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nyomda e szám megjelentetésénél rendkívüli munkát végzett három nap alatt, 
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folytán lapengedélyünk csak három ívre szól, e számunkban közölt Bel
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Államosított Baross nyomda, az Északdunántúli Nyomdaipari Egyesülés 
irányítása alatt. Felelős: Rugli Jenő.
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A  gyülekezet imádsága

Imádságok a finn perikóparendhez
A folyó egyházi esztendőben használatos finn perikóparendhez közöljük 

a finn ágenda imádságait. Ezek az imádságok fordított helyzethez készültek: 
az epistolákhoz nyújtanak altári kollektaimádságot, az evangéliumokhoz rövid 
jrédikáció utáni imádságokat. Mi viszont az evangéliumot olvassuk az oltár 
előtt és az epistolákról prédikálunk. A két imádság jellege lényegesen külön
böző: a kollektát a tömörség, a rövidség jellemzi, — a másikat pedig az ige
hirdetés utáni homiletikai imádság stílusa. Ezért csak változtatással cserél
hetők fel. De még így is jó segítséget nyújtanak a liturgusnak és az ige
hirdetőnek ebben az évben.

Nagypéntek.

Áldunk Téged Űr Jézus Krisztus, hogy magadra vetted bűneink 
büntetését, hogy nekünk békességünk legyen. Könyörgünk Hozzád, 
nyisd meg Szent Lelkeddel a szemeinket, hogy lássuk bűnünk nyomo
rúságát s meglássuk, hogy szükségünk van arra az áldásra, amelyet 
szenvedéseddel és haláloddal vívtál ki nékünk. öldököld meg a ben
nünk lakó óembert és taníts minket szorongattatásunkban és fájdal
munkban segítségért kiáltani és könyörögni Hozzád, hálát adni és 
dicsőíteni Téged, aki az Atyával és Szent Lélekkel élsz és uralkodói 
örökké. Ámen.

Hálát adunk Neked Urunk, Jézus Krisztus, hogy mindhalálig 
szerettél minket, bűnösöket, a mi főpapunkként odaadván magadat 
engesztelő áldozatul mihelyettünk. Könyörgünk Hozzád, add, hogy 
részesei lehessünk a Te szenvedésednek és halálodnak s Hozzád 
hasonlókká legyünk a tiedhez hasonló halál által, hogy ismervén 
Téged és a te feltámadásodnak erejét, minden nap meghaljunk 
a bűnnek és új életre támadjunk. Hallgass meg és segíts minket, 
irgalmazz nekünk Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit. Ámen.

Húsvétvasárnap.
Mindenható irgalmas Isten! Világosíts meg minket Szent Lel

keddel, hogy teljes szívvel higyjünk Benned és megtapasztaljuk a Te 
erődet, amely nyilvánvaló lett, mikor feltámasztottad a Te Fiadat 
a halálból és dicsőségre emelted őt, feljebb minden hatalmasságnál 
mind ezen, mind az eljövendő világon. Ámen.

Légy áldott szent Isten, Mindenható Atyánk, hogy nagy irgal
masságodból újonnan szültél minket élő reménységre Jézus Krisztus 
feltámadása által, hogy múlhatatlan, mocsoktalan és romolhatatlan 
örökséget nyerjünk a mennyben. Szent Lelked által ébressz fel min
ket a bűn álmából és add nekünk kegyelmedet, hogy szolgáljunk 
Téged szentségben és igazságban és egyszer feltámadhassunk a halál
ból a Te üdvösségedre. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen,
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Húsvéthétfő.
Irgalmas Atyánk, örökkévaló Isten! Add, hogy a Te igaz félel

medben járjunk és add, hogy elnyerhessük a Te Fiad feltámadásá
nak erejét, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

fjr Isten, Mennyei Atyánk! Hálát adunk Neked, hogy a Te egy
szülött Fiadat halálra adtad a mi bűneinkért és feltámasztottad 
a halálból a mi megigazulásunkra. Könyörgünk Hozzád, add, hogy 
megismerjük az Ö feltámadásának erejét és az Ö szenvedésében való 
részesülést. Távoztasd belőlünk a rosszaságnak és gonoszságnak ková
szát, hogy meg ne botránkozzunk benne, hanem a Te akaratod sze
rint járjunk igazságban és szeretetben életünk minden idejében és 
eljussunk a Te dicsőségedbe. Ámen.

Húsvét után 1. vasárnap. (Fehérvasámap.)
Hálát adunk Neked mindenható Istenünk, hogy a Te Fiadat, 

Jézus Krisztust feltámasztottad a halálból s megengedted, hogy fel
támadása után megjelenjék a tanítványoknak. Hálát adunk azért 
a bizonyosságért, hogy Ö meggyőzte a halált, a bűnnek és pokolnak 
hatalmát. Könyörülj rajtunk és add, hogy elfogadjuk az Ö haláláról 
és feltámadásáról szóló kijelentést s elnyerjük bűnünk bocsánatát 
& az örök életet a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Hálát adunk Neked, békesség Istene, hogy feltámasztottad a 
halálból Öt, aki örökkévaló szövetség vére által a juhoknak nagy 
pásztora: Jézus Krisztust. Könyörgünk Hozzád, tégy minket alkal
masakká minden jóra, hogy teljesíthessük a Te akaratodat és szen
teld meg egész lényünket, hogy mind testünk, mind lelkünk feddhe- 
tetlenül megőriztessék az Ö eljövetelére. Add nekünk a Te békessé
gedet egyre bőségesebben, amely minden értelmet felülhalad, és 
vezess minket Szent Lelked által egykor az örökkévaló békesség 
honába. Ámen. Közli: J o ó b  O l i v é r .

Igehirdető m űhelye

Mióta a Lelkipásztort ismerem, a homiletikai segítségnyújtása állandó 
kritika tüzében állott. Amikor kidolgozott prédikációkat közölt, sokfélül hallat
szott a panasz, hogy nem tudják igehirdetésre készülésük közben felhasználni, 
sőt a negyvenes években sokan kifejezték, hogy a folyóirat prédikációi helyett 
inkább nyújt nekik segítséget az akkor „Egyházi év a szószéken" címen 
közölt kis rovatunk néhánysoros- útmutatása.

Amikor a Lelkipásztor szerkesztését 1947 januárjában átvettem, egy- 
ideig egyes jeles munkatársakat kértem az alapigék feldolgozására. Nem sok 
idő telt el és töb.bfeiől kifejezték, hogy ezek a munkálataink nem adják meg 
a kellő segítséget. Akkor határoztam el a homiletikai munkaközösségek alakí
tását azzal az elgondolással, hogy a munkaközösségek révén lelkész! karunk 
nagy részét bevonhatjuk a tevőleges munkába. Ez meg is történt. A homile
tikai munkaközösségek révén tulajdonképpen az Igehirdető Műhelye hazai
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lelkészi karunk közös munkájává vált. Ezzel szemben is jelentkeztek kritikai 
hangok. Legutóbb az egyik egyházmegye kért használhatóbb segítséget a 
Lelkipásztortól.

E rovatunkkal kapcsolatban szerkesztői szolgálatom kezdete óta mind
máig magamnak is sok az elégedetlenségem, de azt is tudom — éppen az 
előbb vázolt út végigtekintése nyomán, hogy amit sok lelkésztestvér igényel 
ettől a rovattól, az nem teljesíthető. Sokan azt szeretnék, ha minden fáradság 
nélkül készen adná a Lelkipásztor kidolgozva vagy indításokban a jobbnál- 
jcbb igehirdetéseket. Márpedig tudjuk, hogy az igehirdetések'vajúdási kínját 
nem lehet megtakarítani.

Kész igehirdetéseket folyóiratunk nem közölhet, már csak gyakorlati 
okokból sem, hiszen akkor nem jutna másra hely. Márpedig tudom, hogy 
a magyar evangélikus lelkésztestvéreknek több a szellemi igénye, mint min
den vasárnapra egy készen kapott prédikáció. Ellenben tovább próbálkozom, 
hogy folyóiratunk homiletikai segítségnyújtásának legmegfelelőbb formáját 
igyekezzünk megkeresni. A homiletikai munkaközösségek munkáját végle
gesen kár lenne feladni, de kísérletképpen ebben és a következő számunk
ban újra az egyéni munka-formával teszünk próbát.

A felkért munkatársaknak (Budaker Oszkár és dr Nagy Gyula munká
lata sokszorosításban került szétküldésre a lelkészi hivataloknak, hogy a már
cius második felének szolgálatainál felhasználhassák) nem szabtuk meg a tex
tus feldolgozásának közelebbi módszerét, csupán azt kértem: úgy dolgozzák 
fel a megjelölt igét, ahogyan legjobbnak találják a lelkészeknek adandó gya
korlati segítségül. Jó lenne, ha a munkálatok egyéni módszeri elgondolásait 
a jövőre' nézve hasznosíthatnánk. Minden tanácsot, megjegyzést, bírálatot 
e rovatunkra vonatkozólag különösképpen szeretettel kérek és várok.

S z e r k e s z t ő .

Nagypénteki meditáció
Zsolt. 69, 2 -10.

Igazi messiási zsoltár. A 22-ik mellett a legalkalmasabb a szenvedő Krisz
tus hirdetésére.

Mégse könnyű nagypénteki feladat. Nem illik Krisztusra a szenvedő 
Szolga bűntudata (6. v.). Ártatlannak tudja magát ellenségei között, de nem 
az Isten előtt. A 27. v. is bizonyítja, hogy Istentől megvédnek tudja magái, 
bűnei miatt. Még szembeötíőbb különbség a zsoltár Szenvedője és az igazi 
Messiás között, ha az átok-mondását is észrevesszük (23 kk. v.). Krisztus 
ártatlan volt és rosszat nem kívánt. I. Pét. 2, 22—23 versei festik meg az igazi 
Messiást. E tekintetben a zsoltár csak árnyékképe Krisztusnak.

Újszövetségi vonatkozásai azonban megbátorítanak a Megfeszítettről való 
tanúskodásra. Nemcsak a 22. v. teljesedett be, mikor méreggel elegyített ecetet 
adtak neki inrui. Krisztus Urunk maga idézi búcsúbeszédében az „ok nélkül 
gyűlöltök engem“-et; saját magán látja beteljesedve az ótestámentomi igét 
(Ján. 15, 25). A templomtisztítás után a tanítványokban kél az a benyomás: 
ha ez így folytatódik, akkor az! összeütközések végül is Mesterüket pusztu
lásba viszik s beteljesedik az Írás, hogy az Űr házához való féltő szeretet 
emészti el őt (Ján. 2, 17), S ha ez az írás szerint megy végbe, akkor bizo 
nyára így szolgál Istennek. Végül nem jelenféktelen, hogy Pál apostol is idézi 
ózta zsoltárt. Mégpedig mintegy Krisztus szájába adja a vallomást: „A te 
gyalázóidnak gyalázásai hullottak reám“ (Róm. 15, 3).

Éppen a pali idézet mutatja azt is, hogy az őskeresztyénség mennyire 
csak a messiási értelmét kereste ennék a zsoltárnak. Pál apostol ahhoz keres 
példát, hogy ki-ki ne önmagának, hanem a felebarátjának kedveskedjék (Róm 
15, 2). A példát Jézusban állítja a hívek elé, éppen mint Fik 2-ben is. 
De felettébb érdekes, hogy nem Jézus élettöTténétéből veszi a példát, pedig
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eleget lelhetne benne, hanem a 69-ik zsoltárból! Miért? Mert neki fontos, 
hogy a megígért Messiás példája világítson. (Messiah =  Christos.)

A nagypénteki igehirdetésünkre nézve is mondhatjuk: nem a történeti 
leírás a lényeges, hanem az üzenet, „a keresztről való beszéd!“ (I. Kor. 1, 18). 
A Messiás szenved ott a Golgothán, ártatlanul, helyettes Szolgaként, Isten 
ügyéért I

Textusunk veleje Nagypénteken nem lehet más, mint a 8. és 10. v. 
üzenete: Isten ügyéért viselte Jézus Krisztus a kereszt gyalázatát.

Nem kedvezett magának, nem nézte saját érdekeit, magára vette azokat 
a gyalázás óikat, amik Istennek szóltak! Az a temérdek gyűlölet, ócsárlás, gúny, 
botránkozás, fenyegetés, mit életében és halálában viselt az emberektől, a 
hitetlen Izráeltől •— sokan voltak és hatalmasok! 5. v. —, de még család
tagjaitól is (9. v.; v. ö. Mk. 3, 21., Mt. 10, 36.): Isten-gyalázás volt! ő t is 
azért érte, mert Istenhez és az ő házához ragaszkodott, Küldőjének ügyét 
képviselte és az Atyának mindenben engedelmes volt. A kereszt Isten gyalá
zatának a fája!

Hogy ezt minél elevenebben felfoghassuk, nem ári emberi képeken 
szemlélnünk az Istenért való gyalázatviselés egész terhét. Itt van mindjárt 
maga a zsolláros. Valószínűleg a babyloniai fogság után ír. A templom meg 
szentségtelenítve. A nép nagyobbrészt hitetlen, ehólágiasodott. 0  azonban ki
tart Istene mellett, buzgólkodik ügyéért, féltékenyen csüng Isten házának 
szentségén. Ezért válik céltáblájává gúnyos honfitársainak.

György szász herceg álnév alatt ad ki egy gyalázkodó írást Luther ellen. 
Nyughatatlan, becstelen, esküszegő kámzsás fidkónak nevezi; vérszomjasnak, 
bosszúvágyónak, árulónak, veszett kutyának, bestiának, megszökött barátok, 
apácák kérdőjének; szégyen-Luthernek, disznóvályú- és szamárfül-doktornak. 
(Walther V.: Luther jelleme, 200 1.), Az evangélium ügyéért viselte!

Luther válaszolgatott ellenfeleinek, mégpedig nem minden gorombaság 
nélkül. Jézus azonban szidalmaztatván viszont nem szidalmazott. O. Borchert: 
Dér Goldgrund des Lebesbildes Jesu c. könyvében (II. r. 10. 1.) pompásan 
mutat rá arra, hogy Jézus beszédeiből teljességgel hiányzik gúny, irónia, sza
tíra. Az öreg Illyés kigúnyolta a Baál-prófétákat (1. Kir. 18, 27). Ésaiásnál 
számos szatirikus hang üti meg fülünket, pl. könyve 44, 12—19. verseiben: 
vagy 58, 5-ben, mely a bőjtölő szatírája. Mt. 6, 16-ban voltaképpen ez az 
esaiási igehely áll Jézus szeme előtt, mégis a szatirikus vonást elhagyja! 
Kierkegaard az erkölcsi harag felelős fegyvereként használta a szatírát, nem
csak megengedhetőnek, de szükségesnek ítélve azt. Jézus csak viselte a gúnyt 
és a gyalázatot.

A zsoltárős a szenvedésekből való szabadítást kéri Istentől (30. v.). 
Igazolást az emberek előtt is, hogy a többi kegyes megerősíttethessék a hit
ben (7. v.), Jézus fenékig üríti ki a kelyhet, vállalja a keresztet. Tudja, hogy 
gyalázat fája marad az. Botránkozás sokaknak. De ugyanakkor szabadulás, 
bocsánat és üdvösség is s ugyncsak sokaknak! Nem a kereszt gyalázatának 
ellenére, hanem a kereszt gyalázata által kapjuk ezt a szabadulást, bocsánatot 
és üdvösséget.

Ami páratlanul áll Krisztusra, az rajta keresztül áll tanítványaira is. 
Visszakanyarodhatunk a zsoltárigéhez, mintha mi mondanánk Krisztusnak: 
Te éretted viselek gyalázatot. Krisztus részt ad helőle nekünk (Kol. 1, 24.). 
Mi megint másai lehetünk az ótestámentomi kegyes szenvedőnek: bűnösök 
Isten előtt, de ártatlanok abban, amiért vesztünkre törnek. Krisztus gyalázatát 
hordozza a tanítvány, ö érette gyűlöl bennünket a világ, ha más okot hoa is 
fel (Ján. 15, 18—19.), Ez a „keresztyén szenvedés" (I. Pét. 4, 16.). Nem baj, 
ha iszapba süllyedő emberhez vagyunk hasonlók (2—4, 15. v.). Nem ennek 
ellenére, hanem ezen a halálon keresztül nyerjük el az örök életet.
'  ___________________ . ,  Seholz Liszté.



Húsvétvasárnap
Szószéki ige: Efezus 1, 15— 23. OUári ige: Máté 28, 1—8.

Textusunk két nagy részre osztható: 16—16/a. v. az apostol hálája,
_23. v. aá apostol könyörgése és dicsőítő himnusza. Ez utóbbi kisebb

szakaszokra osztható: 16/b—-18/a, 18/b—22/a, 22/b—23.
I. Az apostol Isten iránti hálája. Dia touto =  ezért. Vonatkozik 

a 3—14. versekre. Kago =  én is. Feltételezi, hogy az olvasók szintén 
hálát adnak íEgyben felhívás a hálaadásra. A gyülekezetben pistis és

’ agapé van. A keresztyén élet két alapeleme. Ezért ou pauomai euCha- 
riston =  szünet nélkül hálát adok.
Pál apostol „én is“-e husvétkor nyomatékosan hív a hálaadásra. Adjunk 

hálát Isten hatalmas üdotényeiérl. Az üres húsvéti sirért’ De azért is, hogy 
hatalmas erejével a gyülekezetben munkálja a hitet és a szeretedet.

II. Az apostol kérő imádsága és dicsőítő himnusza, a) 16—18/a. v. 
A hálaadás könyörgéssel folytatódik. Azért mer nagy dolgokat kérni, 
mert Isten a dicsőség Atyja. Övé minden erő, hatalom és dicsőség! — 
Mit kér? Bölcsességnek és kijelentésnek Lelkét az Ö megismerésében. 
Nem a Szeutlclket kéri (1, 13 szerint ezt már megkapták!), hanem, hogy 
a megkapott Szentlélek a bölcseség és kijelentés irányában hasson, 
vagyis legyen tevékeny. A sofia nem éles észt jelöl meg, hanem olyan 
bölcsességet, mely az Istentől száll alá, hittol ragadható meg és amely
nek birtokában beleláthatunk Isten üdvtervébe, kegyelmes vezetésébe, 
igazságába. Az apokalüpszis sem újabb kijelentésre vonatkozik, hanem 
arra, hogy amit Isten már kinyilatkoztatott, — de mi még nem látjuk —, 
offelé mindjobban kitáruljunk és belőle mind többet meglássunk. Ennek 
útja az ö  megismerésében van. A gnósis előtti epi praepositio az igének 
a tárgyára vonatkozó célját juttatja kifejezésre, és mivel nem eis, hanem 
,n  van az epignosei előtt (valamint belül!), azért itt az Istennek egyre 
mélyebb, bensőségesebb megismerését jelenti a Vele való legbensőbb 
közösségen belül. A megismerés szerve: a „sziV'-nek a szeme, vagyis 
a belső ember lelki szeme. Az apostol azt kéri, hogy Isten ebbe a szembe 
világítson bele (18/'a v.), hogy a látás élessége fokozódjék.
Pál apostol könyörgése könyörgésre indít. Könyörögnünk kell a kegye

lemben való növekedésért. Aki csak azt hajtogatja: „én kaptam Istentől hitet 
és szeretem, nekem elég, hogy Isten gyermeke vagyok**, az hamar elveszti 
azt is, amije van. Könyörögnünk kell azért, hogy Istennel való közösségünk
ben, a bölcsesség és kijelentés Lelke által, mindjobban belelássunk az ö  dol
gaiba és kijelentéséből egyre többet felismerjünk. Azért tovább, tovább!

A növekedés az Ö megismerése által van. Ez a megismerés nemcsak 
maga után vonja, hanem egyben tartalmazza a kegyelemben való előrehala
dást (Ján. 17, 3:). Nekünk az ö  elhívását, az Ö hatalmát, az ő  erejét, az ö 
örökségét, azt Ö szeretetét kell megismernünk, öt először, azután, is őt és 
végül is csak Úti Azért nyomorognak sokan a hitben és azért korcsosodnak el, 
mert a mayuk megismerésén fáradoznak. A maguk levegőjét szívják! Nekünk 
nem a magunk szegénységénél, hanem Isten gazdagságán keli kezdenünk, 
folytatnunk és végeznünk.

Isten megismerése csak akkor lehetséges, ha maga Isten világít be az Ö 
Lelke által a belső szembe. Belső szeme csak annaik van, akinek van belső 
embere. Aki Jézus Krisztusban való hitben él! Jaj, ha nincs belső szemünk

8 5
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vagy ha kialudt! Bárcsak Isten húsvétkor belevilágítana „szívünk szemébe14, 
hogy aztán az Ö megismerésében mind több isteni bölcsességet és Belőle való 
életet nyernénk.

b) 18/b—22/a. Az Isten megismerésének közelebbről három tartal
mát jelöli meg Pál: 1. hé elpis =  a reménység, 2. ho ploutos — gazdag
ság, 3. to hüperballon megelhos =  felettébb való nagyság. Mind a három 
tárgyhoz egy-egy genitivus is tartozik: 1. tés kléseos autou =  az ő 
elhívásának (reménysége), 2. tés kléronomiás autou =  az ö  örökségének 
(gazdagság), 3. tés dunameos autou =  az ö  hatalmának (nagysága. — 
Az elpis, — melynek alapja a Jézusban való elhívás, nem valami zavaros 
vágyódás a semmibe, hanem a Krisztusban való hitben sziklaszilárd varasa 
és egyben bizonyossága (mert az elhívásra tekint!) az istenfiúság ki- 
teljesedésének (Róm. 8, 23 e= várván a fiúságot!)>. ,— 18/c. v. „Az Ö 
öröksége dicsőségének gazdagsága.11 Pál keregi és alig-alig talá’ja a sza
vakat, amikor le akarja írni az örökség gazdagságét. Mi ez az örökség? 
Örökélet! Azon belül: trón és korona. Krisztus dicsőségében való része
sedés. A hívők a Királyok Királyával lesznek" királyok és az Egyetlen 
Főpappal papok (Jel, 1, 6!)*. Maga Isten a legfőbb örökség (Zsolt. 16, 5!). 
Ez az örökség a szentek között van. Annak egyrésze tehát már itt és 
most a hívőké. A teljessége csak a jövőben lesz övéké. Az Isten meg
ismerésének harmadik tartalma: „az Ö hatalmának felettébb való nagy
sága11 (19. v.). Pál Isten dunamis-áról, vagyis hatalmas erejéről beszél, 
amelynek nagysága a hívőkön mutatkozik meg. Az ,eis hémás tous 
pisíeuontás kifejezés voltaképpen azt jelenti, hogy Isten dunamis-a 
belénk, hívőkbe belehat (In uns hinein!) és pedig: az ő  ei'eje hatalmá
nak hathatóssága (energiája!) szerint. (Rinecker: dér Energie dér Maciit 
dér Starke Gottes!) Tehát Isten hatalmas erejének energiája rajtunk és 
bennünk^ dolgozik.

Isten erejének ezt a hatalmas nagyságát Jézus Krisztusban mutatta 
meg nekünk. Mert erejének hatalmánál fogva: 1. feltámasztotta őt :t 
halálból, 2. ültette az <"> jobbjára, felül minden fejedelemségen (vagyis 
nagyobb náiuknál), 3. mindeneket vétett az Ö lába alá, vagyis nemcsak 
nagyobb náiuknál, de azok alá vannak rendelve, mint Egyeduralkodónak. 
Mindabban, amit Isten Jézus Krisztussal tett, a hívők láthatják, hogy 
milyen felettébb nagy az Ö ereiének hatalma. Erejének ugyanezt a hatal
mát Isten megmutatja a hívőkön is. Amit Jézus Krisztussal tett, az a 
mértéke annak, amit velük akar lenni. Vagyis hatalmas erejével beléjük, 
akar hatni és őket dicsőségre akarja vinni.

A hívőknek mindjobban látniuk kell az „elhívás reménységét11. Kell, 
hogy életüket átsüsse az istenfiúság kiteljesedésének bizonyos várása, Isten 
bennünket Jézus Krisztus által fiainak adoptált és ezért már itt istenfiak 
vagyunlk. Azonban az, ami az istenfiúságból már itt a  miénk, csak részlege, 
első üteme a teljes, dicsőséges istenfiúságnak, amelyre várunk. Sokan meg
állnak olt, hogy „Jézus által nem jutunk kárhozatra11, de a pozitív reménység 
ennél sokkal több: bizonyos várása a dicsőséges istenfiúságnak.

De a hívőknek látniuk kell az örökség gazdagságát is. Amikor egy 
királyi gyermek megszületik — mondja Rienecker —, hiába teszik bölcsője 
fölé a királyi koronát, nem tudja értékelni. De amint nő, egyra jobban tudja 
értékelni azt, ami az övé, Így vannak Isten gyermekei is! Töltse meg állan
dóan szivünket örömmel örökségünk gazdagsága. Ebből az örökségből már 
most sok a miénk. Éppen ezért a hitben élők nem úgy járnak ebben a világ-
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bau mint egy örök kolduslársaság, amely állandóan csak keres, de soha nem 
talál, hanem úgy, mint akik már találtak és igen sok ajándékot kaptak. 
Persze a teljesség még hátra van. Addig is azonban, míg hazaérkeznek, alá
zatosan, de mégis öntudatosan hordják azt a méltóságot, hogy ők Krisztus 
örököstársai.

Bárcsak megnyílna a szemünk Isten ereje hatalmának a meglátására! 
Milyen hatalmas erővel ragadta ki Fiát a halál markaiból, emelte jobbjára 
és vetett lábai alá mindenkit. A húsvét éppen ezt hirdeti, hogy erejének 
hatalma előtt nincs akadály: a nagypénteki halott Isten jobbján ül és ural
kodik örök dicsőségben! A dicsőség Atyja erejének ugyanazt a hatalmát akarja 
rajtunk és bennünk is megmutatni. Bennünket ugyanarra a dicsőségre akar 
elvinni, mint amire Jézust elvitte. Milyen csodálatos; erejének nagyságái nem 
világok előhívásában, nem ismeretlen' titkotk feltárásával akarja elsősorban 
megmutatni, hanem bennünk!

c) A megdicsőült Jézust adta Isten: mindenek felelt mint Főt az 
egyháznak. Az egyház pedig az Ö teste. A dicsőséges Jézus Krisztus 
a gyülekezet számára nem valami messzeségben van, hanem ott van 
mint Fő! Egyben Űr és egyben 'tag! A gyülekezet teljessége Önéki. 
Ez a Jézus mindeneket betölt mindenekkel. Elsősorban a gyülekezet 
tagjaiban lesz minden, de az egész világmindenségben is.
A megdicsőült Jézus Krisztus minden dicsőségét a gyülekezetben mutatja 

meg. Egyelőre rangrejtellen, de eg ykor egész nyilvánvalóan. Minden hatalmát, 
dicsőségét és erejét a gyülekezet javára fordítja.

Az ige húsvétkor hangzik el, éppen ezért a hangsúly a 20—23-ik versen 
van, de ne hagyjuk el a többit sem! Az igehirdetés központi gondolata ez 
legyen: ISTEN HATALMAS EREJÉNEK MUNKÁJA. 1. Ez a hatalmas erő 
megmutatkozott: a) Jézus feltámasztásában, b) jobbjára ültetésében, c) min
deneknek lábad alá vetésében. 2. Ugyanezt az erőt mutatja meg Isten a hívők
ben is a hitre-ébresztés csodájában (15. és 16. v.) és a kegyelemben való 
tovább-növelésben. 3. Isten hatalmas erejének munkáját az anyaszentegyház- 
ban végzi (ige és szentségeik)/, amely a megdicsőült Jézus teste. 4. Isten ezt 
a hatalmas munkát az Ö megismerésének útján végzi, 5. és pedig úgy, hogy 
Szentlelke által megvilágosítja belső szemünket, hogy lássuk: a) elhívás 
reménységét, b) az örökség gazdagságát és c) erejének nagyságát. 6. Áldjuk 
érle nevét és könyörögjünk erejének rajtunk való hathatósságáért.

Forrásmunkák: Rienecker, Schlatter exegésisei. Káldy Zoltán.

Húsvéthétfő
.4 mindennapi húsvét. I. Pét. 1, 17—23.

Nehéz ez a textus. Első olvasásra olyan távol esik a mindennapi élettől 
és u ma emberétől.IS látszatra húsvéthoz sem sok köze van. Pedig: ha Húsvét
ira^ nincs1 köze a mindennapi élethez, akkor hiába volt .Húsvét!

,Azt életről (Péter apostol azt mondja hogy hiábavaló. Értelmetlen, haszon
talan, céltalan minden magasságával és mélységével. Nem Ugyan maga az 
('fel, hiszen azt Isten adta, hanem a hö,g y atn éljük: a magatartásunk, az 
életirányunk, az életmódunk (anasztréfé). Kemény ítélet. Csakugyan érzi ezt 
a gyülekezet?
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Vajjon nem lehet az életértelmetlensógén 'változtatni ? Hivatás és munka 
nem töltheti e ki nagyszerűen az életet? 8 nem él e tovább a mű, ha aukc
iója porrá lett? Hiú kópztelődés! JPár ezredév gúláidat elássa.” (iEmb. Trag. 
Egyiptomi szín.) Fogság, rabszolgaság az életnek, élel'folytatásunknak ez a,z 
értelmetlensége, melynek börtönüké a halál. Nincs emberi hatalom, ami ki
szabadítson, — még Őfelsége a pénz sem! Ha. csak ki nem szabadít valaki. . .

Jézus Krisztus kiszabadított úgy, hogy lefizette a váltságdíjat. Két antik 
kép keveredik: a rabszolgák felszabadításának képe s az ótestamentumi 
lúinért való áldozat a bűnbak, amire rávetették a néip bűnét s vérével meg
hintették engesztelés 'ünnepén á szövetség ládája fedelét. A két kép egyet mu
tat: mit tett Jézus értem. <— De miért volt őrire szükség? Talán Istennek 
kellett az ártatlan vér? Aligha. Nekünk kellett ez a megdöbbentő demon
strációja annak, hogy milyen jkomoly dologba bűn: olcsóbban nem lehet vele 
leszámolni; és hogy milyen nagy az Isten szeretető: mekkora áldozatot hoz 
értünk.

Régen történt ez, kétezer éve, — de még sokkal régebbtől el volt hatá
rozva. A világ teremtése előtt elvégezte Isten, hogy megszabadít tminkel. 
Négy titok ez és nehezen veszi be az. elme. Hiszen, ha eloíre tudta, akikor 
m iért,. , De itt meg kell áEani. Csak a hit. mutatja az értelmet: mekkora az 
Isten szetretete.

Mindez kétezer éve lett nyilvánvalóivá, akkoij kezdődött el az „idők vége” 
az eszhaton. Bizony már benne vagyunk az utolsó időkben. íg y  kell jnézni 
a történelmet, a mát s a holnapot s akikor kapunk helyes szemléletet.

Megszabadításunk egy történeti tényhez; fűződik: Jézus Krisztus halálához 
és feltámadásához. IHúsvét: Jézus dicsőséges feltámadása a keresztyén re
ménység alapja. (Csak ez oldja fel az élet értelmetlenségének bilincsét, itt 
nyílik meg a halál börtöne. Itt találkozik, .Húsvét a mindennapokkal: mini
den ínaip Hiústvét felöl élünk (s a feltámadás felé megyünk. Csak így van célja 
tartalma az életnek, csak így érdemli meg, ezt a nevet (zoé, s aiemcsatk vege
tálás, bios). S ezt az életér,leimet, Krisztusiban nyert megszabadulásunkat, 
reménységünket, ürömünket mindennap újra meg kell ragadni h i t b e n  !

,S mert mindez így van, azért „félelemmel töltsétek . Vagyis f e l e 
l ő s s é g g e l .  Húsvét felöl kap az egész élet, éppen legapróbb részleteivel 
együtt fényt « mélységet. „Akár esztek, akiár isztok . . mondja egy helyt aí*j 
apostol. Igen, a legprózaibb dolgok az öirötkkiévaléság fényébe kerülnek. E z  I 
jelenti az, hogy jövevények, /vagyunk, s nem valami viláigkerülő remeteséget! 
A Húsvét felől értelmét megnyert élet tud igazán kibontakozni örülni, álmél- 
kodni, — ás szolgálni! (82. v.) Szeretet, mély szeretet fakad az üres sírból, 
.szolgáló szeretet.

Egy egészen új kezdet ez a húsvétkor fogant élet s ezért: újjászületés. 
Nem emberi erőfeszítés gyümölcse, Isten igéje teremti ezt a (boldog, derűs, 
reménykedő, szolgáló új életet. Elő ige: az élő Isten beszéde, a naponta 
hallott -élet kenyere. Éppen Húsvét ajándéka ez az Istenből való élet. M*. 
mindennap és — örökké. Groó Gyula.

Quasimodogeniti
Szószéki ige: Csel. 13, 26—41. Oltári ige: Lk. 24, 36—40.

MEGJEGYZÉSEK AZ ALAPSZÖVEGHEZ. 26. v. Nestle: nem néktek, 
hanem „nékür.tk“, >— 32. v. az ő fiaiknak helyett, a mi fiainknak. — 32. v. 
Pál apostol a 2. zsoltár 7. versét a feltámadásra vonatkoztatja, nyilván abban 
az értelemben, hogy a feltámadás új, másíorma élet kezdete. — 34. v. idézete 
^csupán tartalmi idézet Ézs. 55, 3-ból abban az értelemben, hogy amit Dávid-
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dal kapcsolatban megígért Isten, Jézusban lesz a tietek, mert Ö él. — í l .  v. 
Akik elvetik Jézust, nemcsak a maguk oktalanságénak következményét kelt, 
hegy lássák, hanem mások nyereségét is. Nehezebb a kárhozat azérí, mert 
nem mindenki kárhozik el.

AZ ALAPIGE MONDANIVALÓJÁNAK MEGÉRTÉSE. Ez a szakasz Pál 
apostol azon igehirdetéséneik egy darabja, amelyet a pisidiai Antiochiábau 
mondott a zsinagógában összegyűlt zsidók és zsidóvá leli, vagy legalább is 
az istentiszteleti alkalmakra eljáró pogányok előtt. A zsidóknak azt akarja 
tudtokra adni, hogy akiben megbotránkoztak Jeruzsálemben, úgyannyira, hogy 
végül is inkább Barabbás mellett kötöttek ki, az a  Megváltó. Nincs és nem is 
lesz más. A pogányoknak meg az! kell megtanulniok, ha százszor botrányos is 
eszíik számára, hogy' a zsidók közül támadt az üdvösség, mégpedig Jézus 
személyében. Nekik is ö  a megváltójuk. (I. Kor. 1, 23.) Azt állítja a hall
gatók elé első nagyszabású missziói igehirdetésében, amit Róm. 4, 25-ben 
így írt le röviden: „Ki a mi bűneinlkért halálra adatolt és feltámasztatott 
if mi mogigazulásunkra." Nem véletlen dolog esett Jézuson, hanem olt áll 
a jeruzsálemi események mögött az ígéretét beváltó Isten. Amil mond a dön
tésre felhívás felelősségével mondja Pál. Isten a jeruzsálemi zsidók kemény
ségét és gonosz gondolatát jóra fordította. Felhasználta régi, embermenlö 
terve megvalósítására. Krisztus vére által thűnbocsánat van. Azok számára is, 
akik fölött bosszúért kiált az égre a számtalanszor megszegett mózesi tör
vény. A pogányoknak csak akkor értékes a zsidókhoz csatlakozása, ha velük 
együtt elfogadják Krisztust és megmossák ruháikat a Bárány vérében. Halála 
bűnbocsánat, feltámadása által pedig garantálva van az örökélet. Akiknek 
botrány, vagy bolondság a kérész és a nyitott sír, még nem volt botrány 
a bűnük és nem volt félelmes a pokol. Isten persze nem csúfolta tik meg 
akkor sem, ha süketek és cinikusok a hallgatók. Azokat a késő bánat várat
lanul rájukszakadó órájában az ítélet keménységével fogja meglepni. Isten 
állta szavát kegyelem tekintetében, állni fogja ítélet tekintetében is. Erről 
tanúskodnak az Ö követei, többek között és elsősorban Pál apostol, tapasz
talat és belső kényszer alapján.

MEDITÁCIÓ AZ ALAPIGE FELETT. 1. Isten mindenképen keresztül 
viszi tervéi. Akkor is, ha engedelmesen belesimulunk a kezébe, akkor is, ha 
nélkülünk, vagy éppen ellenünk teheti csak. A jcruzsálemiek vak „istentiszte
lete" gyilkosságba fajulva se vetett gátat annak, hogy beteljesedjenek az írások. 
Sőt, Isten az engedetleneket is, süketeket is úgy állítja szolgálatába — bár 
egyáltalán nem s sejtik •—, hogy végül is mindig neki van igaza és az ö  
akarata teljesül. Isten mentsen meg bennünket attól, hogy tervében csupán 
a bot szerepét töltsük be, amely mindig valaki hálán csattan. Akik fölött 
nyomtalanul tűnik el a nagy-péntek és húsvét, nem alkalmasak másra. A bot
nak pedig nem jár üdvösség, hanem az a sorsa, hogy végül is összetöri, aki 
használja és fényit vele.

2. Isten kegyelme azonban nagyobb a gonoszságnál, az ítéletnél is. 
A kereszt napjának sötét óráin is átragyog az Isten, szeretete. Fiát ugyan el
hagyta egy időre. Engedte, hogy nyilvánvaló legyen, mi lakik az emberben. 
Sehol se mutatta ki annyira az ember a foga fehérét, mint éppen a Golgothán. 
Kibújt a szög a zsákból. Vizsgázott az ember és megbukott. Ami azonban 
a kereszten elvégeztetett, abban olyan lehetőséget rejtett el és tárt fel Isten, 
amely elég arra, hogy kihúzza az embert a kátyúból, akármilyen mélyen 
ragadtak is belő a lábai. Krisztus véréért bűnbocsánata van azoknak, akik 
kellemes vagy kellemetlen úton, de a pokol felé vannak útban.

3. A nyitott sír prédikál arról, hogy ez nem ámítás. Nagypéntek és hús
vét után vagyunk. Isten nagypéntek és húsvét Krisztusát egyszerre állítja 
elénk. A teljes Krisztust. Nagypéntekig sokan eljutottak. Vagy azzal a ki
ábrándulással, hogy utána Jézus ottmaradt a sírban és nem lehet épiteni rá, 
vagy azzal a cinizmussal és sátáni ujjongással, hogy ott végleg elvérzett.
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Nem keli többel számolni vele. Isten mindegyik magatartással szemben nyoma
tokkal jelenti be, hogy Jézus él. Feltámadott. A húsvét adja meg a nagy
péntek igazi értékét, de ez támasztja alá hitünket is. Húsvét nélkül az Isten
veresége és a Sátán diadala volna nagypéntek. Isten mindkét ünnep igéinek 
mondanivalóját el akarja mélyíteni bennünk, mert azok összetartoznak.

4. Ne felejtsük el, hogy kiknek szól ez az üzenet. A törvény meg
szegőinek és a Sátán cimboráinak. Ha valaki meg akarja tudni, kicsoda, 
nézzen bele hosszan és mélyen Mózes törvényébe. Mégpedig abba a kiélezett
formájába, ahogyan azt Jézus a hegyi beszédben adja elénk. (Mt. 5, 17—48.)
Aki megteszi, elhiszi magáról, hogy az igazságos Istennek nem sok gyönyör
ködni valója van rajta. Mégis ilyeneknek szól az újság: Dávid ugyan meg
halt, de öröksége nem szállt a sírba, hanem Jézusban a  mienk. Mienk a 
Krisztus, mieink a kegyelem, az örökélet. A parancsolatok vádlevele ellenben 
odaszegeztelett a keresztre. Nem kiált bosszúért az égre, mert Jézus vére 
kegyelemről, kiengesztelésről, jóvátételről beszél. Mindezt olyan valaki bizto
sítja, akit nem tartott fogva a halál, hanem szembenézett vele és légyőzte.

5. Mindenki prédikál az életével arról, hogy ki az ő Krisztusa. Akinek 
az a Krisztusa, aki ebből az igéből elénk lép — mert Ö az Isten Fia —, 
annak bűnbocsánata és üdvössége van. Be van biztosítva az élete akkor is, 
ha minden más életbiztosítása a kútbaesett. Nem feltétlenül bajtalan, veszte
ségmentes, veszélytelen, szélmentes életű emberek az ilyenek. Akinek a meg
halt és feltámadott Jézus a barátja, nem mindig barátja a „szerencse" is. 
A Sátán pedig egyenesen ellensége. De ott áll mögötte Isten ék közbelép érte, 
ha szükséges. Legszívesebben akkor, amikor a drága áron szerzel t üdvösséget 
fenyegeti veszély. Ez utóbbi az oka, hogy sokszor nem ránt kardot, amikor 
a szív azt diktálná néki. Mi nem bírálhatjuk Isten szeretetét többé abból 
a szempontból, hogy hogyan viselkedik külső dolgainkban. Mindenesetre úgy', 
ahogyan az üdvösségünk ügye kívánja. (L. Róm. 8, 32.)

6. Krisztus halála és feltámadása az ellenségeinek, a hitetleneknek se 
közömbös. Aki enélkül vagy éppen Ö ellene akarja megtartani életét, azon 
ez a mondás teljesedik be: „az ö  vére mirajtunk és a mi magzatainkon". 
Ez pedig a poklot jelenti akkor is, ha azt most még gondosan elkendőzi 
a Sátán. A hitetleneknek bosszút prédikál a kereszt és kárhozatot a nyitott 
sír. Isten nem késett el a kegyelemmel, az ítélettel se késik el.

PRÉDIKÁCIÓ VÁZAK. I. Tudjátok meg: a) Isten ígérete betelt, b) A hí
vők élete biztosítva van, c), A hitetlenek elvesznek. II. A mi megváltónk az 
a Jézus: a) aki meghalt, b) feltámadott, c) akiről a hívek élete prédikál,
d) aki veszedelem a hitetleneknek. III. Egyetlen mentség, egyetlen veszede
lem: a) Isten nem késett ©1 a kegyelemmel (Jézus meghalt, feltámadott, van 
bűnbocsánat, örökélet', b) Isten nem késik el az ítélettel sem (megkóstoltatja 
a kárhozatot, miközben hagyja látni mások életében a kegyelmet, üdvösséget). 
IV. Ki a te Jézusod? Nagypéntek halott Jézusa, vagy' a meghalt és feltáma
dott Jézus?

Szabó Gyula.

Misericordias Domini
Zsid. 13, 2—21.

Ujjaiinoű összeszámüálom az alapige domináns gondolatait: A békesség 
Istene (v. ö. Pálnál I. Thess. 5, 23), Jézusnak a halálból való feltámadása, 
Jézus a jó Pásztor, örök szövetség (=  új szövetség, mely javításra nem szo
rul, abszolút), Krisztus áldozati vére, jóra való készség, Isten bennünk munkál
kodása, Isten jótetszése (életünkre vonatkozó igénye), dicsőség Jézusnak.

A vasárnap neve és az óegyházi evangélium (Jún. 10, 11—16) Isten
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kegyelmét abban jelöli inog, liogy Jézusban pásztort adott nekünk. Igehirdeté
sünk középpontjában tehát annak a Jézusnak kell állnia, aki a pásztori hűség 
oltárán feláldozza értünk magát. Az igéből és az eszmélkedő lélekből adódó 
elemeket ehhez képest a Jó Pásztor gondolatának fonalára fűzöm s az ige 
üzenete ebben alakul ki:

Gyűljön háláta a szíved a Pásztor iránt, aki érted áldozta magát!
Egykor Jézus jövendölte magáról, hogy nyájának haláláig hű pásztora 

lesz (Jn. 10, 11), most a tanú mondja el a múlt tényei alapján, hogy a mi 
Urunk Jézus megdicsőült voltában is nyájának élő és uralkodó pásztora. 
Katakombák őskeresztyén ékítménye a bárányt hordozó pásztor Jézus, itt 
pedig a szeretet melegsége járja át a reá emlékező szót.

1. Mi mindent tett Isten értünk! A két versre terjedő egyetlen összetett 
mondat minden töredékének cselekvő alanya Isten. Ő a természeti világ egész 
életének mozgató alanya, ö  a történelem igazságosztó karja. Ő Jézus külde
tésének kilervelője és önmeglagadó végrehajtója, ö  az én egyéni életemnek 
kormányzója, fejlődésemnek terelője, aki akadályokat gördít, örömöket szór, 
lelki barátokat, bizonyságtévőket vezet hozzám és botrányok látásával rettent, 
ö  megtérésemnek elindítója, kezdete és bevégzője (Fii. 2, 13), aki ízlésemet 
alakítja, kedvre gyújt, erőt ad, lelkemben szüntelen munkálkodik. Békét akar 
30. Isten, ezt munkálja minden megnyilatkozásával, de elsősorban azzal, hogy 
íéveteg népének Pásztort adott.

2. Jézus pásztorsága nem hatástalanabb megdicsőülése óta, mint annak 
előtte. Szentigénk tartalma szerint is húsvét utáni ige, a levél egyetlen helye, 
mely a feltámadás tényét kifejezetten megemlíti.

A pásztor Jézus vezet bennünket, személyében a tévelygéstől megóv 
(„Én vagyok a juhoknak ajtaja"),, irántunk való szeretet fűti, szolgálatábaii 
fáradhatatlan, hatalmas kezével segít. Ismeri az övéit. Te ismered-e Öt?

A megdicsőült, a lelki Krisztus hatalma még inkább kibontakozott. Le
vetette a tér korlátáit: addig is fáradhatatlanul rótta Galilea, Judea és Samária 
útjait, de most a Szentlelke! hordozó ige szárnyán mindenhova elér.

Levetette az idő korlátáit: gazdag élete eseményeit 3 évre összezsúfolni is 
nehéz, de amit a szívek mélyén véghez vitt, történelmi könyvekbe egyáltalán 
nem fér bele.

Levetette a maga teste gondjait: Addig sem sokat törődött magával, 
csupa igénytelenség, alázat, szolgálat volt, most -csak másokért él.

Nem szenved már, de a szenvedők mellett áll s a reménytelenségben 
nincs vigasz, csak ö.

Nem marja Sátán: övéiért harcol, ott áll melletted, megacéloz, ha rá
tekintesz, vereségeden szeme könnybelábad, győzelmeden arca örömtől ragyog.

Halál fullánkja nem éri fel: de övéit a legnehezebb úton karolva átvezeti.
Pásztori szolgálatának örök koronája marad, hogy magát értünk fel

áldozta. Általa tudjuk megtenni Isten akaratát és tölti el szívünket békesség.
3. A hívő szírek tudják és érzik ezt. S az Isten jóságát soroló mondat 

természetes és megnyugtató befejezése a glória.
Lehet-e más a felelet erre, mint a hála cselekedetet Kémlelni, mi tetszik 

Istennek, mi illik Krisztus megváltottjaihoz, s Istennek velünk való céljait fel
ismerve akarni, terhét nem érezve szívesen tenni azt.

A levél vége csupa gyakorlati dolog, Krisztus áldozatának következmé
nyeit intésekben vonja le, sürgetvén a hála tettekben megnyilatkozó keresz- 
•tyénségét. Ezért imádkozik az apostol. (Reményét Istennek az emberekben és 
emberek között folyó munkájára alapítja.) S ezért neked is hűségesen imád
koznod kell!

. Bojtos Sándor.
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J ubilate
1. Pét. 1, 3—7.
Igazi örömünk forrása az, hogy Isten Jézus Krisztus atyja, aki Krisztus 

feltámadása által minket újjászüiő, hatalmával idvességünket megőrző és 
hitünket próbáló, tökéletessé tevő Isten. Benne örvendezhettünk a legnagyobb 
bánat és megpróbáltatások idején is; ez az öröm különös értelmű, nem evilági 
dolgokról, sikerről, vagyonról, boldogságról való bizonyságtételben nyilatkozik 
meg, hanem Isten magamegmutatásának áldásában.

Az egész szakasz egy bővített mondat: a keresztyén lelki öröm már 
fogalmazásában'is megnyilvánul. A bővítmények halmozódásában, a kegyelmi 
ajándékok felsorolásában és fokozásában úgy elárad, hogy szinte már el
takarja a főmondatot, mely azt mondja ki, hogy Isten, Jézus Krisztus atyja, 
m i b e n  mulatja meg magát irgaknasnak (újjászült minket élő reménységre 
Jézus Krisztusnak a halálból való feltámasztása által), kiket szült újjá (min
ket, kiket az ő hatalma őriz az idvességre) s végül mi végre? (hogy kipróbált 
hitünk dicséretre, tisztességre és dicsőségre .méltónak találtassák Jézus Krisz
tus megjelenésekor).

I.
Újjászületésünk e földön élő reménységre és élő reménység szerint törté

nik, azaz valóságos, de rész szerint való. Akármilyen elrejtetten, észrevétlen 
és inustármagnyi arányokban kezdődik az emberi viszonylatok szövevényének 
valamely pontján, a bűntudatra s bűnbánatra való ébredés vajúdásán megy ál 
mindig, annak világos felismerésével, hogy bűnünk, bárhol és bármilyen for
mában nyilatkozzék, mindig Isten ellen való. Az ébredés vajúdásán keresztül 
Sokszor végtelen változatokban elvezethet egészen Isten irgalmassága feletti 
örömig s addig, amikor már nemcsak örvendezni tudunk az ő győzelmes és 
•irgalmas akaratának teljesedtén, hanem általa önként, örömest, a szív leg
benső indulata szerint cselekedni tudjuk.

(1. Heves mgyarázkodásbá kerülsz valakivel, aki érveidre sehogysem 
akar hajlani. A meggyőzni akarás hevében — ha csak egy kis szóárnyalattal, 
egy felemelt hangsúllyal, gúnyos mosolyú célzással — személyébe vágod meg. 
A sértés megtörténtét sem magad, sem mások nem veszik tán észre, ő azon
ban megérzi, egyre jobban érzi, visszahúzódik, elhidegül, durván megsért 
(tulajdonképpen visszásért), esetleg káromkodik. Méltatlankodói, másokkal 
együtt nem győzitek eléggé megítélni vagy megérzed, hogy az ő bűne a tiéd, 
az kelt benne ki, amit le vetettél bele, a te bűnöd harapott meg őbelőle s még 
jó, hogy először és csak téged, mert megharaphatott volna méltatlanul, ártat
lanul másokat is, sőt Isién felé is sújtott.

2. Leányról gondolkodói, aki rossz útra tért. Mikor még szűzi volt, 
ártatlan, te is csábítgattad, hitegetted s vészül otthagytad. Mindabból, ami most 
lett az életéből, egy rész, talán a nagyobbik része rajtad fog egyszer számon 
kéretni. Éget és fáj már most is, érzed ebben a fájásban, hogy rajta keresztül 
Isten ellen vétkeztél.

3. A tékozló fiúban a disznók vályúja mellett új ember születik, aki nem
csak hogy nem vágyik már többé messze az apai hajléktól, hanem vissza
vágyik és el is indul feléje. Az irgalmas samaritónusban az új ember már 
cselekedni tud.)

Újjászületésünk akármily apró mozzanatában Jézus Krisztusnak a halál
ból való feltámasztásával lényege szerint függ össze, mint okozat az okkal 
vagy sokkal inkább, mint bontakozó ág, nyíló sziromlevél az elvetett és hí 
sarjadó magga’. Krisztus feltámasztása nem természeti történés, hanem Isten
nek irgalmas cselekedete, benne újjászületésünk már megkezdődött, rajta kívül 
weni lehetséges.
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II.
Istennek hatalma irgalmas hatalom, mely az idvességre őriz meg, hogy, 

senkij és semmi ne vehesse el azt tőlünk. A keresztyén örvendezésnek ez biztosi 
fundámentoma. (Ha a föld vonzóereje megszűnnék számodra s centrifugálist 
rejénél fogva kirepülnél a végtelen világűrbe, közben csillagok vonzóerejénél* 

keresztezésébe kerülve, ítt-ott egy-egy kis időre fennakadnál a zuhanásban^ 
de érezned hogy csak rövid időre, mert a csillagok elmozdulnak és nincs már 
semmi, ami fenntarthatna, Isten keze még mindig elérhet, az ö hatalmi köré- 
ből nem tudnál kifutni. Az esendő és esett ember, ha nem is fizikailag, (te 
vaüáserkölcsileg ilyen zuhanásban érezheti magát, mikor már semmiben sem 
.bízhat meglátja, hogy tőle Istenig elszakadt minden összeköttetés, Istenből 
Iw/.zája még mindig meg lehet Jézus Krisztus atyjának végtelen irgalmas hatal
mánál fogva.)

III.
Hitünk erre az Istentől hozzánk való összeköttetésre hagyatkozik. Hiába 

hagyatkoznék ró, ha meg nem volna, merő öncsalás volna akkor az egész. 
De ráhagyatkozhatik, mert megvan és egyre inkább megtapasztalhatja ezt,, 
mint arany a tűzben kipróbáltatik, hogy nem olvad el, nem lesz légi semmivé, 
hanem egyre izzóbbá váló valósággá fejtik. Ez a mi örökségünk „romolha- 
tatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan, amely megvan" s az utolsó időbeu' 
nyilvánvalóvá lesz.

(Volt egy családapa, kinek felesége hosszú, súlyos betegségbe esett. Neki 
munkába kellett járnia, nem volt, aki kicsiny gyermekeire mosson, főzzön, 
nem volt, aki betegét ápolja. Minden este gyermekeivel együtt forrón imád
kozott, hogy adassék vissza felesége egészsége. Az anya mégis meghalt. Hite 
már-már megrendült, de azután megértette, hogy ő csak, csupáncsak egész
séget kért, Isten pedig a Krisztuson keresztül, az idvessegünkön keresztül1, 
abban és arra ráadásként akar adni nekünk minden mást, a gyógyulást is- 
így akarja adni és nem attól függetlenül, de imádságaink meg nem hallgatá
sával is megmondhatja, ha másképpen nem értjük meg, hogy mi az első,, 
az egy szükséges dolog és mit kell először keresnünk. Mert mit használ az 
embernek, ha különben az egész világot megnyeri is.)

Hitünk nem azért vettelik alá sokszor szinle már elviselhetetlen próbák 
alá, mintha Isten azt lerontani akarná, hanem mert így lehet értékesebbé 
a tűzben kipróbált aranynál, hogy dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltó
nak találtassák a Jézus Krisztus megjelenésekor. A keresztyén lelki örömnek 
a Krisztus feltámasztása által való újjászületés a kezdete, idvességünket örzfí 
Isten hatalma az alapja, hitünk próbáinak a megállása pedig a teljességi® 

jutása. Ferdinánd István dfí.

érdekes h i t t a n ó r á k

A jól vallás,órának— az Igehirdetéshez hasonlóan — két fő követelménye, 
van. Legyen igeszerű: Isten szava a gyermekhez, emberi közvetítés köntösé
ben. És legyen jgyennekszerű: Isten szavát a gyermek nyelvén és világában 
szólaltassa meg. Ugyanez áll természetesen serdülő és ifjúkorban levő tanít
ványainkra is.)

Lehet nagyon érdekes hittanórákat tartani úgy, hogy 'hiányzik az ige- 
szerűség: nem Isten szava, nem, az/ evangélium hangzik a gyermekek felé. iE» 
sömmiiképen sem lehet céll. Az érdekességnek, a gyermekszerűségnek sohasem 
szabad annyira uralkodnia, hogy háttérbe szorítsa az evangéliumot.

Viszont azzal is tisztában kelj lennünk, hogy a legtisztább, legigeszerűhb 
tanítás sem éri el célját, ha nem a ,gyermek nyelvén és világában szólal meg.
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A vallástanításhoz kell minden egyházi szolgálat közül talán a legtöbb aláza
tosság és szeretet: aláereszkedni Krisztus kicsinyeinek a világába, alászáUni 
n legtöbb türelmet kívánó a legifigyelmetlenebb, a legnehezebb felfogású ta
nítványaink közé is. Ügy hirdetni nékik a táinltási anyagon keresztüli Islert 
igéjét, hogy valóban ..érdek-es” legyen: egész szívüket-lclküket meg
ragadja, gyermeki-ifjúi életükbe vágjon, életté légyen. A következőkben a 
vallás tan í t ásnak ezzel a második ifő követelménylével foglalkozunk.

iA jó vallástanítási módszer mindig három forrásból táplálkozik. Alapjai 
a tanítás karizmája. Továbbépítője a tapasztalat. És gazdagít ója az állandót 
ismeretgyííjtés azi egyháznak ezen a téren már elvégzett szolgálatából.

A tanítás kegyelmi ajándéka felülről. Isten Szentlelke által adatik. (I. Kar. 
12). (Szüntelenül könyörögnünk kell és szabad is érte. A tapasztalatszerzés e* 
szolgálatunkkal együtt jár. Aránylag a harmadik formást használjuk fel a leg- 
kevésbbé. A szolgálatom kérdéseivel való viaskodás útkeresés jobb mód
szerek kutatása közben hányszor kellett (rájönnöm, mennyi (kincs, mennyi 
segítség hever ezen a területen is a kezünk ügyében felhasználatlanul! Isten 
kitártja előttünk az Egyház múlt és jelen szolgálatának nagy kincsesházát. 
Csak élnünk kell vele!

Jó és hasznos könyvek mellett, amelyek — báír kis sziámbán— de mégis, 
rendelkezésünkre állnak, ott van annak a szüksége és lehetősége, hagy egymást 
segítsük ebben aí (szolgálatban. A Lelkipásztor hasábjai, vallástanítói konferen
ciák jó alkalmakat nyújthatnának erre a tapasztala!cserére, amely bizonyosan 
sóik, hitoktatási szolgálatának hűséges és eredményes végzéséért küzdő lel
késztestvért segíthetne munkájában.

Néhány mások által talán régebben és jobban is alkalmazott, módszert 
próbálok leírni a következőkben — a szerkesztő és mások kérésére — ennek 
az egymást segítő szolgálatnak az elindítására. Mind gyakorlati vallástantításj 
munkában .születtek és nékem jó segítséget nyújtottak. Isten adja, hogy mások 
folytassák a sort!

1
Gyermekek (különösen szeretik látni munkájuk eredményét. Emlékezzünk 

rá, milyen örömöt okozott nekünk is (gyermekkorunkban egy-agy jó hittanórai 
feleletért kapott kis bibliai kép vagy igéslap! E mellett a kép, az ifee külön, 
is elvégezte szolgálatát.

Ezeknek a kis jutalmaknak a használatát rendszeresíteni próbáltam. A 
gyermekek hittankönyveinek utolsó (fvagy első)) üres oldalát két mezőre osz
tottam. Minden nagyobb papírüzletben kapható, enyvezetthátú színes ívla
pokból kis kockákat vágtam ki. Az) együk mezőiben a feleletek okos kockái 
sorakoznak hetes vagy hatos számjegyekkel és dátummal (gyengébb felelete
kért nem jár kocka), a másik mezőben apró sárga kockák. Ezeket az kapja 
aki a vasárnapi gyermekistentiszteleten (illetve a gyülekezeti istentiszteleten^ 
és a délutáni gyermekbibliakörön egyformán résztvett. A hittanórai csoportok 
létszámához képest — aszerint, hogy minden órán vagy ritkábban kerül-e u 
sor egyre-egyre a felelésben —. három, négy vagy öt kiskockáért bibliai kép 
vagy 'igéslap jár, Akik .pedig év végére a legtöbb ilyen kis képet és igéslapot 
szerzik, bibliát, énekeskönyvet, kis füzeteket, könyveket totónak jutalmul.

A .gyermekek nagy örömmel lés lelkesedéssel gyűjtik a jó feleletek piros 
kodkáit és a sárga kockákat. Órákat sem akarnak mulasztani, nehogy elma
radjanak. Volt olyan kis tn|níitiványom, aki betegen is eljött, hogy a kockáig 
gyűjtésében le ne maradjon. A szülök örömmel fogadták ezt az újítást. Job-



bán ellenőrizhetik így gyermekeiket a tanulásban. Persze, néma kívánatos, 
hogv ez a lelkes gyűjtés (versenyzéssé, sőt versengéssé legyen és az elsőkben 
önteltséget, büszkeséget ébresszen, az utolsókban pedig csiiggedést okozzon. 
\  jó  katechéta ezeknek a veszélyeknek is elejét veheti, sőt alkalmat találhat 
aura hogy a gyermekek itt is gyakorolják a testvéri szeretetet, egymás sike
tének örüljenek, egymást buzdíthassák és segíthessék a közös munkában.

Ez a módszer inkább csak a 6—tO évesek közt alkalmazható.

A biblia nemcsak alapja vallíástanítási anyagunknak, de munkánk egyiü 
főcélja is. A Szentírás alaposabb megismerését és (állandó használatát segíti 
•ijö — a tantervben előírt kötelező anyag elvégzése mellett — aiz alábbi Ikét
metódus. '

,A 10—lő évesek csoportjában igefiizetc van mindegyik tanítványomnak, 
A hittanóra elején egy—egy fontos igét felolvasunk, közösen megbeszélünk; 
ezt az igét aztán otthon a füzetbe beleírják és megtanulják. Ebben azt évben 
a Zsoltárok könyvén és Máté evangéliumán haladtunk így végig. Az így gyűj
tött és memorizált ige-kincs évek sora alatt tekintélyes számú bibliai ige is
meretévé (valóságos emlékezetbe vésett „kis bibliává”) mövekedhetik és áldott 
segítséget jelenthet a felnőtt életének nehéz óráiban vagy mindennapi dönté
seiben. Emellett a gyemekek — akik mind maguk keresik ki az órára kijelölt 
igét korán hozzászoknak a Szentírás forgatásához, olvasásához és indítást) 
segítséget, xitmutalást kapnak a naponkénti igeolvasásra. Az igefüzetekn©4 
rajzokkal, szimbólumokkal való díszítése még érdekesebbé, még szívesebben 
végzett (feladattá teszi tanítványainak ezt a munkáját.

Két óvr óta 10—10 éves tanítványaim között bibliaismereti Versenyeket 
tartunk. E|gy-egy ilyen verseny, amely természetesen önkéntes, három-négy 
hónapig tart és öt-hat fordulóból áll. Egy fordulóra öt-hat kérdés esik. Egy- 
ogy forduló kérdései egy tárgykörből valók vagy a Szentírás egy bizonyos 
.részének alapos megism trését tételezik# fel. Van bibliai személy-forduló, bibliai 
föMrajziforduló, evaiíjgiéliuni-ismereli forduló, apostoli levelek-forduló, hittan- 
ismereti forduló (pl. hol van szó a Szentháromság mindhárom személyéiről egy 
‘helyen az Újszövetségben/), etikai forduló (ipl. mit mond Pál apostol a törvény 
cselekedeteiről) stb. Egy-egy kérdés megoldása — a szerint, Ínilyen nehéz volt 
Vagy a felelet pontossága, alapossága szerint — 1-—3 pontot jelent. A pont
verseny állását időről-időre közizétessziiik ifjúsági faliújságunkban. A pontver
seny jutalmai: ingyenes részvétel nyári konferencián, bibliák, könyvek, téne- 
keskönyrv stb.

Persze egyik módszer sem indíthat önmagában senkit az igével való na
ponkénti élésre, ami a végső célunk. De igen alapos kütső bibliaismeretre 
-segíthet és a naponkénti ,igeolvasónak segítség, másoknak indítás lehet. Aka
ratunk ellenére sokszor az egész család, sőt még a rokonság is belekapcso
lódik egy-egy nehezebb kérdés megfejtésébe és sok régi, poros biblia kerül 

■lő újra, nem egyszer állandó használatra.

A bibliai Köt télietek! tanításának munkáját igen nagy mértékben eleveníti, 
könnyíti és érdekessé teszi a rajzolás és rajzoltatás. A katecbetikai „hármas 
tépés” (megértés, elsajátítás, gyakorlati alkalmazás) mindegyiknél igen jó se-
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Miségiünk. Amióta magam is sokszor használom .a krétát és bekapcsolom a 
munkába tanítványaim botladozó, egyszerű kis irajzait. sokkal elevendbfo'fe 
és érdekesebbek a hittanóráink.

Három lehetőség között is választhatunk.
■Ajj első a táblai rajz. (Bizonyosan sokan ismerik Gergely Ferenc pápai 

református rajztanár könyvét. -Száz oldalon, egyszerű, sematikus irajzokiiittl 
végig rajzolta az összes ismertebb bibliai történeteket, hogy „a keresztyén 
vall ásta ni fás csontokkal megrakott mezőit segítsen üde, zöld mezőkké változ
tatni”. Bár ezeket a részletes jelenet-rajzokat a rendelkezésre álló kevés idő 
miatt minden részletükben aligbalig tartom megvalósíthatónak, méjgis hasz
nos segítséget és indítást adhatnak minden katechétának „a beszélő kréta 
Isten 'szolgálatába (állítására". Magam Gergely Ferenc alak- és jelenetraj zár 
helyett a bibliai történetek egy-két jellemző tárgyát, eszközét stb vázolom csak 
fel a tábláira s a  gyermekek ezekhez! nagyszerűen hozzákapcsolják a történet 
egyes részeit. 'Kain és Ábel történeténél pl. a két oltár és egy véres kődarab 
krétairaíjza kerül a t ábráira, Jákob történeiénél egy (gőzölgő tál, áldásra 
nyújtóit kézj felhőibe nyúló létra, az áthúzott Jákób-név és alatta Iaráel neve,, 
pohár, * karácsonyi történetnél egy jászol, néhány pásztorból és egy ángyát 
a József megbocsát testvéreinek c. történetnél egy zsák iraíjza és benne agy 
alak, a golgotái történetnél egy száraz és egy lombos! fa, három! kereszt, a fel
írás, elsötétedett nap, izsóp sziávaecsaB, lándzsa stb. (Amióta így dolgozom fel 
a bibliai történeteket, a gyermekek a rajzok után kevesebb tanulás esetén !f* 
jól e mlékeznek a történet részleteire. (Az amerikai Scliool Book-ok- 
gyermek'bibliaköxi vezérkönyvek — ezt a módszert úgy alkalmazzák, hogy eze
ket a) jellemző tárgyakat Színes papírból kivágatják a gyermekekkel és a '.tör
ténet címe alatt munkafüzetükbe beragaszthatják’. Ezek a ipaipírfigurák — 
bűneset történeténél egy alma, Péter elbukása történeténél egy kakas — * 
kapcsolópontok, amelyekről a jgysrm'ek rögtön asszociálja a történetet a vis
szakérdezésnél, ismétlésnél).

A második! lehetőség, amelyet használhatunk, az, hogy először elevenen, 
szemléletesen elmondjuk a történetet és utána felszólítjuk a gyermekeket, 
rajzolják le ott helyben azt ami a legjobban, megragadta őket. Érdekes irajzok 
születnek így 'és a kateohéta iisj ellenőrizheti (rajtuk, hol értették (félre a gyer
mekek, á  lényeg nem került-e háttérbe a részletek mellett, hol kell még a l«r- 
ténet elmondását részleteznie, elmélyítenie.

A harmadik formája ennek a rajzos módszernek, hogy a gyermekekre vé-  
bízzuk otthon szabad tetszésük szerint — színesen vagy ceruzával, egy vagy 
több képben — rajzolják le (a tárgyalt történetet. Egész gyűjteményem van 
már ilyen rajzokból. Sok köztük a komoly, tehetséges, kiállítható gyárinak- 
T.yjz. De a kis 'apróságok tapasztalatlan, botladozó vonalú, tépettszélű kis 
ceruzarajzai is nagyon sokszor meghatói szieretefiet és igyekezetei árulnak el. Az 
így egész éviién lösszegyűjtött nagy anyagiból év végén kis kiállítást rendez
hetünk a szülők és érdeklődők (részére.

A rajzos módszer továbbfejlesztése a mnnkafOzet. Minden gyermeknek, 
külön kis füzete van cinre a célra lEbbe a füzetbe kerülnek aztán az őrá 
dátumával, a történet címével és esetleg egy igével, rövid kis! imádsággal « r  
említett sematikus táblai rajzok, az otthoni irajízok vagy a kivágott színe* 
papirfigúirúk, kis bibliai képek stb. (A rióimai katolikus hitoktatás |.kifesthető 
álcákkal, kis 'versekkel, imádságokkal ellátott, .nyomtatott munkafüzeteket is 
használ).

A rajzos módszer mindhárom formája egyformán alkalmas a 0—10 éves 
gyermekek számára.
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A modern ember általában vizuális típus. Elvont dolgodat sokkal 

i; ünnyebben sajátít el és őriz meg emlékezetében, lia kéipekhez asszociálja 
”»ktt. Ezt a pszichológiai megfigyelést eredményesen alkalmazhatjuk 
c nem -törté ne t s z or ü, u. n. elvont anyag, a káté tanlKás és a keresztyén ta
nítás, feldotgozásánál (ált. V. és VJ®1., gjmn. ,111. és IV. osztáíyj.

A szjnibétikíis rajzok rendszeres, állandó! használatára gondolok. Kü,l- 
iaktön Köbért Koch volt a mestere ezeknek. De — tudjuk jól — már az 
vltsö keresztyének használták őket és azóta is az egybázmftvészet áf.lamtó 
kincsei.

A szimbolikus rajai néhány egyszerű vonallal, képpel jeleníti mpg azt, 
süni tulajdonképcn meigjeleníthetetlen. Isten szimbóluma pl. egy szem három
szögben, fénykoszorúvail, a lélek szimbóluma szív, a Szentléteké (galamb, a 
ktsresztségé vizáin Hámok, felette ©gycnlőszái™ kereszt stb. Magunk is készít
hetünk ilyen szimbólumokat. Néhány példa:

iA naigy missziói Kiskáté.
.parancs (Mi. 28, 18—20) a fceresztség i. kérdése

Kiskáté.
20) a keresztség 4. kérdése

Ez.s. 11. 1.

Érdekes továbbfejlesztése énnek a módszernek a szimbolikus rajzok 
és színek egyesítése. Tmrmezci Ferenc római katolikus módszertani könyvei 
alkalmazzák igen tanulságosan: ezt a megoldást. A walllástanitó/színes krétákat 
Ihásznál. Az állandóan használt színek jelentése: arany (sárga) Istené és 
fsícn ajándékaié, piros az emberé, lila a Sátáné és a bűné, fehér a közömbös 
dolgoké. Különösen ügyes a tízparancsolat feldolgozása Tuxinezeinél ezzel 
a módszerrel. A hit szimbólikus rajiza (1. parancsolat) például a következő: 
sárga háromszög és szem, ti'énykoszonúival (Isten szimbóluma),, alatta két 
fehér' kéz magasra tart egy pírosszívet: a szív ibélsö vonala azonban sái ga, 
mert a hívő szív Istené. A hazugság (8. parancsolat) szimbóluma egv kivid 
piros, belül lila ;szív, benne egy tekergő zöld kígyó. Mikor kell imádkozni? 
Krre a kérdésre a következő rajzok fotelnek: uhlak benne a kelő nap (reg- 
wl), asztal, rajta gőzölgő tál (délben) ablak, benne a hold és a csillagok 
;r,s1e), templom (templomban), kígyó és villám (kísértéskor).

Mindenki, aki szívén hordozza talátványainak érdekéti, munkájuk meg
könnyítését, és a saját szolgálatát is elevenebbé, érdekesebbé, gyümöl
csözőbbé akarja tenni, kevés ffáradséggai és érzékkel kidolgozhatja ma
gának a megfelelő szimbólum- és rajzanyagot a lantenv u. n. elvont anya- 
-anak szmte mindegyik pontijához. Indításul hárem tanítási egység feldol
gozásai közlöm. Az egyiket '.Streck, Üdvösség útja c. könyvének ló. pontjához 
* fiszí tettem (ígéretek és jövendölések beteljesedése Jézus Krisztus életében), 
A kis képeket a tanítási egység egyes értelmi szakaszainak megfelelően szá
moztam

Ószövetség
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I. (Móav 8, 15. I. Móz. 22,. 18. Ézs. 53, 4.
iA! másik két (rajz 'Groó, Hitünk c. iklönyrviének 13. és 14. .paragrafusaihoz- 

(A hit által való megigazulás. Megtérés és 'újjászületés) készült.

A rajzokat, dátummal és a tanítási egység címével ellátva, a tanulók alkalom -  
Bél-alkalomra munkalfiüzetükbe berajzolják. Alz említett kéf könyvet, különöse! 
is iStreck Laura ár. könyvét, kezdettől ífög.va ezzel a módszerrel dolgozom fék 
Tanítványaim alig várják, hogy a  táblánál félelv® rajzolhassanak és hogy új, 
érdekes rajzok kerüljenek munkaifüzetükbe. Versenyeznek abban, hogy ki 
tudja munkafüzetét sz-ébben kiszínezni, kiállítani. Az aránylag nehezen össze
kapcsolható anyag elvégzése így sokszorosan könnyebb lett, szinte már a hit- 
fianőtnán elsajátítható. Ennek a jelentőségét akkor, amikor a sokirányú lekö
töttség miatt az otthoni munkára lalijg szémíthatunlk, nem kell külön hangsú
lyozni. A nehezebb anyag (pedig szüks-élg szerint leegyszerűsíthető ezizel e 
módszerrel.

Végül néhány szót az ellenőrző próbák (leszt-cki módszeréről! Ezeket 
á lta lá b a n a z / elsajátítás és a gyakorlati alkalmazás megvizsgálása céljából — 
az előzni órák elvégzett anyagából (állítjuk össze. Mindén korcsoportban al- 
ktaímazhatók. Tiz-tizenöt, egymásután ifelteendő kérdésből állanak.

A kisebbeknél a kérdések könnyűek legyenek, a gyermek egyszerű igen
nel vagy nemmel felelhessen írójuk. Példák: Isten a iMória hegyén adta-e ,ki a. 
tízparancsolatot? Mózes volt-e az, aki bevezette Izráel népét az ígéret föld
jére? Bűn-e az eskü? /Hát az eskiüd'öziés? Felebarát! segítség-e, ha (Sanyi súg 
a szomszédjának? si'b. A feleleteket vagy kézfelnyúj tás sál vagy a füzetbe írt 
ős számozott igen (-f-), illetve nem .(—) jelekkel ellenőrizzük és (pontozzuk. 
Az ellenőrző próba egy másik módja: helyei és helytelen állításokat diktálunk!.

Megigazulás

Megtérés



-vegyesen, pl. Jákóbnak 1(2 fia volt, Józsiié Mózes íia volt slb. A tanulóknak 
a];, fe€ii húzniuk st helyes megállapításokat. Vagy: legy-egy kis részletet mon- 
<dunk el közelebbről meg nem jelölt, de régebben már átvett történetből. 
A tanulóknak sorban a füzetbe kell ímiok a bibliai történeteik elmeit. A jó 
katechiéta ezeknek a® érdekesebbnél 'érdekesebb ellenőrző 'teszteknek egész 
sorát állíthatja mé[g össze (pl. feleletek egyszerű kérdésekre, hiányos monda
tok kiegészítése stb.).

A nagyobbaknál (általános felsősöknél és gimnazistáknál) az ellenőrző 
teszteket egy-egy nagyobb tanítási rész átdolgozása után slztokfam használni 
<ipl. az (ókori egyháztörténet vagy a próféták könyveinek az átvétele után), 
A tanulók papárlaookra felírják a nevüket. Sorban 10— 12 kérdést kapnak. 
Csak a kérdések számát és a felieteket (kell lírniok. Egy-e,gy kérdés Meg
oldására fél-egy percnyi idő áll rendelkezésre. ,A (kto. tizenötperces teszt után 
tőízfösen (oldjuk meg a kérdéseket. A begyűjtött és átjaviított papírlapokat a 
tanulók a kövekező órán visszakapjúlk. Ezeket az ellenőrző próbákat tanítvá
nyaim mindig naigy érdeklődéssel várják és szívesen végzik.

Mi a haszna a teszt -módszernek? A mellett, hogy aiz órákat (elevenné, 
érdekessé teszi, más. nagyon fontos szerepe is van. Egy-egy ilyen ellenőrző 
próba után a katechéta előtt azonnal világossá lesz;, hol vannak azok a pontok, 
amelyek a többség telőtt még nem világosak; életié vált-e tanítványaink szá
mára az. amit megtanultak? Ezenkívül ezeknek a próbáknak az alapján min
den felel te tésnél jobban tisztába jöii a katechiéta tanítványainak a  munkában 
való hűségével, képességeivel, az egész anyag fölötti áttekintésével. S nem 
utolsó sorban ezek az „izgalmas” próbák az „unalmas” ismétlésnek, a ta
nultak felfrissítésének s megtartásának a legjobban bevált módszere.

Befejezésül néhány irodalmi utalást szeretnék adni azoknak a lelkész- 
testvéreknek, akik a vallástanítási gyakorlat metodikai kérdéseivel behatóbban 
kívánnak foglalkozni.

Magyar nyelven, sajnos, nagyon kevés munka áll rendelkezésünkre. Ezt 
a keveset azonban annál jobban kell ismernünk. Evangélikus vonalon csupán 
egy újabb munkáról tudok, Jung—Tekus—Veöreöis könyvéről: Hogyan ve
zessek vasárnapi iskolát? A svájci gyermekbibliaköri módszert ismerteti, főleg 
« szóbeli előterjesztés vonalán. Nagyon jól használható a vallástanítási gya
korlatban is. Református munka Gergely 'Ferenc említett, érdekes könyve 
tA beszélő kréta Isten szolgálatában. Pápa, 1939.1. A római katolikus vaüás- 
tanítási segédkönyvek közül — bár számunkra nagyrészt idegen anyagot kö
zölnek— kellő kritikával használva sok jé  indítást adhatnak Turmezei Ferenc 
könyvei (Jöjj el, Szentlélek Üiristen! :Bipest, Korda. 1940. Térképvázlatok a 
hitoktatásban. Bpest, Korda 1942. lElőkészítö oktatás az első szientgyónáshoz 
és szentáldozáshoz. Bpest, Korda 1947. Munkafüzet. U. o.)

A külföldi gyakorlati munkák közül elsősorban megemlítem a svájci 
JVinderknecht és Zeller könyvét (Kleine Methoidik ch.risttkhor Unterweisung. 
Zürich, Zwingli Ver. 1939), amely a svájci könyvakció során számos lelkétszí 
körzeti könyvtárba eljutott és ott elérhető. Ezenkívül a svédül tudók számára 
Joefsson könyvét ( Ett kyirkoar ipa taKtbacken. Stockholm 1946), amely az egy
házi év szerint halad és a rajzos feldolgozásban nyújt jó segítséget. A szim- 
bólikus rajzok módszerében iljőleg az említett Rudolf Koch könyvei adnak 
jó segítséget. De a nagyobb egyháizjmí vészéti munkákban (pl. az Evangélikus 
templomok c. kötetben) is találtunk ritmutatást az elinduláshoz.

Dr. Nagy Gyula.



Kis lelkipásztorkodástan
4. Fogadás és látogatás.

E fejezet keretén belül mindazt d  lehetne mondani, ami a pásztori 
szolgálat lényegére vonatkozik, és amit ennek a szolgálatnak a végzése' köz
ben szem előtt kell tartani. Épen ezért mindannak, amit eddig elmondottunk* 
több-kevesebb vonatkozása van erre a témára. A nyáj juhainak pásztori foga
dása és látogatása mintegy a keret, amelyen bélül lefolyik az a pásztori szol
gálat, amelyről az előzőkben szóltunk.

A pásztor szolgálata egyformán folyik le fogadás és látogatás keretén 
belül. Az is bizonyos, lrogy a két szolgálati ág, ha így nevezhetjük őket* 
egymást termékenyíti meg. A (hívek igazi pásztori, lelki ügyekkel csak akkor 
fogják felkeresni a pásztort, ha nem zárkózik el elefántcsonttoronyba, hanem 
sűrűn ott látják a maguk körében, házaikban is. Viszont a pásztor dolgozó
szobájában négyszemközt lefolyt beszélgetésekhez egyrészt eleve bizonyos tám- 

1 pontjai vannak a pásztornak, ha nem ott, a  fogadás alkalmával kelt először 
megismerkednie hívéivel, hanem kiindulhat abból a képből, gondolataiban 
visszatérhet ahhoz a képhez, amelyet látogatásai közben az illetőkről, család
jukról, egész környezetükről nyert. Másreszt pedig ezek a  fogadások eleve elő
készíthetik, sok esetten természetesen maguk után vonják a házakban tett 
látogatásokat.

Rá kell mutatnom azután ebben az összefüggésben is arra, hogy a  
szóban forgó keretek közölt végzendő, szorosan vett pásztori munka szervesen 
összekapcsolódik a pásztor igehirdető szolgálatával és ianító munkájával 
Eltekintve attól, hogy egyetlen igehirdetésből sem hiányozhatik a pásztori 
elem, mindegyükben meggyőző módon kifejezésre (kell julnia annak, hogy 
nem szónok áll a közönség elölt, hanem pásztor a nyája elölt! Csak épén 
megemlítem, hogy az ú. n. kazuális igehirdetések kiváltképen pásztori ige
hirdetések!

Az alábbiakban csak. a Iogszükségesebbdkre terjeszkedhetem ki és alig: 
léphetem túl az általános szempontok szűk keretét!. Aki valóban folytat pász
tori munkát, ezt meg fogja érteni.

I. A fogadásról szólva, első követelményként megállapítjuk, hogy a pász
torról tudniuk kell a híveiknek, hogy mikor található otthon. Ezért lesz el
kerülhetetlen, hogy különösen nagy gyülekezetekben -fogadó órákat ne álla
pítson meg. Igaz, hogy épen pásztori beszélgetéseik ezekben n fogadó órákban 
alig lesznek lehetségesek, hiszen tudjuk, hogy nagy gyülekezetekben, pl. váro
sokban, milyen tömegesen keresik fed a lelkészt egészen külsőleges dolgokkal. 
Ha az előszobában, vagy magában a fogadószobában egymás melleit ülnek 
„felek*1, várván, hogy rájuk is sor kerüljön, akkor nyugodt, csendes beszél
getésre, lelkek feltárulkozására, az igének a pillanatnyi egyéni helyzetnek 
megfelelő, jól átgondolt hirdetésére aligha kerülhet a sor. De a fogadó óra al
kalmat adhat lelki ügyekben is áz első érintkezés felvételére és arra, hogy 
a  tu la jdonképeni lelki beszélgetésre az alkalmas időt megbeszéljék.



Ez ;iz idő feltétlenül még aznapra essék! Nagyon nehéz dolog, hogy valaki 
lelki megniezlelenedésre rászánja magát! Ha ez végre míg történt, nem szabad 
neki alkalmat adni -arra, íhogy halogatás közben meggondolja magái! Épen 
ezért a fogadó órán kívül is, ha otthon van, bármikor rendelkezésre ke'l 
állnia a pásztornak. Az esti órákban is! Sőt egyenesen azt lehetne mondani, 
hogy este mindig otthon legyen található a pásztor! Lehetnek Nikodémuszok, 
akik a világ miatt csak ilyenkor mernek jönni. De lehetnek olyan Nikodé
muszok is, akikben az esti ónak termékeny csendje, amikor sok minden fel- 
bukkanik a '.élőkben, amit a nappal zaja és elfoglaltsága clkábított, és amikor 
a nyomorúság is rendesen ijesztőbb, mint napfény mellett, kényszerítő erővel 
ébreszti fel a pillanatnyi elhatározást, hogy most azonnal menjek a lelkész- 
licz. Ha okkor nem sikerül talál komitok vele, talán soha többé nem kísérlik 
meg ezt!

A Nikodémuszok utóit, jöjjenek bár nappal, vagy éjjel, különben is sír 
a pásztor lalke, ha -igazán pásztor. De olyan ritkán jönnek! E helyett első
sorban a fogadó órákon, de azokon túl is, a hívek lügyes-bajos dolgainak 
valóságos tengerében fuldoklik. Elvárják löle, hogy legyen akunizsnaosztogaló, 
ügyvéd, bíró, jegyző, gazdasági szakértő és közbenjáró százféle ügyben és 
ugyanannyi fórumnál. Van ebben a jelenségben valami örvendetes, mert mé
giscsak bizalmat árul el a hívek részéről De a veszély, amellyel jár, nagyon 
komolyan veendő! Nem szólván arról, hogy a pásztor erejét és idegzetét 
a legkeményebb próbára teszi, idővel fásultság és megalkuvás s-esz erőt rajla, 
a hívek pedig megszokják, hogy rendelkezésükre áll valaki, akii bármilyen 
ügyben mindenesként vehetnek igénybe, aki köteles is nekik mindenben szolga

latjukra lenni, hiszen ezért fizetik! Azért a pásztor mérlegeljen bölcsen, hogy 
meddig mehet a mindenben való szolgálalkészsóghen, és legyen bátorsága 
ahhoz, hogy bizonyos sorompókat állítson fel. ő  pásztor, akire nyáj bízatott, 
amelynek a számára idejének és figyelmének kell lennie, és amelynek, ha 
nincs hallása, hát nyitegatnia kell a fülét a pásztor szavának megbánására!

De azon a határon belül is, ahol nem pásztori ügyekben szolgál hívei
nek, egy pillanatrra sem szabad megfeledkeznie arról, hogy miért küldetett. 
Elvként fel kall; állítani azt a követelményt, hogy .báliki jön hozzá bármilyen 
ügyben, bölcsen, tapintatosan, nem erőszakoltan, mesterkélten, vagy kenettel- 
jesen, de mégis céltudatosan és félreérthetetlenül adjon annak az ügynek 
olyan beállítást és megvilágítási, hogy az illető érezze magát Isten színe elé 
állítva. Ez persze nem olyan egyszerű, műit amilyennek létszik. Sok-sok csüg- 
gesztő értetlenséggel találkozik, vagy még osüggesztőbb farizeuskodással, 
amellyel az illető simán belemegy a dologba, mert hiszen a pap előtt úgy 
kell lenni, m in tha ... Mégis meg kell kísérelni! Nem gondolok arra, hogy 
a lelkésznek minden alkalommal bibliai igéket kell idézgetnie. Ezek maguk
ban Véve a legtöbb ember számára már nem mennek tekintélyszámba. De 
hogy igék idézésének mellőzése eseten is az ige szemlélete jusson szóhoz a 
pásztor minden érintkezésében hívével, ez clmellözheteUenü! szükséges ahhoz, 
hogy neki ne legyen rossz -a kdkiismerole, a híve pedig érezze, hogy Istent 
akkor sem lehet kikerülni, ha valaki kikerüli a házát.

Lehet, hogy az a .pásztor, akinek megadatik, hogy bárkinek fogadásakor 
legalább a lelkipásztori beszélgetés árnyalatát adja a felékkel való érintke
zésének, talán idővel észreveszi, hogy nem keresik fel annyiféle ügyben. De 
kárpótlásul 'alán ugyanakkor megszaporodnak azok a látogatói, akiket lelki 
nyomorúságuk vitt el hozzá.



Könnyebbnek látszik a pásztor helyzete altkor, ha híveit kazuális ese- 
jekvények, keresztelésnek, esketésnek vagy temetésnek a bejelentése indítja 
•pásztoruk felkeresésére. Ilyenkor legalább megvan a kiindulópont a beszél
getéshez, ahonnan ennek már eleve mélyebb lelki tartalmat lehet adni. A 
valóságban azonban ilyen esetek is csak azért könnyebbek, mert kézenfekvő 
az irány, amelyet követni kell. A célhoz jutás épen olyan nehéz, mint bár
mikor. Talán még a reménység az, amely a kazuális .esetből kifolyólag meg
jelenő hívek látogatásakor inkább töltheti el a pásztort, mint máskor, — az 
a reménység, hogy az a mag, amelyet imost lelkűkbe hullat, ott bizonyos 
mértékig előkészített talajra talál. Azonkívül maga az eset és az a körülmény, 
hogy az érdekelt fél kényszerűségből, de mégiscsak ott volt a pásztoránál, 
megtörheti a jeget, amely eddig egymáshoz közeledésüknek útját állta, és 
kiindulása lehet idővel .gyümölcsöt termő pásztori érintkezésnek.

Néhány szóval rámutatunk arra az irányra, amelyet a beszélgetés az 
egyes kazuális esetek bejelentésével kapcsolatban természetesen követni fog

A keresztelés magától ráirányítja a figyelmet a  keresztség szentségének 
érteimére és jelentőségére. Erre híveink annak hatása alatt, hogy az egyház 
is végre többet kezd beszélni róla, mint előbb, legfeljebb még csak kezdenek 
ráébredni. Viszont nem szükséges részletezni, hogy épen a keresztség értel
mének a megértése (Isten előlegezett szeretete, a  megváltás befejezettségének 
záloga, .elkötelező volta stb.) igen-igen alkalmas arra, hogy nyomában ön
vizsgálat, elfecsérelt évek feletti bűnbánat, komoly megindulásra vágy vagy 
hajlam támadjon. Mert azt természetesen mondanunk sem kell, hogy a ke- 
resztelés bejelentésekor meginduló beszélgetés folyamán nemcsak a megke
resztelendő gyermekkel (kapcsolatban mondja el a pásztor azt, amit a ke- 
resztségről mondania kell, hanem nagyon komoly utalással arra is, hogy á 
keresztelést bejelentő felnőtt híve, — aki remélhetően nem a bába, hanem 
legalább is a gyermek édesatyja! —, maga is részesült a kereszts,égben! Az 
elmélyedés azokban a gondolatokban, amelyeket a beszélgetés folyamán érvé
nyesíteni kell, Isten kegyelméből igen üdvös hatást válthat ki a gyermek 
hozzátartozóiból. Megfelelő indításokat pedig ennek az elmélyedésnek az irá
nyítására bőven meríthet a pásztor Luther Nagy Kátéjának idevonatkozó 
részéből!

A házasságkötés személyes bejelentését talán még a legtöbb gyülekezet
ben illendőnek tartják a jegyesek. A keresztyén házasság tekintetében a mai 
szekularizált világban nem kisebb az énleilenség, mint a keresztség kérdésé
ben. De épen ezért nem kavésbbé áldott alkalom lehet Isten idevonatkozó 
mondanivalójának tolmácsolására a házasságkötés bejelentése.

Ez a mondanivaló abban foglalható össze, hogy ‘igazán boldog-' házas
ság csak keresztyén házasság lehet, keresztyén házasságot pedig csak keresz
tyén férj és feleslég, azaz olyan emberek folytathatnak, akik meg vannak 
váltva a bűn hatalmától. A beszélgetés folytatásában jó segítség lehet a kon
firmációkor kapott igére való hivatkozás, mint ahogyan általában is köny- 
inyebben folyik ez a beszélgetés, ha a pásztornak volt-konfirmandusaival van 
dolga.

Azt csalk érintem, hogy a jegyesek addigi hit- és erkölcsi élete is kell, 
hogy befolyásolja a beszélgetést. Ezen a ponton is tisztán kell látnunk, hogy 
nekünk pásztoroknak nemcsak jogunk, hanem kötelességünk is, hogy nyíl
tan rámutassunk olyan bűnökre, amelyekről a világ álszemér-smből, vagy 
cinkosságból hallgat. Nem könnyű a helyzetünk. Nem könnyű azért, mert az



egyház maga is sokszor hallgatott ebben a vonatkozásban is, amikor beszélni is 
ke llett volna, és nem könnyű azért sem, mert bátorság kell hozzá és nem 
szolgálja a népszerűséget, ha hízelgés helyett leleplezünk és olcsó széptevés 
helyett fedelünk és dorgálunk. De aki pásztor, az botját is érezteti a juhokkal, 
és akit pásztornáik ismertek meg a jnhok, attól azért elfogadják a botot is, 
lva nemcsak botot, hanem legelőt is kapnak tőle.

Nem térhetek ki részletesen vegyesvallásii párok, elvált jegyesek, addig 
vadházasságban éltek és egyebek különleges eseteire. Mindegyik ilyen külön
leges eset színezni fogja a pásztori beszélgetést. Azt azonban mégis külön isi 
hangsúlyozom, hogy pásztori beszélgetésnek csak ott van helye és értelme, 
aliof legalább az egyik fél a nyájhoz tartozik. Ha olyan jegyesek jelentkez
nek, akiknek egyike sem tagja egyházunknak, semmiféle tekintet sem bírhat 
reá arra, hogy a házasságkötés dolgában egyáltalában szóba álljunk velük. 
Sajnos, ennek hangsúlyozása egyáltalában nein felesleges. Az a szarelet azon- 
jian, amely olyan szolgálat végzésére akarna rábírni, amelyet az illetők egy
háza megtagad iőlüík, hamis szeretet és legalábbis az egyházunk iránt tanúsí
tandó szeretettel nem fér össze!

Haláleset bejelentésével kapcsolatban az arra való ráinutalás a köteles
ségünk, hogy a halálesetben Isten szólt és nyomatékosan akar szólni a hoz
zátartozókkal is. Talán ilyen esetben a legfogékonyabbak a lelkek az örökkés 
való üzenet befogadására. Vigasztalásra a legtöbb gyászoló szomjas. Perszd 
nem téveszthetjük szem elől, hogy a legtöbben megelégszenek a humanitás 
kereteiben mozgó vigasztalással, nem várnak többet és többé-kevésbbé merő* 
ven el is zárkóznak a több elől Volt nem is egy esetem, amikor a hozzátar
tozók nemcsak hogy zúgolódásai feleltek Isten ellen, hamun még gyűlölködő 
istentagadással is. Bölcsesség és — szeretet kell ennek ^hordozásához, a reá 
való reflektáláshoz. Amikor a szerelet és megértés hangján, de határozattal* 
utasítottam vissza az Istenre-támadást, megtörtént, hogy nyomban utána 
szánva-bánva tördelte kezét a zúgolódó.

Gyászesettel kapcsolatban talán a leginkább nyilvánvaló, hogy a tőle 
sújtottakkal való érintkezés nem szorítkozhntik az eset bejelentésekor folyta
tott beszélgetésre. Az is nyilvánvaló épen ezen a ponon, hogy a beszélgetés 
nem alkalnurzkcdhatik sémához. Közhelyeikként hangzó igék recitálásával nemi 
sokra megyünk. Ezek miég gyásztól sújtott híun emberek számára is akár* 
hányszor elvesztik színüket és erejüket. Az esetek számtalanok. Nem terjesz
kedhetünk ki rájuk részletesen. Még csak annyit, hogy a fájdalom mellett 
igen gyakran jelentkezik a halálesettől uneglátógátottaknál a bűnbánaf, vagy 
ennek legalábbis valamilyen gyenge rezdülése. Sokszor későn ébred feli a meg- 
halttal szembeni elmulasztott szeretet gyötrő tudata, máskor pedig a halál 
lénye, talán nehéz,- kínos halál végig&zemlélése ejti rémületbe az ittmaradta- 
kat, rémületbe a haláltól, de közvetve rémületbe az ítélő Istentől is. Amilyent 
irolióz szenvedést jelent az ilyen lelkiállapot a közvetlenül érdekeltek szá
mára, annyira kedvez az igazi vigasztalás, az evangélium, a bűnbocsánat igéje 
befogadásának.

Ha nem is várhatunk túlsókat a beszélgetéstől kazuáliák bejelentésére 
megjelenő hívekkel —- bár hagyhat azok lelkében mély nyomokat és legalábbis 
barázdákat téphet fel újabb és újabb magvetés számára •—, mégis meg kel! 
ragadnunk minden alkalmat, amely itt kínálkozik. Semmi esetre sem eléged
hetünk meg azzal, hogy bizonyos helyzetképet nyerjünk lcazuális igehirdeté
sünk számára. Ez a beszélgetés folyamán úgyis kialakul. De célkitűzésünknek



eleve és egyszersmindenkorra messzebbre kell terjednie. Tapasztalatból tudom, 
hogy a cél megközelítésének egyik legnagyobb ellensége a fogadó órák haj
szolt zsúfoltsága, mert az ilyen látogatások legnagyobb része szintén ezekre 
az órákra esik. De ezzel az ellenséggel ilyenkor keményen szembe kell szállni: 
Más látogatók ügye ilyenkor háttérbe szorul. Magunkat sem szabad átengod- 
minlk a sürgető idő unszolásának! Valaki egyszer azt mondotta, hogy a sze
retet annyit jelent, mint ráérni a másak számára. Mindenféle lelkipásztori 
beszélgetés pedig akkor lehet csak igazán azzá, ha szeretet, a nyomorultakat 
szánó és lelkűkért aggódó szeretet fűti!

Nem tartozik ugyan szorosan ide, de mégis ebben az összefüggésbe* 
említem az olyanok fogadását, akik űz egyházból való kitérésük bejelentésére 
érkeznek.

Azt hiszem, valamennyien, akik gyülekezeti lelkészek vagyunk, vagy 
voltunk, ismerjük azt a rossz érzést, amely úrrá lesz a pásztoron, lia egyszerre 
hármán jelennek meg nála. A legritkább esetben bizonyul tévedésnek a gyanú, 
hogy a három közül kettő a kitérésnél statisztáskodó tanú. Ez a rossz érzés 
és szomorúság azután ilyen cselben igen könnyen rossz útra viheti a pásztori. 
Arra indíthatja, hogy idegeskedve kurtán intézze el az ügyet, vagy épenség- 
gel dühkitöréssel támadjon hűtlen hívére. (Pedig egészen biztos, hogy ezzel 
nem ér el semmit sem! A legtöbb esetben ugyan semmiféle más eljárással 
sem bírhatja rá a kitérni szándékozót elhatározásának megváltoztatására, de 
ezt mégis meg kell kísérelnie.

A tanúk előtt megtörtént hivatalos bejelentést azért kövesse négyszem
közt lel'kipásztori beszélgetés. A tanuk rendesen berzenkednek ellene, jelen kí
vánnak lenni, de udvariasan ki lehet őket tessékelni azzal, hogy törvényes 
tisztüknek akadálytalanul eleget tettek, ami most következik, nem tartozik 
rájuk. Az áttérő pedig kedvetlenül, de rendesen marad. Nem volt egyetlen 
egy esetem sem, amikor az illető erővel kivonta volna magát a beszélgetés 
álól. Ezt jellemezze türelem és szeretet, bármilyen ok is húzódjék meg * 
kitérés szándéka mögött. Az okok lehetnek nagyon különbözők. A legritkáb
ban van szó hitbeli meggyőződésről, bár ilyen eset is akad. Legtöbbször 
tervbevett házasság, a római egyház hajthatatensága, talán anyagi előny re
ménye a kényszerítő ók. Előfordul, hogy vád hangzik el az ellen az egyház 
ellen ás, amelyet hűtlen tagja' elhagyni készül. Ez sokszor indokolt váddá 
lesz a pásztor hűtlensége dl len! Nem részletezhetjük az eseteket. Annyi bizo
nyos, hogy a beszélgetés eredménytelensége esetén sem mindegy, hogy milyen 
volt az utolsó benyomás, amelyet a távozni készülő egyházáról annak szol
gáján kei észtül szerzett! Válhatik még honvággyá is, amely egyszer vissza
hozza a tékozló fiút vagy leányt az elhagyott atyai hajlékba!

Az eddig említett látogatókon kívül, akiket külső körülmények visznek 
a pásztor fogadószobájába, vannak azért, akiket lelki nyomorúságuk indít- fel
keresésére. Hogy ezek sokan vannak-e, vagy kevesen, egy bizonyos mértékbe* 
függ attól is, hogy a gyülekezet a pászlor benyomását tudta-e nyerni te'kö- 
széről. Bizonyos, hogy vannak karizmatkius pásztorok. Az is bizonyos, hogy 
nem minden pásztor tud mindenki pásztora fenni. De hogy a nyájból sokak 
számára pásztorrá válhatik mindenki, ha karizmája elsősorban a lelkész! 
szolgálat más területére utalja is, ezt bizonyos bittel hihetjük! Hűség keli 
hozzá a Főpásztor iránt és szeretet a juhok iráni! A többit megadja a ke
gyelem és meghozza a tapasztalat.



Ennek köréből csak egyet emelünk ill ki: az emberismeretei. Azt lehetne 
mondani, hogy a pásztor tudjon a lelkekben olvasni. És tudja azokat meg
érteni! Jobban, mint ők maguk önmagukat! Azután ennek a megértésnek 
az alapján irányíthassa és vezetgesse őket a beszélgetés alatt.

Erre sem térhetünk ki részletesen. Csak még annyit, hogy' ne akarja a 
pásztor azt, aki felkereste, azonmód, azzal az első beszélgetéssel, erőszakkal 
célhoz juttatni! Ez a cél mindig, bármilyen képet mutasson is a lelki nyo
morúság, az Istennel való megbétkülés. Ez pedig, egyet jelent a bűnbocsánat 
elfogadásával. Ennek emberi feltétele a bíinbánat. Azt is mondhatnák: a 
gvónás!

Megtörténhetik, hogy mar az első alkalommal is váratlanul ebben telje
sedik ki a beszélgetés. De tudjon a pásztor várni! Jézusról1 sem meríthetjük 
,iz írás tudósításai alapján azt a benyomást, mintha mindig azonnali meg
fordulásra unszolta volna rábeszéléssel az egyeseket, akikkel pásztorként állt 
szemben. Mintha inkább szent tartózkodással' kezelte volna a lelkeket. Csak 
egy példát említünk: a gazdag ifjú példáját. Ezt az ifjút Jézus, Márk 10, 21 
szerint, megkedvelte, megszerette. Mégis hagyja, hogy az megszomorodva tá
vozzék, Nem hívja vissza, nem beszél a lelkére. Mintha bíznék tenne, hogy 
amit neki mondott, majd felkavarja a lelkét és ott elvégzi a maga munkáját, 
fia azután belső viaskodás és meghurcolt lelki küzdelmek után tér vissza, 
maradandóbb és gyökeresebb lesz a fordulat, mintha erős nyomás alatt gyors 
feUúngolás következett volna be.

Ugyanez a bölcs tartózkodás és a bizalom, hogy az ige és az Isten Lelke 
majd elvégzi a maga munkáját,..biztassa a pásztort arra, hogy tudjon várni! 
Gondoljon arra, hogy minden léleknek megvan a maga töriénete! Ez! a tör
ténetet ás Végeredményben Isten irányítja. Ha még nincs itt az ideje, hogy 
célhoz juson, a pásztor ne akarjon egész, szakaszokat átugomi, ill. letörölni 
belől:1. Fontos az, hogy az egyszer felvett érintkezés a saját hibájából ne 
szakadjon meg! Ha az, aki eljött hozzá, nem jön el újból, menjen1 utána! 
És harcoljon ’érte belső szobájában!

A pásztori fogadással kapcsolatban hadd mutassak rá röviden arra, hogy 
nem mellékesek a külső körülmények sem, amelyek fogadják és körülveszik 
a pásztor- látogatóját Ahogyan fogadják az előszobában, már fokozhatja bi
zalmát, vagy növelheti bátortalanságát Ebben a tekintetben1 a  papné,. ha ő 
az, aki az elökzoba ajtját kinyitja (városi viszonyokra gondolák!|, fontos 
missziót teljesíthet! Egy kedves mosoly, pór meleg szó már eleve jótéte
ményként hathat beteg lelkekre. Viszont morc tekintet, a pap .sok dolgára 
való utalás, eleve megkeméiiyfthet reménykedő szíveket. A kint az előszobában 
szerzett benyomást azután megerősíti, így vagy úgy az a mód, ahogyan a 
pásztor fogadja hívét. Szól hozzá a fogadószoba csendje is, vagy jvadig a 
szomszédos szobából áthallalszó lárma. Lelkipásztori beszélgetés csak olyan 
szobában folybaíik le, amelyben a látogató bizonyos tehet a felől, hogy sem 
a falnak, sem pedig a szomszédos szobának nincsenek fülei!

2. Témánk második része a lelkipásztori látogatás. Ezt a tárgyat még 
kevésbbé meríthetjük ki, mint a fogadás kérdését.

Először is határozottan le kell szegeznünk, hogy a hívok pásztori meg
látogatására szükség van! Elvileg azt kellene mondani, hogy évenként leg
alább egyszer jusson el a pásztor minden családhoz akkor is, ha látogatását 
nemi váltja k: valamilyen különleges alkalom. Tudom, hogy ez pl. városi,



különösen nagyvárosi gyülekezetben lehetetlen, nem szólván a szórványgyiii- 
lokezetékről. Egyszerűen hiányzik hozzá az idő, nemcsak a híveknek területi 
szétszórtsága miatt, hanem az időnek a modern egyházi életből adódó zsúfolt 
megterheltsége miatt is. Vannak belső akadályok is. Az értelmiségiek merev 
elzárkózása, előítélet munkáséin bereknél és nincsteleneknél sokszor egyszerűen 
bezárja az ajtót a pásztor előtt. Mégis meg kell kísérelni a tehetetlent isf 
Aki pásztor alkar lenni, annak látogatnia kell a híveket! ^Először is azért, 
mert a Krisztus szerelme szorongatja és a jó pásztor utánamegy a juhoknak, 
ha a hívásra nem hallgatnak. Másodszor pedig abból a megfontolásból, hogy 
pásztori miunkát még abban az esetben is, ha őt keresik fel lelki ügyekben, 
igazán eredményesen csak akkor lehet végezni, ha ismeri juhait már előbb is.

A pásztor látogatásának mindig pásztori jellege van. Ez nem jelenti azt,, 
hogy minden látogatásnál feltétlenül elő kell kerülniük a centrális kérdések
nek. De igenis jelenti azt, hogy még a külsőleg talán társadalmi jelleggel 
bíró látogatások alkalmával sem feledkezik meg egy pillanatra sem pásztori 
viszonyáról, juhairól. Ennek szem .előtt tartásával vigyáz magára, magatartá
sára, beszédére és a pásztor szemével nézi a melátogatottakat, azok magatar
tását, beszédét és minden külső körülményét. Towcr Vilmos, a magyar katho- 
licizmus egyik legtermékenyebb jelenkori írója, nagyon meggondolkoztató ese
tet mond el egyik könyvében. Egy katholikus ember halálosan megbetegedett. 
Felesége hiába kérlelte, hogy gyónjék meg. Pedig vallásosnak ismerték, sűrűn 
érintkezett is papokkal. Végre megmondta húzódozásának olkát: „Idegen pap 
előtt meggyónnék. De a plébános úrral és a káplán urakkal mindig csak 
kártyáztam és ha most 'ezekkel az urakkal a bűneimről és az, örökkévalóság
ról keltene beszélnem, talán még el is nevetném magam." Ezt később a plébá* 
ncsnak Is megmondták és ez kénytelen volt szégyenszemre a szomszédos 
helységből papot hozatni. De mire az megérkezett, híve meghall Nem keli 
épen a kártyázásra gondolni, amikor azt mondjuk, hogy a pásztor látogatásai 
alkalmával maradjon meg mindenben pásztornak. El lehet gondolni azt is, 
hogy ha látogatásai alkalmával csak társadalmi embernek, vagy akár csak 
a féle jó embernek ismerik meg hívei, ki maga sem árul e! lelki mélységet, 
mondjuk egyszerűen: minden tekintetben hitből fakadó világ- és emberszem- 
Téletet, akkor igazi lelki nyomorúsággal nem fognak őhozzá fordulni, hanem 
— a s'zonaszádban keresnek majd segítséget. Mondanom sem kell, hogy nem 
tartom szükségesnek a pásztor modorában és magatartásában a magasmeliény 
merevségét. Sőt! De az igazán hívő ember minden természetessége mellett is. 
érződjék rajta, hogy más, mint a világ, és nemcsak a szószéken, hanem a. 
mindennapi életben, akár társaságban is, az a világ lép benne az embereik 
közé és kínálja fel magát nekik, amelyben feltétlen Űr az Isten. Ha látoga
tásaikor alkalom kínálkozik, hogy ezt szóval is megmondja, boldogan fogja 
ezt az alkalmat megragadni. Ha nem, akkor legalább is arra volt lehetőség, 
hogy látogatása után az a benyomás maradjon vissza, hogy ez pásztor, aki 
előtt bizalommal fel lehet tárni a lélek legtitkosabb, legfájóbb rejtekeit is. 
És ki mondhatná, hogy ha csak ez történt, akkor a látogatás nem volt pász
tori látogatás!

Ezzel megmondottuk már, hogy a pásztor látogatásának sokszor csak 
előkészítő jellege van. De erre az előkészítésre is szükség van. Szükségé 
van erre nemcsak a nyájnak, hanem magának a pásztornak is. Meg kell 
ismernie látogatásai után a gyülekezet lelkét. Mert van lelke a gyülekezetnek 
is! Meg kell ismernie a családok szellemét. Mert ez is valóság és formálja



a  család tagjait! És amennyire lehetséges, meg kell ismernie az egyeseket is. 
Az egyeseknek ez az ismerete természetesen1 nem szorítkozhatik felületes sze
mélyes ismeretségre. Tudom, hogy nagy gyülekezetekben még ez az elemi 
feltétel is jó .esetben csak évek múlva valósulhat meg. Mégis újból modnom, 
liogv ebben a tekintetben is célul ki kell tűznünk a lehetetlent is, ha nem 
elégszünk meg azzal, hogy a lelkészi hivatal vezelői legyünk, hanem pásztorok 
akarunk lenni!

Azt nem is kell külön hangsúlyoznunk, hogy a hívek látogatásában 
semmiféle különbséget nem szabad tenni társadalmi osztályok, befolyásosak 
és névtelenek, politikailag ilyen vagy olyan érzületűek között. Arról még 
lehet szó, hogy azoknál, akik a pásztor közelebbi munkatársai, tehát egyliázi 
alkalmazottaknál, presbitereknél, a  többit megelőzően tesz látogatást, mert 
• zdknek és körülményeiknek megismerése valóban sürgős. Egyébként azonban, 
tűi egyáltalában lehet különbségről szó, azt kel] mondanunk, hogy különös 
figyelemre tarthatnak számot épen a világ bolondjai, erőilenjei, nemtelenjei és 
megvetethjei (L I. Kor. 1, 27—28-11). Ide sorolhatjuk az egyháznak és esetleg 
a pásztornak személyes ellenségeit is! Az utóbbiak pl. papiválasztás után még 
évekig akadhatnak. Megnyerésükre nincs más mód — de ez a mód hatásos! —, 
mint a pásztor szeretető, amely mindent el tud felejteni.

Egyébként pedig, ha valaki megkezdi a nyáj rendszeres meglátogatását 
ezt az állás elfoglalása után évek múlva is meg lehet tenni, mert jobb 

későn, mint egyáltalában nemi —, akkor legegyszerűbb területi beosztás sze
rint eljárni és a látogatásokat az utcák egyik végén kezdeni és végigmenni 
bennük. Hasznos ez az eljárás abból a szempontból is, hogy főleg nagyobb 
városi gyülekezetekben így rábukkanhatjuk a pásztor lappangó, rejtőzködő 
juhokra is, akik meghúzódnak a tömegben és ki akarják kerülni egyházuk
nak mind anyagi, mind lelki igényeit velük ,szemben. Ha semmi más nem 
történt ilyen látogatási kampány alatt, minthogy néhány ilyen mindenképen 
szétszórt juhára talált rá a pásztor, akkor is sók történt! Mert idővel öröm 
lehet az angyalok között épen egy-egy ilyen megtalált juhocskának meg
mentése felett!

Az ismerkedést és azután az állandó kapcsolat ápolását célzó látogatá
sokon kívül bőven adódik alkalom bizonyos esetektől kiváltott látogatásokra 
is. Általában azt lehel mondani, hogy a hívek egyéni pásztorolása mellett, 
amely természetesen minden pásztori munka végső célja és igazi lényege, 
külön gondjának kell lennie a pásztóinak a. családok pásztorolására.

A család jelentőségéről az egyén lelki fejlődése szempontjából, valamint 
a biblikus szemlélet szempontjából itt nem szólhatunk részletesen. Azt az 
ismert lényt is épen csak érintem, hogy az annyira életfontosságú családi 
egységet hogyan morzsolgatia és bontogatja a modern étet. De épen a család 
jelentőségéből és a reá leselkedő veszélyek meglátásából következik, bogv 
a családok éleiének minden jelentősebb fordulópontján, vagy válságánál kü
lönösképen szükséges, hogy érezzék életüknek Istenre utaltságát, Istennek ki
szolgáltatottságát és azt, hogy Istennek különösen minden fontos mozzanat
tal, amely a csa’ád életében' előfordul, van mondanivalója, és hogy végső 
mondanivalója mindig a hazahívás, a megtérésre, hitre hívás! Ezt tolmácsolni 
minden adódó alkalommal, van hivatva a pásztor.

Az alkalmak közül a legfontosabbak a házasságkötés, gyermekszületés, 
konfirmáció, valamiféle sorcsapás (vagy akár az. ellentéte, valamilyen nagy



öröm), betegség, haláleset Az az ideális állapot, -ba a pásztor minden ilyen, 
alkalommal látogatási lehet a családnál. Hogy többször megtehetnék a pász
torok, mint ahányszor valóban megteszik, arról meg vagyok győződve! De 
arról is, hogy megtapasztalnák az áldását is ennek és, nem kellene annyit 
keseregniük fáradozásuk meddőségén!

Az egyes alkalmakkor teendő látogatásokról nagyon sokat lehetne mon
dani, de kénytelen vagyok a legszükségesebbekre szorítkozni. Néhány szem
pontra, amely a kazuáliákból folyó látogatások alkalmával is előtérben ált,, 
már rámutattam a pásztori fogadással kapcsolatban.

A házasságkötés természetes kiinduló,pont ja egy-egy csatád pásztorolásá
nak. A családokkal való érintkezés fenntartásának -pedig-, a szülők Szívéhez 
vezető út megtalálásának legtermészetesebb és legkönnyebb módja ,a gyer
mekekkel való törődés. Ezért a  családok pásztorolása szempontjából is döntő 
jelentősége van a  pásztor vasárnapi iskolai (gyermekblbliaköri) munkájának. 
Ez akikor is, lia segítőtársai vannak, az ő munkája kell, hogy legyen.

A konfirmáció alkalmával, már az oktatás folyamán! leendő látogatásai 
amellett, hogy a családokkal való kapcsolatot erősítik, a konfirmandusokkal 
való pásztori foglalkozásához is nyújtanak igen értékes támpontokat, mert 
egy-egy konfirmandus a mellett, hogy önálló egyéniség, egy-egy bizonyos 
családnak is a gyermeke és azért is olyan, amilyen', mert épen ennek, vagy
onnak a családnak a gyermeke,

•Az egyes sorscsapásokkal kapcsolatban, amelyek pl. elemi csapás for
májában érhetik a családot, megemlítem, hogy Isten üzenete mellett tudjon 
a pásztor külső segítséget is hozni! Ez lehetséges lesz, ha gyülekezete valóban 
keresztyén gyülekezet, azaz szeretetközösség is, amelynek tagjai egymás külső 
jólétéért is felelősséget éreznek. Ennek a közösségi tudatnak az ápolására 
azért a pásztornak egész munkájában (különös figyelmet kelt fordítania!

Kissé részletesebben szólok a beteglátogatásokról. Nem mintha -ezzel is 
alá akarnám támasztani azt az általános fellövést, hogy a látogatások a há
zakban a betegek meglátogatására szorítkozhatnak. Igaz, hogy a hívek sokszor 
tulajdonképen csatk azt várják el lelkészüktől, hogy ezeket a látogatásokat 
végezze. He ezeket a látogatásokat ezután elvárják! Hanem azért szólok itt 
róluk bővebben, mert amikor beteg valaki, sohasem lehet tudni, ivem az utolsó 
alkalomról van-e szó, hogy meghallja az Isten hívását. Ezért fontos, hogy 
a pásztor ezt az alkalmat felhasználja és jól használja felt

De hadd mutassak reá épen ezzel kapcsolatban is arra, hogy a pásztor
nak már az egészségesekkel is törődnie kell, hogy helyesen kezelje azután 
őket, amikor megbetegednek. Mert az, hogy valakinek betegségében is meg
adjuk lelki szempontból azt, amire szüksége van, feltételezi, hogy helyes 
képünk legyen róla, mint egészségesről A legtöbb pásztor a betegágyaknál 
azért -olyan gyámoltalan, azért merül ki tevékenysége általános vigasztalgaíás- 
ban — amihez különben nem kell valakinek lelkésznek lennie! —-, azért követ 
el annyi hibát és azért kénytelen annyiszor megterhelt lelkiismerette l  távozni, 
mert épen csak a betegekkel törődik mlég valamelyest, az egészségesekkel 
pedig alig. Az is természetes, hogy megjelenése a betegszobában nem okozna 
annyiszor ijedelmet, nem fogadnák a betegek annyiszor a rémült kérdéssel: 
„Hát már ennyire vagyok?'' —, ha már előbb is sűrűn megfordult volna 
ugyanabban a házban.



A betegeken kifejtett pásztori munkának az a célja, hogy segítséget 
nyújtson a betegnek betegségéihez való helyes beállítottsága elnyerésében. 
Nem a halálra való előkészítés a cél! Ez csak közvetett cél lehet. A betegség
hez a helyes viszonyt pedig akkor nyeri el valaki, ha azt Isten kézéiről veszi 
és meglátja azt a célt, amelyet Isten vele szolgálni akar.

Ennek a célnak lehetnék kézzelfoghatóan szembetűnő vonatkozásai is. 
Isten azt akarhatja, hogy a  beteg ébredjen bűnének tudatára, ha bűnéivci 
maga idézte elő betegségét. Azt is akarhatja, hogy legyen' ideje az. odafent' 
valókra való gondolásra, mert erre a munka hajszájában nem szakított magá
nak időt. Mindenképen pedig azt akarja, hogy a betegség felfigyeltesse a be
teget, Őreá, Istenre irányítsa gondolatait, arra, hogy milyen viszonyban is 
van ő tuiajdouképen Istennel, és hogy betegsége intelem arra, hogy ezt a 
viszonyt rendezze, — ha megvan, erősítse.

A pásztornak « betegágy mellett az a  kötelessége, hogy mindezt meg- 
érttesse a beteggel. Akkor is, ha nem halálos betegségről van szól Ezért nem 
közvetlen célja az ilyen szolgálatnak a halálra való előkészítés. De ezért nem 
is szabad szolgálatának akkor, mikor nem halálosan beteggel van dolga, ki
merülne abban, hogy azt biztassa, vigasztalgassa, locseadesítse. Ezt meglehetik 
mások is. Neki tudnia kel!, hogy könnyű betegség esetén is így kellene szólnia 
a betegnek betegségéhez is: „El nem bocsátlak, míg meg nem áldasz ciigeint“~ 
Mert minden betegségben áldást tartogat készen Isten az ember számárat 
Ezt az áldást elnyeri a  beteg, Iha betegségén keresztül is megismeri Istenben 
a szüretet Istenét, aki tclkintet nélkül a betegség nemére és kimenetelére 
szerelet Istene, mert törődik vele, várja őt és Magának akarja őt! Az örökké
valóságban is, ha annak küszöbére érkezett. De az időben is, ha meggyógyul. 
Azért végeredményben a  betegágy mellett sincs más feladata a pásztornak, 
mint az, hogy hirdesse az evangéliumot, az örömhírt az Isten szeretetéröt. 
Ezért a beteglátogatásnak nem kell, nem is szabad komor hangulatban le
folynia. A helyzet minden komolysága mellett is a pásztor munkájának 
nyomán fel kell ragyognia cgy-cgy sugarának az Isién szere tele Ideit való 
örvendezésnek! Hogy még egyszer megemlítsem Lóbe nevét: ő értett, ehhez- 
az, evangéliumhirdetéshez! Gyülekezetében érért valósággal szállóigévé lett, 
liogy Neuendcttelsauban még meghalni is jó!

Nem vagyunk valamennyien Löhck! Azért annak magvalósítása, amit - 
a pásztori szolgálat lényegéről mondottunk, betegágyak mellett nem könnyű 
A már említett „szynesis“ nélkül lehetetlen1, fis lehetetlen, ha nem tanulunk 
bele, tehát nem gyakoroljuk minden belső gátlás ellenére is buzgón, önifel- 
áklozóan. Ezek a gátlások sokfélék és lehetnek igen nagyok: irtózás az undo
rító betegségektől, tehetetlenség érzése, félelem a fertőződéstől stb. mind- 
megannyi akadály, amelyet le kell győzni. De ha ez sikerül, a tapasztalat 'fáj
dalmas kudarcok irtán !s előbbrevisz benniünikctt

A továbbikban már csak néhány szempontra mutathatok reá. Egyetlen
egy látogatás a betegágynál sem ifog célhoz juttatni. A látogatások annál sű
rűbbekké és sűrűbbekké válnak, minél válságosabbra: főidül a betegség, na 
csak néhány percig tarthatnak is. EUentál'iás esetén is hangozzék az ige a 
beszélgetésbe belefűzve, vagy cszméltetőnek búcsúzáskor'

Halálosan betegeknél, ha csak lehet, legyen ott a pásztor a haláltusá
nál. Ez számára is a legnehezebb, de a haldokló számára o legszükségesebb. 
Tapasztalatból tudom, hegy ilyenkor mit jelent egy-egy ige, amelyet a pász
tor hangsúlyozottan elmond. Az eltorzult vonásokon is visszatükröződik a-
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hatása! Sokszor olyankor is, araikor a haldokló látszólag már nincs is ön
tudatánál. Az agonizálás helyes megítéléséhez különben is hozzátartozik az 
o* ismeret, hogy utoljára a hallás mondja fel a szolgálatot. Először a látás 
homályosul ell Amikor a  beteg panaszkodik, hogy nem lát, esetleg fényes 
nappal kéri, hogy gyújtsanak lámpát, akkor ez a legbiztosabb jele annak, 
hogy megkezdődött a haldoklás. Viszont látszólagos eszméletlenség állapotában 
rs működik a hallás, sokszor gyengén a tudat is. Ezért ilyenkor is vigyázzunk 
arra, hogy haldokló környezetében ne essék szó olyasvalamiről, ami bánt
hatná.

Ha nem volt jelen a pásztor a halál beálltakor, minél előbb keresse fel 
\ halottas házat. És nézze meg a halottat, amire különben is rendesen meg
kérik a hozzátartozóik. Hasznos dolog halottak arcába nézni! Az ilyen arcok 
is bőszéinek! Láttam már halott arcokat, amelyeken földöntúli békesség öm
lött ol. De láttam olyanokat is, amelyekre rémület, a pokol irtózata fa
gyott reá!

Még két részletkérdést! Az egyik az úrvacsorára vonatkozik. Ez nem 
halotti szentség! Azért — mivel nem hat ex opere cperato -— csak akkor 
nyújtsuk, ha a beteg is kívánja és eszméletén van. Ezt hangsúlyozni felesle- 
•gcsnek látszik, de a hozzátartozók sokszor erőltetik akkor is, ha ez a két 
ú t tétel nincs meg.

Jó, ha bekapcsolódnak a hozzátartozók is! Hiszen a lelkűk erősítésére 
szükségük van nekik is! És sokszor kirívó módon bűnbocsánatra is! Meg- 
v nidítő dolog, hogy ilyen úrvacsorák alkalmával milyen bocsánatkéréseknek 
•lehet tanúja az ember, nem is a beteg, hanem a hozzátartozók részéről!

A másik kérdés, amelyet még érintünk, a beteggel való imádkozó< 
kérdése. Amit általában az imádkozásról mondottunk, vonatkozik ide is. 
Csak annyit fűzünk itt hozzá, hogy az imádságban történjék megemlékezés 
azokról is, aikik hasonló nehéz helyzetben vannak, betegek, vagy ugyannak- 
kor néznek szembe a halállal.

Még csak annyit, hogy a pásztor folytatja látogatásait akkor is, ha a 
beteg meggyógyul. A rekonvaleszcenciu állapotábon az ember lelke talán a 
legfogékonyabb és leghajlékonyabb. Azonkívül a hála érzése talán még « 
veszély tudatánál is hatásosabb indító erő lehet a meginduláshoz Isten felé

Befejezésül még valamit. Gondolnak-e a pásztorok arra, hogy felelősek 
•olyan egyes lelkekért is, akik nem tartoznak szorosan egy család kötelékébe 
sem1: a háztartási alkalmazottakért, a szobaurakért, olyanokért, akiket családi 
kötelékek fűznek ugyan másokhoz, de a családi látogatások alkalmával alig 
érhetők el: pincérekért, sofförökért, vasutasokért? És hány pásztornak jutott 
már eszébe, hogy keresse a kapcsolatot a gyülekezetében csak átmenetileg 
megfordulókkal, akiknek nincs is saját gyülekezetük, mert nincs otthonuk 
sem: színészekkel, komédiásokkal, cirkuszosokkal stb.-vel? Akadnak ezek kö
zölt is evangélikusok! Mindenek felett pedig megkeresztelt evangélikusok! 
Ezek is juhai a Főpásztornalk és a lelkűk, higgyük el sokszor sir a pásztor 
után, mert emberek. Embernek lenni pedig annyit jelent, mint bűnözni és 
szenvedni!

Ezeknek a fejtegetéseknek egyik célja az volt, hogy a pásztorok megint 
egyszer szembenézzenek a rájuk nehezedő felelősségükkel. Ezt a felelősséget 
csak akkor lehet elhordozni, ha nem vádol, 'hanem vigasztal á Főpásztor 
szava: „Ami tőle telt, azt tevé." (Mk. 14, 8.) Budaker Oszkár
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de a sorozat így is töretlen egész.

2. A bűn nem jár egyedül.
Máté 14. 3—4.

Egy-egy szó nagyon sokat tud eltakarni, de nagyon sokat tud elárulni 
is. Néha olyain egy szó, mint egy kinyitott ablak: belátná rajta keresztül az. 
ember legbelső életébe. Az a pár szó, amit. most felolvastam Isten igéjéből*,, 
szintén ilyen áruló szó. Ablakot nyit és rajta betekintünk nemcsak Heródes,, 
hanem az ember életébe is. Üzenete ebben a mondatban foglalható össze: 
a bűn soha nem jár egyedül.

A felolvasott ige megint egy megnyíló ablak, amelyen keresztül be
tekintést nyerünk, mint áruló szavaikon keresztül, a dolgok lényegébe. Üzenete 
ebben a mondatban foglalható össze: a bűn soha nem jár egyedül.

A bűn nem járt egyedül Heródes életében sem, Heródes feláldozta föld: 
dicsőségéért a mennyei dicsőségét. Hogy ezen a földön királynak nevezzék., 
odaadta mennyei örökkévaló koronáját és hazafiul becsületét is. ( t v )  De. ha azt 
gondolta, hogy ezzel bűnei után pontot tehet, mert ennek a bűnnek követ
keztében már elérte azt, amit akart, akkor nagyon tévedett. Meg kellett, 
látnia, hogy az ember a bűnöket csak él,kezdheti, de meg nem állíthatja. 
A bűnt, amely reám leselkedik — amint Kaimnak mondja az Ür —, csak 
bebocsáthatom a szívembe, de ahhoz, hogy a bebocsátott bűnt kiűzzem, már 
nincs hatalmam. Aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek. A bűn a rabigába 
hajtó erejét mindig aibban mutatja meg, hogy 'rákényszeríti az embert ín. 
bűnre. A bűn nem jár egyedül. Vannak állatok, amelyek egyedül járnak. A 
fülemüle egyedül trillázik, a pacsirta is egyedül dicséri Istent, a varjú és 
lompos farkas azonban mindig csapatostul jár. A bűn is ilyen. Mindig tömeg
ben jár.



Mi történik Heródes életében? Egy alkalommal, mikor Jeruzsálembe 
megy, a Róma: felé vezető úton meglátogatja testvérét, Füiöpöt és feleségét, 
a nagyravágyó Beriódiás.t, és leányait: ai szép Salomét. Nyilvánvaló lesz előtte 
az asszony boldogtalanságai, akii azért boldogtalan, mert a férje nem fejedelem. 
Fülöp is a nagy Heródes-családból, való, de a szürke Heródies»k számát sza
porítja. Neki nem hízelegnek királyi titulussal emberek és ez bántja a felesége 
hiúságát. Észre sem veszi Heródes, mint szövődik viszony közte és Heródiás 
sózott és beleesik a másik bűnbe: a házasságtörésbe. Elcsábítja a testvére 
feleségét. Bűnös viszonyba kezd és megáűapodiiak, hogy mikor visszatér 

Jeruzsálemből, akkor. elkergeti hites feleségét és magához veszi, megszökteti 
Heródiást -Salomévaí. együtt. A bűnre jön a bűn. A dicsőségvágyért elköve
tett bűnbe beueszövődík a házaisságtörés bűne, még pedig egy minősített 
bázasságtörés bűne, ahol az édestestvére feleségét csábítja el. Eddig csak a 
-saját becsületét adta el a dicsőségért, most bele tapos' a testvére családi 
ételébe is.

Ezt követi az új bűn: a  vakság bűnei. Most már nem érez semmiféle 
gátlást abban, hogy járjon testének kívánságai szerint. Széltében-hos&zában 
mondogatja,, hogy Heródiást maga mellé veszi. Fülébe jut feleségének is. 
El is menekül, meg se várja, hogy hazajöjjön Jeruzsálemből és magával 
hozza a szeretőjét. Heródes nem törődik már a látszattal sem. Nem titokban, 
szeretőnek tartja magánál Heródiást. a .maga teste gyönyörűségére, hanem 
odaültek! a feleségének járó királyi trónusra. Bűnt bűnre halmoz. Annyira 
elvakul és szemtelenné lesz. bűnében, hogy azt gondolja: akik nem mertek 
szólni azért, hogy ő hazaárulóvá lett, azok nem fognak szólni azért sem, 
ha házasságtörő lesz, és a bűn csak akkor bűn, ha szóvá merik tenni, de ha 
nem merik, akkor nem is bűn. Most. már nem törődik azzal sem, hogy bót- 
ránkoznak-e fölötte, vagy nem. Túlteszi magát azon, hogy mit mondanak az 
emberek. Azon már régen, túltette maigát, hogy mit mond az Isten. íme, a 
bűn nem jár egyedül.

Ugyanezt látjuk Júdás történetében is. Júdás sem azzal kezdte, hogy 
elárulta az Urat. Reá volt bízva az apostoliak pénze, ő kezeibe a testvéri, 
közösség kasszáját. Kevés volt neki a becsületes úton szerzett pénz és hozzá
nyúlt a közös kasszához, a tanítványok és a Krisztus pénzéhez. „Elcsent 
beiőle“, ezt a kifejezést használja János. Nem valami nagy összeget vett el 
előszőr, csak annyit, amiről, azt gondolta, hogy majd vissza tudja tenni. 
Azután beleesett a tolvajok tőrébe és mindig többet vett el, mint amennyit 
vissza tudott tenni. Mikor Mária megkente az Urat halála előtt a bethánáaá 
hajlékban, akkor már nagy hiánya lehetett az apostolok kasszájának, mert 
akkor Júdás már védelmére kéj a kasszának s azt mondja, hogy ostobaság 
széttörni a drága szelencét s a sok pénzt érő olajat ráönteni Jézus lábaira, 
mikor azt értékesíteni lehetett volna s a pénzt szétosztani p szegények között. 
Akkor már neki a 300 pénz, az olaj ára, azért kelleti volna, hogy a hiányt 
pótolja. Júdás valószínűleg félt attól, hogy kitudódik az, hogy ő lop s így 
jutott arra a gondolatra., hogy áruba bocsássa az Urat, a legdrágábbat, aki 
öt a legjobban szerette. Hajlandó volt. árulóvá lenni azért, hogy pénzhez jus
st®'. Látjátok a lejtőt, amint csúszik rajta egyre lejjebb?! A bűn nem jár 
egyedül. Először elcsen egy-két pénzt, előbb tolvaj lesz, azután hazuggá 
•válik, mert bizonnyal hazudott arról, hogy mennyi pénz van a kasszában. 
Azutáni áruló tesz. belőle és végül öngyilkos tesz. Mert a bűn soha nem jár 
egyedül. Kezdeni kezdhetek a bűnnel, de végezni' nem tudok vele. Végezni 
a  bőn végez velem.

1 1 2
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Ha tovább nézzük -a* nagyítót történetét, ugyanezt tótjuk elénk áüani 
a főpapok történetében is. A főpapok sem ott kezdték, hogy hamis. tanuk, 
segítségével halálra ítélték Jézust. A nép beszélt Jézusról s fülükbe jutott 
ez a mondat: Nem úgy tanít mánkét, mint. a farizeusok és írástudók, hanem, 
úgy, mént akinek hatalma van. Mindez igen sértette a hiúságukat így kez
dődőit a dolog: helyet adtak a szívükben a hiúság és féltékenység érzésének.. 
Azután a/, érzésből tett szó. Ki tudja, melyikük volt az, aki először mert 
hangot adni annak, hogy nem lettet tűrni tovább, hogy Jézus maga köré 
gyűjtse a sokaságot. — Azután tett belőle irigység. Az irigységből tett össze
esküvés. Az összeesküvésből tett hamis tanuk keresése. A hamis tanuk. kere
séséből lett Júdásnak árulásra való rábírása. Azután az egészből tett egy 
komédiává aöjasított bírói tárgyalás, amelyen előre megvolt az ítélet, mielőtt 
a tárgyalást megtarthatták volna. Azután jött az alattomos árulkodás Pilátus 
előtt s lett az egészből a szerencsétlen nép fellazítása, hogy követelje Krisz
tus megfeszítését^ és tett belőle a végén gyilkosság. Mert a bűn soha nem 
jár egyedül.

Ha túlinézünk a nagyheti történetein, akkor elvi általánosságban is ott. 
áll a nagy igazság: a bűn. nem jár soha egyedül.

Jézus mondott egy példázatot a megtisztított szívről, amelyből a gonosz 
leiket kiűzték, de üresen hagyták a szívet. A szívből kiűzött gonosz a pusz
tában bujdokoi s mikor látja., hogy a szív önzetlen, nem megy vissza mind
járt, hanem keres társakat, magánál hétszerte gonoszabbakat és azokkal 
együtt foglalja el a szívet, melyet üresen hagytak. Az ilyen embernek' ar 
második állapota hétszerte gonoszabb tesz az elsőnél. Ez a bűn természete, 
hogy ha valahol megveti a lábát, ott erődöt akar kiépíteni. .Más gonosz tel
keket vesz maga mellé, hogy kiűzbete*ttenü.l meghódítsa az emberi szívete 
mely egy vigyázatlan pillanatban beengedte. Ez a bűnnek a természete.

De nemcsak a bűn természete az, hanem az ember tragédiája is. Modern 
lélektan-tudósok rámutatnak arra, hogy a bűnnek a halmozásában nemcsak 
a bűn természetének van szerepe, hanem az emberi létek tragikus vonásának 
is. Ez az, hogy az ember nem tud nyugodt maradni a bűn után, megszólal 
benne Isten szava s akkor az ember úgy akar ettől szabadulni, hogy uj 
bűnökbe veti magát, mert csak az új bűnök mámora tudja felejtetni vele a 
régit. Ezért jön bűnre mindig új bűn.

Ezt az igazságot Pál apostol Róma 1-ben még messzebbre isi Vezeti. 
Nemcsak azért nem jár egyedül a bűn, mert ez a természete, nemcsak azért, 
mert a szerencsétlen ember új bűnökbe meneküi nyugtalanságában, hanem 
azért is, merd. ez az Isten törvénye. Isten azzal bünteti a bűnöst, hogy mindig 
mélyebb és utálatosabb bűnökbe engedi bele őt. Pál Róma 1-ben egy rettentő 
bűn-listát ír le s azt. írja, hogy odaadta őket Isten ezekre a bűnökre. (24, 2ö, 
28. vers.) Ez a bűn büntetése. Kérdezhetnéd, hogy nem szívteienseg-e ez: 
Istentől? Nem, meri az Istennek, aki az embert figyelmeztette, hogy az ajtó 
előtt leselkedik a bűn és teád van vágyódása, annak az Istennek nem teltet 
szemrehányást az ember, ha elfoglalja szívét a Sálán.

Isten nem nézi tétlenül az ember vergődését a bűn rabságában. Latja,, 
hoo-y az ember a bűnt csak megkezdeni tudja, azután mint a lavina, egyre 
nagyobbra nő és rohan, a mélybe, hogy pusztulás járjon a nyomában es senki 
sincs, aki meg tudja állítani. Ekkor oda,fekszik Isten a lavina utjaba. A bún 
lavinája elé odaíekszik egyszülött Fiában, az Ür Jézusban. Végigzug .raj, a 
a bűnnek rettenetes lavinája, a sebeket ez üti rajta. A -kereszten ossz erőn-
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-«oi1 Krisztus a bíin miatt véres és sebesült De a lavina megállt Mióta Krisz- 
!us eléje feiküdt, azóta a bűnnek a hatalma megtörött. Az ember, akit fenye
getés a bűn útján meg nem tudott állítaná, aki a pokol rettenetességét ki
kacagta, megáshatott a bűn útján. Mikor meglátom a megölt Krisztust, akit 
m  én bűneim tettek tönkre, aki meghalt azért, mert meg akart álEitani engem 
a bűnnek egyre gyorsuló útján, — megállók és meglátom, hogy ezen az úton 
nem szabad tovább mennem, mert ezen az úton előttem fekszik a bűneim 
által tönkretett halott Krisztus., Ezt lásd meg testvérem ezen az! estén. A 
szerencsétlen Heródest, a szerencsétlen Júdást, a sajnálatraméltó főpapokat, 
akik mennek a bűnnek a lejtőjén egyre mélyebbre, — és azután lásd meg 
a keresztet és lásd meg Krisztust, állj meg a bűn lejtőjén, és verd a melle
det a megöletett Krisztus holtteste mellett: én bűnöm, én bűnöm, óh én igen 
nagy bűnöm! Mit cselekedtem?!

3. Isten mentő szeretete.
Márk 6, 17—20.

A bűnnel együtt jár a többi bűn, hogy elveszítsen, de együtt jár az 
Isten kegyelme is, hoigy megmentsen Ez a mentő szeretete olyan nagy, hogy 
sak hasonlatokban lehet beszélni róla. Isten általában mindig mint férfi jele
ik  meg előttünk. Atyaként áJL előttünk. De vannak olyan vonásai is, ame

lyeket nem lehet rárajzolni egy férfi arcára. Amikor a kijelentés Isten szívét 
akarja megmutatni nekünk, akkor az édesanya hasonlatát használja Gondol
junk Ezsaiás 66, 13-ra, ahol a vigasztaló szemeteiről van. szó „Mint férfit, 
akit anyja vigasztal, akként vigasztallak titeket én.“ Istennek tehát a sze
retete olyan valami, ami több, mint mi belefér egy férfi szívébe. Az amyaszív 
szeretete közelebb áll ehhez a szeretethez.

Isten mentő szeretete is több, mint arai egy férfi szívébe belefér. A 
férfi szívében is van mentő szeretet, amely nagy dolgokra, teszi képessé. 
Ha a férfi szeret, fel tudja áldozni akármilyen értékét, még az életét is. 
Hősök születnek a férfi mentő szeretetéből. De a férfi mentő szeretetében 
mindig erősebb az akarati vonás, mint a szív mélységes megrendülése. A 
férfi mentő szeretete rendszerint pillanatnyi, hatalmas, hősi cselekedetekben 
nyilvánul meg, de ritkául jelentkezik úgy, hogy elaprózva:, az élet hétköz
napjaiban áldozza fel mentő szeretetében az életét. Az anya mentő szereteté
ben több az érzelem, mint az akarati vonás. Talán kevésbbé ragadtatja el 
magát hősi cselekedetekre, de mikor arról van szó, hogy a beteg mellett 
éjjel-nappal oitt üljön valaki vigyázó szeretettel, ápoló hűséggel, akkor az 
anya mindig hamarább hajlandó ezt megcselekedni, mint a férfi, mert las
sabban fárad el a mentő szeretetben. A férfi hamarabb belefárad, mert sok
kal hamarább lemond, ha nem talál szeretete visszhangot annál, aki felé mentő 
szeretettel közeledik. Ezért tud hamarább lemondani pl. egy gyerekről az 
édesapa, minit az édesanyát Az anyának mindig van reménysége ahhoz, hogy 
ha jobban szereti a gyermekét, ha többet imádkozik érette, ha próbál a szí
vére beszélni, akkor meg tudja menteni szeretetével a gyermeket.

Mikor Isten mentő szeretetére gondolunk, akkor mindig az anya szere
tete jelenik meg előttünk. Jézus is, mikor az ő mentő szeretetéről beszél, 
a tyúkanyó képét használja. Egy anya képét, aki gyűjti maga köré kicsinyeit, 
hogy megoltalmazza őket a veszedelemtől: az éjszaka hidegétől, ragadozó 
madarak gyilkos szándékától. Mikor azt akarja érzékeltetni, hogy Isten nem 
tud belenyugodni abba, hogy az ember elpusztuljon, akármennyire megsértette



is szentségét, akármennyire felháborította is haragját, Lukács 15-beti az el
veszett dmakhmáról és az elveszett bárányról beszél. Nem gurulhat olyan 
messzire, bármilyen szemét közé is a drakhma, liogy az asszony utána ne 
men jen és meg ne keresse és nem csatangolhat, a bárány olyan messzire, 
hogy a pásztor utána ne menjen.

A Heródes életéből ma olvasott szakasz is istennek' erről a mentő sze- 
retetérő! beszél Isteni mentő szeretető kellős közepébe állít minket ez a. 
történet. Bizonyos ugyanis, hogy nem ezzel kezdődött Heródes felé Isim 
mentő szeretető. Isten a botnak nem a vastagabb végét veszi elő mindjárt,, 
hanem előbb megpróbálja félelemmel, a bűnök miatti nyugtalansággal meg
állítani az embert a bűn útján. Mikor azonban ez nem elég, akkor elő tudja 
venni a keményebb botot is. Akkor történik az, ami Hercdes életében tör
ténik. Botrány lesz. Heródes palotájában senki nem meri szóvátenni Heródes 
bűnét. Egyszer azután .megjelenik egy egyszerű ember. Nem jár bíborban, 
bársonyban; egyszerű szőrcsuhában jár, mezítláb. Torzonborz szakállas erflber. 
Bebocsáttalást kér Heródes elé. Valószínűleg gyanakodva nézték végig a- 
szolgák és arra gondoltaik, hogy nem tanácsos ezt az embert Heródes elé 
bocsátani, de végül mégis csak beengedik. Ott ül előtte a trónon Heródes 
és mellette a királynő székében Heródiás. A szőrcsuhás Keresztelő János 
nem kezd hosszú prédikációba. Nem mondja, hogy a nép elöljárói kirakatban: 
élő emberek, mindenki őket nézi, épp ezért példának kell tenniük. Nem tart 
erkölcsi prédikációi, hanem keményen és egyszerűen egy mondatot mond 
Heródesnek: „Nem szabad néked a testvéred feleségével é!ned.“

Ezután Keresztelő Jánost börtönbe vetik, de ezzel Keresztelő János, 
nem törődik. Néki az a megbízatása Istentől, hogy ő legyen Isten mentő 
szeretetének lenyúló keze. Isten próbálta eddig felébreszteni Heródest, a bűn
ből a lelki-ismeretén keresztül, de az nem bizonyult elégnek. Most jön a 
kemény kéz Keresztelő Jánoson keresztül Hogyan párul el Heródiás és 
hogyan íorlyan fel benne a düh, arról nem ír az ige, de azt írja, hogy „Heró
diás pedig ólálkodik vala utána és meg akarja vaia őt ö!ni.“ Isten néha ilyen 
keményein nyúl utánunk, hogy megmentsen minket.

És ha most Heródes élete történetén túLraézünk, ugyanezt látjuk a nagy
hét történetében is. Az egész nagyhét tele van Isten mentő szeretetévei.

Ott van Júdás. Elárulni készül az Urat. Már megalkudott a főpapok
kal, már tudja, hogy az övé lesz a 30 ezüst. pénz. Elhatározza, hogy most 
kezükre játszó Jézust. De nem inehet erre az úfra. ané!kü!, ho-gy eléje ne 
álljon Krisztus. Miikor feltálalják a húsvéti bárányt. Jézus szelíden és alá
zatosan így szói; aki velem egjy asztalról ette a kenyeret, az emeli fel a 
sarkát ellenem, az fog engem megtaposni. Nézzétek a mentő szeretetett 
És mikor ez sem elég, Krisztus jói tudja, ihogy minden hiába, mégis el
mondja a maga mentő szeretetével: egy tiközüfetek elárul engem. Hogy szí
ven üthette Júdást ez a mondat! És nem érez semmit abból, hogy Isten 
mentő szeretete nyúl utána: Júdás! ne tedd azt, amit tenni akarsz. Mikor 
mindez nem bizonyul elégnek, egyenesen nekiszögezi a mondatot: Az, aki
nek én a berrtártott falatot adom, az árui el. Ezzel nyújtja a falatot Júdásnaik. 
Hát lehet ennél nyiltabban megmondani, hogy Júdás lesz az áruló!? Lefaeí 
enmél csodálatosabban megmutatni a mentő szaretetet!? (Ján. 13 18—26.)

De nemcsak Júdásnál van ez így. Az ember azt tartaná természetesnek, 
hogy Júdásra és Péterre Jézus rá sem néz, hiszen az egyik eladja, a másik 
elárulja őt. De Jézus így szól Péterhez: „Bizony mondom néked, ezen ;ik 
éjszakán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor megtagadsz engem.11 „A Sá
tán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam 
érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited; te azért idővel megtérvén, a te 
atyádfiáit erősítsed." (Luk. 22, 31—34.) Az embernek a torkában dobog a 
szíve, amikor ezt a jelenetet maga éléi képzeli. Ilven csodálatos mentő sze
retet!
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Pilátust is meg akarja menteni. Ott van Pilátus az ítélő székben:.- Mikor' 
•ott áll előtte a megkorbácsolt, agyorukínzott töviekoronás Jézus, ö maga is 
úgy é rr , hogy: nem talál benne semmi olyan bűnt, amiért halába kellene 
Ítélni. Azt ajánlja, hogy eresszék szabadon, nem veszedelmes az ilyen ember 
.a birodalomra. Szeretné megmenteni, de nem meri. Es mikor már azon a 
ponton van, hogy kimondja, fölötte a Mkényszerített ítéletet, akkor ion valaki 
-és súg valamit a fülébe: Pilátus, a feleséged azt üzeni, hogy ne avatkozzál 
ez. igaz ember dolgába. A feleséged egész éjszaka róla. álmodott és nem 
volt nyugta, miatta. Ne avatkozzál az ő dolgába, mert nem lesz ennek jó 
vége. Látjátok az Isten csodálatos mentő szere te tét! Régiói fogva meg van 
Írva, hogy az embernek Fsa pogányok kezébe adatik, és Isten még sem tudja 
azon. az úton engedni szó 'nélkül Pilátust, amelyen jár. A feleségén keresztül, 
akit legjobban szeret, nyúl, utána Isten mentő szeretete. Felhasználja a fele
sége félelmét és babonáját, Pilátus megmentésére: ne avatkozz ez igaz ember 
dolgába. (Máté 27, 19.)

Mindazok az- esetek, amelyek most, elöltünk álltak, azt mutatják, hogy 
az, emjjer Isten mentő szeretedére nem-mel felek Az egyik talán olyan go
rombán felel, mint Heródiás, a másik talán úgy tesz, mint Júdás: hatatlanná 
teszi azt, amit Jézus mond neki, vagy lerázza magáról, mint Péter és Pilátus. 
-De van, aki úgy reagál, minit Heródes.

Ezt olvassuk róla: ,,Heródes fél vaia Jánostól, igaz és szerit embernek 
ismervén őt, és oltalmazd őt; és reáhallgatván, sok dologban követi öt és 
-örömest hallgatja vaia őt." Heródes ugyan börtönbe záratja Keresztelő Já 
nost, de ezután nincs nyugalma. Lejárogat Keresztelő Jánoshoz a börtönbe. 
Képzeljétek el: ,a fejedelem lejárogat a börtönbe a fogoly Keresztelő János
hoz! Lehet, hogy szigorúan meghagyja a parancsot az, őrnek, hogy senkinek 
sem szabad elmondania. Lehet, hogy olyankor megy le, amikor Heródiás 
nincs otthon és Salome sincs jelan. Ilyenkor négyszemközt elbeszélget Ke
resztelő Jánossal:. Elmond, neki dolgokat és tanácsot kér tőle.. Sok dologban 
örömest hallgatja és követi őt, ez van róla feljegyezve. Majdnem azt kell 
mondanom: Keresztelő János- a börtönből kormányozza,'Galileit Heródesen 
-keresztül. Így felelt Istent mentő szeretőiére Heródes.

Csak egy baj van: sok dologban hallgat Keresztelő Jánosra, de egy 
dologban megköti magát. Ebben az egy dologban Keresztelő János is meg
köti magát: Nem szabad néked azzal az asszonnyal élned! Mindig ez a be
szélgetés vége, Heródesnek pedig mindig ez a válasza: Nem tehetem! Mit 
csináljak? Tegyem földönfutóvá? Az, ura már nem fogadja vissza.. Nekem 
nincs bátorságom elkergetni. Szegény Heródes! Szabadon, is rab ember. 
„Nem tudok anélkül az asszony nélkül élni.! Nincs bátorságom elkergetni. 
Mjt csináljak? Mondd Keresztelő János, mit cselekedjem?!" Es Keresztelő 
János mindig ezt mondja: Nem szabad néked azzal az asszonnyal élned. Nincs 
más megoldás! Isten mentő szeretettben megérzi az ember a szeretetet, 
amely mertem akarja őt. Heródes világosan látja, hogy Keresztelő Jánosnak 
semmi érdeke nem fűződik ahhoz, amit cselekedett. O nem akar uralkodó, sem 
nepvezér tana. Őbenne nem dolgozik más, minit az, hogy szeretné megmen- 
ieni ezt a szegény szerencsétlen Heródeat. Ezt kénytelen benne megérezni 
Heródes is. Megérezni, hogy Isten és Isten emberei, akiken keresztül; Isten 
mentő szeretete nyilvánvalóvá fesz, gyűlölik a bűnt, de szeretik és .szánják a 
szegény bűnös embert.

Ez nyilvánvaló a nagyheti .történetben is. Jézus gyűlöli az árulást, de 
szereti Jűdást. Fáj neki, hogy megtagadja Péter, de mégis szereti és sze
retné megmenteni őt.

így áM előttünk ezen az, estén Isten mentő szeretete. Lelki szemelni; 
aki ti megjelenik egy sereg esemény, üzenet, ige, Isten emberével való talál
kozás, nyugtalanság, melyen keresztül Isten a maga: mentő szeretetét akarta 
megmutatni irántunk és megjelenik a kereszt, ahol a legcsodáiatosabban ma-

116



?asta meg ístenv hogy ö  nem tud beletörődni abba, hogy az ember elpusztul
ton bűneiben és szeretné megmenteni őt. Mélységes tájdalommal, keli gon
dolnom arra, hogy Istennek hányszor utasítottam vissza mentő szeretteiét s 
ez mennyi fájdalmat jelenthetett néki. Mélységes szomorúsággal gondolok 
arrat, hogy hányszor tárgyaltam Istennel, mint Heródes Keresztelő Jánossal 
és hányszor mi mindenben, örömest hallgattam reá és követtem őt, de hány
szor kötöttem meg magam nyomorultul és gyalázatosán, mikor Isten a maga 
kemény mentő kezével ki akart engem szabadítani a bűnből

Mikor esen a héten Krisztus szenvedéseiről elmélkedünk, akkor emlé
kezzünk meg Isten mentő szeretetének minden olyan szívfájdalmáról, amelyet 
mi okoztunk neki, én, meg te, meg mi mindnyájan, akik sok midenben liafi- 
gattun.k reá, de megmenteni magunkat nem engedtük neki, min1 Heródes, 
Jtidás, Pilátus.

4. Az arany középút.
Márk 6, 20—28.

Heródes megpróbálta a lehetetlent. Megpróbált megalkudni Istennel. 
Talán így lehetne megíőgaímiazni az alkut, amit Istennek kánál: Uram, Iste
nem én mindenben fogok Néked angedeimeskfedei, magam helyett jóformán 
a trónra ültetem <a börtönben lévő Keresztelő Jánost, ő fogja kormányozni 
az egész Gaüleát, nem fogok csinálni semmit anélkül, hogy vele ne beszél
jem meg, tőle tanácsot ne kérjek, mindenben, föltétlenül engedek néki, — 
4e egyben Te engedj nékem. Ne követeid tőlem, hogy elküldjem Heródiást 
és Samuiét.

Lehet, hogy Heródes azt gondolta magában, hogy ez milyen nagy aján
lat őtőíe Isten felé, hiszen ő sokkal több dologban enged Istennek, mint ami
ben Istentől kéri, hogy engedjen. De nyilvánvaló, hogy Isten nem alkuszik. 
Isten embere sem alkuszik. Keresztelő Jánossal ezen az úton nem lehet dű
lőre jutni. Hiába próbálja értelmi érvekkel alátámasztani Heródes, hogy lehe
tetlen az, amit követel tőle, hiába próbálja vergődő rab szívét feltárni, Ke
resztelő Jánost értelmi érvek meg nem győzik, vergődő szívek kiáltása, 
könnyek meg nem hatják. Keményen áll emellett a mondat mellett: Néked 
nem szabad Heródiással élned.

De nemcsak azért lehetetlen ez az alku, mert Isten, az Ö uralmát sen
kivel megosztani nem hajlandó, hanem lehetetlen azért is, mert az alku má
sik fejében lévő' partner sem hajlandó megalkudni. Mert itt nem Isten és 
Heródes áll szemben egymással, hanem Heródes mögött ott van raibtartó 
ura, az Ördög és ő nem hajlandó alkudni Istennel Ahogyan Isten egyed
uralmat akar, ugyanúgy az ördög sem hajlandó osztozni. Az ördög is azt 
akarja, hogy egészen, és kizárólagosan ura, légyen a,z embernek.

Ezért történik az, ásni történik. Egyik napon Heródes születésnapját üli. 
Nagy vendégsereget hív össze. Ott vannak a tartomány nagyjai, vezérei, 
előkelő emberei bizonnyal dúsan terített, asztal mellett, mely roskadáság van 
ételfiel, itallal. Jó kedv s hangos kacagás uralkodik. Ez a, jó kedv, ez a, fel
fűtött atmoszféra bírja rá Saíomét. is arra, hogy táncoljon a vendégeknek. 
Aki eddig a,zt akarta, hogy a király leányának tartsák, most úgy viselkedik, 
mint egy fizetett táncosnő, mulattatja Heródes vendégeit. A felfűtött lég
körben a megittasodot Heródes, akinek erkölcsi gátlását most már az ital 
is korlátozza, ajánlatot tesz Saloménak. Meg akarja ajándékozni öt azért a 
gyönyörűségért, amit néki és vendégeinek szerzett és egy fehér lapot ád 
néki: amit akarsz, amit kívánsz, azt adom néked. Álljunk itt meg egy pilla
natra. Nagyon érdekes az, ahogyan Heródes beszél. Nem részeg egészen 
Heródes akkor, amikor ezt mondja: „Kérj tőlem, amit akarsz és megadom 
néked." Még meg i® esküszik reá: „Bármit kérsz tőlem, megadom néked.
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még ha országom felét is.“ Amint Heródes megesküdött arra, hogy bármit 
kér Salome, megadja néki, abban a pillanatban feúvóliant a -telikében-, hogy* 
hátha ez a leány olyat fog kérni, amit én vagy nem tudok, vaigy nem vagyok 
tajlandó. megadni. Ezért teszi ezt a  korrigálást, hogy még országom felét is 
megadom. De ez azt jelenti, hogy van az országomnak, van az életemnek 
olyan fele, amelyet nem vagyok hajlandó odaadni néked. Van valami, amit 
szeretnék megtartani, amit talán Istennek szeretnék megtartani. Talán azok 
a beszélgetések szólalnak meg léiké mélyén, amelyeket Keresztelő Jánossal 
folytatott. Amire összeszorult szívvel gondolt, ami mint villanás keresztüli 
ment rajta, az bekövetkezett. Salome kiszalad anyjához és megkérdi, hogy 
mit kérjen. Csodálatos nagy alkalom. Olyan, amilyen talán csak egyszer adó
dik egy életben. Akkor Heródiás nem azt mondja, hogy kérj magadnak pénzt, 
palotát, kincset, hogy ha majd elkerget magától Heródes, meg tudunk élűi 
jól. Egyszerre felébred Heródiiásban a gyűlölet. Aki gyűlöl, az nem tud másra 
gondolni, csak a gyűlöletére. Adandó alkalommal csak ez ugrik elő és súgja 
néki villanó tekintettel, kígyó-szászegéssek kérd a  Keresztelő János fejét. 
És a  leány nem borzad meg tőle. Nem mondja azt: Anyám, ilyet még sem 
lehet kérni. Meg is toldja az anyja kérését. Ő már így fogalmazza meg és 
mondja Heródes-nek: „Akarom, hogy mindjárt add ide nékem a Keresztelő 
János fejét egy tálban." Az anyja csak annyit követelt, hogy kérje azt, hogy. 
fejeztesse le Keresztelő Jánost, ő már azt kéri, hogy azonnal hajtassa végre 
és bizonyítsa be, hogy végre van hajtva a kívánsága. Nincs feljegyezve az 
Írásban^ de bizonyos, hogy a- születésnapi lakomén valami hideg fuvallat fújt 
végig erre a gondolatra a vendégsereg között. Mintha tényleg belépett volna 
a kaszás halál. Egyszerre elnémult a pohárcsemgés, egyszerre meghalikuít á 
beszéd, kijózanodtak az emberek és Heródes szomorúan lehajtotta a fejét. 
Nem volt bátorsága azt mondám Salcménak, hogy a Keresztelő János feje 
az ország másik feléhez tartozik, amit nem ígért oda. Ehhez nem volt bátor
sága, de hogy ezt érezte, azt mutatja az ige, amelyben meg van írva', hogy 
igen megsizomorodék.

És akkor megszólal benne az. ördög, aki már régen ross'z szemmel, 
nézte-, hogy Keresztelő János- tért hódít Heródes szívében. Ügy lép fel, 
mint a becsütet lovagja. Magyarázza Heródesnek, hogy ha te ilyen meggon
dolatlan kijelentést tettél Sajóménak, azt most meg kell tartani. Nem csak 
ígéretet tettél-, hanem meg is- esküdték hogy megadod néki. A vendégek 
előtt hangzott el, Ga/i-Iea- előkelőségei előtt, hát hogy fogsz ezeknek az embe
reknek a szemébe nézni, ha nem tartod meg a szavadat. És az ördög győz. 
Heródes kiadja a parancsot: Fejeztessék te Keresztelő János. Némái csend 
borul az ünnepi lakoma termére, Heródes talán tenyerébe hajtja a fejét, 
szégyenli magát és -nagyon szomorú. Pár perc múlva ezután hozza a hóhér 
a tálat és benne a vérben úszó fejet. Egy vérben úszó fő, amely sápadt, 
halott. Sze-me megüvegesedve néz a terembe s ha -látni nem is lát, akik 
őt látják, azoknak beszél ez a szem. Vérteten ajka, amely talán ugyanebben 
a teremben hirdette az Isten ítéletét, többé nem beszéli Szakállán csorog 
a vér, haja csapzott. És Salome fogja a tálat. Borzalmas látvány. Az egész 
teremben talán csak egy valaki van, aki gyönyörködni tud benne — Herö- 
4iás. Mintha mondaná: Ugye, Keresztelő János, mégis éra vagyok az erősebb. 
Mégis torkodra forrasztottam a szót. Mégis legyőztelek téged, aki az en 
bűnömről mertél beszélni. Csendben Oszlik szét az ünnepi lakoma serege. 
Az asztalokon m ég ' sok finomság van, ami kínálja magát a vendégsereg
nek, gyöngyöző bor csillog a poharakban, de senkinek sem kell. Kiürül a 
terem. A szolgák eloltják a fáklyákat és Heródes ül szomorúan az asztalion.

Ez -a sorsa minden embernek, aki alkudni akar Istennel, aki bölcs a-rany- 
középutat keres. Aki azt mondja, hogy ezen a vonalon innen én Istennek 
engedelmeskedem, ezen túl pedig a saját kívánságomnak. Arany középút 
■incsen! Az írás azt mondja-, hogy csak -két út van: széles és keskeny út,
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■az egyik visz a kárhozatba,, a másik az üdvösségre. Nem lehet úgy járni, 
hogy az egyik lábam a széles úton 'tegyen, a másik a keskeny úton  ̂ mert 
a  két út nincs egymás mellett. Aki azt gondolja, hogy félig a keskeny úton 
van józanul és bölcsen, de mosolyogva járni tud a széles úton is, az vegye 
tudomásul, hogy mar egészen a széles úton van és útban van a kárhozat feléi 
Csak az idő nem jött még el, amikor mindez nyilvánvalóvá válik. Minden 
Mtfelé sántikáló ember számára eljön a születésnapi ünnep, mint Heródes 
számára, amelyen az Ördög kivégezteti vele Isteni emberét, megöleti vele 
Isten prófétáját, félredobatja vele a bibliáját,,,meg vette ti vele az Ür szent 
vacsorájában felkínált kegyelmet és kacagva kergeti ostorával a széles útra, 
még ha 6Írva néz is vissza a keskeny útra. Még ha szívében igen megszo- 
morodlva jár is. Az Ördög irgalmatlanul a saját igájába hajtja.

Miért van ez így? Azért, mert az Isten szava mindig messzebbről 
.szól, mint az Ördögé. Isten embere -a börtönben van, a világ, az Ördög 
meg ott ül Heródes mellett, az asztalnál Vastag börtömf alton, vaspántos ajtó
kon át csak tompán hangzik fel a Keresztelő János szava: Heródes vigyázz, 
mert az Ördög kikért téged! De a pohárcsengés, a 'mámor, a gyönyörűség, 
a barátok ott vannak közvetlen közeiéiben! és .elnyomják Keresztelő János 
hangját.

A széles úton mindig sokan járnak, a tömegvonzás érvényesül; a kes
keny úton kevesen járnak, ott a kisebbség taszító ereje érvényesül1.

Mikor Isten hívogat, az elten, tiltakozik a testem, a, vérem. Mikor pedig 
az Ördög és a világ csalogat engem, arra hajt a szívem, szövetségest talál 
benne a Sátán. Mikor az Isten hív, akkor feljogosítva érzem magam az 
ellen,mondásra^ az nem feszélyez engem, de hogy az emberek mit fognak 
mondani, hogy hogyan fogok az emberek szemébe nézni, ez már feszélyez 
engem. Ezek azok az utak, amelyeken keresztül az aranyközépútom járó 
embereket a Sátán eiőbb-utóbb átsöpri mind a széles útra,

Ez az este Heródes palotájának megnyitott ablakán át egy rettentő 
képet mutat nekünk: az elhaligattatott prófétát, Isten megölt emberét, a 
maga borzalmas valóságában, tefejezett fejének véres, irtózatos látványát. 
Mikor a Keresztelő János fején túl néz nagyhéten az ember, akkor lát egy 
másik fejet. Egy másik fejet, akiről a XVII. század nagy keresztyén theo- 
logusa így énekel: Ön fő, vérző sebekkel meggyötrött, megrakott! Fő, szúró 
tövisekkel megkoronázta,tott.

Szeretném, ha ezen az estén a Krisztus töviskoronás, meggyalázott 
leje úgy állana előttünk, mint ahogyan állott Keres,ztelő János feje a tálon 
Salome kezében a születésnapot ünneplő vendégsereg és Heródes előtt és 
a szívünkben volna legalább annyi, mint Heródes szívében, —• végtelen szo
morúság afölött, hogy az Isten emberét megöltem. En vagyok ak oka,, óh én 
nyomorult ember, ai Krisztus töviskoronás., vérző, halott fejének, aki meg
üvegesedett szemmel, néma ajakkal vádol engem, a gyilkost. Nem akartam 
és mégis megtettem, szerettem és mégis megöltem, hafflgattam reá és mégis 
elnémítottam, mert csak félig akartam az övé lenni, félig pedig az Ördögé 
szerettem volna lenni, azért lettem egészen az ödrögé.

5. Megszólal a lelkiismeret.
Máté 14, 1—2.

Mi sem volna természetesebb, mint az, hogy Keresztelő János lefeje- 
sése után Isten lemond Heródesről. Nem lehet vele semmit sem kezdeni. 
Azzal az emberrel, aki Keresztelő Jánost lefejeztette, — azt á Jánost, akit 
szeretett, nagyrabecsült, akitől félt, akivel mindent megbeszélt, akit nyilván 
Isten emberének tartott és mégis lefejeztette, — nincs mit kezdeni, mert 
az az ember annyira meg van kötözve a  Sátántól s annyira gyáva rab
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bilincsei: szétszakítására, hagy . itt fel kell hagyni miniden reménnyel. Mi min- 
den bizonnyal ezt gondolnánk, de Isten nem így gondolja. Isten még az 
olyan embernek is utánamegy és utánamyíU, mint amilyen a Keresztelő 
Jánost lefejeztető Heródes.. hogy hogyan nyúl utána az ö  mentő szeretedé
nek új akciójával, arról .beszél nekünk a felolvasott ige.

Isten az Ö mentő szeretetével felébreszti és megszólítja az. embert 
lelkiismeretci. A leikiisroeret csodálatos szerszám. Nem ayara gépezet, amely 
mechanikusam reagál minden kilengésre, mint a  földrengésjelző készü.ék, 
amely abban a pillanatban., mihelyt megmozdul a föld, kimozdul nyugalmi 
helyzetéből. A lelki ismeret néha egyáltalán nem reagál bűnökre, néha pedig 
apró, kicsiny félrelépéseknél már a félelem reszketős vonásait rajzolja az 
ember arcára. Van t'igy, hogy azonnal reagál a bűn elkövetésére, van úgy, 
hogy elmúlnak hónapok, vagy talán esztendők és akkor reagál a régen el
követett bűnökre. A telkiismeret el is szokott, aludni. Elringatja és elaltatja 
maga az ember. Annyiszor hallgattatja! el erőszakosan a szavát, hogy az 
néha már el is felejt beszélni. Nem leshet csodálkozni azután, hogy ilyen 
szeszélyesen és kiszámíthatatlanul jelentkezik néha.

A zsidókhoz írt teve! írója beszél a lelkiismeret felébredéséről (9, 14). 
A lelkiismeret felébredésekor a  holt cselekedetek életrekeinek és teherré vál
nak. A felküsmaret felébredése tehát Isten feltámasztó munkája, isten ha
lottakat hív elő a  sírból. Elfelejtett bűnöket tesz újra élővé. Ezt mutatja 
nekünk Heródes története is.

Heródes Keresztelő János Iefejeztetése- után egy .ideig bizonnyal sokat 
szömorkodott még. Bántottál nagyon az, amit cselekedett. Azt hiszem, hogy 
Keresztelő János tefejeziteté&e utáni jó pár napig, vagy talán; pár hétig nem ke
reste Heródiás és Saítome a 'találkozást Heródessel. Ha keltett is találkozniok, 
bizonnyal elkerülte Heródiás és Saloma. a Heródes tekintetét. Heródes iehor- 
gasztott fővel járta élete útját. De azután az emberi lélek rugalmasságával 
visszahelyezkedett lassan régi életébe és napról-napra kevesebbet volt szo
morú. Jött a munka, kormányzási gondok és mind messizebbre került a bor
zalmas látvány: Keresztelő János levágott feje a -tálban* Salome kezében.. 
Egyszer azután újra tudott mosolyogni. Ügy látszott már, hogy mindére 
rendben van. Kivirult az arca Heródliásnak és Saloménak is. Soha annyi 
szeretettel nem vették körül Herődest, mint ezekben, a  napokban. A szép- 
tevésnek eme raffinált mesterfogásával próbálták megerősíteni Herődest 
ebben a .nyugalmában. Szólni senki nem mert többé bűnéről Még aki gon
dolt is rá. az is lakatot tett a szájára, hiszen ki merte volna az udvaroncok 
közül szóvá lenni Heródes bűnét, hogy majd úgy járjon* mint Keresztelő 
János. Ment mindem a maga útján békességben, amíg Isten bele nem szólt 
a dolgokba. Mert a. bűnös csak addig tehet békességben, amiig Isteni bélé 
nem szói a dolgaiba. Isten pedig mindig beleszól a bűnös ember életébe. 
Nem lehet istent elnémítani azzal, hogy lefejeztetem köveiét, mert nékr 
vannak; emberei, szolgád ® ha megölöm az egyiket, a másik nyitja, fel a 
száját és az abbahagyott mondatot tovább meri mondani.

„Abban az időben hírét hallá Heródes Jézusnak." Hogy hogyan vette 
a hírt, nem lehet megállapítani. Lehet, hogy valaki .baráti beszélgetésben 
említette meg neki., hogy: m ár.megint van valami új furcsaság Galiíeában; 
valami új Messiás szedegeti írástudatlan, közönséges emberek között a tanít
ványait; csodákat csinál, azt mondják, még halottakat is tud támasztani. 
Tudjuk, hogy a fantázia mire képes. —• Lehet, hogy valamelyik udvari hiva
talnok tartotta kötelességének, hogy Gaülea fejedelmét tájékoztassa egy új 
népmozgalomról, mely egy Jézus nevű ácsmester nevéhez fűződ!k, aki azt 
mondja magáról, hogy ő a zsidók várva-várt messiása. — Lehet, hogy valaki 
gúnyosan, kacagva mondta neki, csak úgy'‘mellékesen, — s lehet, hogy 
hivatalos komolysággal jelentették neki. Tény, hogy hírét vette Heródes s 
akkor egyszerre egy kemény vonás jelenik meg arcán. Megkérdi: Láttátok
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azt az emberi? Hogyan néz ki? Elmondják, hogy középtermetű, sováay. 
szakállas- elmondják, hogy miket prédikál* s hogy a prédikációját így kezdi. 
Térietek meg, mert elközelített az Istennek országa! Ekkor eszébe jut, 
Herodesnek az elnémított sápadt ajak a tálban*. A vérben úszó fő is mindig 
így kezdte a  prédikációit: Térjetek m e g ... Kutatni kezdi, hogy mit csiraá! 
a názáreti Jézus. Mindenkit kikérdez felőle. Az is, aki említette Heródes 
előtt Jézust, már régen megbánta*, hogy szóbahozta a dolgot, mert úgy 
látta, hogy valami ostobaságot csinált, hogy Heródes ilyen nyugtalan lett. 
El is tűnt mindenki a közeléből, csak a szolgák maradtak ott. így van meg
írva, hogy Heródes „monda* szolgáinak". Akikkel máskor szóba sem állott, 
akikhez máskor csak parancsoló szava volt, akiket különben csak levegőnek 
nézett, most azokhoz szól: „Ez ama Keresztelő János; ő támadt fel a halál
ból és’ azért működnek benne ez erők." Félek, hogy majd megint idejön és 
majd megint azt mondja nekem: „Nem szabad néked ezzel az asszonnyal 
élned." És én nem merek többet hóhért küldeni ellene, mert nincs hatalma 
a hóhérnak az Isten embere fölött. Ha most eljön, biztosan fog látszani a 
nyakán a véres esik a bárótól s talán az ajka is vérteJen* lesz, de a szeme 
biztosan engem fog nézni s azt fogja kérdezni: Heródes mit csináltál velem, 
az Isten emberével?

Ettől kezdve Herodesnek nincs békessége. Előbb csali a szolgáknak 
mondogatja, azután talán önmagában mormolja*. Megint ott a régi kemény 
vonás az arcán; megint ott van a riadt félelem: „Ez ama Keresztelő János: 
ő támadt fel a halálból, és ezért működnek benne az erők." Ezért prédikál 
úgy, ahogyan prédikál. Jaj nékem! Eljön a  számonkérés rettenetes ideje! 
Hogy fogok én. ennek a Keresztelő Jánosnak a szemébe nézni, aki mellett 
annyit ültem a börtönben, akivel annyit beszélgettem, akivel talán imád 
koztam is. Pedig eljön*. Mondják, hogy innen* Gailileából való, bizonyosan 
el fog jönni. Ki tudja*, nem mondja-e Heródes a szolgáinak: nem bízok 
másban, csak bennetek. Ti láttátok, emlékeztek reá. Itt álltatok, mikor lefe 
jeztettem. Ha itt ólálkodna a palota körül egy ilyen ember, ne eresszétek 
be, vagy ha mégis bejött, figyelmeztessetek, hogy elmeneküljek, mert én 
nem akarok vele még egyszer találkozni.

Itt felébredt a lelkiismeret; a holt cselekedet, amely újra* feltámadt. 
Régen azt hitte mindenki, hogy el van temetve az egész Keresztelő János- 
kérdés. Es ami ki tudja*, milyen* régóta nem került már szóba, egyszerre 
csak olyanná lesz, mintha tegnap történt volna. Látnia kell Herodesnek a 
János levágott fejét a tálban a Salamé kezében*. Rettenetes ez az állapot! 
És mégis azt kell mondanunk, hogy ez is az Isten kegyelme, mert ez. az 
Isten mentő szeretete. Nem engedi, hogy elaludjon az ember a halálos ve 
szedelem kockázatos pillanatában.. Felrázza kemény kézzel azt, aki a bűn 
párnáján alszik, aki azt hiszi, hogy körülötte minden rendben van*, pedig 
összediiléssel fenyeget az egész kényelmesnek, békésnek és boldognak gon
dolt élet körülötte. Igán*, a holt cselekedetek néha életre kelnek. Nem Heródes 
az egyetlen, akinél ezt világosan látjuk. Az ő életében nem tudjuk az időt, 
amely! után a hatott cselekedet életre kelt. Itt is úgy áll a helyzet, mául 
Jézus halott-támasztásánál. A holt cselekedetek sem egyforma idő után kei 
rtek életre. Jairus leányát rögtön a ravatalon támaszitotta fel Jézus, a main: 
ifjút akkor, amikor már vitték *ki a temetőbe, Lázárt pedig már oszló álla
potából hívta ki a sírból.

Péternél, — miikor megtagadta Jézust, — azonnal feltámasztja a holt 
cselekedetet Isten Szent Lelke. Megszólal a kakas, Jézus ránéz Péterre s 
akkor Péter elkezd keservesen sírni, mert a holt cselekedet élővé lett. Mos! 
egyszerre látja, mit cselekedett. Mikor Judás elárulja. Jézust, akkor már 
nem történik ilyen hirtelen a holt cselekedet feltámasztása. Judás megkapja 
a 30 ezüst pénzt. Egy egész éjszaka a birtokában van. Ki tudja, hogy azon 
a holdfényes éjszakán hányszor tette ki maga elé az asztalra és gyönyö"- 
ködött az 'ezüst csillogásában. Számításokat csinált, hogy mit fog ezen a
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pénzen venni. Még mindig holt volt a cselekedet. Egyszer csak hajnalban 
— ki tudja, hogy ki volt — valaki megkopogtatja a Judás, ablakát s azt 
mondja: Hallottad-e Judás, mi történt ma éjjel? Jézust, halálra ítélték. Pilá
tushoz fogják vinni, hogy kierőszakolják tőle a halálos ítélet jóváhagyását 
Tudod, hogy ma kivé gzik Jézust? És akkor egyszerre feltámadt a holt csele
kedet. Amit Judás eddig nem érzett 'bűmnek, most bűnné lesz számárat Az 
ezüst, amiben eddig gyönyörködött, most aizt kiáltja feléje: Te vagy a 
gyilkos! Összesöpri az asztalon a pénzt és rohan, hajnalban a főpapokhoz s 
megzavarodott tekintettel teszi eléjük a pénzt: Itt van, nem kell a pénzetek, 
vigyétek! Feltámadt a holt cselekedet és kibírhatatlan nehéz teherré vált. 
A főpapi tanács tagjai gúnyos mosollyal felelnek neki: Semmi közünk hoz
zád; amit tettél, azért megfizettünk, ám te lássad, hogy mit csinálsz a 
pénzzel. Ez á  pénz nem a miénk. Judás akkor eszelősen fogja a zacskót 
és szétszórja a templomban a pénzt s az, mint pokoli zene, csengve gurui 
szana-szét a kövezeten. És Judás rohan, mint akit 30 ördög kerget guruló 
pénzen nyargalva, ezt kiáltva utána: Judás, megölted azt, akinél jobban 
téged senki nem szeretett! Csodálkozol-e rajta, hogy Judás nem tudott 
megállni rohanásában csak ott, ahol felakasztotta magát. Borzalmas dolog 
az, mikor a holt cselekedet életre kel.

Vannak esetek, ahol még későbben kelnek élétre a hol: cselekedetek. 
De életre kelnek. Erről beszél Heródes történetének ez; a szakasza. Álljon 
előttünk ebben a szakaszban mind a két igazság: Nem lehet a bűnök doh 
elmenekülni, azok előbb-utóbb utolérnek bennünket. Nem lehet a tokiismeretet 
végérvényesen elaltatni, előbb-utóbb fel fog ébredni. Nem lehet a halottnak 
vélt cselekedeteket nyugodtan ott tudni a sír mélyén, mert egyszer ki fognak 
kelni és üldözőbe vesznek. Álljon ez előttünk teljes világossággal. De álljon 
előttünk' ugyanilyen világossággal az is, hogy ez is Isteni mentő szeretete

Mikor a Szent Lélek pünkösd napján kitöltetett, akkor ennek első meg
nyilvánulása az első pünkösdi gyülekezetben az volt, hogy mindnyájan, meg
keseredtek. Keserítsen meg bennünket ezen. az estén is Isten Szerit Lelke, 
Támassza fel a mi bűneánfeeit Holt cselekedeteink csak keljenek életre, mert mi 
tudunk valamit, amit Heródes nem tudott: hogy a holt cselekedeteknek van 
agy ellenszere. A megholt és feltámadt cselekedeteket, a mi bűneinket le
tesszük Krisztus kegyelmének zsámolyához s tudjuk, hogy az Ö vére vég
érvényesen megöld azokat. Végérvényesen, di tudja pusztítani, úgy hogy 
soha többé még csak emlékezés sem lesz reá. AMassék érette .a bűnöket 
feltámasztó és a bűnöket megölő Jézus Krisztus kegyelme!

6. Zavarban.
Luk. 9, 7; 13, 31—35.

A hagyomány azt tartja, hogy Heródes Keresztelő Jánost valószínűleg 
Liviászban lévő palotájában végeztette ki. Mikor azután ebben a palotában 
őt .minden erre a szomorú ténykedésére emlékeztette, otthagyta Liviászí, 
elment Tiberiásba s ott telepedett Le egy időre. Azt gondolta, hogy a lelki - 
ísmeretfurdalás elől el lehet menekülni helyváltoztatással s a várossal együtt 
ott lehet hagyni a szomorú emlékeket is. Heródesnek is meg kellett tapasz - 
taTtni azt, hogy ez lehetetlen. Tiberiásban igaiz, hogy nem emlékeztette őt 
a palota, a külső körülmények arra^ hogy megölette Keresztelő Jánost, de ott 
meg a fülébe jut neki a Jézusról szóló híradás és még nyilvánvalóbbá válik 
leUkiismeretfurdalása, mikor holt - cselekedetét megeleveníti Isten Szent Leiké 
nek munkája'. Mikor ott sem találja helyét, visszamegy Liviászba. Azt gon
dolja, hogy talán már túl, tudja magát tenni az emlékeken, amelyek zavar
ták, mert hiszen most már a probléma nem Keresztelő János fefejeztetése, 
hanem az, hogy Keresztelő János feltámadt és ól.

Lukács 9, 7-ben Heródes lelkiállapota egy érdekes szóval van jelle-
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mezve. Azt jegyzi fel róla az evangélista, hogy Heródes zavarban voi;. 
Zavarban volt egyrészt azért, mert szerette volna ellenőrizni azt, hogy igazán 
Keresztelő János támadt-e fel a halálból s ezért szerette volna látni Jézust; 
másrészről meg úgy érezte, hogy Isten, mentse őt attól, hogy találkozzék 
vele, mert hátha tényleg Keresztelő János támadt fel s ő nem mer a sze
mébe nézni. Megint más pillanatban újra felébredt benne a vágy, hogy jó 
lenne látná ezt a Jézust és hallaná őt. Azt mondják hogy voltak olyan udva 
roncai, akik látva nagy nyugtalanságát, azzal próbálták megnyugtatni őt, 
hogy 'hiszen ő csak jói járt, ha íeutámadt Keresztelő János. Az ő bűne 
akkor már el van ••intézve.- Isten helyreigazította, amit 5 elrontott, hiszen 
Keresztelő János újra él. De Heródes zavarban volt s aki zavarban van. 
annak tulajdonképen mindig csak egy vágy él a szívében: minél hamarább 
eltávolítani a zavaró okot az életéből. Ha valakinek a szemébe hull valami 
kis porszem, vagy rovar, igyekszik azt azonnal eltávolítani, hogy ne zavarja 
őt a látásban. Ha valakinek sürgős a munkája, amit időre kell elkészíteni 
s körülötte a gyermekek zsibongianak, vagy más lárma köti te a figyelmét, 
igyekszik azt elávolítani, hogy figyelmét egészen a munkájának szentel
hesse. Aki zavarban van, az a zavaró körülményt igyekszik eltávolítani az 
életébőli Ez tesz úrrá Heródesen is. Most már nem törődik azzal, hogy 
tényleg Keresztelő János támadt-e fel a halálból, vagy Isten egy másik 
embere működik, őt csak egy dolog foglalkoztatja: menjen ez a Jézus minél 
előbb minél messzebb innen- s hagyjon neki békét. Ezért megy el- újra 
Liviászba s alighogy megérkezik, -halija a hírt, hogy ott járt Jézus tanít
ványaiból az a csoport, a 70 tanítvány, akik csoda-dolgokat cselekedtél';.

ördögöket űztek ki. Jézus azt mondotta: „Látám a Sátánt, mint a, 
villámlást lehullani az égből." Fel volt háborítva a váras nyugalma. Min
denki Jézusról beszélt és arról-, hogy a tanítványok bejelentették, hogy a 
közel jövőben nem ők, hanem maga az Ür Jézus jön. Küszöbön van Jézus 
látogatása. Mikor Heródes megérkezik, jön a hír, hogy Jézus a legközelebbi 
napokban jön. Most egyszerre teljessé válik a zavar Heródes életében. Ek
kor szövetkezik össze a város farizeusaival, hiszen a farizeusok számára 
szintén nagyon kellemetlen és zavaró körülmény volt Jézus ottléte. Ha a 
nép így felfigyelt a tanítványokra s ők így fel "tudták forgatni a város bé
kességét, mit fog akkor csinálni itt Jézus? Hogy hogyan talált egymásra 
Heródes és a farizeusok, azt nem -lehet ma tudni, de valószínű, ho-gy az 
akciót Heródes kezdeményezte, mert Jézus a hozzá menő farizeusoknak 
úgy nyilatkozik, hogy a nyíl- éle nem a farizeusok, hanem Heródes ellen 
irányul. Hogy a farizeusok mennyire őszinték, nem lehet tudni. Lehet, hogy 
diplomatikusan takargatják szándékaikat, lehet az is, hogy nyersen meg
mondják azt, ami bennük van és leled ez,iik magukat a másik tábor előtti: 
Nekünk Jézus nagyon kellemetlen s szeretnénk, ha minél- előbb eltűnne Innen. 
Ekkor kiagyalják azt a tervet, hogy udvariasan- figyelmeztetni fogják Jézust, 
hogy nagyon veszedelmes helyre jött, mert Heródes haragszik rá s meg 
akarja öt ölni. Azt tanácsolják neki, hogy legjobb, ha nem hívja ki maga 
ellen a sorsot, hanem eltávozik Li-viász területéről. Menjen másüvé. Az őket 
n-em érdekli, hogy másutt mit csinál, de innen ás a környékről menjen el. 
Ez a terv. Hogy ebben menny-i vall a fenyegetés és mennyi a komolyság, 
azt nehéz volna megállapítani, tény azonban az, hogy Heródes szívében otl 
v-oöt a vágy: Jézius-t eltenni láb alóli Több szentírásd hely is igazolja- ezt. Akik 
tőrt vetettek Jézusnak, figyeltek reá, hogy meg fogják őt és vádat emel
jenek ellene, azok között mindig ott volt egy párt, amelyet az írás így 
jelöl meg: a Heródes-pártiak.

Jézus Jeruzsálemből -megy Galilca felé. Ügy látszik, hogy erőltetett 
menetben megy fel egész Galileá-ba. Késő este érkezik meg Liviász városába. 
Még taláa -ki setn mosakodhatott a porból, mikor már ott van a farizeusok 
küldöttsége és mondják neki nagyon alázatosan, szelíden, csepegő jóindu-



lattal: Eredj ki és menj el innét. Tudomásunk van arról, hogy Heródes meg 
akar téged, ölni s mi tartozunk néked azzal, hogy megmondjuk neked, mert 
nem vennénk lelkünkre, ha valami bajod történnék itt. Minden más ember 
ebbe a tőrbe belelépett volna. Hiszen arról a Heródesről, aki lefejeztette 
Keresztelő Jánost, ezt is fel tehetett tételezni. De Jézus mindig belelát az 
emberek szívébe és olvas .a gondolataikban, ezért nem ugrott bele a farizeu
sok által vetett tőrbe. Válasza így hangzik: „Elmenvén, mondjátok meg annak 
a rókának: Imé ördögöket űzök ki és gyógyítok ma és holnap és harmad
napon elvégeztetem." Mit akar Jézus ezzel mondani? Miért titulálja Heró- 
dest rókának? Lehet, hogy nincs emögött semmi más, mint Heródes ravasz
ságának megbélyegzése, mellyel ilyen tervet agyai, ki Jézus eltávolítására. 
Lehet, hogy benne van az ótestámentum próféciájának egy képe, mely beszél 
m  Isten szőlőjébe betolakodó rókáról, amelynek nagy kárt okoznak ott. Le
het, hogy mindkettő benne van, tény az, hogy Heródes ravaszságát és Isten 
országával való szembehelyezkedését akarja leszögezni Jézus ebben a pár 
szóban: „Mondjátok meg annak a rókának..." Még a nevét sem veszi a j
kára, mikor üzen neki. De az üzenetnek nem ez a lényege. Az üzenet lé
nyege az, hogy Heródes vegye tudomásul, hogy fölötte nem rendelkezik. 
Néki más az ura. Gálákéban lehet fejedelem Heródes, lehet, hogy van ha
talma eltenni embereket iáb alól, de Jézus felett nincs hatalma, ö  el fog 
menni, ha a munkát elvégezte, ö  meg fog halni, de nem akkor, amikor az! 
Heródes akarja. Ö d  fog veszi, de nem Lfviászbam és nem Galiteában, hanem 
ahogy meg van írva: Jeruzsálemben kell a prófétának elvesznie. Ezt üzeni 
Jézus Heród esnek

Mit mutat nékünk Heródes életének .ez a jelenete? Nyilvánvalóvá teszi 
előttünk, hogy aki Isten mentő szeretetét visszautasítja, még pedig újból 
és következetesen, annak az életében előáll a megzavarodásnak ez az álla
potai, amelyben már csak ez a vágy uralkodik: minél messzebb menjen Jézus 
őtőle. Ne zavarja az én köreimet! Nem ellensége már Jézusnak, nem akar 
már az életére törni, az üzenet, amit a farizeustól küld neki, az is inkább 
csak fenyegetés. A fontos az számára, hogy menjen innen Jézus. Csináljon, 
amit akar, gyógyítson betegeket, ahányat akar, űzzön ki ördögöket, támasz- 
szón halottakat, 'boldogítson embereket, akik nem hisznek neki, de nekem 
hagyjon békét, nekem kellemetlen a jelenléte, mert feldúlta a békességemet. 
Szabadítson meg másokat a bűntől, ahogy jónak látja, de az én békessége
met ne dúlja fel! Menjen még a vidékéről is annak, ahol én élek!

Ezek azok az emberek, akik hagyják Jézust munkálkodni — másoknál. 
Nem bántják ők Jézust, csak Jézus maradjon bent a templomban; ott hir
desse az igét, ott áldozzanak neki, ott zúgjon a harang ás az orgona, ott 
dicsérjék és magasztalják őt nagy tömegek, — de azután zárják rá az 
ajtót, maradjon odabent s ne zavarja ezt a világot. Mardjon csak mindig 
bent a templomban!

Ez a Jézust eltávolító szándéka az embernek nem mindig egyformán 
nyilatkozik meg. A gadarénusok az ő határukból szintén szerették vofaa 
Jézust eltávolítani, mert zavarta az ő anyagi érdekeiket. Kérték, hogy menjen 
el az ő határukból. Van olyan ember, aki ilyen szelíden és udvariasan tessé
keli ki Jézust az életéből, mint a gadarénusok, — vannak azután olyanok 
is, akik úgy bánnak vele, mint Heródes és a farizeusok: Eredj el, mert ha 
nem mégy el, lásd a következményeit. Mi nem bántottunk téged, de ha 
az utunkból ki nem térsz, majd megismered a hatalmunkat!

A Jézust mindenáron) távol tartani akaró emberi szándék elérkezik a 
kereszthez is. Lelkiismeretfurdalás ruéüiküi felfeszíti keresztre az Isten Fiát, 
hogy a zavaró körülmény kiküszöböltessék egészen az életéből.

Zavar-e téged egyáltalában "Krisztus? Jelent-e a te számodra nyugta
lanságot az, hogy ö  él? Jelenit-e a te számodra békételenséget az, hogy igéje 
hirdettetik? Vagy te- már olyan eredményesen elintézted ezt a kérdést, mint
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az írástudók nagypénteken, hogy Jézus már sírban vara és te élheted az
étetedet a zavaró Jézus nélkül? ...........

Krisztus Heródes számara zavaró körülmény. De micsoda Herodes a 
Krisztus számára? Heródes a Krisztus számára nagy fájdalom. Figyeljük 
meg hogy ez az ige mennyire belemutat Krisztus szívének fájdalmába. Gan- 
dcvlid meg, hogy micsoda érzés van emögött: Mondjátok meg annak a ró
kának ' Egészen világos, hogy mikor az Ür ezt mondotta, nem mondta 
nyugodtan. Ezt a mondatot nem lehet nyugodtan elmondani. Ebben benne 
rezeg az izgalom. Benne dobog az ember felháborodott szive. Benne van 
az ember összeszorult ökle: a bosszúság. A fájdalom is benne vara. Hogy 
mennyire benne van a fájdalom, mutatja a mondat folytatása': „Jeruzsálem, 
Jeruzsálem! ki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akik hozzá* 
küldettek, hányszor akartam egybegyüjteni a te fiaidat, miképen a tyúk az ö 
kis csirkéit az ő szárnyai alá és ti nem akarátok." Azt gondoltátok, hogy 
zavarlak benneteket, azt hittétek, hogy nélkülem ‘tesztek boldogok, pedig én 
menteni szerettelek volna benneteket, de ti nem akartátok. A prófétát meg
öltétek, megköveztétek azokat, akiket Isten mentő szeretete hozzátok küldött. 
Hiába minden, nem tudlak megmenteni titeket, mert ti nem akarjátok. Én 
látom, hogy mi tesz ennek a vége. Én elmegyek, mert nem keltek nektek, 
nem foglak zavarni benneteket, de majd eljön az ős zavaró, az ös békétlenítö 
s majd°ő lép a porondra. Eljön az idő, amikor „pusztán hagyatik néktek a ti 
házaitok". „Bizony mondom néktek, hogy nem láttok engem, míg el nem jő 
az idő, mikor ezt mondjátok: Áldott, aki jő az Úrnak nevében!"

Erzel-e valamit a szeretet fájdalmából ezek mögött a szavak mögött? 
Ha valamikor valakit nagyon szerettél és szeretted volna őt nagyon bol
doggá tenni és megmenteni a veszedelemtől, melyet te láttál, de az a te 
mentő szereteted szavára gonosz szavakkal felelt, hóna alá nyúló kezedet 
megütötte, elutasított téged, aki nem azért mentél, hogy elvégy tőle vala
mit, hanem adni akartál, — akkor -meg tudod érteni, vagy legalább sejteni 
tudod azt a fájdalmat, amit a visszautasított szeretet fájdalmaként érez Jézus, 
mikpr felkiált.

Nagypénteken, m'kor a Krisztus iájdalmára emlékezel, gondolsz-e arra, 
hogy Jézus nem azt érezte a legnagyobb fájdalomnak, mikor meg.korbác6o! 
ták "és tövist vertek a fejébe, nem azt, amikor pálcával verték, leköcdösték, 
megcsúfolták, nem is azt, mikor a kerqfezten kellett vívódnia a halálai, 
hanem életének ezt az eredménytelenségét: Hányszor akartam . . .  és ti nem 
akaratok. Mert az ember miniden áldozatot szívesen meghoz, még m  életét 
is szívesen odaadja, ha van értelme. De ha hiába omlik a vér s nincs annak, 
eredménye, az elhordozhatatlamul tud fájni. Rettenetes valami a hiábava ó 
mentő szeretet. Gondolj nagypénteken arra, hogy én és te a 'm i Urunknak 
ezt a mindennél nagyobb fájdalmat, mindennél rettenetesebb sebet és minden 
agóniánál elhordozhatatlanabb gyötrelmet hányszor szereztük meg; hányszor 
kellett neki keserűen mondani felettünk: Mondjátok meg annak a rókának: 
hányszor akartam megmenteni őt, de nem akarta!

Milyen jó, hogy nem lehet és nem szabad ezt a prédikációt itt befe
jezni. Milyen jó, hogy nagypéntek nekünk nemcsak a Krisztus szenvedéséről 
és a mi bűneinkről beszél, hanem a Krisztus csodálatos szeretetéről is. Itt 
van egy reménytelen eset, a Heródes esete. Es mit csinál vele Jézus? Üzen 
neki. Még szóba is áll vele, ha máson keresztül is. Üzem neki arról, hogy 
néki Jeruzsálemben meg kell halnia, ö  meg fog halni Heródesért, hogy 
Heródes minden véres bűne fehérre mosódhassák.

Csodálatos szeretet vagy te Urunk Jézus!
Krisztus üzen néked is. Ebben az üznetébem nemcsak a bűnödről van 

sz ó, hanem arról is, hogy össze szeretne gyűjteni minket. Szárnyai alá sze
retne venni, mert tudja, hogy az ördög, a bűn, a halál, a fejedelemségek, az 
élet sötétségének világbírói tönkre akarnak tenni téged. Jöjj az én szár -
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nyam alá — mondja Jézus. Inkább engem pusztítson el a bűn, mint mikor 
a jégeső hull alá az égből- s> a tyúkanyót agyonveri, de dermedt szárnyai 
alatt épen maradnak a kis csirkék. Nézz így a keresztre: Isteni haragjának 
jégverése agyonverte az Isten Fiát a1 kereszten, hogy én, a nyomorult, 
dermedt szárnyú félig halott, bűnbocsánatot, életet, üdvösséget és meg
maradást találhassak!

7. Nem felele néki.
Luk. 23, 6—12.

Nagyszombat az egyetlen nap Jézus földi életében, amelyen Jézus nem 
.beszól. Tudatában vagyok annak, hogy ez csak a mi emberi fogalmaink sze
rint állja meg a helyet, mint igaz áíítás, hiszen az írás kijelentése szerint 
Jézus e napon sem volt tétlen s a sírban- sem töltötte szótlanságban életét. 
Ezen a napon történt az, amiről a hitvallásban így teszünk vallást: Szállá 
alá a poklokra; s amiről Péter így ír: „ . . .  elmerlvén, a tömlőében lévő' lelkek- 
nek is prédikált.11 (I. Pét. 3, 19) Elrejtett titkok ezek előttünk, amelyek nem 
változtatnak azon az igazságon, hogy élő emberi fül számára nagyszombat 
az egyetlen nap Jézus életében, ameiyen az Ö szava hallható nem volt. Talán 
ez a gondolat vezette a régi keresztyéni egyházat, hogy egészem a közép
korig nem engedett e napon istentiszteletet tartani. Ezen a napon megrné- 
mult a templom is, annak jeléül,. hogy mégmémuit az Ür. Csak a- középkor 
második felében kezdték el nagyszombaton is hirdetni az igét.

Az az ige, amit most olvastam fel előttetek, szintén a néma Jézusról 
beszél nekünk. Némaság és némaság között óriási különbség van. Egészen 
más a halott ajkak némasága és egészen más az élő ajak némasága. Az élő 
ajsa-k némaságában is egészen- más az, ha valaki a nyelve, vagy a hangszálai 
miatt nem tud szólni és ezért néma, vagy pedig, ha valaki tudna szólni és 
mégis néma. A mi Urunk Jézusnak az a némasága, amely ebben a történet
ben előttünk áll, a legsúlyosabb némaság. Az a némaság ez, amikor az akarat 
zárja el az e-mber ajkát és kényszeríti a némaságra-.

Heródes végre találkozik Jézussal. Jeruzsálemben találkoznak nagy
pénteken. Ott, ahol Jézus jövendölése szerint el kel vesznie a prófétán-a-k. 
Mikor elfogják Jézust és Pilátus elé viszik, akkor Pilátus zavarba jön. 
Annyi jogérzéke van, hogy látja, hogy ez az ember ebben a bűnben ártat
lan, tehát nem lehet elítélni. Lehet, h-o-gy a nép vallásos felfogása szerint 
bűnös; lehet, hogy istenkáromló; -lehet, hogy hami-s próféta; lehet, hogy val
lásos rajongó, .aki megzavarja az emberek nyugodt vallásos életét, de hogy 
nem lázadó, hogy tőle a birodalomnak félnie nem kell, az Pilátus előtt nyil
vánvaló, ezért szeretné Jézust megmenteni a kivégzéstől. Mikor ez a pró
bálkozása rne-rn sikerül, megüti fülét az a szó, ho-gy Jézus. galileai. Ügy ka
paszkodik ebbe a szóba, mint fuldokló a szaümaszálba-. Ha Jézus nem judeai, 
hanem galileai, akkor ő nem illetékes arra, hogy Jézus ügyébe beleavatkoz
zék; igaz, hogy itt fogták el és ítélték el, -de illetékesség okából őt át lehet 
küldeni a galileai helytartóhoz, He-ró-deshez. Epén Jeruzsálemben tartózkodik 
most, vigyék tehát Jézust Heródes elé. En nem szívesen avatkozom ebbe 
a dologba. Majd Heródes elintézi, ő u-gyis zsidó. És viszik Jézust megkö
tözve Heródes -elé. Nemcsak a -kísérő katonák mennek vele, hanem a vádolói 
is. Ott állanak Heródes előtt a főpapok és az írástudók és vádolják Jézust. 
Heródes ott ü-1 trónusán-, de nem i-s figyel arra, hogy m-it beszélnek a- vádolok. 
Heródest Jézus személye köti le, az a találkozás, amelytől annyiszor félt 
és amelyet mégis annyiszor várt.

Heródes-en semmi jele sincs a régi félelemnek, -amely először eltöltötte, 
amikor Jézusról hírt hallott s azt gondolta, hogy Keresztelő János támadt 
fel a halálból. Teljesen eltűnt belőle a félelem, sőt a zavar is. Számára Jézus 
nem zavaró körülmény többé. Már csak látványosság. A 3-ik versben azt



olvassuk hogy Heródes nagyon megörült. Vájjon -miért? „Mert sok időtől 
foeva kívánta őt látni, mivelhogy sokat hallott felőle es remenyle, hogy majd 
valami csodát lát, melyet ő tesz.“ Ügy néz Jézusra, mint valami nagy bű
vészre s az egész - jelenet előtte olyan csak, miint egy cirkuszi mutatvány. 
Hogy itt u világtörténelem legnagyobb pere folyik, Isten- és ember peres
kedik Itt egymással; -hogy halálra akarják ítélni Jézust a gyilkosai, - -  ezt 
Heródes nem látja. Heródes csak -azt látja, hogy előtte áll egy ember, a>k; 
a vizet borrá tudja változtatni & egy pár darab kenyérből jól- tud lakaim 
ezreket aki a tengert is ie tudja csendesíteni a szavával, s akinek szavára 
sánták 'járni tudnak, poklosok megtisztulnak, halottak feltámadnak. Heródes 
csak a nagy csodatévó't Látja, a nagy bűvészt. Ez ,az egyetlen-, ami őt ér
dekli- Jézus mutass nékem csodát, csinálj valamit, amit én meg fogok em
legetni, amire az én udvarom is- azt fogja mondani, hogy ilyet még nem 
látott! Mindez világosan mutatja, hogy Heródesnek a szíve egészen- meg
keményedett. Pers-ze, nem fél már Jézustól, hiszen egy bűvésztől miért kei- 
lene félnie, az nem hozhatja őt zavarba.

Így áll Heródes négyszem közt Jézussal.
Hogyan áll ott Jézus? Nemcsak Heródesben történt nagy változás, 

hanem Jézusban is. Nem abban van a változás, hogy Jézus eddig szabad 
volt, most pedig fogoly; hogy mindig áldó két keze nyugodtan dolgozhatok 
emberek jólétére, most pedig megkötözve áll Heródes előtt. Jézus bilincsbe - 
verten is szabad embe-r volt, -szabadabb, mint a vele szemben trónusán, ülő 
Heródes. Nem is abban van a változás, hogy eltűntek mellőle mindazok, 
akik szerették, követői nincsenek sehol s mostani -kísérői őrizők és vádolok: 
még csak abban- sem, hogy elhalkult körülötte a hozsánna s most a Feszítsd 
meg! hangzik körülötte. Nem ez a változás. Jézus a legsúlyosabb vádak 
között is -igaz volt s mikor mindenki elhagyta őt, akkor is tudta-, hogy nincs 
egyedül, mert vele van az Atya s láthatatlan mennyei seregek nézik felülről 
az egész jelenetet: Heródes és Jézus végre hogyan találkozik egymással?

Hát mi vd t akkor a nagy változás Jézusban? Az, hogy többé nem 
akarja Heródest megmenteni. Szóra, sem méltatja többé. Figyeljük meg a 
mentő szeretet csodálatos elhalkulását! Milyen hangos volt az Ür mentő 
szeretete akkor, mikor Keresztelő Jánost küldte Heródeshez s az csontos 
injával -rámutatott Herdálásra és mindenki előtt hallhatóan elmondta a mon
datot: „Nem szabad néked a testvéred feleségével élned!" (Márk 6, 18) 
Milyen hatalmasan dübörgött akkor Isten mentő sz-eretet-ének a szaval Azután 
gondoljunk -arra, mikor lefejeztette Heródes Keresztelő Jánost s behoztál: 
a tálban a vérben úszó sápadt fejet, amelynek nem mert a szemébe nézni, 
amely elől eltakarta orcáját és megszomorodott! (Mt. 14, 9) Hogy szétker
gette a születésnapot ünneplő sokaságot a- palota nagyterméből. Milyen ke
ményen szólt Isten mentő szeretete -a Keresztelő János lefejezett fején és 
holttestén keresztül! De akkor már .a fül nem -hallhatta, csak a szem lát
hatta Isten mentő szeretedét. Már halkult Isten mentő szeretetének szava.

Mikor elmegy Heródes Tibériásba és ott meghallja, hogy Jézus úgy 
prédikál, m-int Keresztelő János, akkor felébred a lelkiismerete. Már megint 
sokkal messzebbről szól Isten mentő szeretete. Egy hírfoszlány már csak 
Isten mentő szeretete. Még felborzolja az ott bent alvó lelkiismeret hullámait, 
de már sokkal csendesebb a mentő szeretet szava. M-ikor Tibériásból visszajön 
Heródes, akkor Jézus már csak üzen, neki a haláláról,. (Luk. 13, 32—33). így 
halkul, csendesedik, távolodik Isten mentő szeretete, míg végül odaér, hogy 
Jézus megnémul. Nem hajlandó egy szót sem felelni Heródesnek. Pedig ki 
tudjam mi mindent kérdezett tőle. (Luk. 23, 9). Sem igent, sem nemet nem 
mond. Ott vannak körülötte a vádolói. Azoknak a vádjaira sem felel sem
mit. Leperegnek róla a vád-ak, mint falról a borsó.

Ezután kicsúfolja őt Heródes. Nincs feljegyezve az írásban, de bizonyos, 
hogy a csúfolásban benne volt Heródes megsértett hiúságának minden ezen-
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vedélye s  az elégtétel vevés afölött, hogy Jézus őt szóra sem méltatja. 
Jézus a csúfolásra nem felel semmit. Kérhetsz, kérdezhetsz, vádolhatsz, csú
folhatsz Heródes, nem kapsz feleletet semmit. Nézzétek, milyen kemény tett 
Krisztus! Kemény lett Heródes, de kemény lett Krisztus is. Két szikla talál
kozik egymással, mikor Heródes találkozik Jézussal.

Heródes életének ez a szakasza nyilvánvalóvá teszi előttünk, hogy 
Isten mentő szeretetévei nem lehet a végtelenségig visszaélni. Isten csodá
latos hossz út űré se tűri a bűnt, csodálatos mentő szeretetévei próbálja a bű
nöst újra, meg újra megmenteni* — de van vége is az Ö mentő szereteté- 
nek, van határa türelmének és . egyszer Jézus megnémul és bekövetkezik 
a nagyszombat, az ember életében. Ennél borzasztóbb dolog nem eshetik az 
emberrel. Nem történhetik rettenetesebb egy ember életében, mint mikor a 
nagyszombat némasága beköszönt hozzá. Aki ismeri Isten igéjét s aki tudja, 
hogy Jézus szava milyen drága, csodálatos kincs számára, annak ezt nem 
kell magyarázni. Aki ezt nem tudja, annak hiába magyaráznám. De bizony
ságot tehetek arról, hogy Isten szavának szerelmesei inkább választanák a 
kenyértelenséget, és az éhenhaiást, csak Isten beszédét el ne vegye tőlük. 
Ha lesoványcdva, tönkremenve kell a leggyötrőbb éhség között vívnom a 
halálküzdelmet, inkább azt vállalom, minthogy nómulj meg előttem nagy 
szombat némaságával Uram, mert amíg a lelkemnek van eledele, amíg a Te 
szavadban igéd az enyém, addig én élek, ha éhenhalok is, de ha Te meg
rémültél számomra, akkor meghaltam, ha élek is.

Akihez Jézus már nem szól, annak a sorsa megpecsételtetett. Annak 
élele története be van fejezve. Nem véletlen dolog, hogy Heródes életéből 
ez az utolsó jelenet, amit az ige megörökít. Heródes még éveken keresztül 
élt és uralkodott, voltak még életében események, cselekedetek, amelyeket 
a történelem feljegyzett. Heródes életében bekövetkezett emberi szemmel 
láthatólag is Isten igazságszolgáltatása. Nyilvánvalóvá tett, hogy akiről nem 
akart lemondani: Heródiás elvette tőle a királyságot, száműzetésbe vetette 
őt és nyomorba küldte. De ezek Isten történieiíró!t már nem érdeklik. Heródes 
élete befejeződött abban a pillanatban* amelyben Jézus megnémult előtte. 
Nagyszombat volt az utolsó napja Heródes életének.

Ez nem változtat azon az igazságon, hogy Heródesnek és Jézusnak 
még egyszer kell találkoznia. Ezt a találkozást senki emberfia Jézussal nem 
kerülheti el és meg nem spórolhatja magának. De ennél a  találkozásnál nem 
Heródes ül a trónuson és katonák közt megkötözve áll előtte Jézus, mint 
megbilincselt vádlott. Ezen a találkozáson Jézus ül a trónuson és Heródes 
áll előtte, mint vádlott és Jézus nem kérdez tőle sokat. Jézus néma ajka itt 
megszólal és ajkáról ítélet hangzik: Dobjátok ki őt a külső sötétségre, ahol 
lészen sírás és fogak csákorgatása! Hányszor akartalak megmenteni téged 
Heródes, de nem akartad! Most elvétetik tőled minden! Vigyétek a kárho
zatra!

Mikor Jézus megnémul, az megpecsételése az ember sorsának. Az 
maga a kárhozat már ezen a földöm. A másik nagy találkozásnál csak nyil
vánvalóvá lesz és Jrihirdettetiik, ami itt rejtve, de valóságképen már meg-
volt.

Ha valaki most azt gondolná, hogy milyen borzalmas az, hogy így
fejeződik be az egész nagyheti igehirdetés* annak hadd mondjam meg, hogy
az is az Isten mentő szeretette, hogy így fejeződik be ez a sorozat. Isten
nem azért iraitta meg számunkra ezt a történetet, mert mint érdekességet, 
vagy történelmi*.; eseményt meg akarta örökíteni. Amik megirattak, a mi 
tanulságunkra írattak meg. Ez is azért íratott meg, hogy Heródes sorsára 
ae jussunk s Krisztus mentő szere tét ének visszautasításával el ne némítsuk 
ü ,  ki ne kényszerítsük belőle a nagyszombati csendet, hanem megmaradjon 
t vámunkra megmentő igéje.

Baross-nyomda, Győr. Felelős Telető: Rugli Jen ő



Lelkészek vasárnapi kimozdulása
Németh Károly, a győri egyházmegye esperese, egyik legutóbbi kör

levelében ezeket írja: „Valamiképpen módját kellene ejteni annak, hogy a 
lelkész cgy-egy vasárnap — esetleg laikus helyettesítéssel — a parochiáján 
kívül is szolgálhasson. Nekünk, parochus lelkésznek is előnyünkre válnék, 
ha időnként egy-egy vasárnapot más gyülekezetben tölthetnénk. Nem az ú. n. 
lelkészcserére gondolok, amit évekkel ezelőtt már megcsináltunk az egyház
megyénkben. A vallástanítás most annyira helyhez köt bennünket, hogy a tel
jes elszigetelődés elhárítására valamit ki kell találni. A magunk gyülekeze
tének érdekében is. Láthatjuk, hogy mennyire kevéssé volt mozgékony a mi 
egyházi munkálkodásunk részben éppen a lelkészek parochiális lekötöttsége 
miatt s milyen kevéssé használtuk ki lelkészeink munkaerejét és munka- 
lehetőségeit. A változott viszonyok szükségessé teszik, hogy ezen a hely
zeten változtassunk. Energiatékozlás az, amikor egy-egy lelkész 20—30 évig 
vasámapról-vasárnapra ugyanabban a 3—400 lelkes gyülekezetben hirdeti az 
igét és sem a gyülekezetnek nem nyílik alkalma arra, hogy más igehirdető
ket is hallgasson, sem pedig a lelkész nem látogathat el más gyülekezetekbe."

Énekeskonferenciák 1950.
Három „énekes,konferencia" lesz Isten segítségével e nyáron, amely a 

konferenciák evangéfcáló, hitmélyítő, valamint tanátójellegének teljes fenn
tartása mellett az egyházi énekreform és liturgiái eszmélkedés ügyét is sze
retné szolgálni.

1. GYŐR 1950 június 29 — július 5.
Programm: 7 ó. Matutinum laudes keretében Káldy Zoltán sorozatos 

igehirdetése Dávid királyról. 9—10.20 óráig: Bibliakörök. 10.30 ó.: Budaker 
Oszkár előadássorozata az Egyházról. 11.30 ó.: Énektanítás az új próbafüzet 
szerint, himnológiai magyarázatokkal. — 4—5.30 óráig előadás eszmecserével: 
Teremtés, Bűneset, Ígéret, Megváltás, Isten országa, tartja Bottá István. 
G ó.: evangélizációs sorozat. 8 ó.: Vespera keretében Scholz László sorozatos 
igehirdetése a Mennyei Jeruzsálemről.

A vasárnapi gyülekezeti istentisztelet, valamint az utolsónapi úrvacsora
osztás .az erdélyi liturgia szerint.

2. GYENESDIAS 1950 július 8—12. Ifjúsági konferencia. Pontos dátum 
és programm előkészítés alatt. (Itt kápolna híján nem lesz matutium és vespera.)

3. DIÓSGYŐR 1950 augusztus 10—15.
Programm: 7 ó.: Matutium laudes (Moravcsik). 9—10.20 óráig: Biblia

körök. 10.30 ó.: Előadás (Zászkaliczky). 11.30 ó.: Énektanítás. 4.30—6.00 
órá’g előadás eszmecserével (Balikó). 6.30: Vespera (Joób). 8.30: Tábortűz 
(Schulek).

Kérjük lelkésiztestvéreinket, hogy mind a maguk, mind alkalmas híveik 
számára vegyék előjegyzésbe ezeket az alkalmakat. S. T.

Sajtóhibaigazítás
Februári számunkban a 69. lapon a 3. bekezdés 10. sorában a „bizonyos" 

és „erő" szavak között kimaradt a fontos szó: „fegyelmező
A 76. lapon az utolsóelőtti bekezdés 6. sorában a „körnek" és „gyüleke

zeti" szavak között el kell maradnia az „a" névelőnek.

Kántor, kinek gyülekezete kitelepülés következtében elnéptelenedett, 
állást változtatna legkésőbb szept.—ókt. 1-évei. Iskolától független. Érdeklő
déseket a szerkesztőség továbbít.


