélte az 
egyház külső életét, szervezetét is, de elsősorban megítélte azt, ami a külső 
keret mögött van: megítélte az egyház belső életét. Ezért az Isten útja a 
megújhodás.

Erre az útra figyelmezteti az egyházat az igazi reformáció, amely 
Luther lelkében ment végbe. Luther forradalmi lélek, az Isten-keresés lelki 
forradalmának füzében ég, hogy végül az Istenre-találás békességében nyugod
jék meg. Luther lelkét egyetlen kérdés foglalkoztatja: hogyan találok _kegyel
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mes Istent? Ez a kérdés nem hagyott néki nyugtot mindaddig, amíg Jézus 
Kriszius váltsághalálában meg nem találta a bűnt megbocsátó .kegyelmes 
Istent. Ez a reformáció, Tehát elsősorban és mindenek előtt megújhodás. 
Luther sem a . szervezeti átalakításon kezdte. Annyira nem, hogy kétségbe- 
ejti az az egyre elkerülhetetlenebbnek látszó gondolat, hogy neki szakítani, 
kell a pápasággal. Könyörgő levelet ír a pápának, hogy elutasító magatartásá
val ne kényszerítse erre az útra.

A külső reformátorokkal nem megyünk semmire, ezzel meg nem old
ható az egyház válsága. Keresztül vihetjük a legjobb, a legtökéletesebb egy
házi reformokat, ettől még nem lesz több erő és élet az egyházban, az el
szórt csontokba ettől még nem költözik élet. Ez nem vezet a válság meg
oldására, inkább annak növelésére, mert eltereli a figyelmet az egyetlen lehet
séges megoldástól. Akármilyen fogyatékosak is a mai keretek, ezek nem 
voltak és ma sem akadályai annak, hogy tartalommal töltessenek meg. Isten 
nem a keretek megtérését akarja, hanem annak a megtérését, ami a keret 
mögött van. Önmagunk helyett ne a szervezet megtérését akarjuk.

Az egyházat a válságból egyedül csak a megújhodás vezetheti ki. 
Ennek a megújhodásnak abból a felismerésből kell fakadnia, hogy mindent 
rosszul csináltunk, és azért csináltunk mindent rosszúl, mert mindent magunk 
akartunk csinálni, ahelyett, hogy engedtük volna Istent szóhoz jutni, Istent 
cselekedni. Elfilozofáltuk, elbölcselkedtük az Isten igéjét, amellyel Isten akart 
cselekedni. Befogtuk az Isten igéjét a magunk gondolatainak rozoga szeke
rébe ahelyett, hogy engedtük volna mágunkat vitetni Isten igéje által. Ezt 
nagy bűnbánattal meg kell vallania az egyháznak. Meg kell vallania az egy
háznak, hogy nem sáfárkodott híven az Igével, a bűn és kegyelem hirdetése 
helyett olyasmit adott, ami jobban tetszett a világnak, de nem tetszett az 
Istennek. Nem a lelkek megmentését munkálta, hanem inkább az elaltatását. 
Hogy kellesse magát a világ előtt, vállalt kultúrfeladatokat, szociális prog- 
rammokat, csak a lelkek megmentését nem. Minden más akart lenni az egy
ház, csak épen a világból kihívottak fehérruhás serege nem, amelyik várja az 
ő visszatérő Urát.

Az egyháznak megújhodásra van szüksége, elsősorban nem szerveze
tében, hanem tagjaiban. A tagjaiban megújhodott egyház meg fogja terem
teni a hozzásimuló kereteket is. Ezt a tagokban végbemenő megújhodást nem 
gyűlési határozatok, egyházi törvények eszközük és viszik véghez, hanem a 
mindeneket újjáteremtő Isten az Ö Igéjében és Igéje által munkálkodó Szent
leikével. Olyan mértékben enyhül az egyház válsága, amilyen mértékben érvé
nyesül benne a megtérésre hívó ige üzenete és amilyen mértékben szaporodik 
az egyházban azoknak a száma, akiknek kitárult a szíve az embert kereső 
Isten hívó szava előtt az engedelmességre.

Isten a megújhodást akarja, nemcsak akarja, hanem cselekszi. is. Csak 
mi ne álljunk az útjába a magunk elgondolásaival és okoskodásaival. Istenre 
összpontosítsuk minden figyelmünket. Arra. amit Ö mond nékiink. Merjünk 
mindent egyedül öreá feltenni. Merjük Isten igéjét életmegújító hatalomnak 
venni. Merjünk Jézus Krisztus megváltó érdemében bízni. Merjük hinni azt, 
hogy akiket Isten megújított, azok körül mindenek megújulnak.

Istenre nézzünk és merjük hinni, hogy egyházát kivezeti a válságból, 
de az Ö tervei szerint. Mert ezt akarja, éppen ezért keresi bennem és benned 
a megújhodott embert.

Mindenesetre ez a nehezebben járható út, de ez az Isten útja.
Molitórisz János.

8. Egyesület, egyház, Isten országa.
Az előadás elkészítésére felkért Gyöngyösi Vilmos orosházi lelkész a 

kéziratot lapzártáig nem küldte meg.
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A Magyar Evangélikus Egyház Püspöki Karának Körlevele
43/XV/1947—48. szám. A jugoszláviai magyar javak bejelentése kér

désében a vallás- és közoktatásügyi miniszter 256.524/1948. X. számú meg
keresése alapján felhívom a figyelmet a magyar köztársaság kormányának 
folyó évi szeptember hó 2-án 197—198. szám alatt a Magyar Közlönyben 
közzétett 9080/1948. Korm. sz. rendeletére, amely szerint a rendelet hatályba
lépésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni minden, a jugoszláv szö
vetségi népköztársaság területén lévő magyar vagyont — jogot és kötelezett
séget is — tekintet rfélkül arra, hogy időközben az vagyonelkobzás, államo
sítás, vagy bármilyen más kényszer-intézkedés alá került. Éppen így bejelen
tési kötelezettség alá esnék a jugoszláv kibocsátású értékpapírok, őrzési he
lyükre, valamint már megtörtént beszolgáltatásukra való tekintet nélkül.

A bejelentést a Magyar Állami Nyomda nyomtatványraktárából (Buda
pest, I., Vár, Országház-utca 3.) igényelhető, hivatalos űrlapon kell megtenni.

Azok, akiknek állandó lakhelye 1941 április 18-a előtt Jugoszlávia terü
letén, illetve 1947 szeptember 15-e előtt Olaszországtól Jugoszláviához csatolt 
területen volt, az I. jelzésű, sárgaszínű, 1046. raktárszámú, a többiek a II. 
jelzésű, rózsaszínű, 1046. raktárszámú lapon teszik meg bejelentésüket. A ki
töltött űrlapokat a pénzügyminisztériumi számvevőség hitelügyi csoportjához 
(Budapest, József Nádor-tér 2—4.) ajánlott levélben kell beküldeni.

A miniszter megkeresése alapján utasítom a főhatóságom alá tartozó, 
a kérdésben érdekelt személyeket, hogy a határidő pontos betartása mellett 
bejelentési kötelezettségüknek saját érdekükben annál is inkább tegyenek 
eleget, mert a bejelentési kötelezettségnek a határidőn belül való elmulasz
tása bűnvádi eljárást von maga után. Megjegyzem, hogy ezt bejelentést sem
miféle korábbi bejelentés nem pótolja.

Budapest, 1948 .szeptember 15-én.
Túróczy Zoltán s. k., Szabó József s. k.,
a tiszai egyházkerület a dunáninneni egyházkerület

püspöke. püspöke.
Kemény Lajos s. k., Molitórisz János s. k.,

a bányai egyházkerület a dunántúli egyházkerület
______ püspökhelyettese._____________________püspökhelyettese._________

P á l y á z a t
A tolna-baranya-somogyi evangélikus egyházmegye elnöksége pályáza

tot hirdet a most szervezett vasas-marázai missziói egyházközség lelkészi 
állására.

A missziói egyházközség székhelye Vasas, amely Pécstől 13 km-re van, 
országút és vasút mellett. A missziói egyházközséghez mintegy 600 lélek tar
tozik, melyből a lelkészi székhelyen 200, Márázán 150, Püspöklakon, Püspök- 
szenterzsébeten, Szellőn és Máriakéménden összesen kb. 180 Felsőszeliből 
áttelepített lélek van.

A lelkészi állás díjlevél szerinti javadalma a következő:
a) Évi 1200.— Ft, azaz Egyezerkettőszáz forint készpénzfizetés.
b) 720.— Ft, azaz Hétszázhusz forint lakáspénz vagy megfelelő bérelt

lakás.
e) 20 q, azaz Húsz métermázsa jó minőségű szén.
d) Temetésekért és esketésekért 20.— Ft, azaz Húsz forint stóla.
e) Hivatalos utazásoknál útiköltség és napidíj.
f) Megfelelő államsegély.
A szolgálati nyelv magyar.
A Lelkészválasztási Szabályrendelet 28. §-ában előírt pályázati kérvénye

ket a fent jelölt főesperesi hivatalhoz Sárszentlőrinc, Tolna vm., a hirdetmény 
megjelenésétől számított 14 napi határidővel kell beküldeni.

Sárszentlőrinc és Uzd 1948 szeptember 17.
Dr. Pesthy Pál s. k. Fábián Imre s. k.

egyh. felügyelő. főesperes.


