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A gyülekezet imádsága

Imádságok a finn perikóparendhez
Szentháromság után 21. vasárnap.

Szerető mennyei Atyánk! Jelentsd meg nekünk a Te igazságo
dat és őrizz meg minket hiábavaló emberi bölcseségtől. Segíts min
ket, hogy hálával fogadjuk el megszabadíttatásunkát, amit kínálsz 
nekünk, és erősen megálljunk a hitben, a mi Urunk Jézus Krisztus 
által. Ámen. •

Hálát adunk Neked mennyei Atyánk, akik az evangélium prédi- 
kálása nyomán eredményt adsz és megerősíted küldötteidet és szol
gáidat, hogy bátor szívvel téve bizonyságot Rólad, kitartóak legye
nek szenvedésekben és nyomorúságokban. Könyörgünk Hozzád, adj 
nekünk is olyan hitet, amely legyőzi a világot s add nékünk a meg
váltás bizonyosságát. Jöjj a mi otthonainkba is kegyelmeddel és add, 
hogy egész családunk higyjen a Te fiadban, Jézus Krisztusban, hogy 
beteljesedjék a Te ígéreted a mi és házunk népe üdvösségéről. Ámen.

Szentháromság után 22. vasárnap.

Irgalmas Isten! Add nékünk a Te Fiad Jézus Krisztus indu
latát, hogy kerüljünk minden gonoszt és szeressük atyánkfiáit. Áldj 
meg kegyelmeddel, hogy szorgalmatosak legyünk a könyörgésben és 
buzgók a hálaadásban minden körülmények között a mi Urunk 
Jézus Krisztus által.

Hálát adunk Neked, mennyei Atyánk, hogy a Te igédet adtad 
lábaink szövétnekéül és ösvényünk világául. Könyörgünk Hozzád, 
tartsd meg még igéd világosságát közöttünk s nyisd meg fülünket 
annak hallására, szívünket a Te igéd megtartására, hogy megtapasz
talhassuk erejét. Segíts minket, hogy úgy éljünk hitben és remény
ségben e kegyelmi időben, hogy egyszer eljussunk a dicsőség biro
dalmába, a mennybe. A Te szeretett Fiad, a mi Urunk Jézus Krisz
tus által. Ámen.

Szentháromság után 23. vasárnap.

Mindenható Isten! Áldj meg minden felsőbbséget és add a Te 
kegyelmedet, hogy a felsőbbség, mint a Te szolgád, szeresse az igaz
ságot és jogosságot s a Te parancsolatod szerint járjon el az emberek 
között. Őrizz meg minket versengéstől és egyenetlenségtől, Jézus 
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Hálát adunk Neked Mennyei Atyánk, hogy a Te Fiad, Jézus 
Krisztus által meg akarsz szabadtíani minket a bűnnek és halálnak 
törvényétől, s a hiábavalóságok szolgaságából az Isten fiainak dicső
séges szabadságára akarsz vezetni. Könyörgünk Hozzád, légy segít
ségül, hogy újra örök szolgaságra ne adjuk magunkat s ne engedjük,
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hogy a test jusson, uralomra fölöttünk, hanem szolgáljunk egymás
nak szeretetben. Szent Lelked által végy lakozást bennünk, hogy 
ebben a tökéletes szabadságban járjunk s azután örökké éljünk a 
mennyben. Ámen.

Közli: Joób Olivér*

Szentháromság után 21. vasárnap
Szószéki ige: Kok 2, 1— 7. Oltári ige: Ap. csel. 16, 25—34.

MEDITÁCIÓ. Pál a fogságban is tusakodik a kolossébeli gyülekezetért. 
Sőt nemcsak a kolossébeli keresztyénekért, hanem  a  laodiceabeliekért is. 
(Kolossé, Ladicea és Hieropolis 3 egyhmáshoz közel fekvő város Phrygiában, 
a  Lykus folyó völgyében.) Pedig nem  is látta még őket. A 3 gyülekezetét 
a  írig — talán épen kolossébeli (4, 12) — Epafrás alapította. Epafrás való
színűen Pál lelki gyermeke volt. Pál őt szerelmes szolgatársának nevezi, 
a  Krisztus hív szolgájának, aki az evangyéliomot helyesen és igazán (tisztán 
és igazán) hirdeti (1, 7).

Epafrás felkereste Pált róm ai (?), fogságában, hogy megbeszélje vele 
a kolosséi gyülekezeti helyzetet. Önként megosztja Páüal a fogságot, sőt 
akkor is o tt m arad, am ikor a levelet Tychikus m ár elvitte. A levél 62—63-ban 
íródott, a róm ai fogság közepén, vagy végén, elsőnek az ü. n. íogsági levelek 
között.

E pafrás beszámolója okoz Pálnak komoly lelki küzdelmet, tusakodást 
(ágon)). Judaista synkretista tévtanitók keltenek zavart a gyülekezetben, akik 
angyalok és szellemi hatalm asságok im ádására (10., 15., 181), étel, ital, ünne
pek dolgában való különbségtételre (16., 21—23. v.), törvényeskeüő aszké- 
zisre akarják  rávenni a gyülekezetét hitető beszéddel, pontosabban hamis, 
félrevezető rábeszélő művészettel (4. v.).

Ezért hát P ál tusakodása. (Milyen komolyan, a  lelki gyötrelmekig me
nően m agára veszi ezeknek az ismeretlen gyülekezeteknek a  gondját isi 
Bizony, ra jta  az összes gyülekezetek gondja! Nem csak úgy mondja. II. K. 
11, 28.) Nem is csinál titkot belőle: „akarom , hogy tudtotokra legyen*1 — 
mondja (1. v.). (A kifejezés: theló gar hümas eidonai megszokott, sematikus 
kifejezés ugyan a levélírásban -— így lehetne fordítani: tudatom  veletek; 
L uther így is fordítja  —, de itt többet mond a Károli-féle szószerinti fordítás.)

Miért akarja, hogy tudtukra legyen a kolossébelieknek az ő tusakodása? 
Hogy nyugtalanítsa őket? Ellenkezőleg! Hogy „vigasztalást vegyen az ő szí
vok"! (2. v.). Nincsenek egyedül! A fogoly Pál is velük van lélekben (5. V.) 
és tusakodik érettük.

Nem kétségeskedve, gyötrődve tusakodik Pál, hanem  imádkozva. Isten 
előtti imádságos tusakodásának szavai kerülnek a levélbe: kérés, figyelmez
tetés és tanítás gyanánt.

Igehoirdető m űhelye
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Tusakoclik Pál, hogy a) mcgvigaszlalódjanak a megrettent szívűek, hogy 
b )  egybeköltessenek a szereleiben (az egybekölés m ód ját Ef. 4, 2-ben így 
je lö li meg: „elszenvedvén egymást szerelethen"!) és hogy c) eljussanak az 
•érlelem meggyőződésének teljes gazdagságára: t. i. az Isten és az Atya és a 
Krisztus ama titkának megismerésére.

M agasabbrendű bölcseséget hirdetnek a  tévtanílók? ■— Ebben a  titokban 
(2. v.) van a bölcseségnek és ism eretnek minden kincse elrejtve! Micsoda hát 
ez a titok, „az Isten és az Atya és a Krisztus am a titka“ (Károli ford.); 
vagy „az Isten, a  Krisztus titka"? (Nestlc szöveg). -—• Egy variáns lectio, 
s annak alapján a zürichi bibliafordítás így foglalja össze; az Isten titka: 
Krisztus. Pál így fejti ki: „nagy a pogányok között eme titok dicsőségének 
gazdagsága, az t. i., hogy a Krisztus ti közietek vaui (1, 27.j Ez tehát az 
Isten  titka, vagy az Isten és a Krisztus titka: Krisztus közöttünk van! Felette 
nagy, dicsőséges titok ez! El volt rejtve ősidőktől fogva (1, 26), de most 
megismerhető. Megjelent a Krisztus testben, és felfedte, nyilvánvalóvá tette 
az  Isten nagy titkát: közöttünk, érettünk, velünk az Isten! És ugyanakkor 
ma is rejtve m aradt, titok m aradt az Isten  eme csodálatos titka, és csak 
a  Lélek által a hit szám ára lesz tapasztalati valósággá.

Pál tusakodik a kolossébeliekért, hegy .eljussanak „Isten am a titkának" 
megismerésére. Annak megismerésére t. i., hogy a feltám adott, élő Jézus 
K risztusban közöttük van a szent Isten. Közöttük, pogányokból lett keresz
tyének között. (Kol. 1, 26—27; Ef. 3, 3— 6; különösképen a 6. v.!; Róm. 
16, 25— 26.) És ez itt különösen erős hangúlyt kap, ha a judaista tévtanílók 
mesterkedéseire gondolunk.

Ezt megismerni, ezt hinni, ezt tapasztalni: ez az értelem meggyződésé- 
nek teljes gazdasága! Ebben van, de méginkább: Benne van a  bölcseség és 
ismeret minden kincse elrejtve.

Mindezt Pál azért m ondja, hogy valaki is rá  ne szedje, meg ne csalja 
(paralogizomai a megcsalás objektív eszközeit emeli ki: a látszat-logikát). 
A rra utal, hogy a tévtanílók logikus tanítása para-logika! Mellébeszélés, vagy 
legalább is félrevezető beszéd! (a kolossébelieket hitető beszéddel, hamis r á 
beszélő művészettel (pitharologia), a megcsalás szubjektív eszközeit emeli ki: 
a  személyes befolyásolást, személyes varázst). Még nem igen értek el ered
ményeket a tévtanítók, de épen azért figyelmezteti Pál idejében a kolossé
belieket, hogy el ne vakítsa őket ilyen új bölcseség, filozófia, am ely angya-r 
lóknak, szellemi hatalm aknak akarja alávetni őket, hiszen Krisztus ezek felett 
is Ür! őbenne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg (<j. v.).

Még nem igen érhettek el eredm ényeket a tévtanítók, hisz Pál örülni 
tud a gyülekezet jó rendjének (erre figyelmeztette korábban a korinthusbe- 
lioket is I. K. 14, 40) és a  Krisztusba vetett hitük erősségének stereóma: 
szilárdság, felbonthatatlan egység).

tgy jut el Pál e szakaszbeli m ondanivalójának a csúcspontjához. És így 
ju tunk  el vele mi is alapigénk központi üzenetéhez: „Amiképen vettétek 
a  Krisztus Jézust, az Urat, akképen járja tok  Ö benne." H itükre apellálva, 
tusakodására emlékeztetve, dé méginikább arra  figyelmeztetve, hogy Jézus. 
Krisztusban van a bölcseségnek és ismeretnek minden kincse elrejtve, m ert 
benne nyilatkozik meg az Isten végtelen kegyelmes szeretető, kéri, inti P á l .  
a  kolossébelieket: járja tok  a Krisztusban. Amiképen vettétek, úgy járjatok 
benne.

Hogyan vették a kolossébeliek a Krisztust? Ügy, hogy Epafrás, egy 
közülük való ember, aki megismerte Jézus Krisztust, Krisztus egyszerű 
bizonyság tevője, prédikálta nekik a  Krisztust. Tehát nem  is valam i híres evan
gelizátor, nem  is Pál, vagy valamelyik apostol, hanem  „csak" Epafrás, de 
Epafrás a „Krisztus hűséges szolgája" (1, 7), prédikálta tisztán és igazán 
(1, 6) a Krisztust.
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 Járja tok  Őbenne! —- m ondja Pál. — És ezt két képpel világítja m eg; 
gyökerezzetek bele a Krisztusba. Belőle éljetek, mint a gyökér a földből. 
És épüljetek tovább Benne és rajta , az egyetlen igazi fundam entum on (I. K. 
3, I l i .  Persze úgy épüljetek, hogy engedjétek, hogy ő maga építsen! (Ef. 2, 
20—22.) Erősödjelek meg a hitben! Persze nem valami ú jszerű  érdemszerzésre 
buzd ít,, sem a bennük (vagy bennünk) szunnyadó jó képességek felszínre- 
hozására és kifejlesztésére (csak a m inap mondta nekem egv okkullista: „ben
nem van az Isten, csak felszínre kell hoznom és tudatosan eggyé kell vele- 
1ennem“ —  .s ' akkor — ugye, akkor — én vagyok az Isten?!), hanem azt 
mondja Pál, hogy érősíttessünk meg (passivum van a görög szövegben),, 
engedjük m agunkat megerősíteni a hitben. T usakodjunk hát, im ádkozva tusa- 
kodjunk mi is, m int ő. Ez a tusak-odó imádkozás nélkülözhetetlen a keresz
tyén életben; a Krisztusban-járás lényegéhez tartozik. Annak szubjektív ol
dala. De nagyon alázatos, receptív szubjektív oldala.

Bővölködvén abban hállaadással —■ így fejezi be Pál. Aki engedi, hogy 
Krisztus az ő Szentlelke által megerősítse a bitben, az bővölködik benne, 
vagyis annak mindenre, mindenkor elég a Krisztusban való hite. Pontosabban:, 
az tudja, hogy neki mindenkor, m indenre elég a Krisztus. És ez őt örömmel, 
tölti el, amely kicsordul a szívből é#  háalénekre nyitja ajkát.

Mint Pálét nyitotta a filippii börtönben is. (Lásd oltári ige!). És a z 
tovább tudja adn i a h írt (kell is, hogy továbbadja, mert kicsordul a szívé
ből): Jézus Krisztusban megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden em ber
nek! (Tit. 2, 11.)

AZ ALAPIGE TÉMÁJA: Pál inti a kolossébelieket, hogy ügy járjanak  
a Krisztusban, ahogyan vették, mert ő az Isten kegyelmének titka, benne van 
a hölcseségnek és ismeretnek minden kincse elrejtve.

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA ugyanez: Járja tok  a Krisztusban —  
ahogyan vettétek a prédikációban, hittanórán. Ma sem hirdethet senki na
gyobb bölcseséget: benne van a böicseségnek és ismeretnek minden kincse e l
rejtve. Benne az Isten kegyelmes, bűnbocsátó szere te te nyilatkozik meg. (És- 
csak benne nyilatkozik meg!)

Járja tok  Őbenne! Gyökerezzetek belét Belőle éljetek! Épüljetek ra jta  
tovább- engedjétek, hogy a Szentlélek ügyre inkább beleépítsen benneteket,, 
egyre inkább elrejtve élteteket a Krisztusban, hogy valósággal ő éljen benne
tek (Gál. 2, 20). Minden gondolatotokat, érzéstoket, akarato tokat, értelm ete
ket, egész lényeteket ő töltse be és töltse ki. Meglátjátok, ő mindenre .elég 
lesz, külső és belső kísértések között erőt ad. Vigasztal, bátorít. M eglátjátok, 
a hálaadás nem fogy el ajkatokról.

Ének: 2, 366.
Gosztola László

Reformáció ünnepére
Jáims 8, 31—38. (Szabad textus.)

Megszoktuk, hogy a reformáció ünnepe diadalmi ünnep. Álljunk meg 
egy pillanatra és .kérdezzük meg magunktól, van-e okunk ma diadalmi ünne
pet ünnepelni. V ájjon a reformáció ügye és mindaz, am it egyházunk nyújtani 
akar, nevezhető-e diadalmasnak korszakunkban? Nem ellenkezőleg, lemenőben 
van napunk? Az elmúlt évtizedekben maga az egyház vetette fel a kérdést 
és tárgyalta széllében-bosszában: Van-e jövője a bibliai keresztyénségnek? 
Hiszen a kinyilatkoztatáson alapuló hit és a tudom ány feszültsége nyilván
való. Ilyenkor az epiber csüggedten úgy érzi, valóban nincs jövője az evan
gélikus egyháznak. Már pedig am int ez a nézet állandósul, úgy lesz egyre 
olcsóbb, portéka az egyház. Más orvosság itt nem lehet, m int a tiszta evan
gélium csorbítatlan megszólaltatása.
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Akárki akárm it vélhet az egyház ügyének jövőjét, vagy hanyatlását ille
tőleg, én meg vagyok győződve az egyház jövőjéről. A helyesen értelmezett 
■evangélikus egyház ügye a Krisztus ügyével azonos, azzal az üggyel, amiről, 
a Biblia bizonyságot tesz. Mai igénk is (1.1 felfedi azokat a forrásokat, am ely
ből egyházunk erejét merítheti, (2.) azt a gazdagságot, amely neki adatott 
■osztogatásra, éis (3.) a haldokló sorsát.

1 .
„H a m egm aradtok az én igémben" — ez a feltétele mindennek, ez a fel

téte le  az egész keresztyénségnek. Csak a m egm aradást kell helyesen meg
értenünk! Nem azt jelenti ez, m intha az egyházban mindennek mereven úgy 
kellene maradnia, ahogyan hajdan volt. Változnak az idők, változnak az 
■emberek. Természetes, hogy az egyháznak, mely az idő emberének szolgálatára 
rendeltetett, szolgálatában a változott körülm ényekre tekintettel kell lennie. 
Az egyház tehát nem m aradhat egyszerűen olyan, amilyen volt. A megmara
dás nem szokásokra és form ákra vonatkozik, hanem  arra, hogy Jézus m arad
jo n  az egyház Ura — és benne maga Isten. Mert ez tartja  meg az egyházat.

A m aradás tehát nem az egyház m últjára vonatkozik, nem  történelmi 
■alakjára, melyben ezer évvel ezelőtt élt, sem pedig régen m eghaladott világ
képre. Amiben nekünk meg kell m aradnunk, az merőben jelen: Krisztus az ő 
igéjében él közöttünk m a is. Aki így az ő igéjében m arad, azt á tha tja  az a 
meggyőződés, hogy ugyanaz a Krisztus, ki őseinek oly sok nemzedéken keresz
tül erőforrása volt, hatalm as ma is, hogy neki is ereje legyen. A reformáció 
ünnepét éppen a végből ünnepeljük minden esztendőben, hogy újból elszán
juk  magunkat, nem távozunk a ttó l a forrástól, melyet L uther ú jbó l felfede
zett: „Az ige kőszálként m e g á ll..."

2 .

Azok előtt, akik Krisztusban és az ő igéjében m egm aradnak, végtelen 
•gazdagság tárul ki. Azok megismerik az igazságot és az igazság szabadokká 
leszi őket.

Az igazság itt keltőt jelent: igazságot az Isten felől és igazságot az 
■ember felől. Mert az \ igazi istenismeret bevilágít a lélek sarkaiba és nap
világra hoz minden bűnt és titkot, még olyanokat is, amelyeket m agunk . sem 
tudtunk addig. Abban bizonyul' Isten életünk igazságának, hogy nem tű r  
hazugságot, csalást vagy önám ítást. Isten' leleplezi bűneinket. De ugyanő 
kegyelméhez vonja s kegyelmével, el is fedezi bűneinket. Ez az  igazság. 
Isten látja az igazságot, nekünk pedig tudom ásul kell ezt vennünk. E rről 
az igazságról beszél szentigénk és ez az az igazság, mely független az idők 
változásától. Bűneinek valósága előtt L uther halálra rémült, szívére úgy r á 
nehezedett, hogy kívánt meghalni, míg fel nem ismerte azt az igazságot,' 
■mely szabadokká tesz bennünket. Olyan igazság volt ez, amely, szárnyakat 
adott neki és nem olyan, ami torkőnragadta.

Ez az igazság adott erőt Luthernak, S e lő tte .és utána ezreknek meg 
■ezreknek,■ hogy bizodaimasan és ne félszegen, megnyom orodottan, kétségbe
esetten menjen a világban: Jézus azt akarja, hogy mi szabadok legyünk az 
ismeretien, a r  agyonhallgatott és ;a széjrítgetett bűn minden titkos nyom orú
ságától. Sok olyan bűn  és aggodalom van, melynek titkos nyom ása ránk 
nehezedik és sok , olyan nyomorúságunk, mellyel magunk Sem vágyunk tisz
tában. Mit segít rajtunk, ha az ilyen bűnök elől behunyjuk szemünket? Mi 
haszna, ha 6 bajokat nem  akarjuk látni, m ert talán személy szerint nekünk 
még- nem égett körm ünkre, a dolog? Mit használ, ha az ember delkiismdrcto' 
szavát -férfiasán hangzó nagy szavakkal túlkiabálja? Azok az .emberek, akik 
■az igazság ellen hevesen hadakoznak, nem  szabad emberek, hisz azt sem tucU' 
já k , hogy az igazság teheti szabadokká őket. . ..
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Igazság —■ ez a reformáció ügye és azért sürgős ügy, mert nincs több
féle igazság. Ja j annak az embernek, akinek éhsége csillapítására kenyér 
helyett követ adnak, és ja j annak a léleknek, akinek lelke szomjúságát a z  
igazság után, olyan igazságokkal oltogatják, melyek nem tudnak a úíínbocsá
nat igazságáról. A lélek kenyerét semmivel nem lehet pótolni. „Kérdezed, ki 
az? Jézus Krisztus az . .  .“

3.
A m indenkori egyháznak azonban fájdalm as sorsa a haldoklás. Kérdezi 

bennünk a lélek: Vájjon az egyház betegsége életre, vagy halálra fordul-e?' 
A" valóság az, hogy vele a reform áció egyháza csak U rának sorsában osztozik. 
Ö is, m ikor kínálta az embereknek az igazságot, mely őket szabaddá teheti,., 
és elutasítás lett osztályrésze. Az. egyháztörténetein folyam án is ismételten 
hebizonyosodott, hogy a tanítvány nem lehet különb az. ő mesterénél. Az első 
keresi tyénség sorsa  a reformáció századaiban nem egy országban megism ét
lődött. A jövőt az. ember sohasem  tudhatja. De egyet tudhat: Ha az egyház 
az ő U rának nyom dokát követi, szám ára még a golgotái ú t is győzelmi virá
got terem. Mint Luther éneke m ondja, — kincsünk, életünk, nőnk és gyerme
künk elvesztésében és az ölelő halálban is Krisztus feltám adásának ereje* 
lobog: „Mienk a menny örökre!"

(Ének: 250.)
Triilhaas —  Hajtás.

Szentháromság után 22. vasárnap
Szószéki ige: II. Kor. 5,_ I— 10. Oltári ige: Lk. 20, 27— ’tO.

EXEGESIS. 1. v. Pál szem beállítja a  földi sátorházat az Istentől való' 
házzal. Az előbbi a földi lest (És. 38, 12; II. Pét. 1, 13), mely halandó (4. v.),. 
az utóbbi a feltám adott test, mely örökkévaló, tehát m ár most készen van 
szám unkra a mennyben. Ezek szerint Pál végvárása =  új testben való rem ény
kedés, melyet Isten ad, (V. ö. I. Kor. 15, 35 kk.) A halandónak örökkévalóvá 
változtatása Isten tette. Ezt az átváltozást várja Pál. Hogy ez mikor történ ik , 
arró l itt nem beszél. Nem m ondja, hogy az új testet a halál pillanatában 
kapjuk. Csak m egállapítja annak  valóságát, hogy az új test készen van szá
m unkra. 2. v. A keresztyén em bert ez az ismeret .magatartásában alakítja. 
Sóhajtozunk: fohászkodunk, várván a  mi testiünknek megváltását. (Róni. 8, 23.) 
Képzavart idéz elő, hogy Pál a továbbiakban a  „ház" képét a felöltözésseí 
hozza kapcsolatba. 3. v. „amennyiben, ha azt felőlijük, nem  találtatunk mezte
leneknek" (Kecskeméthy). A felöltözést kívánja Pál, m ert különben m ezíte
lennek találtatna. 4. v. A felöltözéskor a halandót elnyeli az élet. — Az első 
négy vers világosan m utatja, hogy P á l nem hellenisztikus m ódon várja  a meg
váltást (a lélek megszabadul a  testtől), hanem kifejezései mögött az a zsidó 
nézet húzódik meg, mely szerint a  megváltásnak három  stációja: 1. a  földi 
test letétele, 2. a mezítelenség és 3. a  mennyei test felvétele. — 5. v. A fel
öltöztetés Isten munkája. Hogy ez meg fog történni, azt biztosítja a Léleknek 
zálogul adása. A zálog biztosítja a tartozás kifizetését. A 6—S. versek a  földi 
testben és az Urnái való lét ellentétét állítják .elénk. A testben való lét =  e l
választottság az Úrtól, hitben  való lét; az Úrral való lét inaiig =  látás: A Lélek 
záloga rem énységet és vágyakozást kelt bennünk ennek elérésére. 9. v. Ez a 
Teménység és vágyakozás megszabja a keresztyén ember m agatartását: az. Ür 
tetszését kell megnyerni, m ert 10. v.: „meg kell jelennünk a Krisztus ílélő- 
sz.éke elölt". A kegyelem nem zárja ki az ítéletet (Csel. 17, 31; I. Kor. 
4—5), hanem  m agában foglalja. A végítélet a  cselekedetek szerint történik... 
(R6m. 2, 1— 11; 14, 12; I. Kor. 3, 13 stb.)
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PARALLEL HELYEK. Egyes teológusok szerint Pálnál véleményváltozás 
történ t a Krisztus visszajövetele és általában az utolsó dolgok felfogása , tekin
tetében. E szerint más felfogást tükröztetne I. Thess. 4, 13—48., I. Kor. 15. 
s  Róm. 8, 18 kk. stb. II. Kor. 5, 1—40-ben nincs szó arról, hogy Pál megéri 
az Űr visszajövetelét. .Megrendült volna hitében? Halált fog látni mégis? S így 
ju t üdvösségre? Talán az ázsiai halálos veszedelmek (II. Kor. 1, 8), ju tta tták  
m ás belátásra? — Nem lehet Pálnál ilyen fejlődésről beszélni. T. i. akkor 
a későbbi Róm. levélben visszatérés lenne előbbi felfogásához; ilyen kétszeres 
átlendülés pedig nincs Pálnál. Pál a megjelölt helyeken egyformán nyilatkozik 
az utolsó dolgokról.

1. II. Kor. .5, 1— 10 és Rám. 8, 18 kk. összevetése. A „test m egváltása" 
kifejezést teremt kapcsolatot textusunkkal. Hogy azonban ez mikor történik  
(a halál pillanatában, az Űr eljövetele előtt?), arró l itt nem  beszél Pál.

2. II. Kor. 5, 1—10 és I. Kor. 15 közö lt szoros a kapcsolat. Textusunk 
az átváltozást a felöltözés képével fejezi ki. Ha a II. Kor. 5, 1— 10-ben nincs is 
szó feltám adásról, 4, 14-et idevéve világos, hogy nincs ellentét a kettő közt. 
Ugyanaz! fejezi ki Pál különböző képekkel; új, a végső világnak megfelelő 
em ber keletkezik Isten csodája állal az utolsó időben.

3. 1. Thess. í ,  13—18-ban nem a feltám adás „m iként“-je érdekli tu lajdon
képpen Pált (nem is beszél a Krisztussal való azonnali egyesülésről), hanem 
azt állapítja meg, hogy az üdvösség =  Krisztussal való együlilét. Ez sem áll 
tehát ellentétben textusunkkal.

4. Kérdés, vájjon  nem. Fii. 1, 23 je 'enti Pál felfogásában az eltolódást? 
Olt a halál utáni Krisztussal egyesülésről van szó. Vájjon Pál, m int m ártír, 
vagy a keresztyén gyülekezet tagja á ltalában más véget rem élhet magának, 
m int a világ? A keresztyén ember előbb egyesül a Krisztussal? Fi). 3, 21-ben 
Pál nem vár m ást sem a maga, sem a keresztyén gyülekezet szám ára, mint 
ami mindenekkel fog történni. — Nem lehet tehát itt sem ellentétet látni Pál 
egyes kijelentései közt.

MEDITÁCIÓ. 1. A keresztyének meggyőződése az, hogy a keresztyén élet 
sokkal gazdagabb, m int a világ fiainak élete. Miért? Éppen azért, m ert a 
keresztyén élet „hitben járó“ élet. A hit pedig sokkal többet nyújt, m int az 
ismeret. Aki nem hisz, az csak azt ism eri el valóságnak, amit lát, a hit pedig 
.,a rem énylett dolgoknak a valósága és a nem látott dolgokról való meggyőző
dés". (Zsid. 11, 1.) A hitetlen csak a terem tm ényt látja, a hívő mindezek 
m ögött lá tja  a Terem lőt is. A hitetlen em ber élete e világ dolgaihoz kötött élet, 
a hívőé szabadság. A hitetlen aggodalmaskodik, a hívő bizonyosságban él, 
m ert tudja, hogy Atyja gondot visel róla. (1. hitág.) A hitetlen em ber életé 
A bűnök által megkötözött élet, a hívő a K risztusban nyert bocsánat által 
üdvösség birtokosa. (II. hitág.) A hitetlen m agára van hagyatva, a  hívő a  Lélek 
zálogát kapta. (III. hilág.), Valóban gazdagabb a keresztyének élete a világ fiai 
életénél. Bizony szegények a hitetlenek.

2. Bár ilyen gazdag a keresztyén étet, mégis nagyon-nagyon szegény 
ahhoz a teljességhez képest, amit Isten készített az Öt szeretőknek. Csak hit
ben járunk  és nem  látásban. Most távol vagyunk az Űrtől s csak a hitben 
miénk a Krisztus. Most csak jelek által (ige, szentségek) kerülhetünk kapcso
latba az Orral, az örök életben pedig vele fogunk lakni. „Most tükör által 
hom ályosan látunk, akkor pedig szinről-színre." (I. Kor. 13, 12.) Most a földi 
sátorhásban, rom landó testben lakunk, egykor az örökkévaló hajlékba, rom ol- 
hatatlan  testbe költözünk. Most még sóhajtozunk ebben a testben, de egykor 
„Isten eltöröl minden könnyet" a mi szemeinkről. (Jel. 21, 4.) Bizony, nagyon 
szegények vagyunk mi hívők. Szegény hitellenek —- szegény hívők!

3. Pál tisztában van a maga szegénységével s éppen ezért vágyva várja 
azt az időt, am ikor m ajd fglöltheli a teljességet. Az igazi keresztyén élet 
vágyódás a teljességre. M ennyire szegény a mi élelünk, meri hiányzik belőle 
.ez a vágyódás. Sokkal szegényebbek vagyunk, mint Pál. S azért nem tudunk



igazán jót tenni, m ert hiányzik belőlünk ez a vágyódás. Nem akarunk „ki
költözni e testből és elköltözni az Űrhöz", m ert tudjuk, hogy az egyúttal meg- 
íléltetésünket is jelenti. De vennénk csak egyszer komolyan, hogy „nekünk 
m indnyájunknak m eg. kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki 
megjutalinaztassék a szerint, amiket e testben cselekedett,. vagy jót, vagy 
gonoszt", m ajd  akkor igyekeznénk, „hogy akár itt lakunk, akár elköltözünk, 
néki kedvesek legyünk".

4. Isten azért adta a Lélek zá'.ogát minekünk, hogy észrevegyük: a teljes 
összeg, az igazi gazdagság kifizetése még há tra  van s hogy -ez meg fog tör
ténni, azt biztosítja a zálog. Egyedül Istennek éz a magát elkötelező cseleke
dete indíthat a teljesség utáni vágyakozásra s az ennek elnyerésében való 
bizakodásra s ugyancsak a Lélek az, aki szemünk élé tárva az ítélet komoly
ságát, arra inthet, hogy igyekezzünk kedvesek lenni az Úrnak.

Grünvalszky Károly és Valent Béla.

Szentháromság után 23. vasárnap
Szószéki ige: I. Thess. 5, 1— 10. Oltári ige: Máté 24, 35—40.

Pogányságból megtért,gyülekezetnek ír  Pál, Tim ótheus beszám olója alap-, 
ján  (3, 1—8). Az előírt szakasz a  levél egyik főtém áját szólaltatja meg, am i
kor a Krisztus eljövetelét váró készenlétre int. Ennek egész aktuális jelentő
sége van gyülekezeteinkben, am ikor egyrészt az eszchatologia iránti érzéket
lenséggel, m ásrészt a végső dolgok félrem agyarázásának lehetőségével talál
kozunk.

1. A Krisztus eljövetelének ideje: Isten titka. Az időkről (kronosz, Zeit,
iime) és időszakokról (kairoszl szükségtelen írnia az apostolnak (1. vs.), mert 
nem  a mi dolgunk tudni az időket, amelyeket az Atya a maga hatalm ában 
ta rt (Csel. 1, 7). Arról a napról és óráról senki sem tud, csak az Atya egyedül 
íMt. 24, 26). 2000 év óla újra meg ú jra  fellép a szektás jövendölés az Űr 
■napjának dátum szerinli meghatározására, ami nyilvánvalóan sérti az utolsó 
napnak istent! titok jellegét. Ugyanakkor fennáll az a veszély is, hogy a bib
liai eszchatológiát kom prom ittálja a reakciós „politikai advetizmus", amely 
emberi célok szolgálatára akarja -sárbarúntani azt, amit a Szentírás Isten 
titkaként tisztel. Mindkét veszedelemmel szemben egyetlen, megoldás a teljes 
igeszerűség, Isten titkának, de ugyanakkor kinyilatkoztatott akaratának  elegyí- 
tellen hirdetése. , '  '

2. Az fír napja váratlanul jő el. Amikor legnagyobb a  véli biztonság 
í.aszfaleia) és az Isten titkáról való elfeledkezés, az elbizakodottat akkor úgy 
éri ez a nap, mint a tulajdonost a to lv a j. éjjeli betörése, vagy a szülő nőt 
a váratlanul m egrohanó fájdalom  (2—3 vs.). Amely órábn nem gondoljuk, 
ab b an  jő el az Űr (Lk. 12, 401. Jézus Krisztus váratlan megjelenésekor dől el, 
hogy ki szalasztótta el a  kegyelem idejét és ki é lt-annak  drága lehetőségével.. 
Akiket készületlenül és váratlanul ■ lep meg ez a nap, úgy- járnak , .mint az 
o ltári igében -említettek. a z  özönvíz idején (Mt, 24. 39). Akik lekéstek a. kegye, 
lem idejéről, semmiképeri meg .nem menekednek (3. vs.j, szám ukra kárhoztató 
Ítéletté válik az Űr eljövetelének napja.

« 3. Az fír  napja kegyelem a világosság fiai számára. Á kegyelemben való
mélységes bizakodással hirdeti Pál ilyen merészen a gyülekezet tagjainak: 
„T i m indnyájan a világosság fiai vagytok." (4—-5. vs.j. Nem fél a feltétel nél
küli, ingyen, -előlegezett kegyelmet hirdetni féléjük. A nappaí fiai (4. vs.) az 
Űr 'világosságában já rnak  s ezért m indent az Űr által megvilágítva Iáinak. 
Amint kihullanak Isten világosságából s elalszanak, nyomban éjszakába kerül
nék. Az éjnek ebben a  sötétjében, m int melegágyban, teremnek a bűnök; „akik 
részegek,- éjjel részegednek illeg" (7. vs.),. A keresztyén élét állandó harc  a*
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ébrenlét állapotáért, , az ébrenlévőt is kísérti a  kegyelemből való kizuhanás, 
az elalvás veszélye. Csak a felébredtek, a nappaliak, a fény- és világosság- 
szeretők szám ára kegyelem az í r  napja, m ert ők felkészülve várják és 
könyörgik azt.

-1. Késien legyetek! Miután Isten elibénk jövő kegyelme lehetővé tette 
az  ébrenlét állapotában való megm aradást a világosság és nappal fiai szám ára, 
két 'felhívással is sürget az apostol a kegyelem kihasználására és megraga
dására: „Ne aludjunk" és „legyünk éberek és józanok". Lehetséges, m ert 
Isten tette lehetővé, hogy a hű szolga menetkész, felszerelt, éber, vigyázó 
állapotban várja Urát. Ezért kell, hogy m ár ra jta  legyen a hitnek és szere
tetnek együttes és elválaszthatatlan mellvasa és kell, hogy megváltottsága végső 
kiteljesedésének reménységével sisakként védje m agát az ordító oroszlánként 
já ró  kísértő elől (8. vs.). A világosság fiai sem vonhatják  ki magukat a bűn 
és kegyelem egymásnak feszülő ellentétéből, de m ár itt és most övék a hit, 
szeretet, reménv ajándékai, amelyet Isten a váltság teljességével akar tetézni.

5. Vár a teljesség! Az Ür napja a váltság teljességeként akar megjelenni 
minden cmb»r számára, mert Isten senkit sem rendelt ítélete haragja alá 
Itt vs.). Jézus Krisztus azért halt meg, hogy akár az élők, éberek (grégoró- 
roenj, ’ akár az elhunytak, elaludtak (kathcüdómen) vele teljes közösségben 
éljenek, tehát senki se m aradjon az örök halálban. Ez a vele való közösség 
lesz a váltság teljességre ju tása, erre irányul a világosság fiainak reménysége 
m ost s ez lesz egykor övék egészen, amikor együtt élhetnek ővele (lő. vs.).

Ének:  587, 591.
Ottlyk Ernő dr.

Egyháztörténet bibliakörben
A Lelkipásztor legutóbbi számában (341. láp) bejelentettük, 

hogy a nyári katechetikai konferenciák munkáját katechetikai munka- 
közösségben folytatjuk. A közös munka eredményeképen sorozatot 
indítunk a fenti cím alatt. Bibliával kezünkben megyünk végig az 
.egyháztörténeten. Nem halmozzuk az egyháztörténeti adatokat, ha
nem kiemeljük az egyháztörténet egyes eseményeit vagy alakjait s 
rajtuk keresztül mutatjuk meg az egyháztörténet jellegzetes vonásait, 
hogy így az egyháztörténet élvezetessé váljék kicsinvnek-nagynak 
egyaránt. Az egész egyháztörténetet azon nézőpont alá helyezzük, 
hogy Krisztus Urunk a bűnbocsánat evangéliumát bízta az egyházra, 
tehát figyelemmel kell kísérnünk az egyháztörténetben, hogyan viszi 
tovább az egyház a bünbocsánat evangéliumát és ez az evangélium 
viszont hogyan teremti meg és teremti ú jjá az egyhazat. Minden 
egyes egységet külön egy-egy bibliai ige („aranymondás") megvilá- 
gífásába helyezzük. Ez. a bibliai ige az illető bibliaórána'k tengely©: 
egyrészt megvilágítjuk vele az illető egyháztörténeti egység értelmét, 
másrészt ezen ige megbeszélése („alkalmazás") kapcsán személyessé 
tesszük az egyház- múltjából' adódó kérdéseket.
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A summázás ideje
Visszatekintés egyházunk elmuit évére

A bibliai „Űtmutató“ ma reggeli igéje Prédikátor könyve 12. 
részének 15. verse: A dolgoknak summája, mindezeket hallván, ezr 
'az Istent féljed és az ő parancsolatait megtartsad: mert ez az ember
nek fődolga!

Ez az ige a prédikátor könyvének utolsóelőtti verse. Benne 
summázva áll elénk az egész könyv mondanivalója. Egy sokat töp
rengő ember Isten előtt és Istennel való viaskodnának eredménye 
s egy élete vége felé közeledő öreg ember legfőbb élettapasztalata 
va lerögzítve benne.

A summázás fontos élettevékenység.
Ha az ismeretek területén summáz az ember, akkor mindig roa- 

tál.^ Lefejti az épületről a díszleteket, a magról a héjat, kirostálja 
tehát a fölöslegest és az értéktelent, hogy megtalálja a lényeget, 
a magot, a központot, Ezzel a művelettel nem lesz kisebb az ismeret. 
Lehet, hogy_ részletkérdésekben az ismeretanyag csökken, de kibonta
koznak a távlatok, a nagy összefüggések s nem mozaik lesz többé 
az ismeretek halmaza, hanem, összefüggő értelmes kép. A summázott 
ismeret rendszeresebb, átfogóbb és mélyebb, de épen ezért igazabb, 
kikristalyosodottabban megfogalmazott s könnyebben megtanulható 
is, mint a summázás nélküli ismeretek gazdagsága,

\  an azonban életsummázás is. Ez mindig a megmetszetés ideje. 
Mikor a világ metszókesével közeledik az élethez, mindig megindul 
a leiekben a summázás folyamata, vagyis eldöntése annak, hogy mi 
az, ami nélkül még mindig lehet élni és mi az, ami nélkül nem lehet 
élni. Az igazi életsummázás olyan, mint mikor a lapályon kénye- 
kedve szerint szétfolyó vizet csatornagátok közé szorítják. Az igazi 
életsummázás ép ezért nem megszegényedés, hanem erőösszoontosífcás.

A prédikátor számára, is ilyen summázási idő következett be. 
Egy megfáradt, sokat csalódott, élvezeteitől megfosztott öreg filo- 
zus próbálja summázni ismereteit és életét élet-alkon vári.

Az egyház számára is vannak ilyen summázási idők. Ilyen volt 
például a reformáció. Lehetetlen fel nem ismerni ’a reformáció mun
kájában az ismereti rostálást, azt a, törekvést, mellyel az egyház: 
le akarja hántani a keresztyén tanításról mindazt, mit évszázadok 
reáraktak akár porrétegben, akár pedig cicomában. Mindezek alatt 
keresi az egyház a keresztyénség lényegét, s boldogan ujjong fel, 
mikor megtalálja a kereszt evangéliumában, a hit által való móg- 
igazulásban.

Ilyen summázási idő volt az egyház számára az ellenreformáció 
ideje is. Abban az időben feszült egymásnak a reformáció egyháza 
és a sokszor az egyház köntösében tetszelgő világ. Az élet summázás 
ideje volt ez, melyen az egyháznak majdnem napról-napra kellett 
újra eldöntenie azt a kérdést, hogy mi az egyház életében a fődolog, 
ami nélkül nem lehet élni s mik azok a mellék-körülmények, amik 
nélkül még mindig egyház az egyház.

Az az idő, amelyben ma élünk, szintén a summázás ideje.
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Az ideológiai helyzettel való kényszerű számolás az egyházat rá
kényszeríti bizonyos ismeret-rostálásra. Feszültségek között vívódó 
lelkek vetik fel a kérdést, hogy mi a Bibliában a kortörténeti ruha 
és mi maga a kijelentés. Teológusaink és hívő egyháztagjaink előtt 
egyszerre izgalmasan időszerű lett az írás és a kijelentés egymáshoz 
való viszonya. Jaj nekünk, ha ez a summázási művelet egyházunk
ban, vagy híveinkben az írás hitelének és tekintélyének meggyengü
lését eredményezné, de akkor is jaj nékünk, ha a summázástól húzót 
dozó, önálló gondolkodásra képtelen és vívódásokra kényelmes embe
rek a mellékkérdéseket tartanák szentnek és sérthetetlennek s azok
hoz való bigott ragaszkodásukban kiesnék kezükből a keresztyénség 
summája : a fő-dolog.

Az a nagy társadalmi átalakulás pedig, amelyben élünk, élet- 
summázásra kényszeríti egyházunkat. Az új társadalmi berendezke'- 
dés újra, meg újra felveti előttünk azt a kérdést, hogy mi az egyház 
életében a periférikus és mi a lényeg, mi az, ami nélkül még mindig 
egyház az egyház és mi az, ami nélkül nem egyház többé az egy-, 
ház, mi az, amiből lehet és mi az, amiből nem lehet engedni.

A mai napra kijelölt ige szerint a summa mindenekelőtt ez: , 
Tsten űr, akit félelem és engedelmesség illet.

Ez azt jelenti, hogy Isten minden hatalmasság felett volt, van 
és lesz. Minden földi és földöntúli, testi és szellemi hatalmasság 
fölött áll. Ő kormányozza a világot. Nincs mellék-kormány mellette. 
Mindazt tehát, ami történik és van, az Ő kezéből kell vennünk 
s mindazt, ami történni fog, ami lesz, az Ö kezébe kell letennünk. 
Ez summa, amiből nem. lehet engedni. Periférikus kérdés az, hogy 
Isten miképen van benne a történelemben, a fő dolog az, hogy a 
történelemben is o  cselekszik. Nem keresztyén magatartás tehát az„ 
ha valaki nem tud így nézni a mára, s pogányság az a kétségbeesés,, 
amelv nem tudja derűs hittel letenni Isten kezébe a holnapot.

Istennek uralma azonban rejtett uralom.
Látszólag a természeti erők működnek s az ember cselekszik a 

történelem színpadán, a kulisszák mögött azonban ott vall a nagy 
rendező, akinek parancsszavára mozog minden.

Isten uralma a világ felett az időben lesz nyilvánvalóvá. Ezért 
nem lehet történeti távlat nélkül meglátni. Az övéi életében azonban 
még a jelenben láthatóvá kell lennie az Isten uralmának. Nékünk 
ő  parancsol s a parancsolatai engedelmességet követelnek. Ez az 
engedelmesség Róma 18. 1 helyzetében, de Csel. 5, 29 helyzetében is 
Istennek való engedelmesség. Az egyház alázatos és engedelmes maga
tartása evilágiam tehát nem reál-politika, nem józanul mérlegelő erő
viszony-szemlélet. hanem hitbeli magatartás, viszont megmerevedése 
sem politikai elvek következménye, hanem hitbeli döntés. Az Urnák 
való engedelmesség az Ige szerint is a dolgok summája és az ember
nek fődolga. Ebből nem engedhetünk. Akkor sem, ha gyaláznak érte, 
de akkor sem., ha vakmerőnek és esztelennek tartanak. Ha a régiek' 
kockázatos tengeri utak előtt a megriadtukkal szemben azt vallották, 
hogy hajózni szükséges, de élni nem — mi, Isten hajójának népe, 
el kell. hogy tudjuk mondani: Istennek engedelmeskedni szükséges,, 
de élni nem!
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Isten parancsai nem szubjektív sugalmakban, hanem az objektív 
Igében vannak. Mária és Márta történetében ezért mondja Jézus 
Mártának egy summázás idején, hogy egy a szükséges dolog és ez 
-az Ö beszédének hallgatása. (Luk. 18, 38—42). Amikor Jézus a Kí
sértő támadását visszaveri, ezt mondja: „Nemcsak kenyérrel él az 
ember, hanem minden igével, mely Istennek szájából származik." 
(Máté 4, 4.) . Ezzel az igével kapcsolatos magatartása azt mutatja, 
hogy szerinte enni nem fontos, de az igével élni igen. S ha választani 
-kell, az ige hallgatása fontosabb, mint az élet. Az apostolok ezt még 
.azzal egészítik ki, hogy az ige hirdetése fontosabb, mint az élet; 
(Csel. 5, 28—29.)

Istennek az igén keresztül kijelentett legfőbb akarata I. Tini. 
.2, 4 szerint az, hogy „minden ember üdvözüljön". Ez az idvezítő 
akarat jelent meg, mint idvezítő kegyelem (Titus 2, 11) a kereszten. 
Ezért fődolga az egyháznak a békéltetés szolgálata. „Reánk bízta a 
békéltetésnek igéjét. Krisztusért járván tehát követségben, mintha 
Isten kéme miáltalunk; Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Isten
nel." (II. Kor. 5, 19—20.)

Mikor visszatekintek egyházunk 1949. évi lelki életére, úgy 
látom, hogy a summázás ideje az elmélyülés ideje s épen ezért a 
növekedés ideje is egyházunkban. (Egyetemes közgyűlésen hang
zott el.)

Budapest, 1950 szeptember 29.
Túróczy Zoltán.

A laikusok munkába állításának teológiai
háttere

1. Az egyház: papok közössége. Ez.nem jelenti azt, mintha valla- 
nók: az egyház papok egyháza abban az értelemben, hogy benne 
csak a papoké a szó, a munka, az aktív szerep, a felelősség. Ahol 
így van, ott. beteg az egyház és indokolt annak a német egyházi 

•embernek feljajdulása, amelyet Vissert Hooft közöl („Az egyház 
nyomorúsága és dicsősége." Református Traktátus Vállalat kiadása. 
Budapest) : „Nem gyötrelmes dolog-e, hogy az egyetlen lelki vonaL 
fcözású megnyilatkozás, amely a presbitériumokban el szokott hang
zani, az elnöklő lelkipásztor szavaiban található meg, amelyekkel 
ünnepélyesen megnyitja a gyűléseket, és hogy nagyon sok presbiter 
sohasem hallatja szavát a tanácskozások során, csak amikor azt mondr 
hatja: erre nincs fedezetünk!" Szinte magunkra ismerünk! Ide
jutottunk. És,azért van szükség arra, hogy ráeszméljünk: az egyház 
 papok közössége.

' 2. Ez. azt jelenti, hogy az egyház minden élő tagja nap. Luther
ezt. mondja: „Ami előbujt a keresztségből, az már papnak és püspök
nek van szentelve." Persze szükséges ezt úgy értelmeznünk: a kereszt- 
ség a papságra való elhíyatás. A papi tiszt gyakorlására valóságosán, 
hívatott és alkalmas, aki a keresztség ajándékát tudatosan magáévá



tette. Ezért mondottuk: az egyház minden élő tagja pap. Azt is 
mondhatjuk: valljuk a reformáció felismerését és tételét az egyete
mes papságról,

3. Ezt az elvet, mint a reformáció más látásait is, az idők folya
mán alaposan megürcsítették és puszta szólammá torzították. Tökéle
tesen igaz, amit egy 1939. évi németországi zsinat megállapít (idé
zek Ottó Brúder: Lebendige Gemeinden c. könyv alapján): „Aho
gyan az Isten igéjéhez kötött lelkiismeret ^szabadságából^ fel világo
sodott és individualisztikus szellemi szabadság (Gcistesfreiheit) lett, 
ugyanúgy a .hívők egyetemes papságának’ tételéből is elsősorban 
a protesi álásnak a hangját hallották kicsendülni: azt ugyanis, hogy 
nincsen papi kiváltsam, ledőlnek a válaszfalak a klcrus os a Liiku- 
sok között a szolgálóleány a házban takarító munkájával és főzé
sével is szolgálhatja Istent. A biblikus szóból felületes, banális be
széd lett. Már nem gondolták meg, mit- jelentenek ezek a szavak:
,hívők' és (papság*.“

4. Mit jelent tehát ez a szó: „pap“? A pap. a szó-tulajdonképem 
értelmében 'közbenjáró Isten és az ember között; papi munka az 
Isten és az ember közötti megzavart, ill. megszűnt közösséget újból 
helyreállítani, ill. ezt a közösséget ápolni.

Ezt a munkát a pap önmagára nézve végezheti és az egyetemes, 
papság reformátori elve ebben a vonatkozásban azt jelenti, hog\ min
denkinek, papi, emberi közbenjárás kikapcsolásával is szabadon van 
odajárulása Isten kegyelmi székéhez. De a pap másokért, mások 
javára is végzi papi hivatását, ha nem is mint nélkülözhetetlen 
közbenjáró. Luther felfogása szerint az egyetemes papság azt is 
jelenti, hogy az ember Isten előtt könyörgésben, bűnbánatban és- 
mentő igyekezetben szoldáritást vállal másokkal, továbbá hirdeti az- 
evangéliumot másoknak és, mint a Schmalkaldeni Cikkekben mondja: 
„Mutuum colloqium et consolatio fratrum" formájában, vagyis köl
csönös intés és vigasztalás útján testvéri módon gyakorolja a fel- 
oldozást, A területei ennek a papi szolgálatnak elsősorban a termé
szetes közösségek. így kiemelkedik a családfőnek, a szülőknek papi 
szolgálata a családban. De fennáll a papi szolgálat kötelezettsége 
minden emberi viszonyra nézve, fennáll a gyülekezeti tagok részéről 
a gyülekezet más tagjaival szemben is.

Az elmondottakból is világos, hogy a papi szolgálat teljesítése 
feltételezi azt, hogy aki ezt a szolgálatot végzi, annak valóságos 
viszonyban kell lennie Istennel, tehát hívőnek kell lennie, mégpedig 
közelebbről Krisztus útján Istenhez megérkezettnek kell lennie, 
hiszen a papi szolgálat lényege a beresztyénség területén nem lehet 
más mint az evangélium megszólaltatása. A papi szolgálatnak ez az: 
értelmezése tehát határozottan megítéli az egyetemes papság elvének 
azt a felszínes hangoztatását, amellyel széles körökben szembentalál- 
juk magunkat.

5. Hogyan viszonylik már most ez az elv, vagyis az a körül
mény, hogy az egyház papok közössége, az ú. n. egyházi -hivatalhoz 
(Ami), vagyis a lelkészi munkához1?

359
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Hangsúlyoznunk kell, hogy az egyetemes papság nem azonosít
ható az egyházi hivatallal. Már pusztán gyakorlati szempontból is 
óvakodni kell ettől az azonosítástól, mert tökéletesen igaza van 
Stáb! innék, amikor „Vöm göttlichen Geheimnis" c. müvében ezt 
mondja : „Az a kísérlet, hogy az egyházi hivatalt (geistliehe Amt), 
a ministerium ecelesiaticum-ot, pusztán a minden megkeresztelt 
keresztyén birtokában lévő lelki felhatalmazás folyományaképen fog
juk fei, és az az állítás, hogy nincs más keresztség, mint amelyet 
minden keresztyén elvégezhet, nincs más szentség, mint amelyet min
den keresztyén kiszolgáltathat, nincs más feloldozás, mint amelyet 
minden keresztyén nyújthat, és nincs más igehírdetői szolgálat, mint 
amelyet minden keresztyén gyakorolhat, következetesen érvényesítve 
az önkénynek szolgáltatná ki a gyülekezeteket, amellett ki is emelné 
őket a keresztyén egyház történelmi összefüggéséből." (102. 1.)

De ettől egészen függetlenül meg kell állapítanunk, hogy a 
reformáció hangsúlyozottan vallja az egyházi hivatalnak Istentől 
rendelt voltát és ezért természetesen a jogosultságát is, a szükséges
ségét is. Luther ugyan ezt mondja egyik prédikációjában: „Akinek 
Szentlelke van, annak hatalma van, vagyis annak, aki keresztyén.
De ki a keresztyén ?Az, aki hisz. Aki hisz, annak Szentlelke van. 
Ezért minden keresztyénnek (hívőnek!) megvan ugyanaz a hatalma, 
mint a pápának, püspökökne, papoknak és szerzeteseknek, ebben az 
esetben a bűnök megtartására, vagy az alóluk való feloldozásra."
Azt is mondja; „Valamennyiünké a papnak a neve. hatalmával, 
jogával és minden járulékával együtt, hogy t. i. prédikáljon, misét 
szolgáltasson, szentséget szolgáltasson ki, és a kulcsokat kezelje 
(gyónhasson). Sőt azt mondom továbbá és óvok attól, hogy valaki is 
titokban gyónjon egy • papnak, mint (felszentelt) papnak, hanem 
csak úgy, mint közönséges testvérnek és keresztyénnek." (WA 8.
248. 8, 184.) De ugyanígy hangsúlyozza a „Von den Konziliis und 
Kirehen" c. munkájában azt is, hogy „egyeseknek külön kell paran- 
•esolni és felhatalmazást adni, hogy prédikáljanak, kereszteljenek, 
feloldozzanak és kiszolgáltassák a szentséget".

Ez a felhatalmazás pedig, mint már mondottuk. Isten rende
lésén alapszik, amellyel az egyházi hivatalt szerezte. Az Ágostai Hit
vallás V. cikke megállapítja, hogy Isten az egyházi hivatalt az evan
gélium hirdetésére és szentségek kiszolgáltatására rendelte, hogy az 
emberek ezáltal hitre jussanak. A XIV. c. pedig így szól: „Az egy
házi rendről azt tanítják, hogy az egyházban csak annak szabad 
nyilvánosan tanítania és a szentségeket kiszolgáltatnia, akit arra ren
des úton meghívtak" („nisi rite vocatus"). Áz Apológia pedig még 
ezt is hangsúlyozza: „ismételten bizonyságot tettünk ezen a birodalmi 
gyűlésen arról, hogy nagyon is hajlandók vagyunk arra. hogy az egy
házi rendet és a fokozatokat (t. i. az egyházi hivatal fokozatait) az 
egyházban megőrizzük". Azután kitér az egyház nyomorúságára, 
amely a püspököknek a tiszta igehirdetéssel szemben való állásfogla
lása miatt következett be. majd folytatja: „Tudjuk, hogy az egyház * 
azoknál van, akik Isten igéjét igazán tanítják és a szentségeket helye
sen szolgáltatják ki, nem pedig azoknál, akik Isten igéjét (emberi) 
rendeléseikkel megrontani igyekeznek." „De fiiból bizonyságot te-



szünk arról, hogy készségesen fenntartjuk az egyházi és kanonikus 
rendet, ha a püspökök megszűnnek az egyházunk elleni dühöngéstől. 
Ez a mi akaratunk Isten és minden nép előtt ment majd bennünket, 
az egész utókor előtt, hogy nem lehet terhűnkre írni, ha a püspökök 
tekintélye meginog."

Vagyis összefoglalóan: ha az egyház papok közössége is, az egy
ház mégsem lehet el azok nélkül a papok nélkül, akik az egyházi 
hivatal hordozói. Ha ez az egyházban valaha is megszűnnék, hűtlen
séget követne el maga ellen, Isten ellen, aki ezt a hivatalt rendelte, 
hogy általa építse az Ö egyházát.

6. Ha így áll a dolog, akkor hát mégis nem odajutunk-e megint, 
hogy a hivatalos papok kiemelkednek az egyetemes papok sorából? 
És az egyház építésében nem foglalnak-e le maguknak ezek a hiva
talos papok olyan munkát, amelyből a többi „pap", az egyetemes 
papság elvénél fogva papi szolgálatra hívatott minden egyéb keresz
tyén, ki van zárva ? És ha. megmaradunk az egyházi hivatal hang
súlyozott igenlése mellett és Istentől rendelt külön egyházi hivatás- 
teljesítést látunk benne, nem jelent-e ez magától is szembefordulást 
az ú. n. laikusok egyházi munkavégzésével szemben, amelynek szük
ségességét viszont épen ma annyira hangsúlyozzuk?

M indezekrc a kérdésekre megtaláljuk a választ és a feszültség, 
amelyet maguk után vonhatnak, nyomban feloldódik akkor, ha helye
sen értelmezzük az egyházi hivatal lényegét, ill. helyesen húzzuk meg 
azokat a határvonalakat, amelyeken belül egyházi hivatalról szó lehet.

Mindjárt kimondjuk a tételt: az egyházi hivatal nem azonos 
ú mai értelemben vett, teológiaikig képzett és bizonyos szertartással 
felavatott lelkész szolgálatával!

Már az Újszövetség is sokaságát ismeri az egyházi hivatal ágai
nak. I. Kor. 12-ben az apostol felsorolja az apostolokat, a prófétá
kat. a tanítókat, azután azokat, akik csodákat, tesznek, gyógyítanak, 
gyáméinak, kormányoznak, nyelveken szólnak. Ef. 4-ben megemlíti 
az apostolokon és prófétákon kívül az evangyélistákat, a pásztorokat 
és a tanítókat.

Az ó-egvház ennek nyomán szintén gazdagon tagolt egyházi 
hivatal ‘szolgálatát élvezte. Csak néhányat említek; a papok, presbi
terek és püspökök mellett ott találjuk kiemelkedő szerepében a dia
kónust, a gyülekezeti szeretetszolgálat ellátására, az akoluthoszt. mint 
a pao állandó kísérőjét szolgálatában és különösen a templomi kegy
szerek kezelésében, az exoreistát, vagyis ördögűzőt, a lektort, aki a 
gyülekezetben a szentírási szövegeket olvasta fel. az ostiariust, vagyis 
ajtónállót, aki az istentiszteleti összejövetelektől az illetékteleneket 
tartotta távol és még másokat. Ezek a hivatali ágak később elvesz
tették jelentőségüket és a papi' rend egyes fokozataivá sorvadtak el. 
He ez letérés volt az eredeti, a Biblia nyomán kialakult gyakorlatról.

A reformáció korában ugyan kezdetben úgy látszik, mintha az 
egyházi hivatal az igehirdetői hivatalra szorítkoznék, úgyhogy pl. az 
Ágostai Hitvallás a ministerium ecclesiástieumot („egyházi hivatal") 
és a ministerium verbi divinit („Isten igéjének szolgálata") ugyan
azon értelemben használja. Másrészt azonban megállapítható az is, 
hogy a különböző egyházi rendtartások egész sorát tüntetik fel a
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különböző egyházi hivatali ágaknak; ilyenek a káplánnak, kántornak, 
rektornak, sekrestyésnek (Küster) hivatala, amelyeket mind az egy
házi hivatalhoz („geistlicher Stand“ ), soroltak. Csak a 19. század
ban vesztik el ezek a szolgálatok egyházi és hivatal jellegüket, ami 
a felvilágosodás és az ezzel járó műveltségi ideálok hatása alatt tör
tént. Ettől kezdve szorítkozik az egyházi hivatal az igehirdetői hiva
talra és válk az egyház papok egyházává abban az értelemben, hogy 
benne az egyházi hivatal jellegee és tekintélye az ordinált lelkészek 
számára foglaltatik le.

7. Az egyháznak azonban megint papok egyházává kell válnia 
abban az értelemben, hogy a papok a szentek. Valamennyi szent 
tagja az egyháznak. Ezzel együtt kell járnia a szentek mozgósításá
nak az egyházi hivatal számára is abban az értelemben, hogy ennek 
-a fogalmi körének eredeti jellegének megfelelően ki kell tágulnia; 
az egyházi hivatalnak megint gazdagon kell tagozódnia, bővülnie kell 
ó.j ágakkal, amelyek munkába állását nemcsak az egyházi hivatal ere
deti jellege, nemcsak a szentek közösségének aktiválódása, hanem 
a, kényszerítő szükség is megparancsolja. Ez másképen ugyanazt 
jelenti, mint amit a laikusok munkába állításának megszokottabb ki
fejezésével szoktunk kifejezni. De jelenti egyszersmind azt is, hogy 
ezek a laikus munkaerők nem 'pusztán segéderők, legkevésbbé pedig- 
az egyházi hivatal konkurrensei, hanem ‘ugyanazon egy egyházi hiva
talnak különböző ágaiban tevékenykednek, tehát ugyanazon jog alap
ján, ugyanazon felelősséggel munkálkodnak, ugyanazon reménység 
■mellett, hogy szolgálatuk utján is építi majd Isten az Ö egyházát. 
A rninisterium verbi divini, vagyis az ige hirdetésére és a szentségek 
kiszolgáltatására rendelt lelkészt szolgálat, amelynek betöltőit az egy
ház a megszokott rend. szerint ordinálja, mxgtartja persze érintet
lenül a maga külön súlyát és felelősségét. De melléje kell lépniük 
a diakónusoknak, diakonisszáknak, presbitereknek, gyermekbibliakör- 
vezetőknek, férfi és női örtállóknak, laikus vallástanítóknak, és még 
más lehetséges szolgálatokban állóknak, akik ezt a szolgálatukat 
m i n t  az egy  és u g y a n a z o n  egyházi hivatal hordozói végzik.

8. Az egyházi hivatalnak ilyen gazdag tagozódása, mint mondot
tuk, szükség-parancsolta. Az eddigi szűk értelemben vett egyházi 
hivatal (vagyis a lelkészek), nem-szólván a jövőben esetleg kialakuló 
helyzetről, a munkásokban mutatkozó hiány miatt nemcsak a gyüle
kezetek megfelelő gondozását nem tudja ellátni, hanem még kevésbbé 
elegendő annak a missziói feladatnak a végzésére, amely előtt az egy
ház idehaza áll. Ahhoz, hogy ez a missziói feladat szent lelkesedéssel 
és lendülettel a megvalósulás útjára kerüljön, és szívós igyekezettel 
felkutattassanak a megkereszteltek, állandó hívogatás kereszttüzébe 
kerüljenek, ellenkezésük komoly beszélgetések, egyéni lelkipásztori 
igeközvetítés által leküzdessék, megindulásuk és keresztyén életfolyta
tásuk testvéri ellenőrzés és támogatás alatt maradjon, ahhoz, hogy 
gyermekek és felnőttek kisebb-nagyobb bibliakörökben taníttassanak 
az igére, betegek és öregek soha elhagyatva ne legyenek, az evángé- 
lizáció, a konferenciák munkája soha munkáshiány miatt né lankad
jon, mindéhez valami szent fmulatnak kell végigszárnyalnia az egy
házon és hatása alatt ki kell - terebélyesednie, belső fűztől- fűtötten
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kell fáradhatatlanul szolgálnia a kiteljesedett, új meg új ágakkal 
gazdagodó egyházi hivatalnak.

9. Külön kegyelem lesz, ha ebben az egyházi hivatalban, annak 
minden ágában nemcsak reájuk bízott jog, hanem karizma, vagyis 
a Lélektől nyert elhívatás alapján végzik a benne állók szolgálatukat. 
Kezdetben így volt: az egyházi hivatal karizmatikus volt. Csak ké
sőbb, amikor szelidcbb és gyengébb lett a Lélek íúvása, az egyházi 
hivatal, amelyet az egyház természetesen nem tudott nélkülözni, 
több&kevésbbé jogi jelleget nyert a karizmatikus jelleg rovására, 
A jog alapján az egyházi hivatalban állók mellett azonban újból és 
újból elhívott a Lélek karizmatikusokat is, az egyház nagy áldására.

Giotto számos freskói között, amelyek Assisiben a San Fran- 
ccsco felső egyházat díszítik, és amelyek a Poverello életét örökítik 
meg, különösen egy ragadja meg a figyelmet, A lateráni palotában 
pompás kereveten alszik III. Ince pápa. A pápaság minden jelvénye 
díszíti alakját, fején a tiara. Szemben vele a lateráni kathedrális 
látszik, roskadozó'állapotban. A düledező falaknak nekiveti a vállát 
egy egyszerű barát szűrcsuhában. Álmában a pápa látja az umbriai 
szegényt, aki megmenti a római egyházat a katasztrófától. Úgy tud
ják, amikor később Szent Ferenc előtte állt, hogy szerzetes-regulái
nak szentesítését kérje, a pápa megemlékezett erről az álmáról és 
így szólt: „Valóban, az a barát áll most előttem, aki életével és 
tanításával az egyházat meg fogja támasztani." Az egyháztörténet 
tanúskodik arról, hogy valóban így is történt,

A kettőnek, a jogi és a karizmatikus egyházi hivatal békés 
egymásmellettiségéről tanúskodik egy modern kép is. 1922-ben Sadhu 
Sundar Sing, az indiai karizmatikus evangélista, Vpsalaban ott állt 
Söderblom érsek dómjának szószékén, mellette maga az érsek, mint 
tolmácsa. Az apostoli szukcessióban benne álló érsek, akit egyébként 
a. keresztyén püspökök közül egyikének mondhatjuk a legnagyobb 
karizmatikusoknak is. átadja helyét az élő Krisztus távoli keleti egy
szerű bizonyságtévőjének.

A békés egymásmellettiség helyett azonban szívből kívánnunk 
leéli azt, hogy az egyházi hivatalban s annak minden ágában egyesül
jön mind teljesebben a jogi és a karizmatikus jelleg. A primátus 
a karizmatikus jellegé.

A jogi jellegnek azonban szintén nem szabad hiányoznia! Bár
milyen igénytelen ágáról is legyen szó a kibővült egyházi hivatalnak, 
betöltésének elengedhetetlen feltétele a rite vocatio, vagyis a szabály- 
szerű elhívás a mindenkor fennálló egyházi rend szerint. Magától 
értetődő persze az is, hogy azt meg kell előznie a hivatal betöltéséhez 
szükséges előkészítésnek, kiképzésnek. Ezt is nélkülözhetetlennek kell 
mondanunk bármilyen szolgálat végzéséhez. Módját, részleteit az 
egyháznak kell megállapítania, amely mozgósítja a szentek közössé
gét, hogy eleven, kiterjedt egyházi hivatalában is papok közösségének 
bizonyuljon.

Blumhardt égy szavával fejezem be mondanivalómat: „Isten 
elhívott bennünket az Ő szeretett Fia országába, és ezért van 
jelentőségünk Isten előtt. Azoknak az embereknek, akiket Isten 
magának egyszer kiválasztott, az Ő számára kéznél kell lenniük.
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Mert Istennek emberekre van szüksége, akik segítsenek Neki. . . .  Jól 
tudom, ezzel azt vetik ellen, hogy mi nem tudjuk megteremteni Isten 
országát. Persze, hogy megteremteni nem tudjuk. De a Minden
ható ... azért akar embereket, akik az Ö számára gyümölcsöt terem
nek, Érette harcolnak, fegyvereikkel nem élnek vissza saját hasz
nukra, hanem élnek ezekkel, hogy felamagasztalják Isten dicsőségét 
a gonosz, káromló emberiség között, — hogy nagy legyen az Isten 
dicsősége. . . “

Budaker Oszkár.

Egyháztörténet bibliakörben
Megszólal az evangélium

(A z  első gyülekezet megalakulása.)

AZ EGYHÁZTÖRTÉNETI EGYSÉG ÉRTELME. Anyag: Ap. esel. 2. feje
zete. Ennek az egyháztörténeti egységnek jelentősége: A bűnbocsánat evangé
liumával kezdődik a keresztyén egyház története. Ezt az eseményt János 
20, 19— 23 megvilágításába helyezzük.

BELSŐ GÉL: A bűnbocsánat által válunk az egyház tagjává.
NÉZŐPONT: Egy a  három ezerből (Sömirám).

ÚTMUTATÁS: A bibliakörben nem a  Szent Lélek kitöltését és ennek 
következményeit kell előtérbe állítani, hanem  a történetnek a 36—41. versek
ben levő részét: a megkeseredést, a bűnbocsánat hirdetését és az első gyüle
kezet létrejöttét.

A főgondolat kiemelésénél egy félkörrel ábrázoljuk a Golgota dom bját 
a  kereszttel. Baloldalon egy szívet rajzolunk, am elytől egy nyíl m utat a  
keresztre. Alatta ez a szó: „m iattam ". Jobboldalon szintén egy szívet rajzo
lunk. A kereszttől egy nyíl m utat az utóbbi szívre. A latta: „érettem ". Esetleg 
külön is rajzolhatunk egy szívet, s bele a keresztet.

ÓRAVÁZLAT: a) Kezdőének: KÉ 5, 1—3.
b) Kezdő imádság tárgya: könyörgés a  Szent Lélek erejéért.
c ) A z ára anyaga:

Bevezetés: Felolvassuk Ján . 20, 19—23. verseket. Mit csinál itt Jézus? 
(Kiküldi tanítványait.) Hova küldi őket? (Szerte a világba.) Ha ti nagy ú tra  
indultok, m it ad  nektek édesanyátok? (Ütravalót, ennivalót.) Miért? (Hogy 
abból éljetek az úton.) Jézus m it ad  az ú tra? Ennivalót? (Nem, Szentleiket 
és a  bűnbocsánatot,) Mert ebből é l az Ö népe és ez az, am it adnunk kell 
m ásoknak is.

Célkitűzés:' Most elmondom azt a történetet, amelyből m egláthatjátok, 
hogy a tanítványok mit tettek ezzel az útravalóval.

Elbeszélés. 1. kép: (A tem plom  felé.) É lt Jeruzsálem ben egy Sömirám 
»evü zsidó ember. Ott lakott nem  messze a  jeruzsálemi templomtól szép kis 
lapostetejű házban. A tetőre szokott felmenni reggelenként, hogy imádkozzék. 
Azután a szemével végigjárta a szépen épült várost, és ilyenkor mindig 
valam i jóleső érzés melegítette át szívét: talán a világon sincs ilyen szép 
város, m int Jeruzsálem .

Egy reggel szokása szerint ismét o tt volt a háza tetején. Most azonban 
Sem a városban gyönyörködött. Az utcák tele voltak emberekkel. Bárm erre



365

nézett, mindenhol csak em bert látott. Nagy ünnepre -virradt ma Jeruzsálem: 
ü zen  a napon adott hálát az Istennek minden zsidó az új termésért. E rre 
a z  ünnepre nem csak a jeruzsálemiek jöttek fel, hanem  az egész Zsidóország 
lakossága, sőt még a messzi országokból is eljöttek az o tt lakó zsidók, hogy 
az  egyetlen zsidó tem plom ban adjanak hálát az Istennek. Rövid szemlélődés 
u tán  Sömirám sietve m ent le a tetőről, s néhány perc múlva m ár ő is Indult 
feleségével és gyermekeivel a  templomba. Űtközben találkoztak a  szomszéd
jukkal, Jóséval és együtt siettek tovább.

2. kép: (Álm élkodó tömeg.) H am ar odaértek. A templom hatalm as ud 
vara m ár tele volt emberekkel. Csak nehezen . tudtak előre ju tn i a  nagy 
tömegben. Közben csodálkozva és kíváncsian nézegették a sokfelől jö tt embe
rek  tarka öltözetét. Jobbra tőlük Ázsiából valók álltak. Balra, kissé előbbre,- 
egyiptomiak, beszélgettek. Azok m ögött meg mezopotámiaiak nyüzsögtek, akik
nek különösen érdekes öltözetük volt. Végre, elértek a templom bejáratához. 
Már éppen, beléptek a kapun, mikor hirtelen nagy szélzúgást hallottak a tem p
lom egyik oszlopcsarnoka felöl. Egy pillanatra mindenki meghökkent, s az
után, aki csak a tem plom ban volt arra felé sietett, ahonnan a zúgás hangja 
jö tt. Sömirám és Jósé. is arra felé iprkodtak. Nagy nehezen előrefurakodtak 
a  tömegben, úgyhogy egész közel ju to ttak  a tem plom nak ehhez a kis csarno
kához. Meglepődtek azon, amit láttak. Tíz vagy tizenegy ember , lehetett o tt  
— Sömirám nem tudta pontosan megszámlálni őket —, élénk kézmozdula
té iv a l beszéltek, m agyaráztak azoknak, akik éppen a közelükben álltak. 
Szürke, egyszerű ruhájuk  a rra  vallott, hogy galileaiak. „De milyen érdekes14 
—• gondolta Sömirám — , „hogy úgy beszélik a zsidó nyelvet, m intha judeaiak 
lennének.“ Alig hogy .erre gondolt, egyszer csak a tolongó tömegből innen is. 
onnan is hallja, hogy ugyanazon csodálkoznak, amin ő: „Ezek a mi nyel
vünkön beszélnek, pedig Galileából valók!" Valóban csodálatos volt, hogy az  
egyiptomiak egyiptomi nyelven; az Ázsiából valók ázsiai nyelven, mindenki 
a  maga nyelvén hallo tta  őket beszélni. Voltak azután olyanok is, akik ezt 
Iáivá gúnyoldóni kezdtek és azt m ondták: „B izonyára, sok édes bo rt ittak  és 
megrészegedtek. Azért beszélnek így össze-vissza!"

S. kép: (Péter beszédére megszomorodott tömeg.) Egyszer csak az egyik 
galileabeli odahajolt egy másik galileushoz és valam it mondott neki. Sömirám 
és Jósé, noha elég közel álltak hozzájuk,-csak annyit érte ttek  meg, hogy azt, 
akinél: szólt a másik, Péternek hívják. C sakham ar mégis m egtudták hogy. 
mit m ondhatott, m ert Péter nyomban megfordult és felkapaszkodott az egyik 
oszlop talapzatára. Hosszú, ősz szakálla meglibbent a nagy 'm ozdulattó l. Meg
állt a talpazaion -és végignézett a tömegen. Nyugodt szemeiből szelid meleg
ség áradt. Nyilván szólni akart a sokasághoz, m ert jobbkezével intett. A tömeg 
lá rm ája  lassan lecsillapodott. Sömirám közelebb húzódott a mellette álló Jósé
hoz és tágra nyílt szemekkel figyelte Pétert. Péter beszélni kezdett; „Zsidó 
-férfiak, hallgassatok meg engem! Nem Htunk mi bort és nem is vagyunk 
részegek, hanem sokkal nagyobb dolog tö rtén t velünk. Amikor a zúgást hallot
tátok, akkor az. élő Isten Lelke szállt le m ireánk kettős tüzes nyelvek alak
jában , hogy erő t adjon nekünk a szólásra. Úgy, amint ígérte Isten a -szent-. 
Írásokban. Azért hát jól figyeljetek arra , amit mondani fogok. Nemrégiben 
ti megvádoltatok egy embert, a  názáreti Jézust, azzal, hogy lázítia a népet. 
Pilátussal kcresztrefészíltet tétek, mivel M essiásnak mondta m agát." Sömirám 
odahajolt Jósé füléhez és ezt súgta neki: „H allod Jósé, m it akar ez mondani 
a rró l a názáretíről, aki elvette tőlünk méltó büntetéséti Emlékszel rá, ugye? 
Hiszen még együtt neveltünk rajta, m ikor a róm ai katonák töviskoszorúval 
koronázták  királlyá! És láttuk  azt is, m ikor utolsót sóhajto tt a  kereszten és 
meghalt. Mit akarhat ez egy halott em berrel?" — „Igazad van“ — felelt 
Jósé  -—, „de azért csak hallgassuk tovább!" S ú jra  Péterre figyeltek. Ö pedig 
m ondta tovább: „ . . .  pedig nem ám lazító és ham is Messiás, hanem ő volt az, 
akit Isten olyan régóta ígért nekünk, hogy elküldi. És nem  is hagyta Isten
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a . sírban, hanem  feltámasztotta. Mi, akiket ti itt most körüküllok, láttuk azt is., 
m ikor sírba tették és m ikor feltám adt, találkoztunk vele. A feltám adt Jézus; 
küldött el m inket, hogy bizonyságot tegyünk néktek őróla.“

Döbbent csend kísérte Péter szavait; az emberek egyre izgatoüabbun Ics-r 
lék, hogy m it mond. iSömirámban irtózatos gondolatok cikkáztak végig. Ú jra 
odahajolt Jóséhoz: „Te, Jósé, ez borzalmas. Ha igaz, am it ez az em ber mond, 
akkor mi elvesztünk! H át szólj m ári“ Jósé nem felelt, hanem  kétségbeesett 
arcát a tenyerébe hajtotta és hallgatóit. Péter az utolsó szavakat szinte kiáltva;, 
m ondta: „T udjátok meg azért, hogy azt a názáreti Jézust, akit ti meggyilkol
tatok, az Isten Ü rrá és Messiássá tettel" •—  Egy pillanatra kínos, feszült 
csend lett. Söm irám  válla megremegett. S azután szinte egyszerre tört fgi 
a kiáltás .P éter és a többi galileus felé: „Megöltük a Messiási, jaj, mit csele
kedtünk atyám fiái, férfiak?" Az egész tömeg megrendült. Sömirám odalépe tt 
Péter elé, megfogta ruhája szegélyét é s 'a  többivel együtt kétségbeesetten kiál
totta: „Mit cselekedjünk, m it cselekedjünk1!'1 (Csomó.)

A. kép: (Töm egből gyülekezet.) Péter ú jra intett a kezével és megszólalt; 
Nyugodt, határozott szava elnyom ta az izgatott tömeg halkuló moraját,? 
„Emberek, térjetek meg! Ti ^megöltétek a Messiást, de az Isten éppen az ú  
á rta tlan  szenvedéséért és haláláért megbocsát tinéktek. Kereszlclkedjetek m eg 
a Jézus Krisztus nevében és ebben a  keresztségbe tiélek lesz az Isten bocsá
nata. . Mert linéktek ígérte Isten Krisztust, a Messiást, és a ti utódaitoknak. 
És látjá tok , Ö hű  m aradt hozzátok elvkor is, mikor ti az ő Krisztusa ellen ' 
tám adtatok. Térjetek meg azért és szakadjatok el azoktól, akik megvetik ar 
názáreti Jézus Krisztust."

A tömeg Péter szavainak a haltaiéra egészen megváltozott. lTjra zúgni? 
beszélni kezdtek, itt is, otl is felkiáltott valak i,.de most m ár nem  a kétségbe- 
eséstől, hanem  az öröm től Sömirám megragadta Jósé kézét és szinte kiáltva 
mondta neki: „H abod, Jósé! Hát mégsem vesztünk el, az Isten mégkönyörült; 
rajtunk és megbocsát nekünk." O dafordult a tömeghez és még hangosabban, 
kiáltotta: „Jertek, keresztelkodjünk .meg a Jézus Krisztus nevében!" — „Igen 
m enjünk és keresztlkedjünk meg!" —  kiáltotta az egész sokaság. És ntúrr 
indullak is kileié Jézus többi tanítványaival együtt, hogy vizet keressenek. 
Sömirám és Jósé olt m entek a tömegben Jézus tanítványai után, szin te  
ugrálva az örömtől. S mikor egy alkalm as vízlelőhelyre találtak, megkeresz- 
tclkedtck. Aztán Sömirám és Jósé hazafelé indu’tak. Az öröm től alig tudtak' 
szólni. Végre mégis megszólalt Sömirám : „Ugye, milyen kegvclm.es az Istent 
Jósé?" Jósénak könny csillant meg a szemében. Csak pár lépés után felejt 
halkan és mégis örvendező hangon: „Nagyon, nagy kegyelmes."

Es Jeruzsálem ben .m ég azon a napon megkeresztelkedett 3000 ember. 
Ezekből lett az első keresztyén gyülekezet. E ttől kezdve azután naponként 
összejöttek és hirdették mindenkinek, liogv a názáreti Jézus a  Messiás és; 
hogy az Ö árta tlan  haláláért az Isten mindenkinek megbocsát.

A főgondolat kiemelése: Miért keseredtek meg a zsidók? (Mert meg? 
ölték a Messiást.) Volt szám ukra mentség? (Igen.) Mi volt ez? (A megölt 
Krisztus haláláért az. Is te n . bocsánata.) Hogyan kapták ezt meg? (A kereszt- 
ségben.) Mit alkottak  azok, akik magkereszlelkedtek? (Az első gyülekezetei, i

Alkalmazás: Ti is azok között voltatok, akik megölték Krisztust? (Nem.), 
Akkor ti nem  is vagytok olyan bűnösök, m int Sömirám és Jósé és a többi?*! 
Igaz-e? Nem, m ert Jézusnak nemcsak azoknak az. embereknek a  bűnéért, h a
nem a ti bűneitekért is meg kellelt halni! .— Hát ti m ikor kaptatok először 
bűnbocsánatot?,. — . Amikor megkereszteltek benneteket! Akkor leltetek az egy
ház tagjai.

Itt szélesedhetik a  beszélgetés bibliaköri megbeszéléssé. Álljon a közép
pontban az a  gondolat, hogv a bűnbocsánat tesz bennünket az egyház tag-  
jává. János 20, 21—23. alapján beszélgessünk.

Aranymondás: János 20, 22/b— 23.
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d) Záró imádság tárgya: Hálaadás azért, hogy Jézus Krisztusban nekünk 
i s- bibibocsánatunk van és így mi is beletartozunk az egyházba.

e ) Záró ének: 182: 1—5.

Mindenkinek elég a kegyelem
(Az apostolok Jeruzsálemi gyűlése.)

AZ EGYHÁZTÖRTÉNETI EGYSÉG ÉRTELME, Anyag: Ap. csel. 15, 
1 —32. —  Az egyháztörténeti egység jelentősége: Istennek a pogánymisz- 
ssióban megmutatott cselekedetei m egm entik az egyház számára az ingyen 
Kegyelemről szóló evangéliumot. Az induló egyház döntő órá já t lá tjuk  Rr. u. 
48-ban, am ikor tisztázódik az ingyen kegyelem kérdése és elgördül a zsidós 
törvénykedés akadálya a pogánymi-sszió útjából. Isten pogányoknak ugyanúgy 
a d ta  Szentleikét, m int zsidóknak. Ebből világossá válik, hogy az. evangélium 
m indenkinek elég. A keresztyénség itt -válaszúira került: elég-e a. kegyelem 
á z  üdvösségre? Ezt az eseményt Efezus 2, 8— 9 megvilágításába helyezzük.

-BELSŐ CÉL: Megmutatjuk, hogy a kegyelem elég az üdvösségre.
NÉZŐPONT: Pái.
E l MUTATÁS: Ap. csel. 15-bőt nem használjuk fel a 20—21. és 28—29, 

-verseket, hogy ne terheljük vele a bibliakört. D om borítsuk ki különösen a 4. 
képet, a megoldást. Szemléltető rajzok: 1. A bevezetésnél a táb lára  vagy papi
rosra  rajzolt sem atikus térképvázlaton Jeruzsálem től kiindulva koncentrikus 
Köröket rajzolunk. Az utolsó kör metszi a sziriai Antiókhiát, melynek fel
írjuk  a nevét. 2. A főgond-olal kiemelésénél felrajzolunk két törvénytáblát, 
mellé egy keresztel, a  kettő közé egy nagy kérdőjelét. Föléje írjuk: „Törvény 
Vagy evangélium?" Azután áthúzzuk a förvénytáblákat és a. kérdőjelet és a 
kereszt mellé egy nagy felkiáltójelet rajzolunk.

ÓRAVÁZLAT: a) Kezdőének: KE 368, 1—3.
b) Kezdő imádság tárgya: kérjük, hogy Isten mutasson 

utat nehéz kérdések' n mind az egyház, m ind saját 
életünkben. A m egm utatott úton adjon engedelmességet. 

„ cl Az óra anyaga:
Bevezetés: Mint am ikor sima tó tükrébe követ hajítunk, úgy vetett gyű

rű k e t a  népek tengerében a pünkösdkor megszólaló evangélium. Jeruzsálem ből 
splrodulva, egyre nagyobb körök gyűrűztek a világ négy Iája felé. Gyülekező- 
lek  keletkeztek itt is, ott is. Júdeábán, Sam áriában, Ciprus szigetén, Egyiptom^ 
k n ,  Siriában. így érkezett el Siria nagy fővárosába, Anti ók hiába is. (Szemlél- 
te tő  rajz Ü tmutalás szerint.)

célkitűzés: V ájjon m i is történt itt Antiókhiában?
1. kép. (Vita az antiókhiai összejövetelen.) A nap m ár lebukott a felleg

vár mögött. Az O rontes folyón is aláhhluigy a rakodóm unkások zaja s sorban 
kigyúrnák a hatalm as olajlám pák, melyek nappali lényt vetnek a ragyogó 
utcákon huTám /ő tarka sokaságra. Esteledik Antiókhiaba. Itt is, olt is apró 
osbportck sietnek az elhagyaiottabb déli városrész felé. Ma együtt lesznek 
á keresztyének. Népesedik az, oszlopos terem. Pál az egyik sarokba húzódva 
néki az érkezőket: Fgyre-inásra jönnek szakállas zsidók, m unkától piszkos 
ruhájú  rabszolgák, de előkelő szír és görög emberek is. Derűs beszélgetéssel 
töltik el a várakozási időt. H am arosan ének hangzik fel. Valaki imádkozik. 
P á l tudja, hogy most ra jta  a sor. Beszélnie kell. Bászegeződnek a  szemek, 
s Pá! beszélni kezd. Nem ékesszóló ember, de amit mond, abban  a Szent
lélek eri'je van. Most is a széretettjézusról beszél. „Krisztus m eghalt értetek. 
Aki hisz -bénáé, az üdvözöl.‘V Halk nioraj; mozgolódás -fut végig a  gyüleke
zetén. Az. egyik oszlop m ellől feláll egy- ember. R uhájáró l ítélve zsidó, mégs 
pédig paKJsZtinaí. ,',Nincs igaza Pálnakt‘ns_ m ondja —, „azt gondoljátok, hogy 
es-.tk' hiitlii kell? H ál a Mózes törvényé?: Aki nem csatlakozik a  pogányok



közül hozzánk, a  zsidó néphez, az nem üdvözülühet.** Mint p  m egbolygatott 
m éhkas, o ly an , lesz az egybegyűlt sokaság. Itt is, o tt is hangos felkiáltások, 
fojtott m orgás. Csoportok alakulnak. Pál kérdőn tekint á  mellette ülő Luciusra. 
a  Cirénei Simon fiára. „A m inap — felel az ,— testvérek jö ttek  Jeruzsálemből. 
B izonyára ez is közülük való." Pál ismét feláll s erre csend lesz. „Meghami
sítod az evangéliumot** —• csendül határozottan a  hangja — , „Krisztus m in 
denkiért meghalt**. — „Ez igaz** —  felelte — , „de meg kell tartani a  s-zomhat- 
napot is. Ti még disznóhúst is esztek, pedig a Mózes törvénye tiltja. Jézus 
nem azért jö tt, hogy a törvényt eltörölje, hanem azért, hogy betöltse.** e— 
Újból nagy zaj. Az emberek nyugtalanul néznek hol P álra , hói a jövevényre. 
H átha igaza van ennek a  jövevénynek. H átha szükséges a  törvény m egtar
tása az üdvösséghez! Most Licius emelkedik ifei. Csendet int. „Én azt a ján 
lom** — m ondja —, „menjen Pál és Barnabás Jeruzsálem be. Kérdezzék m eg 
az apostolokat efelől.** Helyeslő m oraj, a fejek igent bólintanak. ‘„Indu lja tok  
m ár holnap hajnalban. Siessetek. Vájjon leinek lesz igaza?“ (Csomó.)

2. kép: (Útban Jeruzsálem felé.) Pál és Barnabás meglassítják lépteiket. 
A Jezréel síkságáról kell felkapaszkodniok a sám áriai dombokra. Az út korcs, 
poros, az a kevés fa  pedig nem  sok árnyékot ad, pedig jó  lenne. Ma reggel 
Tirusból indultak  el. Most is visszatér gondolatuk a  kedves, estére, am it ott 
töltöttek el a tirusi testvérek körében. Pál meg is kérdi a jobbján haladó 
Barnabások „Mit szólsz ahhoz, am i tegnap történt TirUsban?** „Jól esett lát- 
nom “ 1— feleli Barnabás .—■, „hogyan örültek, m ikor Istennek a pogányok. 
között végzett csodálatos m unkájáró l1 beszéltünk nekik.** —  „Nekem is jó i 
esett, de aggódom értük nagyon**—  felelte Pál. —- „Azok, akik Antiókhiában is 
vetik pz ördög konkolyát, őket sem kerülték el.“  — „Igen, megingatták a 
pogányokból le tt keresztyének hitét. Most nagyon tanácstalanok. Engem is 
megkérdeztek** —  „Jő tesz** —  felel P á l — , „ha elintéződik ez a kérdés, 
így m ajd elvágjuk az ú tját azoknak, akik nyugtalanságot okoznak a törvény 
hangoztatásával szerte a testvérek között. Csk állnának ki az apostolok m el
lettünk! Siessünk. Jó  volna, ha napszállta előtt a  városba érkeznénk.“ — szólt 
Pál és m eggyorsították lépteiket.

3. kép: (A jeruzsálemi beszámoló.) Jeruzsálem ben nagy szeretettel fogad
ták a messziről jö tt testvéreket, akik bizony nem  jö ttek  üres tarisznyával. 
Volt m it m ondaniok az összegyülekezett jeruzsálemi testvéreknek. Pál szép- 
renddel beszámol újairól, melyen az evangéliumot hirdette nemcsak a  zsidók
nak, hanem  a pogányoknak is. Isten nagy m unkát végzett a  pogányok között. 
Sokan ju to ttak  hitre, a  pogányság sötétségéből a Krisztus világosságára. Isiéi* 
csodálatos gyógyító erőt is ad o tt az ő követeinek. I tt van például a  listra í 
sánta em ber esete. Szcrte-szét lobog a  Szentlélek tüze. Galácia városaiban sok 
gyülekezet dicséri m ár az Istent. Hosszú ezt még elm ondani is. Az -egybe
gyűltek feszülőt figyelemmel isszák Pál szavait. Általános az öröm, am ik o r 
befejez’ beszám olóját. Felzendüt az  Istent-dícsérő ének, hogy ilyen hatalom m al 
terjeszti az ő országát még a pogányok között is. Egy csoport azonban ki
marad a  nagy örömből. H am ar ki is bújik a szög a  zsákból. —  Mikor kissé
elül a  zaj, valaki feláll közülök és megkérdezi: „M egparancsoltátok a  m egtérő 
pogányoknak, hogy a Mózes törvényét m egtartsák? Zsidókká lettek? A zsidóké 
a  Messiás! Aki üdvözölni akar, annak zsidóvá kell lennie.** Az öröm  hirtelen! 
megfagyott. Mindenki kérdően nézett. Pálra, a k i , elkom orult arccal emelkedik 
szólásra. „Azért jö ttünk -fel Jeruzsálembe** — mondja — „hogy erre a kér
désre választ kapjunk. Mert em iatt borult fel a béke Antiókhiában is.“ —, 
„Hívjuk össze a  véneket, határozzanak** — kiáltják némelyek.

í .  kép: (A z apostolok gyűlése.) A . vének gyülekeznek. Tisztes, bölcs, 
istenfélő ember mind. Pál félrehúzódva Péterrel és Jakabbal bezsélget. Nagy
kérdés ez, m elyben a  vének tanácsának döntenie kell. Sok em ber üdvösségé 
forog kockán, A pogányok nem. akarnak  zsidóvá lenni, sem zsidó szokásokat 
ék szám talan törvényt a  nyakukba venni. De hát kim aradjanak akkor az Isten 
országából!? Péter is,. Jakab  is rábólin tanak. Súlyos, kérdés. „Kérjük, hogy;
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a Szentlélek adjon tanácsot.*' — Pál ellenfelei is csoportosulnak. Nem hagy
hatják ők sem a dolgot. „Jakab m ajd megvédi az igazunkat** —  bizakod
nak —, „ő közülünk való.** Végre együtt van a gyülekezet vezetősége, a vének 
tanácsa. Arcukon a  feladat komolysága és elszántság tiirkröződik. A kérdés 
ham ar kirobban. Innen is, onnan is felszólalnak. Most P éter emelkedik szó
lásra. Nagy súlya van  szavainak. „Éh magam láttam , hogy az Isten a pogá- 
nyoknak is adta a Szentleiket, éppen úgy, m int nekünk. Az Isten nem  tesz 
különbséget zsidó és pogány között. Miért tegyünk akkor mi? Miért ak a r
játok a törvény igáját nyakukba akasztani, m ikor mi sem b írjuk  hordani? 
Hiszen mi is azt hisszük, hogy Jézus K risztusért üdvözölünk, aki meghalt 
értünk  és egyedül kegyelméből van üdvösségünk. Azok is ezt hiszik.“ Döbbent 
csend. Ezek szerint Pálnak van igaza. Pál feláll1 és elmondja, hogy ők is úgy 
tapasztalták, hogy Isten nem tesz különbséget zsidó és pogány közölt: 
a  pogányok között is sok csodát tett. Ügy látszik vereséget szenved a törvé- 
nyeskedő párt. De mit szól ehez Jakab? M indenki tudja, liogy Jakab  szava 
döntő lesz. Benne bíznak Pál ellenfelei is. Jakab  eddig magába m élyedten ült, 
de most, hogy m inden szem reászegeződik, feláll. Mindenki feszülten várja, 
mit fog mondani. A legtekintélyesebb apostol ő, vájjon hogyan dönti cl a 
kérdést, (Csúcspont): Atyámfiái! Ügy van, ahogy Péter m ondja, hiszen errő l 
beszél az ige is Ámós próféta könyében. (Felolvashatjuk: Csel. 15, 16— 18.> 
Ezért ne háborgassuk a pogányok közül m egtért testvéreket. ír juk  meg levél
ben is nekik.** M indenkinek tetszik a féléiét. Hiszen, lám , az ige is azt 
m ondja, am it a missziói tapasztalatok m utatnak. Nyilván így akarja  Isten. 
„Júdás és Silás Pállal és Barnabással együtt vigyék el a levelet** — határoz
zák el.

5. kép: (Újra Antiókhiában.) Antiókhiában ismét együtt van a gyüle
kezet. Most érkeztek meg a Jeruzsálem be kiküldöttek. Júdás tekercset hoz. 
Felbontja. Egy pisszenés sem hangzik a  nagy gyülekezetben. Júdás olvasni 
kezd: (Olvassuk fel a  levelet a  23— 29. versekből, de úgy, hogy a  29. verssel 
ne terheljük a  történetet.! A pogányoké is az  üdvösség a mi Urunkért! hang
zik ujjongva m indenünnen. Ingyen kegyelemből. Az arcok felderülnek és 
öröm mel vizsgálgatják m aguk is a  békességet hozó tekercset. A szívekből ú jra  
feltör a hálaének: Dicsőség az A tyának, aki ingyen kegyelemből könyörül 
rajtunk.

A főgondolat kiemelése: Érdekes vitát kísértünk figyelemmel. A vita 
az üdvösség kérdése körül forgott. Ki üdvöziil Pál szerint? (Aki hisz Jézus 
Krisztusban.) Mit m ondottak az ellenfelei: mi szükséges az üdvösséghez? 
(A törvény m egtartása is.) Hol és kik döntötték el a  kérdést? H ogyan dön
tö tték  el? Miből látták meg az apostolok, hogy Pálnak van igaza? (Isten 
maga m utatta meg azzal, hogy a pogányoknak is adott hitei. (Milyen jó, 
hogy így döntöttek a Jeruzsálem! gyűlésen. Milyen rossz lett volna a  pogá
nyoknak, ha örökösen nyugtalankodniuk kellett volna, hogy eléggé meg
tartják-e a törvényt. Bizony, nekik is elég Krisztus kegyelme. Ük is ingyen 
kapják, mint m indnyájan, kegyelemből az üdvösséget. (Szemléltető rajz Üt- 
m utatás szerint.) •

Alkalmazás: Kik kerülnek a  mennyországba, kik üdözülnek? Akik jók? 
Azok vagytok-e? Tudtok-e igazán jók  lenni? —  Nem hazudtál soha? stb. —■* 
Ugye, miiyen jó , hogy Pálnak van igaza! Ezért hirdethetjük nektek az öröm 
hírt: elég a  kegyelem az üdvösséghez. Örüljetek m ost is, hogy üdvösségtek van.

Az alkalmazás során a beszélgetés bibliaköri megbeszéléssé szélesedhetik. 
Állítsuk szembe a törvényeskodő kegyességet az ingyen kegyelemből való élet
tel. Efez. 2, 8—9 alapján.

Aranymondás: Efezus 2 ,8—9.
d) Befejező imádság tárgya: Adjunk hálát Isten ingyen kegyelméért é.s 

kérjük, hogy őrizzen m eg az ingyen kegyelem hitében.
el Zárnénck: 351. 1.
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Fény és árnyék
(Egy első századbeli gyülekezet k épe. )

AZ EGYHÁZTÖRTÉNETI EGYSÉG ÉRTELME. Anyag: a thesszalonikai 
 gyülekezet élete a két Thesszalonikai levél alapján. Az egység egyháztörténeti 
jelentősége: E  gyülekezet példáján m egm utatjuk az első keresztyénség aaló- 
ságos képét, jó és rossz oldatát. Ezt a képet /. Tbessz. 5, 24 megvilágításába 
helyezzük.

BELSŐ CÉL: Ennek a történetnek kapcsán m egm utatjuk Isten hűségét, 
amellyel kíséri, tartja , hordozza a  gyülekezet életét.

NÉZŐPONT: Pál.
ÚTMUTATÁS: Ki kell emelnünk a történetből Pál apostol aggódását a 

thesszalcnikai gyülekezetért, megvigasztalódását Tim otheus híreinek hallatán 
és nagy tapasztalását: hű az Isten, ak i elhívta a  gyülekezetét, hordozza és 
megtartja azt. — Térképen m egm utatjuk Thesszalonikát (Szaloniki), Athént 
és Korinthust. Á bifoliakörvezető tanulmányozza á t T im otheus viszonyát P á l
hoz. ( I  Tim. 1, 2—6.. 18; '4 , 14; II. Tini. 1, 5, 6; 3, 10. 15; 4, 9; Ap. csel. 
16, 1—3; 18, 5; 19, 22; Filipp. 2, 20; I. Thessz, 3, 1; I. Kor. 4, 17; 16, 10.)

ÓRAVÁZLAT: a) Kezdő ének: 260, 1.
bj Kezdő imádság tárgya: Hála a- gyülekezetért, amely

ben élünk, 
c) Az óra anyaga:

Bevezetés: B izonyára hallottatok m ár az első keresztyénekről és az első 
gyülekezetekről. T alán azt gondoltátok magatokban, hogy azok csupa szentek 
voltak. H ibátlanok, bűnlelenek.

Célkitűzés: Most megpróbálunk bepillantani egy első keresztyén gyüle
kezet életébe.

1. kép: (Pál aggódása.) Előkelő  athéni házban találjuk Pált, Silást és 
Timolheust. Az nreopágita Dienes házában. Silús és Tim otheus most érkeztek 
Béreáböl. — Emlékeznek.

— Csak néhány hónapja léptünk Európa földjére, és máris mennyi 
kudarc! — kezdi szomorúan Si’ás. —- Filippiben inegvesszőzés és börtön; 
Thesszaloni kából menekülés; s most B ére it is el kellett hagynunk! Jó úton 
járunk-e?

—- Hagyd el —  feleli P ál — ez az evangélium útja. Tövises út. Nehéz 
ra jta  járni. Engem inkább az aggaszt, m i lehet Thesszalonikában? Olyan gyor
sán kellett elhagynunk a keresztyén testvéreket! M egmaradnák-e a hitben?! 
Pedig Olyan szépen indultak! Hogy örültek, am ikör hallották, hogy Jézus 
Krisztus feltám adott, visszajön és feltám asztja a hatottakat is mind. É s ne
künk is örökéletét ad! Vajjón hiszik-e még mindezt, vagy bolondságnak, ta r t
ják  már, m int ezek az athéniek itt?!

— Pedig nagy rajtuk  a felelősség! Nekik maguknak is missziói központtá 
kellene, lenniük! Gondoljátok el: Thesszakm ika, a főváros, az egész tartom ány 
központja! Hogy áradhatna innen szét az evangéliumi
- -Jöj jetek,  imádkozzük érettük!

, É s friár egymás inellett, térdel, m ind a. három  m úiikatárs, s úgy',.estedéi
nek a thésszáloníkabeli 'gyülekezetért.

De most valahogy az imádság sem hoz enyhü lés t, Pál szíve- szorongás 
sára. Szüntelen a thesszalonikai testvérek járnak .az..eszében. Egyik nap telik 
a  másik után. Égnek a . szolgálatban. De Pá] aggodalma csak erősödik. 
Végre is nem b írja továbáb. Egyik nap így szól Tim otheushozi Menj, fiam, 
és nézd meg a thesszalonikai atyafiakat, néni kísértette- meg őket valami 
m ódon a kísértő?!



371

Tim otheus lellát elm ent, de Pál továbbra is szorongó szívvel gondol 
a  Ihesszalonikai gyülekezetre. Nem múlik eJ nap, hogy eszébe ne jussanak. 
.S nem múlik el nap, hogy ne könyörögne érettük az. egyház Urához, Jézus 
Krisztushoz. Aggodalmai Korinihusba is elkísérik. Vájjon m it tapasztal T im o
theus Tesszalohikában? Talál-e m ég ott egyáltalán gyülekezetett Nem  lett-e 
hiábavaló fáradozásuk? (Csomó'.) Alig várja m ár Tim otheust.

?. kép: (Pál vigasztalódása.) Végre betoppan Timotheus. Arca ölöm től 
sugárzik. Pál elhalmozza kérdésekkel. Mit láttál, fiam? Megvan-e még a gyü
lekezel? Emlékeznek-e még ránk? Nem is ez a fontos! Hisznek-e az Úr Jézus 
K risztusban? Elhívatásukhoz m éltóan élnek-e?

Alig győz válaszolni Tim otheus a  sok kérdésre.
Megvan a gyülekezet — kezdi. ■— Megvan, sőt él. Erősek azok az Űrban! 

A Krisztusba vetett rem énységük állhatatosságának híre van egész Macedó
niában. Gúnyolhatja őket a világ! Bátran vallják: Nem imádunk többé bálvá
nyokat! Megismertük az élő. igaz Istent! Neki szolgálunk! És nemcsak szájjal 
vallják  ám! Cselekszik is! összeforrott az a gyülekezet. Egym ást testvérként, 
szeretik. Igazi, áldozatos, cselekvő szeretettel.

—• Jól emlékeznek mireánk. Szeretnének m ár látni minket. Kiváltképpen 
Jéged, Pál. Visszavárnak. De tudod, kit várnak még nálad is jobban?! — 
Az Űr Jézus Krisztust! Csodálatos az az eleven, szinte türelmetlen várakozás, 
am ellyel az Űr Jézus Krisztus visszatérését várják.

— Jól van, fiam! Hála legyen érte a szent Istennek! És a mi Urunknak, 
Jézus Krisztusnak! De m ondd, nem türelm etlenkednek azzal a  válással?

— De igen feleli Timotheus. — Bizony, bajok is vannak. Egyesek m ár 
nein is dolgoznak, csak m induntalan  összeszaladnak és nagy tétlenkedve v á r
nak , Már azt is tudni vélik, melyik napon jön  el a  Krisztus. A m indennapi 
m unkájukat elhanyagolják, vagy egyáltalán nem végzik, de azt elvárják, hogy 
a közösség eltartsa őket. Ez a  tétlenség am úgy sem vezet m ajd  jóra!

— Igazad is van. Emlékezhetnének rá, hogy én  is dolgoztam két kezem
mel, m ikor köztük voltam. Ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék.

Van-e. még. valami, Tim otheus? —  kérdez tovább Pál.
— . Igen! Mások meg a  másik végletbe esnek. Aggódnak halottjaikért. 

Mi. lesz velük?
__ Ó szegények! —  veti közbe Pál. H át elfelejtették, hogy Jézus

Krisztus feltámadott?! Ha hisszük, hogy feltám adott, akkor azt is hihetjük, 
hogy Isten előhozza azokat, akik  meghaltak! De m ondd tovább!

— Olyanok is vannak, akik azt m ondják, hogy m ár előtt az Űr napja. 
És lankad a hitük.

— Sok a baj, fiam, bizony, sók a b a j’— feleli Pál. — De h á 'a  legyen 
Istennek, hogy megvannak, hogy tusakodnak, küzködnek. Es hogy azért mégis 
•csak várják a Krisztust!

— Igen. és ezek a bátrabbak — teszi hozzá Timotheus. —  Ezek vigasz
ta lják  a kétségeskedőket is. Erősítik a lankadókat., B átorítják a.félelm es szí- 
'yückeí, gyámolítják az erőtleneket.

• _ . És nemcsak a gyülekezetben iSzerte járnak  Macedóniában, és p rédi
kálják a feltámadott Krisztust. Bátran hirdetik, hogy őérte az  Isten  meg
bocsátja  a bálványimádást! Egyszer én is jártain  velük. Micsoda erő van az 
igehirdetésükben! Bizony, a Kelek m unkálkodik bennük és áltálük!

6 , fiam! Micsoda öröm! De. megvigasztaltál engem ezzel a hírrel! 
( Csúcspont.) Hál nem végtelen az Isten irgalmassága?! Égig é r  az ő hűsége! 
Hogv megszégyenültem! Én itt kishitűen aggodalm askodtam, Ö pedig m indent 
megcselekedett! Többet, m int sem álmodni m ertem  volna! M egtartotta őket. 
F ia  által. Élteti őket. Külső és belső szorongattatáSök, bajok között is rneg- 
«5rzi, sőt szolgálatra indítja a gyülekezetét!

Bizony, hű az Isién, aki elhívta a thesszalonikabeliekct isi
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Főgondolat kiemelése: Miért aggodalmaskodik Pál? (Hogy nem lett-e- 
hiábavalóvá az ő m unkája Thesszalonikában.) Mivel vigasztalja meg őt Tim o- 
theus?! (Azzal, hogy jó híreket hoz Thesszalonikából.) Csak jó  híreket hozott?  
(Nem. B ajok is voltak Thesszalonikában.) Milyen bajok voltak ott? (Nem 
dolgoztak, m ert Jézust várták. Aggódtak halottaikért.), Hogyan lehet, hogy 
ennek ellenére él és hódít a gyülekezet? (Ügy, hogy az Isten hűsége tartja.)

Alkalmazás. Csak a . Thcss-zalonikai gyülekezetei hordozta Isten hűsége? 
Nem. A mi gyülekezetünket is. É s benne, bennünket. Hogyan hordoz? A gyü
lekezet életében sok áldott jelét látjuk Isten hűségének. A biztató jelenségek
ben. (Számbavenni.) De a  bajokban is (számbavenni!), m ert bocsánatával el
fedi s az. ige biztatásával meg akarja  újítani gyülekezetünket. Hűségével szá
m olhatunk.

Aranym ondás: I. Thessz. 5, 24.
dl Záró imádság tárgya: H ála Isten hűségéért, amellyel a gyülekezetei: 

és minket m egtart az üdvösségre.
.e) Záró ének: KÉ 367, 1—6.

A világ kérdez
(Az üldöztetés kora Plinius levelének tükrében.)

AZ EGYHÁZTÖRTÉNETI EGYSÉG ÉRTELME. Anyag: Plinius levele. 
Az egység egyháztörténeti jelentősége: Az egyházat Plinius személyében a  
római államhatalom s rajta keresztül a világ az elé a kérdés elé állítja, hogif 
Krisztus életénél is drágább-e nek i. Ezt az.esem ényt Filippi 1, 21 megvilágí
tásába helyezzük.

BELSŐ CÉL: Krisztus drágább életünknél.
NÉZŐPONT: Plinius.
ÚTMUTATÁS: Ki kell em elnünk a. történetből Plinius megdöbbenését 

az elhagyott pogány szentély láttán , és hogy hogyan akar leszámolni a keresz
tyénekkel a birodalom  rendje érdekében (vagy keresztyénségük m egtagadására 
bírni őket, vagy ki végeztetni). Különösen kiemelendő, hogy miért nem  tagad
ták  meg a keresztyének Jézus Krisztust, b ár nem  hallgatjuk el, hogy voltak, 
olyanok is, ak ik  megtagadták hitüket. —- Szemléltetés: a  bibliakörvezető m u
tassa meg térképen Bithyniát és ha lehet, valamilyen ó-kori templom képéi, 
ír ja  fel táblára vagy papirosra a  történetben előforduló neveket.

ÓRAVÁZLAT: a) Kezdő ének: KÉ 258, 1.
b) Kezdő imádság tárgya: Hála az Istennek, hogy Jézus- 

Krisztust ha lá lra  adta a mi életünkért.
c) A z óra anyaga:

Bevezetés: Olvassuk ,el Fil. 1, 21-et.
Célkitűzés. Most elmondok egy történetet, amelyből meglátjátok, (hogyan 

kerültek a  2, században élő keresztyének az , elé a kérdés elé, hogy Jézus 
Krisztus drágább-e nekik életüknél.

1. kép: (Elhagyott pogány szentélyek.) Fényes m enet halad a  hatalm as 
róm ai birodalom  egyik messze keleti tartom ányának, B ithyniának országúíján. 
Nemesvérű paripák húzzák az aranyozott kocsit. Délceg, büszke róm ai katonák 
lovagolnak elől. Pánicéljuk, messzire csillog a napsütésben. A kocsin díszes ö ltö 
zetben előkelő méltóság: a hatalm as róm ai császár hely tartó ja, Plinius já r ja  
a  tartom ányt. Ú tja egyetlen diadalmenet. Mindenütt hódolnak neki.

Éppen Prusá-ba érkeznek. Diadalív a la tt várja őket a városparancsnok, 
katonáival. Jelentést tesz, m aid együtt indulnak a városba.
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Legelőször is a parancsnokságra mennek. Gyönyörű épület. Csak úgy 
esillognak fehér márványoszlopai a napfényben. Á parancsnokságon Plinius. 
részletes ■ jelentést kér. Mindent látni, hallani és tudni akar. Rendnek kell len
nie a Birodalomban!

Azután a fürdőbe mennek. Igazi fedett uszoda! A város polgársága it t  
keres felüdülést a nagy melegben; itt edzi testét; itt találkozik szinte m inden
nap. Most is sokan vannak. A jólét, Íréke képe ez.

A helytartó megeiégedetten szemléli az utcákon is a  rendet. M indenütt 
tisztaság, jólét, béke. A császár érdeme!

Plinius kívánságára el is indulnak a templomok egyike felé, hogy liála- 
áldozatot mutassanak be az isteneknek; legfőképen pedig, hogy töm jént éges
senek a császár szobra előtt.

Szép kis liget közepén áll a templom. De erre bizony nem já r  senki 
Közelebbről látja Plinius, hogy a liget is ugyancsak elhagyatott! Magasra nőtt 
benne a fű, s az utakat is felveri a gaz. A templom főbejáratát meg, ni csak,, 
pókháló szövi be!

A helytartó egyik ám ulatból a másikba esik. A városparancsnok meg 
nem győz szégyenkezni. Igaz, ő is rég volt a pogány templomban, de nem  is 
gondolta volna, hogy ilyen elhagyatott legyen! (Csomó!)

2. kép. (A pogány pap vádol.) Nagy nehezen előkerül a tem plom  papja. 
Kopott a ruhája, piszkos a köténye. A kertben dolgozott.

Amikor áldozati állat iránt érdeklődnek nála, csak keserűen legyint. 
Áldozati állat?! — Kinek kell az ma már?!

—  Amióta ezek a keresztyének itt egyre többen vannak, senki sem láto
gatja a templomot. A régi isteneket semmibe sem veszik. Áldozatot nem  m utat 
be senki. Még a császár szobra előtt sem tömjéneznek! Én is két kezein 
m unkájával tengetem az életemet.

—  Azok persze, a  keresztyének, itt is, olt is összegyülekeznek! Szörnyű
ség elm ondani is, hogy m it csinálnak az ilyen összejöveteleken! Mindenki 
tudja; emberhús! esznek! Gyermekek vérét isszák! És mindenféle m ás gyalá
zatosságot is mívelnek.

— És mégis egyre többen vannak!
—  Mások felé aztán  gyámoltalanoknak m utatiák magukat. Cirkuszba 

nem járnak. A gladiátorok viadalát nem kedvelik. De kivonják m agukat a  
társas életből isi Azt m ondják, nem  illik dőzsölni, míg mások éheznek. 
Minden öröm elrontói. Hanem a császár szobra előtt még egy sem  löm jé- 
nezelt! Pedig neki köszönhetjük a békét. Ahhoz értenek, hogy a császárt ne 
tiszteljék; hogy az állam  ellen összeesküdjenek!

— Eh, gyűlölik ezek az egész világot!
Csak úgy árad t a  pogány papból a panasz, meg a keserűség. A hely

tartó  megdöbbenve h a llg a tta .' Aztán kemény elhatározás ébredt benne a 
keresztyének ellen. E lhatározása m ár érlelődött benne útja során, m ert nem 
P rusa volt az egyetlen város, ahol ezeket hallhatta. M indenütt rendet talált, 
de a templomokkal m indenütt baj volt. Oka mindenütt: a keresztyének.. 
De hogyan számoljon le velük? Még egyetlen eggyel sem találkozott! Üt járói' 
visszatérve is folyton csak ez járt az eszében.

3. kép: (Plinius rendet, akar teremteni.) Nem kellett soká várnia Piinius- 
nak a keresztyénekkel való találkozásra. Egyik reggel feljelentés érkezett hozzá. 
Egy lista. Rajta a város jó néhány polgárának a neve. Férfiak és nők, öre
gek és ifjak, sőt gyermekek, gazdagok és szegények, előkelők, teljes jogú 
róm ai polgárok és megvetett, jog nélkül rabszolgák vegyesen. A vád ellenük:
keresztyének. _

Plinius örült a feljelentésnek. Itt volt tehát az alkalom! Végre szemtől- 
szemben állhatott a keresztyénekkel! Végre leszám olhatott velük! Katonáinál 
összefogaüa a listán szereplőket. Nyilvános tárgyalást rendelt el. A palotája 
előtti nagy téren folyt a tárgyalás. H atalm as tömeg gyűlt egybe. Egym ásután
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vezették elő a vádlottakat. Plinius csak egyet kérdezett: Keresztyén vagy-e? 
Maga is megdöbbent, milyen sokan vallották bátran, mitsem félve tőle, a
hatalmas helytartótól: „Keresztyén vágyók!" Akkor megfenyegette őket: 
Tudod-e, hogy halál fia vagy? K aróba huzatlakt Vagy máglyán égsz meg! 
Keresztyén vagy-e hál?

Még most is sokan vallották: keresztyén vagyok. H anem  sokan meg is 
Tóműitek. Féllek a haláltól. Jobban szerették az életüket, m int Jézus Krisztust: 
Megtagadták őt. Néni vagyok keresztyén! — mondták.

Plinius ekkor o lárt hozatott, s ezeknek vele együtt kelleti áldozatot be- 
anutatniok á  császár képe előtt. A helytartó maga m ondta elől az esküt, s 
nekik u tána kellett mondaniok: A császár az Ür, nem  a Krisztus. A Krisztus 
;átkozott! — És ők mondták, m ert féltették életüket. Mondták, m ert jobban 
szerették életüket, m int Jézus Krisztust.

Akkor Plinius szabadonbocsátotta őket.
De voltak sokan, akiket a fenyegetés sem rém ített még. Ezeket harm ad

szor is megkérdezte Plinius: „Keresztyén vagy-e? M ondd, hogy nem vagy 
keresztyén! Mondd, hogy a császár az Űr, a  Krisztus átkozott! Akkor szaba- 
•don bocsátlak.“ De azok bátran  vallották: „Jézus K risztus, soha meg nem  
bántott minket, hogyan átkozhatnánk meg őt, a mi U runkat és K irályunkat, 
akinek üdvösségünket köszönhetjük,"

Akkor Plinius nyomba halálra  is ítélte őket. Megírta a császárnak is: 
„N em  is törődöm  vele, mit hisznek! Ha ilyen nyakasak, megérdemlik a halált!"

4. kép: (Keresztyének vallást tesznek.)
De ezzel még nein ért véget az ügy.
M ásnap ú jabb listaérkezett. Névtelen feljelentés. Egyre többen kerültek 

gyanúba.. Plinius megdöbbenve látta, hogy milyen sokan vannak. Most m ár 
nem volt egyetlen nyugodt perce sem. Végére akart járn i a dolognak. Tudni 
akarta: mi vonzza ezeket az embereket. Milyen erő tartja  össze őket. H onnan 
veszik a bátorságot, hogy ő előtte m erjék vallani: keresztyén vagyok. H onnan 
veszik a bátorságot, hogy nyíltan m egtagadják a császár szobra előtt köte
lező áldozatot.

Vallatni kezdte okol:
Valid be, hogy fiiokban össze szoktatok jönni! >— fordult a legközelebb 

állóhoz.
— Igen —1 volt a válasz. —  Minden héten napkelte előtt.
-— És ott gyermekeket áldoztok, a ti isteneteknek! —- tám adt a m ásikra:
—  Nem, uram , hogy tehetnénk ilyen szörnyűségei! Hisz Ö adta az éler 

le t, mi nem vehetjük el! Ö nem  kívánja senki vérét! Sőt inkább a saját vérét 
hullatta  érettünk, hogy örök életünk legyen! Ezért zengünk neki dicséretet. 
E zért im ádjuk Öt. Ezért szeretjük az életünknél is jobban.

—  De valami nagy lakom ákat is rendeztek, ti képmutatók! —  fordult 
Plinius az egyik jólöltözött polgár felé.

—  Igen, este' is összegyülekezünk. Megvendégeljük a szegényeket. Néni 
m arad ott éhező. S Űrünk velünk van. Bűnbocsánatot ád! ííell-e aBhél felső-1 
gésel.i) lakoma?!

— Szemtelen! rivalt rá  Plinius. •— De m ajd meglátjuk, m-i'az igazság! 
K tnpadra ezzel a két leányzóval! S durva poroszlók m ár cipelnek is két 
diakonisszát, hogy kínzásokkal is kivailassák őket. Még a bámészkodók is 
megdermednek ekkora kegyetlenség láttán. Még a legkérgesebb szívó férfi szí
vébe is belehasít a kinzoltak velőlrázó sikoltása. De hiába á kínzás. Azok se 
vallanak mást: Sőt kíntól elgyötört arcukra mosoly derül és úgy vallják: 

„N ékem  az élet Krisztus, és a meglialás nyereség!"
— Örülték!' - -  kiállja ,magából kikelve á  helytartó. —- De hát miért? 

Mi hasznotok van ebből a mérhetetlen, buta babonából? j :‘
          — Nem babona ez, nemes helytartó — vallják bátran. — Mimiin bűniin* 

árét megbocsátja Ürülik'; -a- KrísziűS; és Örök élétre vár.



Örültek, bolondok —  ezt hajtogatja P linius akkor is, am ikor paran
csára a poroszlók m ár reg vesztőhelyre vitték a m ártíroknak ezt az újaidé 
cspatáí is. örültek  és bolondok! De ha ilyen ostobák, nyakasak, ám haljanak?. 
Ha patakokban folyik is a vér, a birodalom ban rendnek kell lenni!

P linius minderről levélben jelentést tett a császárnak. A császár válasz
levelében megdicsérte Pliniust, és ettől kezdve 150 éven keresztül ez volt a- 
rend: Nem kutatják liázról-házra a keresztyéneket, de ha valakiről kiderül,, 
hogy keresztyén, s feljelentik, sőt meg is vallja, annak sorsa m ártírhalál.

A főgondolat kiemelése: Mit látott Plinius ú tja  során? — A pogány 
tem plom ok elhagyottak. — Kik az okai? —  A keresztyének. — Hogyan talál
kozik velük Plinius? — Feljelentik s kihallgatják őket, — Hogyan számol le
velük? — H alállal fenyegeti őket. Aki, megtagadja Krisztust, azt szabadon- 
bocsátja, aki nem: kivégezteti.

Miért választják a keresztyének inkább a halált, semhogy Krisztust meg
tagadják? - r  Mert nekik az élet Krisztus és a megbalás nyereség. — Érti ezt 
a helytartó? —• Nem? — Miért nem? —  Mert csak, aki m egtapasztalta Jézus 
Krisztus bűnbocsánatát, az tudja, hogy Ő az életnél is drágább.

Alkalmazás: Jobban szeretitek-e ti Jézus Krisztust mindennél? (Még az 
életeteknél is?)( Ez a  világ mindig ez elé a kérdés elé állít bennünket. H ányán , 
hányszor megtagadják Krisztust. Akinek bűnbocsánatot, életet jelent, az nenv 
tagadja meg. Itt lehet részletesen beszélgetni erről.

Aranymondás: Filippi 1, 21.
d | Záró imádság tárgya: 'Könyörögjünk Isten Szendéikéért, tegye szá

m unkra mindennél drágábbá Krisztust, 
f! Záró ének: 216, 1.

(E  vázlatokon dolgozó katechetikai m unkaközösség: Prőhlc Károly,  
Veüreös Imre, dr Sólyom  Jenő, Gosztola László, dr W iczián Dezsőd 
Tckus Ottó, Laborczi Zoltán, Krijhling Dániel, továbbá Dóka Zoltán,. 
Cserháti Sándor, C siznhzia Sándor, dr Fabinyi Tibor, Kovácsházi/ Zelma 
Kinczler Irén és más teológusok.)

Kertészeti üzemtervek javadafmi kertek hasznosítására
A „Református Egyház"-bán, a magyarországi református egyház hiva

talos lapjában, olvastuk a következőket:
Minden szempontból célszerűnek látszik az, hogy a lelkipásztorok a 

jelenlegi vagy esetleg csökkenő lelkészi fiz e té s ik  kiegészítését szolgáló mellék- 
jövedelemhez jussanak, és pedig olyan m ellékfoglalkozások vállalóim rétién*, 
am elyek a lelkészi lelkim unka további intenzív vitelében nem  Akadályozzák, 
az egészségesen értelmezett telkipásziori tekintély rovására nem  m ennek és 
am elyek a jelenlegi adottságok közö tt lehetségesek.

Ilyen mellékfoglalkozás tekintetében legelsősorban u kertészkedés jöhet: 
számításba. Több szem pont tántasztja ezt alá. A kertészkedésnek sok  term e
lési ága van: bolgár rendszerű zöldségtermelés, zöldség palánta nevelés, virágba- 
bajttdás, gombatermelés, különlegességi zöldségtermelés, méhészet stb. Ezek 
közö lt helyzetüknek megfelelően választhatnak a lelkipásztorok. A kertészke
désnek természetesen az a feltétele, hogy a közelben piac legyen és a ter
melés a piaci szükségletnek megfelelő legyen. így a felsorolt kertészeti ágak, 
a m éhészet kivételével, csak olyan helyett alkantazhatók, ahol az értékesí
tésről könnyen és folyam atosan történhet gondoskodás. .1 piactól túlságosam  
tnesszc cső falvakban csak a  szövetkezetek számára fizető lő  ki a kerf észkedéK

Sok lelkipásztornak roátz tapasztalata van a  múltból a kertészetről és 
ezért bizalmatlan a kertészeti termelői m unka iránt. Ezeket a rossz tapaszta
latokat a rosszul sikerült házi kertekben nyerte. Magam is sok gyatra, sikerr

3 7 5
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t elen zöldséget láttam a parochiák körül, de ezek a szakéeldem hiáng, elég
telen m ur ka miatt lettek ilyenek, de leggyakoribb okok, hogy a fa jtákat 
a  talaj és klimatikus viszonyok figyelembevétele nélkül, vaktában válogatták 
ki. K om oly termelés csak a modern agrobiológia tapasztalatainak birtokában  
lehetséges, de úgy aztán igen kom oly tehetőségek nyitnak meg a kertész szá
júdra. Egészen kicsi: 6— 800 négyszögöles területen, öntözési feltételek mellett, 
egészen kom oly, egy egész családot eltartó jövedelem ié lehel szert lenni, ha  
a bolgárok termelési m ódját követjük, akik ugyanarról a területről, egy eszten
dőben 6 --7 ’ terményt is lehoznak.

Palántanevelés, ugyancsak piac, s főleg ilárosok közelében, tetemes ösz- 
szeget eredményez, tapasztalataim szerint.

Gombatermeléssel, megfelelő piac birtokában, m ár 80 négyzetméteren, 
 aránylag kevés m unkával és befektetéssel, három  hónaponként —  szándéko
san borúlátó számítások szerint — 1000— 1500 Ft remélhető.

Virághajtatásban is sok lehetőség van,. Hogy csak egy egészen friss pél
dát m ond tünk: ez év tavaszán egy ismerősünk Budapest környékén, 110 négy
szögöles telkén, 4 közönséges melegágy segítségével, jelentéktelen munkámat, 
5 00 cserép ibolyát stb. adott el 3-—5 Ft-os áron, m indezekre cserepenként 
néhány filléres önköltsége volt.

A lap következő szám ában (1950 okt. 15.) részletes gyakorlati útba
igazítást közöl a fenti sorok írójának — oki. kertész — tollából, amelyet 
teljes terjedelmében közlünk:

M eg kell vallanom, hogy bár a kertészeti term elés olyan sokrétű, hogy 
s zinte nincs olyan talajtípus és éghajlati öv, ahová valamelyik term esztési 
e ljárást a sok közül ne tudnám  ajánlani; a kultúrnövény nemeknek is annyi 
a fajtája, hogy minden helyre vara, amely éppen oda váló, mégsem tartozik 
a legkönnyebb feladatok közé a  lelkészi javadalmi kertek hasznosításának 
iizem tervösszeállításá, m ert olyan sok szempontra kell figyelni, sokkal többre, 
mint egy átl^g kertésznél. M ikor az alábbi termelési ágakat kiválasztottam , 
komoly megfontolás és több kertészeti szakem berrel folytatott megbeszélés 
után, a  következő szem pontokra voltam figyelemmel: 1. Aránylag a leg 
biztosabb, rizikómentesebb jövedelmet adja, 2. a legkevesebb szaktudással is 
jóeredménnye! végezhető legyen, 3. a  legkevesebb befektetésre legyen szük
ség, 4. lehetőleg m ár a  tavasszal adjon némi jövedelmet a lelkészeknek. 
M ár most azért volt nehéz a választás, m ert a  legbiztosabb jövedelmet álta
lában azok a kertkultúrák nyújtják , melyek nagyobb szaktudást (éppen ezért 
kevesen foglalkoznak vele, így a piaci kilátások jobbak) és nagyobb befekte
tés t igényelnek (az üveg  alatti kultúrák nincsenek kitéve az időjárás viszon
tagságainak). A kényesebb kultúráknál a  szaktudáshiány biztos ráfizetés, 
elég egy tévedés és tönkrem egy hetek fáradságos munkája. Ezért volna 
fontos az érdeklődőknek egy tíz-tizenkét napos alapfokú tanfolyam, hol a  
kertészkedni kívánók elsajátíthatnák a növény-élettan elemeit, mely tudás 
"birtokában lévőket már könnyebben lehetne eligazítani a kényes és nehéz, 
éppen ezért drágább növények termesztésében.

Mégis sikerült kiválasztani több olyan kertészeti termeléshez tartozó 
növényt, melyek a fenti követelményeknek megfelelnek és amelyek term e
lését jó lelkiismerettel ajánlhatom , ha az Ür megáldja a Inunkét, biztos, jól 
m egérdem elt jövedelemmel kecsegtet.

Szamócatelepítés. M ár a háború előtt is a gyümölcsök közül a legkörry- 
nyebben értékesíthető és közism erten egyik legnagyobb jövedelmet- adó volt, 
városi oiácók közelében. Nagy előnye, hogy nem kényes és szinté minden
hol jól díszük. Szereti a jó táperőben lévő. nem túlszáraz talajt és a napos 
helyeket. Szárazságot is elég jól bírja. Évente legfeljebb 2—3-szor kell 
kannával meglocsoini, tehát olyan hely is jó, amelynek nincs közvetlen öntö
zési lehetősége, m ert ritka öntözés mellett és kis terü leten-a  tajttal való v íz 
hordás is kifizetődő. A szam ócák közül csak az évente egyszer termő, három
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svürnölcsűek jöhetnek számításba. (Ananászok.) Nagy előnye, ho^fy csak 
egyszer kell telepíteni sok évre, m ert évelő és a teleípiési költségen és az 
évenkénti trágyázáson kívül költsége nincs. Telepítés jól felázott, mélyen 
.ásott vagy szán to tt, lehetőleg frissen trágyázo tt talajba történik

Üzemterve: 40X40 sor- és tő,távolság mellett szükséges m2-ként 6 tő. 
Tövek ára: beszerzési hely szerint 10—25 fillér, m2-ként kb. 1.2 forint. 
100 m'2-kcnt 120 Forint. T rágyaszükség első évben 100 m -re 2 q =  5 forint. 

Tavasszal m ár terem  1— 1.2 kg m2-ként. Tavalyi ára pesti és vidéki piaco
kon 1 kg 5—8 forint volt. Ö sszevetés 100 négyzetm éterre:

Kiadás Bevétel
Szaporító anyag . . 10.— F t Kb. 600.— F t
Trágya ..................... 5.— „
Sz a. postai száll. . 1.— „

'T rágyafuvar . . . 3.— „
Piacra szállítás . . . 20.— „______________ 149.— Ft

149.— F t N ettó 451.— Ft
M ásodik évben szaporító  anyag nem kell, tehát költsége kiesik, viszont a 
term éseredm ény 1.5— 1.8-ra ugrik. A költségvetések a . tavalyi piaci árakat 
veszik figyelembeés így az eredmények körülbeliek.

Télire, hogy ki he fagyjon, jó  egy ujjnyi vastagon szalmával be kell 
takarni. Tavasszal ez óvatosan összeszedhető. 100 mz m unkaszükséglete: 
nyári kapálással, kétszeri tavaszi és egy nyári locsolással, egyéb kezelési 
m unkával, kb. 120 munkaóra. Telepíthető novem ber 15-ig, tehát még idén 
sem  késtünk el.

Fajták: Északon legjobban m egy Royal S. Deutsch Ewer. Pestkörnyéken 
Eszterházai, M me M outot. Délebben: R oter Elefánt, Rotkapchen von Schwa- 
benland. Beszerezhető: Állami faiskolákban: Alsótekercs, Cegléd, Kaposvár, 
Budapest M agkereskedelm i N. V. fiókjaiban^ egyes m agánkertészetekben. 
M elegágyban több fa jtá t lehet előhajtatni, mely az tán  primőr különleges
ség k én t városokban jól értékesíthető. Mellék jöevedelem még a szaporító 
an y ag  szedése az öregebb tövekről, mely tovább adható.

Téli saláta. Szaporítása legjobb m agvetéssel, de ezzel idén m ár elkés
tünk. Palánta azonban m ég kapható, ha azt m ost, rövidesen földbe tesszük, 
jó rem énységeink lehetnek.

Szereti a  m érsékelten meleg, kissé nyirkos, napsütéses helyeket. Fia nem  
kap elég napot, nem  ad jól záródó fejeket, ha száraz helyen van, úgy vastag  
és rágós a levele. Nem igényel friss trágyázást, csak túlsovány ne legyen 
a  talaj. Mély ásás igen fontos.

A most elültetettpalánta egészkoratavasszal m ár kész árut ad. Kevés 
munka van vele, egyszeri kapálás tavasszal és ha nagy szárazság  tenne, úgy  
kivételesen egy kis locsolás. Sor- és tő távo lság  30X30. Palánta&zükségíet 
n ő k én t 11 drb. Néhány mindig kifagy, de- á tlag  maként 7—8 darab eladható 
fejet kapunk.

K öltségvetés: Palánta darabja 2—6 fillér. Fejek ára kb. 50 fillér. 1 m2-en 
kiadás palántára 50 fiit.; bevétel 8 te j salátánál 4 Ft.

100 m2-nél „ . . . 400.—
— 5 0 ,- _________

350.— forint

Öt-ha.tszáz m2 könnyen megmunkálható.
Legjobban áttelelhető fajták: Herkules, Altenburgi, Téli vajfej, Nansea.
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Spárgatelepítés. Egyike a  legjobban jövedelmező kultúráknak piacok 
közelében. Szereti a meleg talajt és éghajlatot, ezért Budaipesttől délre aján l
hatom. Általában mindenhol m egy, ahol a hagym a is jól megél. V ízigénye 
kicsi, rendszerint megelégszik a  csapadékkal, csak egészen száraz időben kelt 
kissé meglocsolni. Viszont a  trág y ázás és a talaj jó  erőben; lé te  igen fontos.' 
Évelő növény, csak négy-öt évenként kell ú jra telepíteni. Telepítés tövekkel 
történik, tavasszal. Ilyenkor csak az előkészítés a  fontos, ez  dús trágyázásból 
és mély szántásból áll. — M unkája: évenkénti feltöltögetés, többszöri kapá
lás, évenkénti újból való trágyázás és szükség esetén némi locsolás. Pontos 
termelési leírást szívesen nyújtok majd olyanoknak, akiket érdekel. (Szerkesz
tőség továbbít m egkereséseket.)

K öltségvetés: Sortávolság í m. Tőtávolság 50 cm. 2000 trri-hez kell 
4000 tő (ez megfelel egyharm ad kát. holdnak), 4000 tő  ára 1800 forint. B e
szerezhető M agkereskeaélm i N. V. (Term észetesen kevesebbel is kezdhető.) 
2000 m" hozama kb. 10— 12 q. Eladási ára kg-ként 2—3 forint. Évi 2500— 
3500 forint Bruttó. Következő telepítés m ár néni kerül pénzbe, m ert a  tövek 
magról, irányítás mellett 2—3 év alatt kiterm elhetek házilag.

K'adás:
Tövek ára . . .  . 1800.— Ft
Postai szállítás .. . 100.— F t
T r á g y a ....................  200.— F t
S z á n tá s ....................  30.— F t
Piaci szállítás . . . 200.—  Ft

2330 — Ft

Bevétel:
3000— F t (borúlátással)

Első év i mérlege: 3000.-*- Rt 
— 2330.— F t

Első évi haszon: 670.— F t

Következő évi mérlegek:
Kiadás

Bevétel . . 3500,— F t
Kiadás . . — 400:— F t

3100.— F t
Az üzem tervek kiadási rovatában sem itt, sem, máshol a szokásos m unka- 

költségi rovato t nem vettem  be, mert arra számolok, hogy a m unkát a  lel
kész és családja maga végzi.

Szállítás . . . .  200.— Ft 
T rágya . . . .  200.— F t

400.— Ft

Champignon gomba term elése. Megfelelő jó piac birtokában és egyéb 
feltételek m egadásával szin te aranybánya a jó gombatermelés. A pincének 
állandó hőmérsékletűnek kell lennie Legjobb az, melynek a hőmérséklete 
12— 16 fok. Ne legyen egész száraz, de nagyon nedves sem. Fontos, liogv 
legyen szellőztető nyílása (m ert a gombának sok oxigénre van szüksége), 
de semmiképpen ne legyen huzatos. Szükséges, m ég  a  friss, kizárólag tó 
ti ágya. Keveset strapáit, jól abrakolt lóé a legjobb. A gyengébb minőségit 
esetleg m űtrágya hozzákeverésével feljavítható. Száz mázsa lótrágyához 
ebben az esetben 15 kg  m űtrágyát szoktak adni. Kell m ég jóm inűségű 
csíra, ami a Magkereskedelmi N. V,-nél — ha korlátozott mennyiségben is —» 
«le rendszerint kapható. A term elés m enetét érdeklődőknek szívesen leírom.

K öltségvetés:
m2-ként:                 1 q trágya . . . .2,50 Ft

Csira . . . . , 5.— Ft
Tragyaszállítás . 5.— Ft
Homok . . . , I.— Ft
Piaci szállítás . . 5.— Ft
M eszelés . . . 0.50 Ft

19.— Ft
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Bevétel:
m akén t 3 k g  gomba á 15.— F t =  45.— F t (télen)
M érleg rrv’-ként . . 45.— Ft

— 19.— F t 
26.— Ft

Ebből látható, hogy m ár kis pincével is érdem es a  termeléshez hozzákezdeni, 
annál is inkább, m ert a  berakás évente három szor is megismételhető'. A 
munkaórák szám a igen kevés.

Melegágy. Az eddig leírt kultúrákhoz nem szükséges m elegágy, de 
komoly jövedelmező kertészet, még törpe kertészet sem képzelhető el m eleg
ágyak nélkül.

Melegágyak költségei: Keretépítéshez deszka: 2X1-55 és 5X 5 m 
hosszú,. 30 cm  széles 1— 1.5 coll. pallódeszka. Kb. 10— 12 db 8 X 8  cm á t
m érőjű 40 cm hosszú tuskó lábnak. Bár a  fakeret az ideális, de téglából is
építhető, agyaghabarcsba rakva. A keret hossziránya kelet—nyugati és délre 
fejtsen. Északt oldala kb. 10 cm-mel magasabb, mint a déli.

Ablakok. 9 drb kertészablak. Feltétlen szükséges. Üj ára á 150.— F t, 
használtan is kapható á 75.— Ft-érL . Legyen egyszer festve és .üvege k it
telve. Használható 10— 12 évig.

A melegítéshez kilenc ablak alá 8 m3 trágya  szükséges, de ez az érésé 
u tán  mezőgazdaságban nyer felhasználást, így tehát a fűtés ingyenes. Kliénc- 
ablakos m elegágy házilag készítve 1350.— forint.

Melegágyak hasznosítása: M elegágyakat zöldség- és v irághajta tásra  
lehet hasznosítani. Ennek sok módja van, de itt most csak két példát adok 
a tájékozódásra.

Kora tavasszal hajta tva magról 9 ablak alól kihozható 280 fej korai 
íejessaláta, 350 csomó korai retek és ennek -letermése után áprilisban 24 kg  
primőr uborka. Ősszel: 280 tő kése: karalábé, 12 kg kései spenót.

Sokkal több hasznot ad a virághajtatás. December elején az alulról t r á 
gyává' fű tö tt m elegágyba kilenc ablak esetén betehető 500—700 apró cserép 
ibolya vagy tavaszi hérics. Hat héten át kezelendő, langyos vízzel való locso
lással, levegőzéssel, szalmával való esti takarással. Január közepén piacképes 
áru t nyerünk.

Költségvetés:
Cserép ára . . . .  30 fillér ’
Szaporító anyag . .__20 fillér

50 fillér Piaci á r 3.— Ft

M érleg: 3.— Ft
— .50 F t

2.50.— F t

A kétféle, term elés összeköthető.
Ehhez jön P est környékén a melegítő trágya és szállítása, ezenkívül 

a piacra ‘ szállítás költsége. Az efféle kultúrának jó  felvásárló piacot előre 
készíteni. Érdeklődőknek bármikor szívesen állok rendelkezésére.

e. j. oki. kertész.
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Az anyaszentegybáz vándorútján
2. Amerre lehetetlennek látszik

II. Mózes 14.

Vannak helyzetek, amikor az ember úgy látja, hogy nincs tovább 
út. Zsákutcába került, ösvénye meredek szakadék szélén megszakad. 
Ilyen helyzetbe vezette Isten Izraelt. Előttük a tenger, mögöttük 
az egyiptomi seregek. Ahogyan fogy a távolság a menetelő Izrael és 
az áthatolhatatlan tenger közt, ahogyan hátratekintve a közeledő 
porfelhőből kibontakozni látják Faraó felfegyverzett lovasait, robogó 
hadiszekereit, úgy szorul össze a szívük a félelemtől s az a biztos 
tudatuk, hogy itt a vég. Nincs tovább. A reális emberi tekintet sze
rint valóban csak a halál várhat rájuk. Kilátástalan helyzetbe kerül
tek s keserűen vádolják Mózes vezetését (11. v.), nem számolva azzal, 
hogy nem is Mózes, hanem Isten vezette őket ide.

S ebben a kilátástalannak látszó helyzetben megnyílik előttük 
' az út. Éppen arra, amerre lehetetlennek látszik. A tenger felé. 
A tenger, amelyről azt hitték, hogy elnyeli útjukat, utat ad eléjük 
s ők megtapasztalják, hogy a tenger nem útjuk vége lett, hanem 
új ú t kezdete.

Kétségtelen, hogy ez a megnyíló út a csoda útja. Nem termé
szetes, hogy a tengerben út vezet. Magától nem szokott ketté nyílni 
víztömeg. Csak úgy történhetett, hogy Isten parancsolt .a tengernek. 
A bibliai leírásban kétféle közelebbi magyarázatot is találunk erre. 
Az egyik, a látszólag csodaszerűbb: „Te pedig -r- mondja Mózesnek 
Isten — emeld fél a te pálcádat és nyújtsd ki kezedet a tengerre 
és válaszd azt kétfelé, hogy Izrael fiai szárazon menjenek át a ten
ger közepén" (16. vers). Mózes pálcája Istentől kapott eszköz az 
Isten csodáinak végbeviteléhez. Mózes nem varázsló — noha mintha 
varázspálca lenne a kezében —, hanem pálcájával együtt egysze
rűen csak közeg, amelyen keresztül árad Isten mindenható ereje. 
De ha valakit zavarna a varázspálca mitologikus gondolata s,nem 
tudná elfogadni, hogy a „varázspálca", csak j e l e  Isten csodálatos 
hatalmának, az különösen figyeljen a tenger kettéválásának másik 
szentírásbeli magyarázatára: Isten a csodát a természet hatalmaival 
hajtatja végre. „És kinyujtá Mózes az ő kezét a tengerré, az Tjr 
pedig egész éjjel erős keleti széllel ha jtá a tengert. . .  és kétfelé 
válónak a vizek" (21. vers). Ez már a csoda „természetesebb" 
magyarázatának látszik, de nem teszi. kisebbé a csodát, A csoda 
így is csoda marad. (A „mitológiátlanított" csoda is csoda!) Isten 
sokszor a természet és a történelem „közönséges", mindennapi erőit 
használja fel csodáinak végrehajtására. Mindenképpen világos: csak 
Isten nyithat utat a tengerben, ezért a megnyíló út nem természetes 
út, hanem Isten csodájának útja.

A megnyíló út ugyanakkor — ez a másik vonása — a hitnek 
az útja. Hit, — bizodalmas, Isten kezére és hatalmára teljesen reá
hagyatkozó, reménységed hit kellett ahhoz, hogy elinduljanak a
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tengerben nyíló, emberileg nagyon kétséges úton. Tornyosodé víz
falak között mentek, amelyeket minden percben csak az Isten keze 
tartott egyedül. Egyébként a hullámok ön-törvényszerűsége mást 
diktált volna. — Izrael népének az elfogyó út s a tenger járhatat- 
lansága láttán feltörő kétségbeesésekor, Isten ezt mondja Mózesnek:
 ,,Mit kiáltasz hozzám" Szólj Izrael fiainak, hogy induljanak el.“ 
(15. v.) Isten parancsa — lám — indulásra szólt akkor, amikor 
még meg sem mozdult előttük a tenger. Indulni vakon -— neki a 
tengerilek 1 Ehhez kellett a nem láthatókra, hanem a Láthatatlanra 
néző hit. Könnyű megindulni olyan irányban, amerre út vezet, de ' 
elindulni ott, ahol nincs ú t és menni ott, ahol tulajdonképpen nem is 
lesz út, csak adatik lépésről-lépésre felülről, — ezt csak bízó hittel 
lehet megtenni.

De miért kellett indulnia és menni Izrael népének arra, amerre 
lehetetlennek látszott’? Az út értelme felől előző írásmagyarázatunk
ban („Ahogyan Isten vezet*‘ : Lelkipásztor szeptemberi szám.) ennyi 
világosodott meg: Isten nevelni akarja népét a különös úttal. 
De most nyilvánvaló lesz előttünk Isten vezetésének másik belső 
célja is: az Ö dicsősége (3—4., 17—18. versek). Isten azért vezet 
lehetetlennek látszó utakon, hogy annál nagyobb legyen mindenki 
előtt az () hatalma s az elfogyó utak helyén megnyíló új úton fel
ragyogjon a dicsősége.

*  *  *

Isten népe az anyaszentegyház vándorútján sokszor érkezik el 
hasonló útszakaszhoz. Amikor szűkül az egyház útja és úgy látszik, 
hogy el is fogy. Ilyenkor kárognak a hollók az egyházban és halál- 
várás lesz úrrá: vége az egyháznak. Nincs tovább út. Sötét pesszi
mizmus üli meg a lelkeket s lázadnak az Isten vezetése ellen: miért 
hoztál ide minket, hogy meghaljon egyházad? Ezzel szemben itt az 
időszerű ige: Isten utat nyit ott, ahol lehetetlennek látszik.

Vau és lesz útja az anyaszentegyháznak a szocializmusban is. 
Az anyaszentegyháznak a szocializmusban vezető útjára úgy kell 
néznünk, mint Isten csodájára. Csoda, az az öt esztendő, ami mögöt
tünk van. Legyünk őszinték: azt hittük megelőzően, hogy elnyeli 
az egvház útját végképen a szocializmus világa. Isten csodálatos 
kezéről beszél az egyház mai helyzete is. És egyre inkább csodává 
válik az az út, amely vezet tovább. Az a mód, ahogyan a marxizmus- 
leninizmus kezeli az egyházat, nem mereven, dogmatikusan, hanem 
a helyzethez és a megvalósítandó feladataihoz alkalmazkodóan, aho
gyan az egyházzal kapcsolatos magatartásában baloldali elhajláso
kat is kiküszöbölendőnek tart, mindez Isten kezének csodáját 
mutatja.

Ezért biztatjuk a hátratekintőket, az egyház régi helyzetébe 
visszavágyódókat, a megtorpanókat, kesergőket, lelkűkben lázadókat, 
hogy lássák meg a csodaképpen megnyíló lehetőséget: lehet egyház
nak és keresztyénnek lenni ebben a mai világban. Isten ad rá lehe
tőséget megváltozott formák, társadalmi, gazdasági és politikai hely-* 
zet közepette. Vannak hívő keresztyének üzemekben és termelőszövet
kezeti csoportokban. Él az egyház Keleten!
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Persze, a tengerben nem lehet akármerre menni, csak ahol jé 
lábnyomnyi ösvény vezet. Ezt az ösvényt meglátni és rajta remény
séggel továbbmentő: ez ma a helyes keresztyén magatartás. Lelki
pásztorok számára ez. azt jelenti, hogy engedelmesen figyeljék: hol 
nyit Isten utat szolgálatuk előtt. Ma még mindig több szolgálati 
lehetőségünk van, mint amennyivel élünk. Áz út keskenyülhet, de
ci nem fogyhat, bár sokszor másfele nyílik, mint megszoktuk. 
Az anyaszentégyház vándordíjának mai pontján a megnyíló út. cso
dáját tapasztaló és azt továbbra is reménységgel váró tekintettel 
állunk. Keresztyén realista derűlátással: e három szón egyforma 
hangsúly van és e három szóban kifejezett hármas magatartás egy
mástól .elválaszthatatlan.

Az Isten által csodaképpen megnyitott mai úton azonban csak 
hittel szabad járni, s nem politikai tervezgetéssel. A „csak hit“ ezen 
az útón azt jelenti; nem úgy várjuk az egyház további útjának lehe
tőségét, hogy fordulatot várunk. Ez nem hit lenne, hanem politikai 
számítás. De mi itt, ebben a világban indulunk tovább bizodalmas 
hittel, noha nem látjuk, hogy végeredményben miként és merre vezet 
majd az egyház útja a szocializmus további' fejlődésében. Az ó-embe- 
rünk vagy a halálvárásra, vagy a politikai álmodozásra képes. A leg
nehezebbre, de az Isten szerint valóra csak a hit képes: nekiindulni 
Istenre hagyatkozó, bizakodó hittel a szocializmus világának és menni 
azzal a reménységgel, hogy Isten utat nyit benne továbbra is anya— 
szentegyházának és lelkipásztorainak.

Nem. szürke útszakasz, amelyhez érkeztünk az anyaszent,egyház 
vándordíján. Aszfaltdton menni egyszerű, de a tengerben vezető 
esoda-úton járni izgalmasan szép és felemelő. A mi nemzedékünknek 
ez adatott. Kiváltság, hogy az egyház története Isten hatalmát és 
ezért dicsőségét is jobban tükröző útszakaszának lehetünk a ván
dorai. „Mit kiáltasz hozzám? Szólj Izrael fiainak, hogy induljanak: 
el!“ (15. v.) Mintha azt mondaná Isten a mai lelkipásztoroknak r 
Mit- tanakodtak, aggodalmaskodtok, tép élőd tök, toporogtok? Indul
jatok! Hirdessétek az igét, végezzétek a pásztori munkát, szolgált
jától; s majd meglátjátok, hogy milyen csodálatosan vezet tovább? 
az anyaszentegyház mai vándorút ja.

Hatalmas Ö!
Csal; m ondja s- úgy leszen. 
Parancsol s előáll.
ReményI se lát
,4- én gyarló szemem;

. S ő száz eszközt talál.
Hol gyenge ember mii sem tehet, 
Megment, megáldja életemet. 
Hatalmas ö t

Ő kormányoz,
Jövendőkön átlát,
Világoknak Atyja.
A csillagok 
S az idők forgását 
Bölcsen igazgatja.
Ügy lesz m inden, m int 6 akarjnr 
Szent cél felé visz erős karja.
Ö korm ányoz. (14. é. 3—4. .v.)

Veöreös Im re .
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Beszámoló a nyári katechetikai konferenciákról
1.

Nyár folyamán Győrött, Pécsett és Gyenesdiáson a dunántúli 
«gyházkerületi lelkészi munkaközössége lelkésztovábbképző konferen
ciákat rendezett, melyeken katechetikai kérdéseinket beszéltük meg-. 
Egyetértettünk abban, hogy egy célja van a kicsinyekkel való min
den egyházi foglalkozásnak, hogy t. i. gyermekeink a Krisztusban 
való hitre eljussanak és abban megmaradjanak, vagy a gyenesi kon
ferencia még tömörebb meghatározása szerint: hogy gyermekeink 
higyjenek az Űr Jézus Krisztusban. Ennek a célkitűzésnek szempont
jából revideáltuk gyermekekkel való foglalkozásunknál tudatosan 
vagy öntudatlanul alkalmazott egyéb célkitűzéseinket. Kevésnek 
találtuk azt a meghatározást, mely szerint a vallástanítás nem más, 
mint az igehirdetés, egyik alkalma. Tudjuk, hogy Krisztusban való 
hit'csak az ige hirdetése kapcsán ébredhet és az Ágostai Hitvallásai 
valljuk, hogy hitet egyedül Isten Szentlelke ébreszthet, ahol és ami
kor akarja, de éppen ezért egészen bizonyos, hogy nem állhatunk meg 
az igehirdetésnél: nekünk Istennel kell tusakodnunk minden egyes 
gyermekért, hogy támasszon bennük hitet is igehirdetésünk nyomán. 
Egészen máskép állunk a gyermekek elé, ha Krisztus Urunk vagy 
Pál apostol módjára tusakodunk minden egyes lélekért, mint ha 
Ezékiel 33. szerint éppen csak megintjük őket és ezzel részünkről 
ez ügyet elintézettnek tekintjük. Ugyanezért nem tartjuk kielégítő- 
Wk, ha a hitoktatás célját szoktatásban, tanításban, vagy az egyházi 
élet közösségébe való bevonásban látják. Szoktatás; tanítás, egyházi 
közösségbe vonás nem cél, hanem csak eszköz azon egy cél érdekében, 
hogy gyermekeink higyjenek a Krisztusban. Az ilyen eszközök szem
pontjából néha talán még tehetünk bizonyos különbséget a gyerme-; 
kékkel váló foglalkozásunk különböző alkalmai közt: lehet, hogy 
a hitoktatásban a tanítás, a bibliakörben a hitébresztés, . gyermek- 
istentiszteleten az egyházi közösségre szoktatás áll némileg előtérben, 
de az is bizonyos, hogy ezek a különbségek egyre inkább eltűnnek 
s a gyermekekkel való minden találkozásunk; alkalmával csak az az 
egy cél lebeghet előttünk, hogy higyjenek a Krisztusban. Ebből a 
szempontból néztük a katechetikai munka személyi kérdését is.

2 .
      Isten munkatársain, tehát embereken keresztül vezet el "a Krisz

tusban való hitre. A Krisztus-hitet egyedül Isten Szentlelke ébreszti; 
 de sohasem emberek nélkül, hanem mindig emberek szolgálatán 
keresztül. Sőt Isten erre a szolgálatra is embereken keresztül 
hív ei. Éppen emiatt a lelkészek -elsősorban felelősek Isten előtt 
azért, hogy ilyen szolgálatra felkészítsék és. szolgálatba állítsák 
mindazokat, akiken keresztül Isten a gyermekek hitet ébreszteni 
akarja. Ilyen munkába állítandó mipikatársai Istennek a gyülekezeti 
nUuikások, a szülők, és a gyermekek is. E kérdéssel kapcsolatban élő-, 
Béniitek a gyakorlati nehézségek is. Főleg a szülők készületlenségd.



gyermekeik vallástanítására. De voltak lelkészek, akik az ú. n. laikus 
munkások szigorúbb kiválogatását is követelték. Végre is egyetértet
tünk abban, hogy szükség van a szülők és a laikusok alaposabb kép
zésére, de nem szabad őket túlzott aggodalmaskodásból visszatartani 
a szolgálattól és nem szabad őket szigorúbb mértékkel mérni, mint 
a lelkészeket.

3 .
A lélektannal is kellett foglalkoznunk s ezt a kérdést is kateche- 

tikai munkánk célja, a Krisztus-hitre juttatás megvilágításába he
lyeztük. Ha a gyermek hitre jutásáról van szó, akkor a gyermek- 
lélektan alig mondhat valamit, mert az a gyermeket nem Istenhez 
való viszonyában szemléli és csak azt deríti fel, ami a gyermek lel
kében van, de nem tudhatja, hogy Isten Lelke mivé teremtheti a 
gyermeket. Itt csak a gyermek „teológiai" szemlélete igazíthat útba. 
A legkisebb gyermek is eredendő bűnben van s ez megmutatkozik 
abban, hogy nem ismeri, nem féli és nem szereti Istent (Ág. Hitv. 
II. cikk.), éppen ezért rászorul arra, hogy Isten igéjét hirdessük éi 
neki Krisztusról beszéljünk, másképen nem tud Krisztusban hinni. 
Nem azért ritka az egészen kis gyermekek közt az eleven Krisztus- 
hit, mert ők erre kevésbbé képesek. mint a lelkészek, mint a fel
nőttek, hanem mert gyermeklélektani és racionális megfontolásokból 
nem merjük nekik is hirdetni a Krisztusról szóló evangéliumot. 
Ellenben sokat kell még tanulnunk a gyermeklélektantól a módszer 
megválasztása és az egyes korcsoportok számára legalkalmasabb 
kateehetikai anyag válogatása szempontjából. Nyilvánvaló, hogy bár
milyen alkalmas lehet egy példázat a Krisztus-hitre juttatás szem
pontjából. mégis, mint példázat, csak akkor tanítható, 'ha a gyermek 
már gondolatátvitelre képes. Ugyanígy az üdvösségtörténeti szemlé
let nagyon fontos lehet Krisztus művének megvilágítása szempontjá
ból, de csak akkor közölhető, ha a gyermek történetszemlélete ki
alakul. Szükség van hitünk igazságainak rendszeres ismertetésére: 
„egészséges tudományra" is, de csak akkor közölhető, ha a gyermek 
fogalmi gondolkodása ébredezik. így jutottunk el ahhoz a ponthoz, 
amely konferenciánk főtárgya volt:

4 .
Az, egyes korcsoportok számára alkalmas anyag kiválogatása. 

Ez a válogatás kettős nézőpont alatt történt: 1. Mi a Krisztus-hitre 
juttatás szempontjából leghasználhatóbb bibliai, káté és énekanyag?
2. Ebből az anyagból milyen egységek használhatók legjobban az 
egyes korcsoportoknál? E két szempont figyelembevételével közirt 
munkával készültek bizonyos jegyzékek, ill. tervek, amelyekkel azon- 
bán nem akartunk új tantervet készíteni, hanem inkább számba vet
tük az alkalmas anyagot, s az egyes egységeket még külön is rang
soroltuk az alkalmasság szempontjából. Munkánk éppen ebből \* 
szempontból még a kezdet kezdetén van, de egyben ezt látiuk leg
fontosabbnak is, mert ha könyv nélkül tudjuk, hogy pl. a 8 évesek 
szamara milyen bibliai anyag legalkalmasabb és világosan látjuk:

3 8 4



hoüv abból is melyek a nélkülözhetetlenül szükséges egységek, akkor 
nem jövünk zavarba és biztosan tudni fogjuk, mit tanítsunk, ha 
történetesen pl. csak két órát tarthatunk köztük. Emellett jó volna, ha 
egyetértésre juthatnák arra nézve is, hogy az egyes egységeket mi
lyen belső céllal tanítsuk. E körül azonban ismételten is vita támadt, 
mert többek szerint minden alapigének (bibliai történetnek, példázat
nak) többféle mondanivalója van s nem állapítható meg, melyik a fő 
mondanivalója (szkopusza). Ebben a kérdésben még további eszme
cserékre van szükség, de kétségtelenül kívánatos volna, hogy az egyes 
tanítási egységeket egyöntetű belső céllal tanítsuk és pedig lehetőleg 
az ige fő mondanivalójának megfelelő belső céllal.

5 .
A legkisebbek között, vagyis a 3—5 évesek közt végzendő 

munkánknál különös hangsúlyt tettünk arra, hogy nekik is Krisz
tust kell hirdetnünk, hogy igazi Krisztus-hitre jussanak. A meg
beszélések során elhangzott 'megnyilatkozásokból sok bátorítást kap
tunk erre, mert meglátszott, hogy a legkisebbek között is nemcsak 
lehetséges, hanem van igazi Krisztus-hit. Beszélnünk kell a gyerme
keknek Jézusról nemcsak mint csodatevőről és segítő jóbarátról, 
hanem mint bűnöket megbocsátó és eltörlő Megváltóról is. Ehhez 
persze hozzátartozik az is, hogy már a legkisebbeknek is beszéljünk 
arról, hogy az egyes bűneikkel nemcsak szüleiket, hanem az Űr 
Jézust , is megbántották. Az ennek nyomán ébredő bűntudat és bűn- 
bánat legyőzésére azután feltétlenül beszélnünk kell arról a Jézus
ról, aki bűnöket elfedez. Gyermekek ebben a korban szeretik a mesé
ket, de ezzel nagyon vigyázni kell: gyermekszerűség és mesélem 
címén sem szabad valótlanságot - mondani a gyermekeknek Istenről, 
Jézusról. Ezért az egész karácsonyi Jézuska-mitológiát fel kell szá
molnunk, bármilyen kedves és hangulatos is. És ezért nem lehet 
pl. azt mondani a falon függő képről, hogy ott van a Jézus, hanem: 
mondjuk meg a legkisebbeknek is az igazat: hogy az Úr Jézus köz
tünk van. ha nem is látjuk. Az imádkozásra is korán kell tanítani 
a gyermeket. Kötött imádkozás mellett már ebben a korban is szük
ség van a szabad imádkozásra is : erre azonban nem szabad a gyer
meket hajtani, legjobb, ha a felnőttektől látja és magától eltanulja. 
A legkisebbek nagyon szeretik a képeket és a mozgásokkal kísért 
énekeket. Sajnos, az alkalmas anyag: imák. történetek, énekek, 
képek gyűjtése és válogatása még nagyon kezdeti stádiumban van. 
Érdekes volt megfigyelni, hogy ezzel a korcsoporttal kapcsolatban 
több tapasztalatról tudtak beszámolni a nem-lelkészek, mint a 
lelkészek.

6. i

A  6—7 évesek számára, alkalmas bibliai anyagra nézve mind 
a három konferencia véleménve majdnem egyöntetűen forrott, ki. 
Legalkalmasabb anyag: A világ és az ember teremtése, a bűneset, 
az ősevangélium, Jézus születése, a 12 éves Jézus, Jézus imádkozni 
tanít, Jézus a gyermekek barátja, lecsendesíti a tengert, feltá
masztja a naini ifjút (esetleg Jáirus leányát), meggyógyítja a guta-
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ütöttet. Jézus szenvedése, halála, feltámadása és mennybemenetele. 
ITa még ennyire sincs idő, akkor feltétlenül tanítandó: az ember 
teremtése és bűnbeesése, Jézus születése, szenvedése, halála, feltáma
dása és mennybemenetele. Ha viszont több időnk van, akkor az 
Ószövetségből másodsorban használható anyag; Ábrahám Kánaánba 
költözése, Izsák feláldozása; és harmadsorban vehető: Ábrahám és 
Lót, Ábrahám könyörgése, Sodorna pusztulása, Jákob csalása és meg
térése, József történetei. Az Újszövetségből másodsorban .jöhet szá
mításba : A napkeleti bölcsek, a kenyércsoda., a százados szolgája, 
a bethesdai beteg, az irgalmas samaritánus, Jézus bevonulása Jeru
zsálembe. Hozzászólásokból láttuk, hogy tapasztalat szerint ennek 
a korcsoportnak Jézus haláláról, feltámadásáról, mennybemenetelé
ről nemcsak lehet beszélni, hanem azt szívesen fogadták. Ebben a 
korcsoportban tanítandó az apostoli hitvallás. Az első hitágazat a 
teremtés történetével kapcsolatban, a második hitágazat Jézus 
mennybemenetelének története után nem okoz különösebb nehézséget, 
ellenben a harmadik hitágazat tanítása ebben a korcsoportban még 
megoldatlan kérdés. A tízparancsolat szemléletes rajzokkal szintén 
nem okoz különösebb nehézséget.

7 .
A nagyobbak között, vagyis a 8—10 évelek közt már majdnem 

minden bibliai történet eltanítható, s ezért nehéz annak elbírálása, 
mi a legalkalmasabb és egyúttal legszükségesebb anyag. Nagyjából 
mégis egyetértés alakult ki arra nézve, hogy elsősorban a következő 
egységek szükségesek (a dűlt. betűvel megjelölt egységek különösen 
fontosak) • Az Ótestámentomból az özönvíz, Mózes születése, elhíva- 
tása, kivezeti népét, a törvenyadás, a rézkígyó, Sámuel. Saul üldözi 
“Dávidot, Dávid uralkodása, Salamon, Illés, Ézsazás elhívása-, Ezékiel 
látomása, Dániel, Jób. Az Újszövetségből: Keresztelő János, Jézus 
megker észt elése, megkísérlése, ,« nagy halfogás, a gazdag ifjú, Zákeus, 
a magvető, az elveszett juh, a királyi mennyegző (vagy inkább a 
nagy lakoma), az irgalmatlan szolga, a tálentnmok, a tíz bélpoklos, 
Lázár feltámasztása, Jézus jeruzsálemi bevonulásától mennybemene
teléig most már részletesen, a Szentlélek kitöltése. Ha több idő áll 
rendelkezésre, másodsorban felhasználható anyag: az Ótestámentom
ból: Kain és Ábel, bábeli torony, József családja Egyiptomban, cso
dák a pusztában, az aranyborjú, Kánaán kikémlelése. Bálám sza
mara, Mózes halála, Józsiié, Jerikó ostroma: Gedeon, Saul Elizeus 
és Géllázi-, Jeremiás, Jónás. Az Üjtestámentomból: A tanítványok, 
a szegény asszony fillérei. Mária és Márta, Péter vallástételé, a 
mustármag, a szántóföldbe rejtett kincs, az elgurult drachma, a 
tékozló fiú, gazdag és Lázár, a bolond gazdag, a tíz szűz, az ítélet 
Mt. 25. szerint, az emmausi tanítványok, Pál apostol.

                               8 .
, .. A felsősök, vagyis a 11—14 évesek lelkileg érzékeny és forrongó 

csoportjában mindennél fontosabb, hogy meglegyen a velük való sze
mélyes lelki viszony. Szociális érdeklődésük ébredését fel kell hasz
nálni úgy, hogy. szolgálataikon keresztül be kell építeni őket a gvüle-
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kezeti élet közösségébe. Erős intellektuális fejlődésük lehetővé teszi 
azt, hogy megmutassuk nekik a keresztyén hit és élet nagy össze
függéseit, Konferenciáinkon teljes volt. az egyetértés abban, hogy 
az alkalmas anyagot négy csoportba lehet osztani: az üdvösség törté

nete az egyház története, az egyház élete, az egyház tanítása. Nem 
láttuk célravezetőnek, hogy nagyobb teret engedjünk az egyház- 
történet tanításának s ezért a magyar egyháztörténetet is bele kell 
építeni az egyetemesbe. Nagyjelentőségűnek látjuk azt .az elgondo
lást, hogy mind a négy anyagcsoportot Bibliával a kezünkben tanít
suk,’ úgy, hogy a bibliai ige álljon középpontban. Az üdvösség törté
neténél* ez nehézség nélkül lehetséges. Ellenben felmerült az a kér
dés, hogy az üdvösségtörténet nagy összefüggéseit képesek-e a gyer
mekek már ebben a korban felfogni és hogy az üdvösségtörténet 
tanításával mennyiben kapcsolható si bibliaismertetés. E feladatokat 
úgy láttuk megoldhatónak, hogy az üdvösségtörténeti nagy össze
függések erőszakolása nélkül sorravesszük az üdvösségtörténet szem
pontjából fontos bibliai egységeket s a Bibliában való tájékozódás 
céljából megtanítjuk, hogy hol találhatók ezek az egységek a Biblia- 
bari. A megbeszélések során bemutatott szemléltető rajzok biztatóak 
abban a tekintetben, hogy segítségükkel már ebben a korcsooort- 
ban is meg lehet láttatni az üdvösségtörténet nagyobb összefüggé
seit. Az üdvösségtörténeti anyagot nézetünk szerint a következő 
címek alá lehetne foglalni; Al'Ószövetség: 1. Őstörténet: teremtés, 
bűnbeesés, ősevangélium. 2. Ősatyák. 3. Izráel népe. 4. Messiási ígé
retele prófétáknál. B) Újszövetség: 1. Az ígéret teljesedése Jézus 
Krisztusban. 2. A testté lett Ige: Jézus születésétől mennybemene
teléig. 3. A kegyelem ideje pünkösdtől Jézus vissza jöveteléig: egy
ház és keavelmi eszközök. 4. Krisztus visszajövetele: feltámadás, íté
let, örök élet. új ég és új föld. Különösen is jónak láttuk azt az el
gondolást, hogy az egyháztörténetet is a Bibliával kapcsolatban tanít
suk. de nem úgy. hogy az egyháztörténet példatára legyen az egyes 
bibliai igéknek, hanem úgy, hogy az egyes történeti eseményeket 
n bibliai ige megvilágításába helyezzük. Pl. az áriánus vitához Péter 
vallástételét a pápaság hatalmi törekvéseihez a tanítványok rang
vitáját. a kereszteshadiáratokhoz Jézus elfogatásának történetét 
vehetjük alapul. A történeti anyag válogatására nézve alapelvnek 
'tekintjük azt, hogy feleslegesek az aprólékos történeti adatok ŝ  in
kább szeroélvek vagy jellegzetes események szemléletes leírásán 
keresztül kell bemutatni az egyház történetének fő eseményeit. 
A konferenciák résztvevői számára bizonyára emlékezetes marad 
annak bemutatása, hogy hogyan lehet még az olyan reménytelenül 
elvontnak látszó történeti egységet, mint az ariánus vitát is érde
kessé, sőt élvezetessé tenni ha helyesen válogatjuk hozzá a. szemlé
letes történeti anyagot,. Persze éppen ezen a példán láttuk meg 
azt is. hogy mennyire száraz, adatszerű még az egyháztörténet tani- 
fása r és mennyire nem kutattuk még fel az egyes korok és események 
tanításához szükséges szemléletes és élvezetes történeti anyagot. 
Szükségesnek látjuk azt is, hogy ez a korcsoport világos áttekintést 
nyerjen az egyház életéről is. Történtek ugyan már ebben az irány
ban kísérletek, de mindig csak függelékként az egyháztörténet tani-
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fása végén. Konferenciáinkon sem jutott erre elég idő, pedig ar 
egyház életéből lehetne egy egész évre olyan anyagot összeválogatni, 
amely érdekes és hasznos volna, különösen ha megfelelő bibliai 
anyaggal is kapcsolnánk. Hasonlóképpen kevés volt az idő annak 
megbeszélésére is, hogy mit kellene nyújtanunk az egyház tanítása 
címén.

9 .
A konfirmandusok között végzendő szolgálatról külön is beszél

tünk, bár itt is jórészt az előző korcsoportba tartozó gyermekekkel 
van dolgunk. Természetesen szóba került a konfirmáció meghatáro
zása is, hiszen e nélkül a konfirmációi oktatásra nézve is alig lehet 
közös nevezőre jutni. A konfirmáció egymondatos meghatározásánál 
helyesebbnek tartottuk a részletesebb leíró meghatározást. Egyet
értettünk abban, hogy a konfirmáció nem lehet sem a keresztségbeli 
szövetség megújítása, sem keresztyén nagykorúsítási ünnep. Egyet
értettünk abban is, hogy a konfirmáció kapcsolatban van a kereszt- 
seggel, mégpedig oly módon, hogy a gyermekkorukban megkeresz
teltek ez alkalommal vallják meg a gyülekezet színe előtt azt, hogy 
most. már tudják, mit jelent számukra az, hogy a keresztségbeii 
kegyelmet nyertek, s kinyilatkoztatják, hogy Isten kegyelmére 
támaszkodva szeretnének ebben a kegyelemben mindvégig meg
maradni. Ma a konfirmáció ezen kívül egyúttal szorosan kapcsolódik 
az első úrvacsoravétel alkalmával.* A konfirmációi oktatásnak tehát, 
ezekre kell előkészítenie s ezért különös hangsúlyt kell tenni a kereszt- 
seg eŝ  az úrvacsora tanítására, a bibliai és egyházi tanítás össze
foglaló ismertetésere és a személyes hitre. A konfirmációi oktatás 
anyagára és az anyag elrendezésére vonatkozólag több igen érdekes 
terv került konferenciáink elé, amelyeket azonban itt most nem 
ismertethetünk. Felmerült az az érdekes gondolat, hogy a konfir
mációi oktatást két vagy három kéthetes turnusban kellene elvégezni, 
felhasználva a konfirmandusok vakációit. Mindegyik turnus végén 
teszt-rendszerrel vagy nyilvánosan egy-egy vizsga volna, s a konfir
mációi oktatás ilyen első vagy második turnusa alól felmenthetők' 
volnának azok. akik rendszeresen járnak hittanórákra és bibliaórákra, 
s ígv az első, ill. második vizsgát nehézség nélkül megállják. Az ötlet 
jó megoldásnak látszik, bár a részletekre vonatkozó elgondolások: 
még hiányoznak.

10.
A módszerről itt csak néhány megjegyzést tehetünk. A konfe

renciai előadásokkal, megbeszélésekkel és a munkaközösségekkel kap
csolatban mindnyájan megláttuk azt. hogy a szóbeli közlés eleven--, 
sége, a szemléltetés, a rajzolta tás stb. vonalán mennyi lehetőséget

*  A vita még eldöntetlen a konfirmációi fogadalom teológiai igazolása, 
i!i, elvetése korú!, ezért m egegyeztünk abban, hogy a konfirmációi fogadal
mat egyelőre m eg kell engedni azzal a m egjegyzéssé!, hogy teológiai szem 
pontból helyesebbnek látszik az egyetem es konfirmációi tervezet kérdés- 
feleletbe foglalt formulája.
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hagytunk eddig majdnem teljesen kihasználatlanul. Meglepő volt 
az. hogy a bibliai történetek eleven tanítására alkalmas Jung-féle- 
módszert** a jelen volt lelkészek közül milyen kevesen ismertélv 
és még kevesebben használták. Viszont az is meglepő volt. hogy egye
sek milyen jó szemléltető rajzokat készítettek, amelyekről eddig szé
lesebb körök nem tudtak. Módszer dolgában egyébként ezek a kon
ferenciák nem hoztak újat, hanem csak ismertették a különböző mód
szereket. és a munkaközösségekben néhány példán bemutatták azok
nak használatát. Bizonyosra vesszük, hogy a jelenvoltak ezután már 
nem fognak megelégedni a lecke-feladásra és visszakérdezésre épített 
iskolás módszerrel.

11.
Megoldásra váró kérdés és feladat természetesen e konferenciák 

után is bőven maradt. Ilyenekről már fentebb is többször volt szó. 
Konferenciáinknak nagyrészt az volt a célja, hogy ezekre a kérdé
sekre rámutasson és megoldásukra sarkaljon. Itt csak azt említem 
meg, hogy az énekek kiválogatására és a megfelelő bibliai és egyél: 
anyaghoz való beosztására idő hiányában nem kerülhetett sor. 
Hasonlóképpen össze kellene válogatni, korcsoportok szerint elosztani 
és a megfelelő egységekhez illeszteni azt a néhány száz bibliai arany- 
mondást, amelyet minden gyermeknek tudnia kellene, hogy azokat 
mint egy élő Bibliát hordozza magával. Közös munkával azt is 
ki kellene- dolgozni, hogy az egyes bibliai történeket és egyéb egysé
geket milyen belső céllal és hogyan tanítsuk. Reméljük, hogy a most 
még csak megkezdett munkái folytathatjuk és annak gyümölcse Isten 
kegyelméből talán egy vezérkönyv-féle lesz. De óva intünk minden
kit, hogy minden problémájának megoldását tantervektől, tananyag- 
beosztástól, tankönyvektől, vezérkönyvektől és általában felsőbb intéz
kedésektől várja, mert nincs ás nem is készíthető minden helyzetre 
és időre megfelelő tanterv és tankönyv. Hitoktatói munkánk anya
gával való vívódást, a jobb módszer keresését és mindenek fölött 
a. reánk bízott gyermekek hitéért és üdvösségéért, való tusakodást 
senki meg nem spórolhatja magának. 

12.

Konferenciáink jelentőségét ebből a szempontból két lelkész- 
testvérünk nyilatkozatán keresztül szeretném megmutatni. Az egyik 
ezt írja: „Én nagyon hálás vagyok Istennek ezért a konferenciáért. 
Kateehetikai munkám nagyon hiányos és hitvány volt. Magam mim 
dig éreztem és tudtam ezt. De ennyire nem került a szívemre, mint 
most. És most nemcsak a szívemre került, hanem hatalmasan segít
ségemre is jött ez a konferencia abban a tekintetben, hogy további 
munkámat elmélyítse és talán még az igehirdetési szolgálat fölé 
emelje. Eddig nem tudatosult előttem a világos célkitűzés. Én magam

** Jung: H ogyan vezessek vasárnapi iskolát? Győr, 1948 Kapható 
a  H a rangszó könyvkereskedésében. Ara 8 Ft.
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a hittanórákkal kapcsolatban sokszor megálltam ott, hogy egy előírt 
tananyag megtanítására törekedjem. Mert főleg a szórványokban 
«ez is szinte elérhetetlen célnak látszott. Most azután az anyag 
teljes eszközi jelentőséggé világosodott meg előttem és a célkitű-1 
zés teljesen a gyermekek hitrejuttatásában áll előttem. A konfe
rencia egyúttal elindított abban az irányban, hogy a kérdéseket ne 
készen, megoldva várjam, hanem magam átdolgozzam rajtuk/' A má
sik pedig ezt mondta: „Most látom csak, hogy eddig nem tusakodtam 
.•éleget minden egyes reám bízott gyermek üdvösségéért."

Közli: Proliié Károly.

Mit várunk az új Teológiai Akadémiától?
Szeptember 29-én történelmi jelentőségű esemény történt az 

 egyetemes egyház székházában, abban az ima teremben, ahol olyan 
sok alkalommal gyűlt már össze egyházunk közgyűlése nagy-fontos
ságú döntések meghozatalára. A soproni Hittudományi Karnak az 
egyetemről való leválasztása tette szükségessé és az állam megértő 
támogatása tette lehetővé, hogy Sopronban, a régi teológiai akadé
mia . székvárosában, újra akadémiánk legyen, melynek a terheit ma 
még az állam viseli, de amely felelt az egyház rendelkezik.

Mi, gyakorló lelkészek, akik 15—20 esztendeje végeztük tanul
mányainkat Sopronban, örömmel tekintünk Sopron felé. Tudjuk és 
reméljük, hogy az új köntös alatt a régi szív fog dobogni tovább. 
S ha alább igényeinkről írunk, az nem kritika a múlttal szemben, 
de alkalom arra, hogy a gyakorló lelkész szemének látása szerint 
rögzítsünk néhány szempontot egy új intézményünk új munka
esztendejének küszöbén.,

1. Az első igényünk a Teológiai Akadémiával szemben az, hogy 
h i t tudományt műveljen.

Pál apostol I. Kor. 2-ben világosan lefektette- minden keresztyén 
teológiai munka első. alapvető, döntő feltételét; Teológiai munka 
csak ott lehetséges, ahol Isten kijelentést adott az ő Lelke által és 
világossá tette, hogy az a Jézus, akit a „városon kívül" a Koponyák 
hegyén megfeszítettek, a dicsőség U ra! Ha valakit az Isten az Ö 
Lelke által ennek megismerésére el nem segített, az nem űzhet 
keresztyén teológiai munkát és amit végez, arra nekünk lelkészeknek 
semmi szükségünk nincs. Nyilvánvaló, hogy hit nélkül hittudományt, 
művelni nem lehet. Ez a kinyilatkoztatás és a benne való hit fel
tétele minden evangélikus teológiai munkának. Különben úgy já^ 
runlt, mint például Tröltsch, á nagy „teológus",• aki a történeti 
yallásszemlélet alapián állva tagadta a keresztyénség abszolút jel
legét és nem ismert olyan Istent, aki a történeti módon konkréten, 
kijelentette magát. i. . ,

Ha az Akadémia hitből fakadó teológiát ád az ott nevelődő új 
papi nemzedéknek, egészen bizonyosra veszem, hogy nem lesz szaka
dék az Akadémia, a teológia és a . gyakorló lelkészek mindennapi.



munkája között. Nyilvánvaló, hogy a „szakadék" keletkezésének 
(><»yik óka épen az volt, hogy a Teológiai Karok (itt külföldre gon
dolok elsősorban, de azután a magyar múltra is, amikor még három 
akadémiánk működött) elfelejtették: a keresztyén teológiát művelők 
bele tartoznak a eongregatio sanctorumba és szolgálatuk az  ̂egyház
nak szolgálata, amely egyház vallja, hogy Jézus a dicsőség Ura!

Az új Teológiai Akadémia dékánja imádságot kért ahhoz, hogy 
■jjoy a tanári kar, mint a tanuló teológusok el. tudják végezni mun
kájukat Isten dicsőségére és egyházunk javára. Amikor^ az első 
igényt támasztjuk az Akadémiával szemben, azt is meg kell ígérnünk, 
hogy az érettük való imádság nem szűnik meg nálunk azért, hogy 
amit végeznek, az a hitnek a munkája legyen.

2. Második igényünk az, hogy a Sopronban folyó teológiai 
munka kídmnmyos munka legyen.

Nem lehet nagyobb veszedelme egyházunknak, mintha elhara- 
pódzik benne az a felfogás: a hit minden, a tudomány nem használ 
semmit ! Tudjuk jól, hogy erre leginkább kényelmesebb emberek 
hajlanak, akik szívesebben olvasnak el egy-egy jó regényt, mint egy 
nehezebb eledelt jelentő teológiai művet. A szépirodalom nem pó
tolja a teológiai munkát. — A rajongók sorában is felüti a fejét 
a, teológiátlanság. Mégis ne feledjük el, hogy a hitünk nem pusztán 
valami érzelgés-félc, hanem egész életünket gyökerében megragadó- 
és épen ezért egész életünket formalo valosag. Mi semmikepcn nem 
mondhatunk le "arról, hogy tudományosan felkutassunk mindent, ami 
hitünk tartalmának megértésére, kifejezésére elsegít. Azzal, hogy 
teológiánk akadémiává lett, nem lehet tudománytalanná. Mi lelké
szek nem szakadunk el attól a teológiától, amely a maga tudományos
munkájával segít az igét tisztán és igazán hirdetni. Meg vagyunk 
győződve arról, hogy a hitből fakadó tudományos munka sohasem! 
Fesz kárára a mi leíkészi munkánknak. Magam bizonyságot tehetek 
arról, hogy azóta öröm a leíkészi szolgálat számomra, amióta vissza
tértem a teológiához.

3. Van még egy harmadik igényünk is. így fogalmazhatnám- 
meg: Legyen az Akadémián folyó hittudomány gyakorlati.

A gyakorlati kefejezés nem jelent gyakorlati teológiát. Annak 
megvan Fi helye a teológiai tudományok sorában. Az egész teológia i 
munka iránya (scopusa) legyen gyakorlati, vagyis az életre irányí
tott. A teológia egyházi tudomány — az egyházon kívül  ̂nincs 
keresztvén teológiai munka —, ezért minden megnyilatkozásában 
látnia kell a gyermekeket, akiket- a hitben tanítunk, a gyülekezetét, 
amelynek prédikálunk, azokat a fel nem sorolható eseteket, amelyek
ben meg kell szólaltatnunk az igét. Minden az egyházért történjék. 
Nyilvánvaló, hogy van a teológiai munkának, épen mint tudomá
nyos munkának, olyan oldala is, amely első látszatra életidegen. 
Meg vagvok győződve arról, hogy még sem az, ha hitből történik. 
Nem az a kívánatos tehát, hogy pl. az exegezist „gyakorlativá" 
tegyük, hanem épen az, hogy meglássuk: nincsen külön tudományos 
és külön gyakorlati értelme az igének! A „nün" es a „gar" liova- 
tartozandósá-ga nem változtat az ige központi mondanivalóján, amit
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nekem talán ma tolmácsolnom kell az ige hallgatói felé. Érdekes 
és fontos az, hogy a dogmatikus megmutassa — sokszor elrettentő 
például — a hallgatóinak: az íráselv így érvényesült a reformáció 
kora óta egyházunkban. A lényeges mégis az, hogy aki dogmatikát 
hallgatott, az tudja már használni azt az igét, amely neki minden- 
.napos szolgálatához a textust nyújtja. (A minap állapítottuk meg 
a bányai egyházkerület lelkész-összejövetelén épen a Teológiai Aka
démia dékánjának előadása nyomán, hogy milyen zűrzavar van 
közöttünk az íráselv értelmezése tekintetében!)

Az életre irányított „gyakorlati" teológia művelői irodalommal 
látnak el majd minket gyakorló lelkészeket,* amelyeket használni 
tudunk! (Aki idegen nyelven olvas, tudja, mímnyi áldás származott 
már abból a teológiai irodalomból, mely a fenti szempontok szerint 
született.) A lelkiismeretes lelkipásztor lelke sír a jó kommentárok 
után, ismétlem; nem az ú. n. gyakorlati exegezis után, hanem az ige 
megértésére elsegítő kommentárok után.

Bizonyos, hogy ha akadémiánkon ilyen munka folyik majd, el
tűnik a „szakadék" az akadémiák és a gyakorló lelkészek minden
napi élete között, Parochiák sokszor sok tusakodással terhelt irodái
ban a lelkész örömmel nyúl a teológiához, mert a legjobb segítő
társat találja benne az életben való szolgálathoz.

Megoldódott ezzel minden problémánk? Bizonyára nem. Feszült
ség maradj az Akadémia és a mi gyakorló életünk között! De ebben 
a feszültségben kell élnünk! Ha ez a feszültség eltűnik, félő, hogy 
megszűntünk teológusok lenni s könnyen mágusok és haruspexek 
leszünk csupán. Elhívatásunk pedig arra kötelez, hogy az igének 
ne zsonglőréi, hanem tisztán és igazán tolmácsoló szolgái legyünk. 
Hogy ez méginkább így lehessen, segítsen minket és az utánunk lépő 
új nemzedéket hitből fakadó, tudományos és életre irányított munká
jával Akadémiánk. ” Kósa Pál dr.
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Előadások presbiterek részére
A munkaévadban arányosan elosztva m egtartandó.

„Viseljetek gondot azért m ayátokra és az egész nyájra, m ely
ben a Szentlélek titeket vigyázúkká tett az Isten anyaszentegyhá- 
záiutk legeltetésére, m elyet tulajdon vérével s z e r z e t t Csel. 20, 28.

1. „A vérm ező."

Több szempont szól amellett, hogy Isten igéjét, és pedig ezt az igéjét 
vegyük idei megbeszéléseink alapjául. A választott igénk eredetileg is presbi
tereknek mondatott. Az eiezusi gyülekezet presbitereinek m ondotta Pál apos
tol. Búcsúzásakor mondja. A gyülekezettől és a földi szolgálattól vesz búcsút 
az apostol. Így hát valóságos testam entum . A Szentlélek több városban ki
jelen tette  néki, hogy fogság és nyom orúság vár reá (Csel, 20,. 23) és azt is 
tudja, hogy az ő orcáját az efezusi vének nem látják többé (25. v.), ezért 
M ileiusban elbúcsúzik tőlük. Teszi ezt azért is, m ert látja, hogy milyen külső 
és belső m egpróbáltatások következnek a gyülekezetre... „M ert én tudom azt, 
hogy az én távozásom  után jőnek tjközétek gonosz farkasok, kik nem  ked
veznek a  nyájnak. Sőt tim agatok közül is tám adnak férfiak, kik fonák dolgo
kat beszélnek, hogy a tanítványokat m aguk után vonják." (29, 30.) Azért 
mondja hát nekik, vigyázzatok! Vigyázzatok gyülekezetek vezetői, ti felelő 
sek, ti választott és m egbízott presbiterek, m ert a nyáj,, amelyben Isten 
vigyázókká és pásztorokká te tt, Isteni nyája. . -

Az ige első üzenete az, hogy a presbiter olyan területen, szolgál, amely
hez vér tapad. Valaki a vérét ontotta: „vérm ezőn" szolgálnak. Röviden nem 
valami bagatell kis dologról van itt szó, m ert hiszen az ember nem  akár
m iért ontja a vérét. Csak nagy dolgokért áldozzuk oda vérünket. Legtöbbször 
■csak életért, hazáért, szülőkért, az otthonért, gyermekek, vagy felebarátaink 
életéért. Mindig kellő tisztelet já r ki azoknak, akik valamilyen ü g y é rt életüket 
fel tudták áldozrri. M ásként nyúl az ember olyan dolgokhoz .és m ásként áll 
olyan munkába, amelyekről tudja, hogy előtte áldozatos vér hullott ugyan
azért. Elődeink v é r e . . .  életek á r a . . .  m indig megszenteli az t a  földet, ame
lyen késői utódok csak leoldott saruval állhatnak meg. A presbiternek soha
sem  szabad elfelejteni, hogy vérmezőn áll, olyan területre kapta Istentől 
a m egbízását, am elyért vér hullott. E zért szolgálata értékes 'szo lgála t. Nem 
azé rt értékes a szolgálata elsősorban, m ert a  m unkája ér sokat, hanem azért, 
m ert értékes az anyag, a m unkaterület, maga; a hivatás, amibe, az Ü r őt el
helyezte. A vérm ező értékét az is növeli, hogy k i n e k  a  v é r e  hullott
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érte. Vannak gyülekezetek, melyek igen büszkék arra, hogy népünk nagy fiai 
kerü 'tek ki belőlük, vagy feküsznek temetőjükben. Áhítattal nézünk olyan 
alkotásokra is, am iket nagyok élete pecsételt meg. A presbiter olyan munka
mezőn dolgozik, amelyet „ I s t e n  tulajdon vérével szerzett". Isten a  vérét 
ontotta a nyájért, amelyben a  presbiter szolgál. Róma 9, 5/b-ben - azt olvas
suk: „K risztus, aki mindenek te te tte  örökké áldandó Isteni." Jézus Istennel 
egyenlő volt, a  testet öltött Ige (János 1, 1; 1, 18; 10, 30 stb.). Jézus Isten 
volt. Az Ö vére hullott a  kereszten. „Tudván, hogy nem veszendő h o lm in .,,  
váltattatok  m e g . . .  hanem d rága  véren, mint hibátlan és szeplőtelen bárányén, 
a  K risztusén." I. P éter 1, 18— 19. ,A tisztának, a szentnek, az ártatlannak, 
az örökkévalónak, a  tökéletesnek vére hullott értünk bűnösökért.

M iért o n to tta  Isten a  vérét? Zsidók 9, 22-ben az t mondja az Ü r: 
„ . . .  vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat". „Minden vérrel tisztíttatik m eg." 
így  volt. ez kezdettől fogva. III. Mózes 17, 11. Ezért volt Ábel áldozata ked
ves Isten színe előtt és ezért bék íte tte  ki Isten harag já t a golgotái vér.- 
Vérnek kellett hullani a bűn zsoldjáért, a  halálért is. Jézus bűnné le tt 
értünk, tehát meghalt, de vére a bűrabocsánat és halál záloga. Róma 6, 23. 
Jézusnak azért kellett meghalni és vérét ontania, m ert a  bűnnek súlya van. 
„Nondum considerasti quanti ponderis sít peccatum." (Anselmus.) Gondold, 
meg, mekkora súlya van a bűnnek. M ár Kain bűnénél olvassuk: „A te  
atyádfiának vére kiált fel énhozzám a  földről." I. Mózes 3, 10. Az özönvíz 
előtt így panaszkodik a bűn súlya miatt az Űr: „ . . .  megsokasutt az em ber 
gonoszsága a földön." I. Mózes 6, 6. Vagy Sodorna pusztulása előtt: „M ivel
hogy Sodornának és Gomorának kiáltása m egsokasodott és mivelhogy bűnök 
felettébb m egnehezedett." I. Mózes 18, 21. A bűnnek kibírhatatlan a sú lya 
nemcsak az ember szám ára, ezért fut előle, igyekszik lerázni és önm agát 
megváltani ezer úton, de Istennek is kibírhatatlan. E zért fordítja el ró la 
orcáját. M áté 27, 46. Mekkora súlya lehetett a  bűnnek, ha Sodorna, Bábéig 
Jeruzsáletg és az egész terem tett világ elpusztult és m ekkora súlya lesz, 
ha tűzözönbem az egész világ egyszer ropogva m egég? Gondoltál-e m á r 
rá, testvér, hogy a te bűnödnek is m ekkora a  súlya? Te talán m ég nem is  
éized, de a  csa!ádod ki tudja mióta nyög alatta? Bűneid az égre kiáltanak. 
„Atyám, vétkeztem  az ég  ellen és te  e lle n e d ..."  „Vétkem szüntelen előt
tem fo r o g . . ."  „Egyedül te  ellened vétkeztem ." Zs. 51. „M íg elhallgatám,. 
megnyúltak cso n tja im . . .  életerőm ellankadt, m integy a nyár hevében." 32.. 
Zsolt. A 6. zsoltárban pedig így s ír  fel Dávid: „Könyörülj rajtam , U ram , 
m ert ellankadtam. E lfárad tam . . .  szem em a bánattól elbágyadt." Mi ez, ha 
nem a bűn súlya és Isten ellen elkövetett bűntudat. Ezt csak vérontás, 
tehette jóvá.

Presbiter testvérem , a te  bűneidért kellett Istennek a vérét ontania, 
m ert ha nem  ontotta volna, nem lenne bűnbocsánatod. P resbiter nem is lehet 
más, csak aki Jézus vére alatt áll. Ez annyira term észetes Pál apostolnak, 
hogy az efezusi véneknél erről beszél utoljára. M integy figyelm ezteti őket: 
„melyet tulajdon vérével szerzett" . Az efezusi vének olyan presbiterek vol
tak, akik tisztában voltak, hogy mind a gyülekezet, mind ők maguk K risztus 
vére ala tt állnak. Ezeknek m ár elmondhatta Pál: „viseljetek gondot m aga
tokra és az egész nyájra, melyben a Szentlélek vigyázókká te tt" , de el
mondhat ja-e nektek? Hogy álltok ti Krisztus vérével szemben? OdahuHot- 
tál-e m ár em észtő bűrtmardos ásódban a  kereszt tövébe és engedted-e, hogy 
a tiszta, ártatlan vér végigfolyjon a  hátadon, kezeden, indulataidon és szíve
den? M egtörtén t-e  a te  életedben is ez a szent „vérátöm lesztés", ami é le t
ben ta rt téged, halálosan beteget? Az anyaszentegyház Istennek az a m ű
helye, ahol a Szentlélek az ige és szentségek által ezt munkálja mibennünk. 
Az egyház nem történelmi múlt, jelentősége, hatása a jelenben és jövőben1 
nincsen. Nem! Az egyház örök. Ma is, mindenkor az a rendeltetése és célja, 
hogy K risztus vérének áldott folyamának medre legyen, hogy akik szom jú- 
hoznak, életet vegyenek maguknak.
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Itt kezdődik a presbiter hivatása: a kereszt tövében. K risztus vére 
alatt. Hogy állsz te a vérre! szemben? Nem lehetsz presbiter, pásztor, 
vigyázó, ha kivonod m agad a vér szabadító, tisztító  és erőt adó hatása alól. 
„Vérmezőn" állunk. Krisztus vére hullott értünk és e vérben m egm osott 
tagjai alkotják Krisztus anyaszentegyházát. Közeledhetünk & hozzá más
képpen, mint K risztus bűnbocsátó vére alatt? Vigyázzatok hát, Presbiterek!

2. Viseljetek gondot magatokra!

A presbiter m agánélete nem magánügy. Szolgálatának előfeltétele az, 
hogy sa já t életére is gondot visel. Senki sem vezet tovább, mini amennyire 
m aga ju to tt._ Mindenkinek a m agánélete m eglátszik a  lelki m unkáján. Ha vala
kinek gondját akarom viselni, annak előfeltétele az is, hogy énróiam is gon
doskodás történjen, A presbiternek példaképnek kelt lenni, nézzük m eg azért, 
mit jelent magunkra gondot viselni?

Jelenti, hogy törődöm magammal, rágondolok, ráncbaszedem, tisztoga
tom, tükörbe nézek, gondomat képezi a  sa já t személyem. Ez gyakorlatilag 
lelki vonalon azt jelenti először, hogy rendezem az ügyem et az élő Istennel. 
A'lindenekfe'etti gondom az, hogy az Istennel való közösségem zavartalan 
legyen, mert ennek a békességnek hordozójának kell lennem, mikor presbiteri 
h válásom at teljesítem. Ez a személyi feltétele a  szolgálatnak. I. Tim. 3, 9 
beszél erről, amit így is mondhatunk: a  presbiternek személyes bűnbocsánat
ban, h itrejutott, m egtérésben tevő embernek kell lenni, mert szolgálata ezzel 
szorosan összefügg. Elmúlt már az az idő, amikor fejbólintójánosokka! töm
ték m eg a presbitérium ot, vagy világi pozíció te tt valakit alkalmassá erre 
a tisztségre. Az eg y b á j .szolgáitól ma már az ifjúság is, d e  az „egészsége
sek" éppen úgy, mint a „legnyomorultabbak" is, Krisztust igényelik. Ha a 
gyülekezetnek élő tag játó l ezt kívánjuk meg, mennyivel inkább a  presbiter
től. Legyen békessége, üdvbizonyossága, élő rem énysége! Erre gondjának 
kell lenni és annak m egtartására  éberen ügyelnie kell.

Aki gondot visel m agára, annak a rra  is ügyelnie kell, hogy rendezze 
ügyeit az emberek felé. Békesség Istennel és békesség a felebaráttal. Nem 
botránkoztatni, széthúzást szítani, a  kákán csom ót keresni, mások dolgába 
avatkozni, rombolni, hanem építeni a  feladat. M agánéletében feddhetetlennek 
kell lennie, hogy alkalmas legyen a tanításra, jobbításra, a feddésre. A pres
biternek magánéletében K risztust kell megm intázni. I. Tim. 3, I—7 versek 
'minden idők tükörképe.

A „m agatokra" szóban nemcsak a m agánélet foglaltatik benne, hanem 
a  presbiter családi élete is. „Ha- valaki az ő tuljdon házát nem tudja igaz
gatni, mi módon visel gondot az Isten egyházára? I. Tim. 3, 5. Családi éle
tünk komolytalansága minden bizonyságtételt lerombol. A presbiter otthoná
nak falai is üvegből vannak. Jó bizonyság kel! azért mindenkiről, aki pres
biter lesz. Nem elég annyi, hogy nem adott reverzálist, m ert emellett még 
a legbotrányosabb életet élhet valaki és Isten ügyének komoly ellenségévé is 
lehet. A presbiternek hozzá kell szokni ahhoz, hogy a  kívülállók figyelik, nem
csak magánéletét, de a családi életét is, éppen ezért gondot kell rá viselni.

De hogyan visel gondot m agára a presbiter?
Horizontális és vertikális síkon- való békességem et és közösségemet 

csak úgy tudom megőrizni, ha Isten igéjével rendszeresen élő ember vagyok. 
Istennek tetszett az ő kegyelmi ajándékát az igében elrejteni, ezért a pres
biter önmagára úgy ügyel és úgy menti m eg életét az ördög mindeni tám a
dásával szemben, ha Isten igéjére hallgatózik. Az üresen ásítozó presbiteri 
padok hitetlen presbiterekről prédikálnak. A szolgálathoz hitre, erőre, m eg
újulásra van szükség, ezt pedig az Ür a hirdetett és olvasott igén keresztül 
aH ja. Itt említjük m eg az úrvacsoravételt is. M ég mindig nagyon sokan vesz
nek úrvacsorát csak sátoros ünnepen. Az első gyülekezetek presbiterei napön
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ként. .étiek a Látható Igével. Ú gylátszik azoknak valóban az .elet eledele volt. 
Nekünk is az?

Életére nem tud gondot viselni az, aki nem tud naponként elcsendesedni 
Isten előtt. Egész életem, minden napom, sőt sorsom , de minden szolgála
tom a naponkénti csendes óráktól függ. Ezekben a percekben veszi át m in
dem keresztyén Isten napiparancsát. Itt látom m eg Isten kifogásait velem 
szemben, itt kapom a vezetíetésí, itt tágul az im ádság határa. Nem néha 
kell bibliát olvasni, hanem állandóan. Ne mások, figyelmeztessenek hibáinkra, 
hanem az Isten. A presbiternek mindig m egújulva kell kijönni a reggeli csend
jéből és így az egész napja áldott lesz.

A presbiter gondot visel magára! Ez nagyon nehéz, mert sokszor nem 
látja  eléggé tisztán életét. E zért nélkülSzhetétlert a  gyülekezeti közösség. 
Olyan közösségre van szüksége minden presbiternek, ahol nemcsak a s z ó 'g á 
látokat és abból adódó nehézségeket tárgyalják meg, hanem ahol személyes- 
jelki kérdésekkel is elő lehet jönni. M ert egym ás hitén épülünk ott, ahol 
iestverszivek figyelmeztetnek hibáinkra. Barátunknak, testvérünknek csak az t 
tarthatjuk , aki bűneinkre és mulasztásainkra is figyelmeztet. Előhitű presbi- 
térek között valószínűleg kialakul egy lelkiközösség, vagy résztvesznek ők is 
a gyülekezet m ásterm észetű közösségein. Szolgálatuk . külön összejövetelek 
ta rtásá ra  utalja őket. Egyéni életük gondviseléséhez tartozik a közösségen 
túl a személyes gyónás kérdése js. Anélkül, hogy a m agángyónást kötelezővé 
tenné egyházunk, vagy előírná bárkinek is, mindazonáltal a lelkiember term é
szetes. velejárója, éppen a megromlott, békességünk helyreállítása érdekében, 
vagy szolgálatunk újabb felvállalása miatt. Hadd kérdezzünk m eg azért min
den presbitert, vájjon élt-e m ár ezzel a, csodálatos orvossággal? Van-e olyan 
lelkitestvére, akinél nemcsak földi bajairól beszélhet, hanem bűneiről is és 
várhatja rá a bűnbocsánat kegyelm ét? És itt kell feltennünk a kérdést: v á j
jon testvéri kapcsolat áll lenn a  lelkész és a presbiterek között? Ilyen benső 
kapcsolat? M ert az egyházközség anyagi ügyeiről nagyon sokat tudunk 
beszélgetni, vitázni és harcolni egymással, de tudunk-e Isten színe előtt bűn- 
bocsánatunkért harcolni és im ádságban tusázni? E gyütt? őszintén? Becsü
letesen?

Az evangélizációk és konferenciák is ilyen áldott műhelyek. Itt tisz togat 
az Ür. Itt töri össze bennünk a hamis felfuvalkodottságot. Itt látjuk m eg 
Isten pergőtüzében, minek kell kiégni belőlünk és mit kell m ég teljesen á t
adni néki. Ma, amikor külön gyülekezeti munkásoknak is rendeznek konfe
renciát, intézm ényesen minden presbiternek el kellene menni egy hétre  ilyeít 
összejövetelekre. Sokat jelent a  gyülekezetben m egrendezett előadássoro
zat is, de valljuk meg őszintén, nehezen vetkőztet ki egy-egy esti előadás 
a  m egszokott óemberíinkbő!. Az óember ruháját sokszor emelődaruval kell 
leemelni. Ef. 4, 22—24.

Azt mondottuk, hogy a m agánélethez hozzátartozik a család élete is. 
Erről való gondoskodás sokszor nem  történhet másképen, csak kitartó  csen
des im ádságban. De ahol meg lehet tenni, ott okvetlenül m eg kell tartani 
a családi áhítatokat. A presbiter a  család papja. E rre  mindenki alkalmas. 
Itt lehet elkezdeni a bizonyságtételt, bár itt sokszor a  legnehezebb. Éneklés, 
igeolvasás, felolvasás és egy szívből jövő imádság, esetleg  a káté ismétlése 
és.szám okérése teljesen kitölti a családi áhítat keretét. Hol vagyunk az őseink 
kegyességétől? Pedig mennyi alkalmas forrásm unka áll már e rre  rendelke
zésünkre. (Napról napra, Ú tm utató, Mindennapi kenyér, Jer, örvendjünk 
keresztyének stb.) Ezzel kapcsolatosan em líthetjük m eg azt is, hogy ön
m agunk gondozásához feltétlenül hozzátartozik az egyházi sajtónk olvasása. 
ExistenciáKs kérdés, hogy Isten igéjéből minél többet olvassunk. S zere t
ném . megnézni könyvtáradat, presbiter testvérem , hogy milyen olvasm á
nyaid vannak? Sohasem felejtem  el azt, am it egy finn parasztem bernél 
láttam , é s  ez o+i általános tünet. Többszáz kötetes teológiai könyvtárt lá t
tam a legtöbb helyen. Csak aki olvas, annak tá g u l. a látóhatára, csak annak
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bővül az imádkozó élete, önmagán túl, a gyülekezet minden tag ján  túl, egé
szen  a missziói mezőkig.

Pál apostol az 1. Kor. 9, 27 versében versenypályához, küzdőtérhez 
hasonlítja a keresztyén, ember életét, ahol futni, harcolni, tusázni, kemény 
harcot kell vivni. Hogy ez á  harc eredményes legyen és a hervadhatatlan 
koszorú ékesítse egykor a homlokunkat, ahhoz az is szükséges, hogy tes tü n 
ket m egsanyargassuk, a  koncentráció kedvéért tudjunk sok felesleges dolgok
ró l lemondani, hogy az egy szükséges dolgot elérjük. Sok mindent kárnak 
és szemétnek kell tudni ítélni, hogy igazi presbiterek legyünk. Kezdd el hát 
magadon, hogy mások vezetésére alkalmas légy!

3. Viseljetek gondot az egész nyájra.

Aki megtanult „m agára gondot viselni", azt az Ür rendszerint többre 
bízza: az egész nyáj gondviselésére. Isten nem enged a magunk szem élyes 
élete mellett megállni. Igen sok keresztyén lelki élet abban zápul meg, hogy 
állandóan önm agát „hőmérőzi", sa já t üdvössége körül topog és közben sen 
kit, és semmit sem vesz észre. Igaz az a mondás: üdvösségre senki sem ju t
hat egyedül. Isten mindenkitől valakit számon fog kérni. A presbitertől az t 
a  nyájat, melynek pásztorolására hívatott. Viseljetek gondot az esjész nyájra!

I. Aki a nyájra gondot viselni óhajt, annak tudnia kell: mit értünk Isten 
nyája alatt. Kikből ál', az? A nyáj a szentek közössége, az anyaszentegyház, 
melyben az evangéliumot tisztán tanítják  és a szentségeket helyesen szolgál- 
ti)t|ál: ki. Ag. H. VIL A  nyáj a kihívoltak gyülekezete. A nyáj egyes tagjait 
a  Szentlélek hívja ki „Egyiptom földjéről" a szolgaság földjéről, a bűn és 
bajái rabságából. Hős. 11, 1/b. E zért eklézia. A nyáj tagjait a Szentlélek 
K risztus közösségébe és egymással váló közösségbe helyezi. Így minden 
bárány a Főpásztorra' és egymással ta rt fenn közösséget Egyik vagy másik 
nélkül nyájszerű állapot nincsen. (Az egyház potenciális és aktuális valósága,)

A nváj keletkezése után érdekelhet az a kérdés is: hogyan hív ki a 
Szentlélek?

a) Örökkévaló szeretettel, Isten eleve elhatározásával, m ert az ő térvei 
az ember üdvössége'. (Jer. 31, 3.)

b) Krisztusnak kellett teste t öltenie, hogy Isten terve valóra váljon.' 
Ján o s 3, 16. őbenne lett teljessé Isten szeretet©. Halála és feltámadása bizo
nyította és m egdicsőítette Isten szeretetét. János 17, 4—5.

c) A kihívás azóta is folytatódik a keresztség  szentségében. M áté 28, 19. 
I t t  nyer Isten örök terve a szám unkra szem élyes alkalmazást.

, d) A kihívás eszköze ma is az igehirdetés „H irdessétek az evangéliumot 
minden terem tésnek." M árk 16, 15; I. Kor. 1, 21. Ez Isten nyájának a kelet
kezése és egyben m egújuló jelene.

Egy másik kérdéssel is foglalkoznunk kell, ha Isten nyájá t gondozni 
kívánjuk. Mi a n y á j sorsa?

a) A misszió. Szolgálatra hívta el Isten az ő nyáját. „ ..  . menjetek el 
széles e v i lá g ra . . ."  „Nem rejtezhetik el a ,hegyen  épített város." M áté 5, 14. 
„Ü gy fényiiék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó- 
cse'ekí deleiteket és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat." M áté 5, 16.

b) A nváj sorsa  a kereszt. A kereszt gyalázata .K risztus gyalázata. 
János 16, 33/b; M áté I I, 29; M árk 8, 34—35.

c) Az egyház végső sorsa: K risztus dicsősége. Az egyház m ár itt a föl
dön is a  megdicsőült Krisztus sorozatos eseményeinek a folytatása. Azt is 
rpondhatnánk röviden: a megdicsőült Krisztus a  földön. Az egyház mennyei 
és földi, látható és láthatatlan. E gy darab m ennyország a földöm Dicsősége' 
m ár itt is látható annyiban, hogy a Szentlélek műhelyének választotta. R á
bízta a szentségek kiszolgáltatását. A teljes dicsősége azonban a szemtől-
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szem be látás helyén bontakozik majd ki, a h d  maga a bárány Jézus veszt 
kezébe a pásztorbot helyett immáron a királyi p ák á t é s  uralkodik mindenek, 
felett. (Jel. 22. 1, 5.) Ez a nyáj múltja, jelene &  jövendője.

Csak ez ism eretek birtokában közeledhet a presbiter a  nyájhoz. A p res
biter, tudja:

a) Hogy a nyáj nem az  övé. Nem béres, hanem sáfár.
b) A nyáj különböző egyedekből áll. A különbség nemre, fajra, korra.,, 

vagyoni helyzetre, világnézeti felfogásra való tekintetben áll fenti.
c) A nyáj mindig vezetésre szarul, önálló utakon nem járhat, ezért 

igényli a  pásztort.
2. Isten az t mondja, hogy a presbiternek az egész nyájra legyen gondja. 

Szolgálat közben mindig az egész nyájat kell látnia. A külső különbségek: 
Krisztusban feloldódnak (Gál. 3, 26—29.) és közös nevezőre jutnak, sokszor 
el is tűnnek. A nyáj más tekintetben is sokszor megoszlik. Rendszerint van
nak hitetlenek, hitben gyengék, visszaesők és hitben járók. A presbiter mind
egyikhez egyform a szeretettel közeledik, m ert feladata a pásztorolás. A m ikor 
Jézus Simon P é te rt a G enezáreth tó partján pásztori hivatalába visszahelyezi- 
egyáltalában nem  magyarázza néki, hogy milyen lesz a nyáj, hanem egy 
szerűen annyit mond csak néki: „legeltesd az én bárányaim at". A bűn igen 
sokszor tám aszt szakadékot a nyájban. (Papválasztás, stb.) Mégis egy n y á j 
marad a nyáj. A szolgálat közben, nem  játszhatunk „haragszom rád“-ot, nem  
lehetünk személy válogatók, Isten igéjére, mindenkinek szüksége van. Visel
jünk gondot azért az egész nyájra!

3. M it jelent gondot viselni az egész nyájra? A nyáj gondja az ért 
gondom, nem közömbös és nem hagy hidegen. A nyáj sorsa és ügye izgat,, 
mint a  sa já t sorsom . Nem rázom le a gondját, ha kitettem  lábamat a gyűlés- 
teren'boli. Érdekei a  nyáj lelki és anyagi élete, ifjak, öregek, betegek, egész
ségesek, nincstelenek és munkások egyformán közel állnak a szívem hez. 
Minden erőmmel és tehetségem m el azon vagyok, hogy a nyáj javát szol
gáljam. (Ha kell írásbeli munkával, kocsituvarral, jótanáccsal, u tánjárással, 
stb.) Pál apostol a II. Kor. 11, 24—27-ben örök példát m utat a  nyáj gondo
zására. M ég szenvedni is tud a  nyájért. Szeretető hűséges a vesszőzések 
és m egkövezések közepette is. Börtönéből levelet ír a  gyülekezeteknek, egye
seknek és akit már így sem tud gondozni, azért szüntelenül imádkozik. 
A fenti ig e  29-ik verse a legcsodálatosabb: „Ki beteg, hogy én is beteg  ne 
volnék, ki botránkozik meg, hogy én. is ne égnék?" M ennyire együtt érez- 
a gyülekezetekké’ és egyesekkel. Mindenki terhe az ő vállán nyugszik: >faz 
összes gyülekezetek gondja", (28, v.) m ég a gyalázatukban és a botránko- 
zásukban is együ tt pirul velük. Röviden: együtt örül az  örülőkkel, és együtt 
sír a sírókkal.

Presbiterek! így viseltek gondot ti is az egész nyájra? Mások bánata 
a ti bánatotok, mások, szégyene a ti szégyenetek? Egyek tudtok lenni env- 
nyire a sa já t gyülekezetetekkel? Vannak presbiterek, akik a gy ü lek eze tb ő l 
élnek. Vannak m egint mások, akik mindenkivel s z e m b e n  élnek, akaratuk- 
és cselekedetük mindig homlokegyenest ellenkezik a  nyáj létérdekével. V an
nak olyanok is, akik h i d e g e n  és egykedvűen teljesítik hivatásukat. S a já t 
érdekükkel párhuzamosan fut a  nyáj érdeke, a  kettőnek útja sohasem talál
kozik. Vannak olyan presbiterek is, akik valóban jó- és rossz napokban,, 
örömben és bánatban e g y ü t t  vándorolnak a nyájjal, s hanem lenne ezen
felül. még egy magasabb eszménykép, akkor azt mondanék, valóban.: légyért; 
a presbiter ilyen m egértő pásztor. De Pál apostol és az Ö főpásztora,” a m t 
Urunk Jézus Krisztusunk is, nem a nyáj mellett, a nyájból, a nyájjal szem 
ben élt, hanem a nyáj életéért és üdvösségéért élt. Semmi sem volt nékik: 
kedves, m ég  az életük sem. A jó pásztor életét adja a juhokcrt.

Ehhez egész szív, egész ember kell. Im ádság, közösség, a lelkipásztor
ra! való eleven kapcsolat, megbeszélések, konferenciák, bizonyságtevések..
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olvasm ányok tanácsolhatnak, vezethetnek, irányíthatnak ebben a pásztori 
szolgálatban. Aki m agát nem- engedi pásztorolni, az mások pásztorolására 
.alkalmatlanná válik.

4. Vigyázókká te tt a Lélek!

Igénk a presbiternek közelebbről két szolgálatát emeli ki. Vigyázó és 
pásztor. Foglalkozzunk előbb ezzel: „a Szentlélek vigyázókká te tt  titeket". 
A két szolgálatot elsősorban a maga külső megjelenésében lehet elválasz
tani. Aki a nyájban bent áll és befelé néz, az legeltet. Aki viszont kifelé néz, 
mindarra, ami a  nyájat érheti: az vigyáz, őrködik. Nehemiás és társai jutnak 
eszünkbe, akik a jeruzsálemi falat építették. Egyik kezükben a m alteros kanál, 
másikban a  fegyver. Befelé építették a falat, kifelé éberen őrködtek az ellen
ség  minden tám adásával szemben. A legeltetés bent folyik a nyáj életében, 
a vigyázás (episkopeó) rendszerint kiemelkedő helyről történt, őrtoronyról, 
ahonnan „ráláto tt" a terepre, ahonnan felülről nézhette a környéket.

Mire kell vigyázni a presbiternek a  nyájban? 1. A tanításra! A hamis 
tanok belőlről és kívülről is érhetik a nyájat. A 29. versben a kívülről jövő 
tévtanitásokra hívja fel a figyelmet, a  30. versben a belső veszélyekre. A cél 
egy : a tanítványokat maguk után vonni. Eltépni a nyájtól. A presbiternek 
éberen ügyelni kell az ilyen „farkasokra". János levele, Júdás, de a  Timo- 
theushoz írt levelek is telve vannak ilyen figyelmeztetésekkel. Hogyan véde
kezhetünk ellene? M eg kell őket ismerni. Az atheizmustól kezdve, az ú n. 
vallásosságon keresztül a  különféle egyházias mezben jelentkező szektákig, 
-mind a nyájra fenik a fogukat. Ismerni kell őket. Tanulmányozni kell a tan í
tásukat, főleg azokat, akik a s a j á t  nyájunkat tám adják. Nem elég mások 
szájából vett könnyelmű kritikákkal elintézni a dolgokat. El kell olvasni az 
idevágó füzeteket és munkákat, de közben m indig a m agunk tudom ányában 
kell megerősödni. I. Ti-rn. 4, 16-ban azt mondja az apostol: „legyen gondod 
m agad ra . . .  és a tudom ányra". A dogm atika nem papi monopólium. Hitvallási 
irataink ma m ár mindinkább több presbiter asztalán láthatók, vannak, akik 
olvassák is. Arról 'is  hallottunk m ár, hogy Prőhíe Károly dogm atikáját is 
megrendelték és olvassák néhányan. Egy Finnországot já rt lelkésztestvérünk 
szokta mondogatni meglepő tapasztalatát, hogy ott egyszerű falusi paraszt- 
asszonyok is tudták, hogy a megboldogult Söderblom érseknek mi volt a 
vesszőparipája a Szenthárom ság kérdésében. Olyannyira, hogy amikor m eg
halt, azt mondotta az egyik: „No, most m ár. m egtudja majd, hogy mi az 
igazság; a  három egy, vagy az egység  a h á ro m ság b an ..."  Nem szabad 
az  egyház tan ítására  úgy tekinteni, mint dohos, elavult, a  gyakorlati keresz
tyén "élettől m essze eső tudományra. Egyházunk fennm aradásának éppen 
egyik erőssége az, hogy tanítása világosan össze van foglalva. Ezt ismerni is 
üefl. Az apostoli kor presbiterei fontos teológiai kérdésekben döntöttek. Csel. 
II , 30. Az apostolok távollétében a  gyülekezet vezetése rá ju k  volt bízva, 

am ikor valóban vigyázókká kellett lenniük (episkopus). Ebben a korban igen 
.gyakoriak voltak a  karismatikus jelenségek, Hogy_ kiben minémű Lélek volt, 
az t az - apostolok ' a presbiterek bevonásával ■ állapították meg. „Mindeneket 
megpróbáljatok és ami jó, m egtartsátok" e rre  vonatokzik. I. Thess. 5, 21! 
1. Ján. 4, I! I. Kor. 12, 28; Zsid. 13, 9. 17. Ez volt m ár a szerepe a  presbi
ternek  az ótestám entum ban is: V: M óz.-32, 7; V. Móz. 31, 9; V. Móz. 25, 77 
kk. Az Ü jtestám entum ban: M áté 7; . 15; Fii. 1, 10; Róm. 2, 18. Örömmel lehet 
tapasztalni, hogy az ébredés népe érdeklődik az egyház tanítása után. Bibliai 
kurzusok, tanfolyamok, hitmélyítő előadássorozatok, teológiai m unkák igény
lése erről tanúskodik.

Ezeknek az ismereteknek birtokában tudták az első presbiterek az_ egy- 
házfegyelmet gyakorolni. Nemcsak 3 tantisztaságra, de a nyáj tisztaságára is 
vigyáztak. I. Tim. 5, 19—20; Gál. 6, 1. Intés, feddés, kirekesztés csak ott
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lehetséges, ahol van miből kirekeszteni és ahol a presbiterek szava és é le te  
kiáteni" tekintéllyel bír.

2. Vigyázni kell a  presbiternek az e t i k á r a  i s .  A maga életénél 
éppen úgy, mint a nyáj életénél. 1. Tim. 5, 1—25, de a többi pásztarleve- 
lek is mind erről szólnak. A kegyes élet titkáról, a m egszenteiödésről, a rró l 
a  lelki életről, melynek gyümölcsökben kell megm utatkozni. Isten nyájában 
s"mm! keresnivalója nincsen a világnak. Ébrenlét kell, hogy a legkisebb el
burjánzást a szeretet szavával, vagy á fegyelem gyakorlásával ^ távo lítsuk . 
Neim feladatunk mást, hogy azokról az eszközökről és pedagógiai módszerek
ről, vagy mondjuk így: a  lelkipás'ztorkodásró! beszéljünk, m ert ez a követ
kező előadásunk tárgya, de itt is megem lítjük, hogy isten  igéje az a csodá
latos kegyelmi eszköz, mellyel a presbiternek őrállásában harcolni kell. Ez a. 
Lélék kardja a támadásokkal szem ben, ez a sziklazúzó pöröly, mellyel a . leg
keményebb szíveket is összetörheti Isten, ez a  tükör, ez a gyógyír, a kötés 
es a kenet. A presbiternek kifelé és befelé őrködni kell a  hívek erkölcsi 
S e te  felett. Nem lehetnek a nyájban házasságtörések, elválások, bujaságok, 
rothadt beszédek, pártütések, visszavonások, dobzódások, részegségek, flör
tök, anyagi és erkölcsi vonalon m egtűrt kilengések. Gál. 5, 19—21. Hogy 
ilyenek lehetségesek és előfordulhatnak, arra legjobb bizonyíték az, hogy az. 
f o s tó l  felsorolja az. egyes gyülekezetek hibáit (olv. a  Jel. 2—3. fej.). A pres
biternek ezenfelül preventiv intézkedéseket is kell tenni a  nyáj védelmére. 
Védeni kell a hívek erkölcsi életét is, A „kihívottak" és Krisztus vérében- 
új életre ju to ttak  élete sokkal több ócsárlásnak van kitéve, mint a világ- 
fiaié. Nem mond le róluk az ősellenség. Ezek ellen p rágalmak, vádak, gyanú
sítások e»len védeni kell a  nyájat. Az a presbiter, aki elfut és meghátrál,, 
ha az ellenséget látja jönni, az nem vigyázó. Isten őrállónak rendelt a nyáj 
élére. (Ezékiel 3, 16—21.) Nézd meg, mik a kötelességei egy őrállón ak t 
Ebben is K risztus a  mi példaképünk, aki így imádkozott: „Mikor velők valék 
P világon, én m egtartám  őket a  te  nevedben, akiket nékem adtál, megőrizem 
és senki el nem veszett közülük, csak a veszedelem fia, hogy az írás bs- 
teljesedjék." Ján. 17, 12.

3. A presbiter a  cura pastoráiisban is vigyázó, A legtöbb helyén a p res- 
liiler tiszte nem. állott másból, mint az egyházközség anyagi ügykezeléséből. 
Ez -sem mellékes szolgálat, most különösen nem, mikor minden gyülekezet
nek önellátónak kell majd lenni. Vigyázónak kell lenni, hogy semmi el ne- 
vesszer., utána kell járnia minden m egajánlott fillérnek, találékonynak és 
■rugalmasnak kell lenni a szükségletek előteremtésében és hovaforditásában. 
Ezt a  kérdést is felüllői kel! néznie, hittel. Nem lehet eleve fukar. Nem 
helyezkedhet eleve szem be a lelkipásztor anyagi ügyei tárgyalásánál. H a 
yigyázókká te tt minket a Szentlélek, akkor lássuk m eg a  szükségleteket és 
igyekezzünk az anyagiak terén is a  vett hivatásunk szerin t élni és járni.

Mi kell ehhez a  szolgálathoz? E rre is választ ad Igénk. Szentiélekre van 
szükség! A Szentlélek lett vigyázókká. Tehát a Szentlélek a szolgálat ét- 
indítója.. Szentlé'ek nélkül csak cím, nyűg, ligybuzgóság, lelkesedés minden 
cselekedetünk, Otőle, őáltala és Ö reánézve vannak mindenek! Róm. II, 26. 
Ezért nem elég a  munkát a Szentlélek erejével és segítségével megkezdeni, 
hanem Annak irányítása mellett kell végezni is. V ezettetés kell minden egy
házi munkához. M ert, és az is fontos, hogy a Lélek fogja számonkérm 
tőlünk. Ján. 16, 7 kk.

V igyázzatok hát, Presbiterek, m ert Isten. Szentlelke vigyázókká tett! 
Legyetek éberek, m ert nem tudjátok, mely órában jört a ti Uratok,, de azt 
sem tudjátok, mely órában jön az ellenség! A nyája t viszont Isten a nit 
kezünkből kéri számon! Vigyázzatok!
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5. Az anyaszentegyház pásztorai vagytok!

A presbiterek éppen úgy, mint minden keresztyén az egyházban, papok, 
illetve pásztorok! Igaz, hogy az Ö testám entum ban m ég külön rend a papság; 
de m ár ott is m egtaláljuk Isten azon ígéretét, hogy az egész nép szent,- 
papi nép, II. Móz. 19, 16. Ésaiás így szól: „Ti pedig az Ür papjainak h íva t
tatok, Istenünk szolgáinak neveztettek." Es. 61, 6. Az Ú jszövetségben I. P éter 
2, 9-ben találjuk ugyanezt a  gondolatot: „Ti pedig választott nemzetség, 
királyi papság, szent nemzet, m egtartásra való nép vagytok." E rrő l ír János 
evangélista Jel. I, 6-ban és ezenkívül a zsidókhoz íro tt levél szám talan feje* 
zete tanúskodik am ellett, hogy K risztussal m egváltozott az ótestám entum i 
papirend. K risztus betö ltö tte a főpapi tisztet, Ő utána mindenki szabadod 
járulhat a  szentek szentjébe, az Atyához. A kárpit elszakadt és így az Ó testá- 
menturn ígérete az egyetem es papságról az Ü jtestám entum ban megvalósult.

A keresztyének „egyeníöképen" papok mind. Közvetlenül m utathatják be- 
a maguk „áldozatát", I. Pét. 2, 5, az óember megöldöklésében, mint Isten
nek tetsző egyetlen okos istentiszteletet. Gyakorolhatjuk a m ásokért való 
közbenjáró im ádságot, amint ezt Pál apostol is te tte  (Ef. 1, 16) és pásztó- 
Tolhatunk mindenkit kivétel nélkül, m ert Jézus rendelte: tegyetek  tan ítvá
nyokká minden népeket" (Mt. 28, 20.).

E bibliai igék alapján írja  Luther „Az egyház babiloni fogságáról" című 
iratában: „A nnakokáért, aki keresztyén akar lenni, legyen bizonyos az iránt- 
és fontolja m eg jól, hogy mi mindnyájan egyeníöképen papok v ag y u n k . . . “ 
Luther az igehirdetés és a szentségek kiszolgáltatásának egyházi tisztét ettől 
elválasztotta, amit a gyülekezet m eghívására végezhet bárki. Bizonyságot 
tenni, lelkeket Krisztushoz hívogatni, röviden pásztori m unkát végezni a 
gyülekezetben Luther szerint nemhogy szabad, de kötelessége is minden 
keresztyénnek. •

Akkor hát a presbiternek is szabad, ső t elhívatása erre kötelezi: „Legel
tessétek  Istennek köztelek levő nyáját". „ . . .  az Isten anyaszentegyházának 
legeltetésére . . .  viseljetek g o ndo t. . . "  Olvassuk el az Ige idevonatkozó klasz- 
szikus helyeit: Ján. 21, 15; I. Tim. 3, 2; I. Péter. 5, 2; Ez. 34. 2.

Nézzük most m ár, mit jelent a  presbiter eme pásztorolása?
Lényegében ugyanaz, m int a  lelkipásztoré. „Füves mezőkre", „forrás

vizekre", élő vizekre terelni a nyájat. Sohsem szabad elfelejteni az egyház
ban azt,, hogy minden a lelkek m entéséért van és történik. Minden külső, 
anyagi, földi intézkedés ennek a magasabb horizontális síknak érdekében 
történik. A jó Pászto r azért jó pásztor, m ert jó a  nyájhoz, megadja azt, 
am ire szüksége van a nyájnak. Nem nyúzza, nem esigázzá el, nem űzi, ker
geti, hanem terelgeti, vezeti, egyszóval mindig a nyáj érdekét nézi. Sohasem 
ju that ellentétbe a nyájjal. A presbiter nem felejti el. hogy nem a nyáj van 
érte. hanem ő van a  nyájért. Azt sem szabad szem elő! téveszteni, hogy min
den bárány érték és egyiket sem hanyagolhatja el. A presbiter pásztori szol
gálata ezek szerin t teljes embert kíván. Nem olyan értelemben, hogy a világi 
hivatásunkat is oda keli adni érte, hanem értjük  alatta azt, hogy szeretette! 
az egész szíve benne van a munkában. Szívügyünknek kell lenni a pásztö- 
nolásnak. „Jaj nékem, ha nem hirdetem az evangéliumot". A csontokba 
rekesztett tűz nemcsak felszentelt papok vallomása k e ll; hogy tegyen, hanem 
minden élőhitű keresztyénnek.

Ennek a pásztori munkának egyik lényeges ism ertető vonása: a szem é
lyes jelleg. Személyes m unkát végez a pásztor. Az elveszett egy után megy; 
Nem nagyolja el a munkát. A nyáj egyes bárányokból áll. A gyülekezet 
egyes hívőkből. A pásztorolás nem presbiteri üléseken történik és nem is 
közgyűléseken, hanem házról házra, szívtől szívig kivétel nélkül. Ez a munka 
bizony sok bíbe'ődéssel jár. Nem jutunk m indjárt az érett férfiúságra, A lelki 
életnek is megvan a maga csecsemőkora,' am ikor sok dajkálásra van szükség. 
Tejnek italával kel! táplálni a gyengéket. Sokszor meg kell nézni őket, m ert
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állandó terelgetésre rászorulnak. Egyiket fel kell emelni és ölbevinni (imád
ság  karjain), a másikat ugyanakkor a „pásztorbottal" oldalba kell „bökdösni". 
A lem aradókat biztatni, a nyájból kikívánkózók után  nem egyszer kell sz a 
ladni.. Oh, mennyi pásztori szerétetré  van szükség a  legeltetés közben! P res
biterek, így csináljuk mi a m agunk gyülekezetében? Vagy csak gyűlésező 
testület vagyunk? Szavazógépek? A közgyűlés határozatainak végrehajtó  
közegei? Nem. Ennél sokkal többek: pásztorok.

Es itt nem földi pásztoroktól, m ég a lelkipásztortól sem vesszük a  pél
dát, hanem a főpásztorunktól: Krisztustól, aki azért volt jó pásztor, m ert 
életét adta a juhokért. Ez a pásztori szolgálat következő vonása: az önkéntes 
odaSzánás. A nyáj követi a pásztort. A pásztornak elő! kell haladnia. Minden 
bárány a nyom ába. lép. Nem mindegy tehát, milyen úton vezetem a  nyájat. 
A nyájnak örömmel kell követni a pásztort, viszont a pásztor sem  erőszakol
hatja rá  m agát a  nyájra. Úgy kell hallatni a hangját, hogy kövessék. M eg- 
érezzék, hogy annyira szereti, őket, hogy életét is kész feláldozni értük. 
Ezt a szeretetet m eg lehet érezni. Ez a pásztori szeretet. Lehet, ihogy néha 
el is várja  ennek m egm utatását az  Ür. Jönnek ragadozó frakasok, jönnek 
veszélyek, mikor életedet, állásodat , és existenciádat kell kockára vetni. 
Az ördög, m int hatalmas oroszlán, jár közöttünk, keresve, kit elnyelne. 
A jó pásztornak ilyenkor is é rte  kell menni a bárányért. Az ótestám entum i 
pásztoroknak haza kellett vinni a  medve torkából is a bárány fülét. Reverzá- 
iisok, kitörések, hűtlenségek, engedetlenségek, gyávaságok meg-meglepik 
mindenkor Isten népét. De azért rendelt Isten pásztorokat, hogy azok el ne 
fussanak, ha látják jönni a veszedelmet, hanem küzdjenek minden lélekért. 
Hallasd hát hangodat! Szóljon tisztán az ige ajkadon! H ívogass vissza min
denkit a nyájba! Keltsd fel a honvágyat a vesztett Edén: után,! Adj élő az 
igével alkalmas és alkalmatlan időben! Kezdd el pásztorolást otthon! 
Terjeszd ki az t egy gyülekezeti körzetre! Légy szolgálatodhoz hűséges, m ert 
az Úr számonkéri a hűtlen pásztorok nyájait! Ez. 3.

Presbiter testvéreim , vigyázzunk! Viseljünk gondot először m agunkra, 
azután az egész nyájra, melyben a  Szentlélek te tt vigyázókká, az Isten anya- 
szentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett!

Kaphat-e. valaki ennél nagyobb és kitüntetőbb m egbízatást? Te m eg
kaptad, m ert presbiter a  neved. T artsd meg, ami nálad van, hogy senki el 
ne vegye a  te koronádat! (Jel. 3, 11.)

Danhauser László.

E g y h á z t ö r t é n e t i  e m l é k e z t e t ő

Az 1525. évi IV. tc. négyszázhnszonötéves évfordulójára
Hazánkban a reformáció lelki-szellemi áramlata elsősorban ném etbiro

dalmi, majd később ném etsvájci, hatások alatt m ár az 1520-as, évektől kezdő
dően terjed. Térhódítása különösképen, m eggyorsul a mohácsi vész után 
három részre szakadt országban olyannyira, hogy a XVI. sz. végén M agyar- 
ország m ár csaknem egyetemében protestáns s területén alig-alig találunk 
katholikus egyházközséget. Az „új hit" hirdetőinek szava m ár a mohácsi vész 
előtt is term ékeny talajra talál és pedig elsősorban Budán, valamint az ország 
távollevő pontjain: Nagyszebenben, Sopronban, a Szepességben és a bánya
városokban, tehát mindenekelőtt az ország inkább ném etlakta városaiban. 
Világi papók és szerzetesek, hívek, előkelőségek és városi tanácstagok lelke
sen' csatlakoznak követőihez az egym ást követő pápai bullák-,, királyi rendé
tetek, parancslevé!e,k, papi körlevelek, kirá’ybiztosi vizsgálatok, könyvkutatá
sok és büntetések ellenére is.- O rszággyűlési törvénycikkek is hiába vetnek
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g átat a reformáció térhódításának. Pedig m ár az. 1523-iki budai országgyűlés 
vallásügyi rendelkezése is inkvizítori szigorúsággal mondja ki: „M éitóztassék

 akirálynak, mint katholikus fejedelemnek minden lutheránust és azok párt
fogóit. mint nyilvános eretnekeket és a boldogságos szűz M ária ellenségeit, 
balállat és összes javaik elvesztésével büntetni.11 De ennél is kegyetlenebb 
mgalmazású az 1525. évi rákosi országgyűlésen hozott vallásügyi törvény
cikk, mely azt mondja: „az összes lutheránusok az országból kiirtassanak 

bárhol találtatnak, nemcsak egyháziak, de világiak által is szabadon e l
fogattassanak  és m egégettessenek.“

     I. E törvény meghozatalának előzményeit kutatva, létrejö ttének mélyen 
fekvő és tágabb értelemben- vett okát a kor sajátos szupranat uralisztikán 
történetszemléleté ben találjuk meg. E kor m ég nem ismeri az oknyomozó, 
kritikai történetírást, mely a történések evilági, immanens, term észetes össze
függésed ku tatja  és deríti fel. Mivel egész m űveltsége vallásos jellegű, 
vallásos értelm et keresett a történelemben is. A történelem kis és nagy fordu
latait kizárólag sub spécié aeternitatis vizsgálja és megelégszik azzal, hogy 
azokban a világkorm ányzó Isten döntéseit szemlélje. Nemcsak a történelmi 
folyamat egészét vizsgálja az azt vezérlő isteni akarat szem szögéből — ami 
minden korok hívő emberének s a já tja .—, hanem az ú. a  „másodlagos" vagy 
„közbeeső" oki kapcsolatokat egyszerűen: figyelmen kívül hagyva, az egyes 
történelmi esem ények indokolásába is szereti belevinni a transcendentá'ás- 
teleologikus m agyarázatot. így lát a  középkori elme- a term észet szokatlan 
vagy  -megrázó jelenségeiben is csak isteni csodát, anélkül, hogy a .jelenség 
term észetes okát is keresné.

M ár jóval M ohács előtt, N ándorfehérvár eleste után jelennek m eg az 
első olyan röpiratok, amelyek a török veszedelemben’ Isten büntető kezét lá t
ják meg. A „Turkenpueehlein. Ein nutzlich Gesprech oder underrede etlicher 
per sonen. . című 1522-ben m egjelent röpiratban hárman (m agyar, cigány 
és török) beszélgetnek a világról. A török kárörvendéssel szól az akkori 
Európa politikai, társadalmi: fogyatkozásairól és bűneiről, mert azok könnyűvé 
fogják tenni győzelmét. Von Gronberg w ittenbergi m agister 1523-ban Witten- 
bergben m egjelent röpi-rata a szerző Hadriáh pápához intézett levelét tartal
mazza, melyben azt fejtegeti, hogy Isten azért bünteti török vésszel a keresz
tyén világot, m ert sokan nem  akarják követni az t az új világot, mely W itten- 
be-rgben gyulladt ki a .m égtévedt em beriség szám ára Ü gy gondolja, hogy 
a  diadalmas protestantizm us le tudná győzni m ég a török veszedelmet is.

Álagyarországon azonban ekkor egészen más a hangulat. Az a  körül
mény, hogy a  reformáció megindulása és kezdeti sikerei hazánkban egybe
esnek az ország vészthozó romlásával s a  mohácsi katasztrófával, a közép
kori katholikus lélekben az t a m eggyőződést : élesztgeti és táplálja, hogy az 
összeom lásért a  protestantizm us felelős, E zt bizonyítja Cordatus Cönrad 
í 529-ben m egjelent „U-rsách, warum U ngarn verstőret ist Und ie tz t O ster- 
reich bekriegt w ird" c. röpi-rata is, mely a  mohácsi összeom lás vallási- há t
té ré t éles megvilágításba helyezi. Cordatus egyiké volt a  királyi udvarban élő 
ném eteknek; akiknek az eretnekség gyanúja miatt el kellett hagyniok az 
országot. Éppen ez a  körülmény ad különös hitelt sorainak, melyekben Luther 
híveinek m agyarországi záklaitatásairól szól s óvást emel a m ár akkor is 
e lte rjed t nézet ellen, hogy a reform áció terjedése m iatt sú jto tt le Isten 
M ohácsnál a keresztyénségre.

Hogy ez a vallásos értelmezés mennyire a kör szellemében gyökeredzett, 
a rra  nézve jellemzőek Luther- Mária, m agyar királynő vigasztalására ír t 
„Vier tröstliche Psalmen an die königiit Maria" (1526) című könyvének-aján
lásában található sorok is: „Ha a  m agyar-püspökök nem állottak volna ellen® 
az - evangélium te r jedésének; (nőst tele volna á világ azzal a  hangos váddal, 
hogy a lutheri e retnekség  ' rriiátt követkézéit be az ország romlása. M;csodá 
istenkárom lások tettek volna -ebből. M ost’ hát elmélkedjenek, kit kelljen vádolni.
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Én úgy látom, Isten megakadályozta, h o g y , az ilyen istenkáromlásokra okuk 
legyen." (Weimari kiadás XIX. 552.) Luther az Isteni gondviselés jelét iá tja  
abban., hogy a reformáció hazánkban a mohácsi vész e’őtt m ég nem hono
sodott m eg teljesen, jelentős, térhódítása esetén ugyanis ném kétséges, hogjr 
a katholikus közvélemény az ,,eretnekség" miatti isteni büntetésnek jelentette- 
volna ki a  katasztrófát. Luther e derűlátását és jóhiszem űségét a történelem  
nem igazolta, hiszen alig kilenc esztendővel Mohács után Ozorai Imre m á r  
polemizál a reformáció hitelét rontani akaró vádaskodókkai: „nem az m ostani 
Istennek beszédének herdetérse oka a háborúságnak . . .  hanem az, hogy nem  
akarják  venni". Ma-gyari István is azzal fordítja.-vissza a vádakat, hogy az 
országokban való sok rom lásoknak oka az Istentől v,a!ó elszakadás, s hogy 
a m egújulás ú tja  nem lehet egyéb, mint -az Isten igéjéhez való visszatérés. 
Őket hasonló szerepben a XVI. és XVII. sz. szám os jeles pro*e-stáns hit
vitázója követi, míg a felvilágosodás korának változott történelemszemléletei 
jelentősen nem enyhít ,a feszültségen.

Ennyi is elég annak m egvilágítására, hogy az 1525. évi IV-ik törvény
cikk kegyetlen-szigorában a reformáció hitelvesztésére törő transcendentális 
törtcne'.em magyarázatnak jelentékeny szerep juihatott.

II. A törvénycikk meghozatalának közelebbi okát kétségtelenül a köz
nem esség pártjának németgy&lölétében lelhetjük fel. A nem esség vallást 
tradicionalizmusa s a török ellen hadisegélyt küldözgető apostoli szék iránti 
kegyéleíes hűsége és tapintata mellett ez szerepel itt legdöntőbb faktorként.

A ném etgyűlöieteí pedig több tényező szítja  és táplálja. E kkortájt úgy 
látszott, hogy a Jagellók alatt veszendőbe mentek az országot hajdan oly 
hatalm assá tevő erények s a kiábrándult nemzet egy, a maga véréből való- 
királytól reméli az ország ú jból való felvirágzását. Feltámad a nemzeti király
ság  eszm éje, a nem esség vezérelvévé válik, mély m ár 1505-ben nyíltan é s  
élesen szem beállítja Ulászlóval, aki H absburg kézre akarja juttatni az orszá
got. A trónöröklés egyre hevesebben vitatott kérdéssé válik s M átyás király 
Halála után a legelkeseredettebb trónviszélyokká fajul.

E lángot csak táplálja az ..a körülmény, hogy a  királyi udvar tekintélye- 
atáhanyatlik és pedig már Ulászló idejében, aki ufó!iára akkor m utatott eréíyt, 
am ikor a m agyar trónt igyekezett magának kiküzdeni. Attól kezdve mindent 
iránt közömbössé válik s a legfontosabb áüam ügyeket is e.gy-egy fáradt 
„bene“-vet intézi é:. Ö azonban m ég hű fia marad egyházának, szemben fiá
val. a kétesztendős korában m egkoronázott II. Lajossal, akinek udvarábarr 
a  klerikális szellemet már egy sajátos ú j r-enatssance szeltem kezdi, ki é s  
váltja  fel, A gyerm ekkirály kitűnő szellemi és erkölcsi hajlamai rossz nevelők 
hatása ala tt elsikkadnak. Hova-tovább csak lovagi tornák, táncvigalm ak, 
karika játékok és vadászatok érdeklik, míg a  korm ánytanács és királyi törvény
székek ülésein szótlanul elnököl, mint a vitatkozások érzéketlen tanúin. 
Tragikus uralma alatt m érhetetlenül megszaporodnak az ország bajai poli
tikai. társadalmi, egyházi és gazdasági vonalon egyaránt. Lassan egészen  
kiürül a kincstár. Az átlag évi bevétel mindössze kétszázezer forint, ami cse
kély összeg M átyás király csaknem egymillió forintot kitevő jövedelméhez 
képé-st .Mindezélf a. viszonyok, pedig, csak siettetik a  kelet fe'ől amúgy is dübö
rö g v e  közelgő katasztrófát.

k t  idegen uralkodó idegen, főként német környezete is botránykő a 
nem esség szemében. Fraknói szerint (II. Lajos és udvara) 1525-ben. a király, 
három száz tagú udvari szem élyzetének esak- egy kis része magvar. Zsigm oní 
lengyel király javasolja is öccsének, hogy a magyarok nemzeti féltékenysé
gének lecsillapítása végett csökkentse az udvarában élő idegenek szám át, 
legalább olyan mértékben, hogy az ne haladja m eg a magyarokét. A király 
hitvese, Habsburg! Mária, Németalföldön O sztrák M argit hercegnő vezeté
sévé!, maid. nagyatyja, Miksa császár innsbrucki kastélyában nevelkedik s 
hazánkba kerülve sohasem -tud  m agyarrá válni.- A király nevelő je nem m ás, 
mint G yörgy brandenburgi őrgróf, aki Mária királynővel együtt az udvari
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é'et t»'ke és központja. A királynő udvari szem élyzete is főként németekből:' 
áll akik Máriával az élükön lélekben mind elszakadnak a római egyháztól 
és rokonszenveznek a reformációval, ha külsőségekben m egtartják  is a .régi 
vál'ás előírt szertartásait. Máriának és környezetének az új hittel, szemben 
táplált több-kevesebb rokonszenvét ném et nemzetiségi érzésé is táplálja'. 
£ s  hogy a reformáció terjedésében hazánkban, különösen Mohács e’őtt, a  
vallási s’zempont a  reformáció lelki-szellemi igazságtartalm a mellett a nemze
tném  szempont is szerepet játszik, mi sem  bizonyítja jobban, mint hogy 
elsősorban a ném et szárm azású városi polgárság körében honosodik meg.
A hazájukat szerető, a  nemzet önállóságáért aggódó, szívve'.-lé’.ekke’. m agya
rok pedig a reformáció eszméit akkor m ég m ár azok német eredete miatt is 
ellenszenvvel fogadják. Az 1523-iki és 1525-iki országgyűlések vallásügyi 
törvénycikkeinek értelmi szerzője Werbőczy, aki miután nyíltan nem  m er, 
így próbál fellépni az udvarnál nagy befolyású Brandenburgi György és német 
védenceivel szemben s igy nem kétséges, hogy e törvénycikkekben legalább 
olyan mértékben nyilatkozik meg az idegenek iránti gyűlölet elszántsága,, 
mint a vallási konzervativizmus heve.

A helyzetet term észetesen súlyosbítja az a tény, hogy a  korabeli köz- 
tudat Máriát: és udvarát lutheránusnak tudja. A megbízható tájékozódást} 
Burgio pápai nuncius is említi, hogy egyenesen az esztergom i érsektől értesült' 
Máriának Lutherrel való egyetértéséről. „A közhír szerint, mitől Isten óvjon, 
a király és királyné lutheránusok" — írja a pápai követ 1524-ben Rómába. 
Sőt maga Luther is igazi hívének tudhatta őt, amit talán az is bizonyít,, 
hogy a mohácsi vész után vigasztaló könyvet írt és küldött M ária szám ára 
Németországból. Az igazság  azonban az, hogy Mária igazi valója szerint, 
sem lutheránus nem volt, sem katholrikus, hanem erazmísta. Erastnus, a  fel
világosodás korának ez a XVI-ik századi szkeptikus lelkű előfutára, a Stóa é s  
Epicur különös híve, a kor legfelkapottabb szellemi sugalm azójává válik, kinek 
eszméi európaszerte főként udvari kancelláriákban, főpapok és főurak köré- 
ben terjednek s a  budai udvarra is nagy hatást gyakorolnak. Lehet, hogy 
M ária már, amikor II. Lajos hitvese lett, az Erasm us-kultusz híve volt, 
hiszen ő t is, mini testvérét, V. Károlyt, Hadrián pápa nevelte, akt E rasm us- 
nak igazi barátja és szószólója volt. A király nevelői közül Piso is lelkes 
Erasm us-tanítvány. Odaadó híve Erasm usnak a  legtekintélyesebb udvari embe
rek, főpapok és főnemesek mellett Henckel János, a  királynő kedves udvari 
papja is. Henckel állandó meleghangú levelezésben van Erasm ussal, aki a i  
udvart pap kérésére az özvegy királynő vigasztalására m egírja s a m agyar 
királynőnek ajánlja  „Vidua Chrisliana" című könyvét (1529). Főként Piso é s  
Henckei buzgól.kodásából a királyi udvarnál annyira gyökeret ver az erasmiz- 
mus, hogy annak légkörétől teljességgel elválaszthatatlan s az udvar égés*  
szellem ir  Setének legjellegzetesebb vonásává válik. „E rasm us kultusza 
— írja Thienemann értékes Erasm us-tanulm ányában —, mely Mohács előtt 
a  m agyar udvarban megnyilvánult, különös tünetszerű jelentőséggel bír; az 5 
hervadásból fakadt életfelfogása hozzátartozik a feloszlásnak, széthullásnak, 
többi tünetéhez, mely az akkori m agyar világ bomlását és M ohács szükség- 
szerű ^következését jelenti." Amit pedig Luther Erasmusró! mond, az minden, 
hívére is talál: „Erasm us — mondja Luther — ist ein Feind aller Religiort 
und ein sonderlicher Widersacher Christi, ein volkommen Coníerfrec' und 
Eben,bűd des Epicur und Luciám." Mindez világosan m utatja, hogy az udvari 
élet dekadenciájáért s az ország Mohácshoz vezető rom lásáért a  lutheri sze l
lem semmikép sem  tehető felelőssé.

A nem ességnek ezekből a forrásokból táplálkozó németgyíílölete elérj 
izzásfokát, amikor látja, hogy a  nürnbergi birodalmi gyűlés a javasoU török 
elleni segélynek csak a  felét szavazza m eg és azt sem küldi m eg a támadni 
készülő Szu'ejm ántó! végveszélybe sodródott .országnak. A rákost ország- 
gyűlésen felfegyverkezve gyülekező köznemesség ilyen hangulatban küldi
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k öveteit a  királyhoz. S miután a király nem teljesíti a nem ességnek azt 
a  követelését, hogy távolítsa el az országból a ném et és velencei követeket 
szenvedélyes haraggal alkotja m eg  azt a 46 cikkelyt, melyek között a leg- 
azzóbb szenvedély pecsétjét éppen a lutheránusok m egégetését sü rgető  IV-ik 
t ör vénycikk hordozza.

Dr Szilády Jenő.

Huszár Gál és Sztárai Mihály
H. G. halálának 375. és Szt. JVt. halálának megközelítően azonos évfordulóján.

M indkettő a Luther szolgálatával újra napvilágra került tiszta evangé
liumnak hűséges szolgája, hányatott életű harcosa m agyar földön. Róluk emlé
kezve, K risztus e két jó vitézének életét és evangélium -szolgálatát lelki sze
m ünk elé vetítve, nem „a dicsőséges múlton" akarunk elmerengeni, nem  az 
élet mai, reánk váró feladatai elől akarunk elmenekülni, hanem az evangé
lium ért való hálaadással a m agyar reformáció töretlen Krisztus-hitben élő 
nemzedékének tisztán és gazdagon buzgó forrásához kívánunk visszatérni, 
hogy  erőt merítsünk egyházunk megújhodásának, mai feladatainak szolgá
latára.

* * *

I. H uszár Gál. M ikor szü letett és hol született? Nem tu d ju k .' Annyi 
bizonyos, hogy jóval idősebb Bornemisza Péternél (szül. 1535); — talán 1515 
tá já n  született, valahol a Felsödunamelléken, a V ág  Vidékén, az esztergom i 
.íőegyházm egye szinm agyar területén. Itt valahol, Pozsony közelébem érhe
te t t  et hozzá a  lutheri reformációban megszólaló tisz ta  evangélium, amely 
m eghódíto tta és egész életére szolgálatába állította „Gál papot". Az evangé
liummal dacosan szembehelyezkedő és. azt a  földi hatalom erejével tám adó 
Oláh Miklós esztergom i érsek-prím ás elől távozik H uszár Gál M agyaróvárra, 
ahol 1554-ben magyar prédikátorként működik. — Ó vár és vidéke M iksa 
trónörökös birtoka volt, ő pedig pártfogója a lutheri reformációnak, áz Á gos
tai Hitvallásnak. A várkapitány is evangélikus és tőle. telhetőieg tám ogatja 
H uszár Gált, a  buzgó prédikátort, aki hamarosan Mosonban is és a környező 
falvakban is eredményesen hirdeti a lelkeket hódító evangéliumot. Nem csoda, 
ha a  pozsonyi káptalan u tán  most a győri káp ta lan . is felfigyel rá, hiszen 
H uszár Gál működése révén Róma a  győri püspökség területén is sorra 
veszti el egyik községet a másik után. M iksára való tekintettel nem mer 
testi fegyverekhez nyúlni az „eretnek pappal" szem ben a győri káptalan, ha

n e m  szellemi harcot vállal. Miksa trónörökös engedélyével 1555 pünkösdjén 
a m agyaróvári templom nyilvános hitvita színhelye lesz, amelyen H uszár Gát 
képviseli az evangélium ügyét, Róma álláspontját pedig a győri és pozsonyi 
káptalan négy kanonokja. A hitvitában H uszár Gál győz és Wohnitzky v á r
kapitány az eredmény mellett azt is feljegyezte, hogy a  vesztes pápás” kano
nokok „gúnnyal tetézve kényszerültek Ó várt elhagyni"."

Az egyre, tevékenyebben dolgozó, buzgó „Gál pap" most isko lá t' létesít 
evangélikus egyházi szolgák kiképzésére, hogy a papok nélkül maradt kör
nyező sok-sok falunak legalább lévitákat adhasson. —- 1557-ben pedig egyik 
bécsi útja során  nyom dát vásárol az evangélium ügyének hathatósabb szo lgá
la tára . Valószínű, _hogy a  híres bécsi nyomdásznál, Hoffhalter m esternél 
tanulta m eg  H uszár Gál a könyvnyom tatást. Nyomdájának első ism ert ter- 
tnéke  (első; fem eft sa já t müve): „Az Ür Jézus K risztusnak, szent vacsorájá
ról, kínszenvedéséről és dicsőséges feltám adásáról való prédikációk" c. köny
vecskéje, arhely „Ovárban.. nyom atott :1558“-beo. A. M iksa főhercegnek aján-
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lőtt mű H uszár Gál 3 prédikációját tartalmazza, amely a leghatározottabban; 
képviseli egyházunk hitvallásos tanítását. A m eggyőződései lutheránus. 
Huszár Gál félre nem érthető határozottsággal vallja és hirdeti az úrvacsora 
szentségéről, „hogy Krisztus az ő testé t é s  vérét bizonnyal és valóban nekünk, 
adja" a szentségben és hogy „ha K risztus ígéreteinek' nem hiszünk, tehát 
méltatlan esszük és isszuk az ő testé t és vérét, azt ítéletünkre vesszük".

M agyaróvárról m ár Győrbe — a pápás püspöki városba — is  b e já r  
Huszár Gál és különösen az ottani m agyar katonaság körében nyer .sok. 
hívet az evangéliumnak. A győri káptalan maga elé idézi 1558 ápr. 18-ra, 
Huszár kész is elmenni, de patrónusa, Miksa, az óvári kapitány révén így- 
rendelkezik: „Nem kell megjelennie."

1559-ben jelenik m eg  óvári nyomdájának második jelentős munkája;, 
az ugyancsak buzgó evangélikus (lutheránus) Sztárai Mihály: „Az igaz pap
ságnak tüköré" c. m űvét nyom tatja ki, amelyet a selmeci, körmöci és besz
tercei „bölcs tanácsoknak", illetve általában a  bányavárosokban lakozó Krisz
tus-hívőknek a ján l — Ugyanennek az évnek az  őszén m ég kin.yomatja 
Bullinger: „Institutio christianae fádéi ad oppressas H ungáriáé ecclesias" c. 
m unkáját, de helyzete ekkor már tarthatatlanná válik, mart Oláh Miklós keze 
Miksa trónörökös birtokaira is elér. 1559-ben engedélyt kér H uszár G át 
Becsben Miksától, hogy Övárról K assára távozhassák, ahová m agyar prédi
kátornak hívják.

1560 tavaszán már Kassán működik H uszár Gál és mint kassai m a g y a r  
pap ez év júliusában részt vesz az 5 szabad királyi város Kisszebenben: 
ta rto tt zsinatán. Ez a szigorúan a  lutheri hitvallások alapján, álló. egyházi, 
testület H uszár Gált esküje alapján felvette íraternításába, — ami ugyan
csak Gál pap evangélikus (lutheránus) voltának kétségtelen bizonysága. —  
A csaknem egészen evangélikus Kassa városában a m agyar lakosságnak és 
a m agyar katonságnak szolgál H uszár Gál a tiszta evangéliummal. Fáradha
tatlan és eredményes m unkásságának a híre („m ár Kassán is az eretnek. 
H uszár panaszkodik") hamar eljut V erancsis egri püspökhöz, aki Oláh érsek
prím áshoz hasonló m egátalkodott ellensége az evangéliumnak és mindent el
követ a reformáció terjedésének megakadályozására. 1560 októberében el
fogatja H uszár Gált és Egerbe akarja szállíttatni. A polgári lakosságtól is 
tám ogatott m agyar katonaság — élén Forgách Simon kapitánnyal — igen 
fenyegető módon tiltakozik és megakadályozza az elszállítást. — H uszár Gáli 
Karácsony 1. ünnepén istentiszteletet tart fogságában, de a II. ünnepen m ár 
Kassára érkeznek Verancsis püspök emberei és leváltják a  városkapuk m agyar 
őrségét, hogy így könnyebben elvihessék az őrizetben levő „Gál papot““ 
Egerbe. Karácsony III. ünnepén megkísérlik Verancsis szolgái Zay főkapi
tány segítségével, hogy kocsira tegyék a fogoly H uszár Gált. A m agyar' 
katonaság és a  polgárság azonban neszét veszi a  gonosz tervnek és az őri
zeti ház előtt riadalom keletkezik. A zavargást felhasználva, szem élyes hívei 
— Bornemisza P éter diák és társai — kiszabadítják H uszár Gált, aki a. 
kemence m egbontott falán, illetve a  kém ényen' át megmenekül fogságából*.

Érthetően kelet felé veszi ú tjá t é s  olyan terü letre igyekszik H uszár Gál,, 
ahová Verancsis keze nem ér el. — 1561 elején már Debrecenbe érkezik 
és itt talál befogadlatást mint menekült kassai lelkész („pástor Cassov. exu!“-  
nak írja magát). Kb. másfél éven át m int könyvnyomtató működik H uszár 
Gál Debrecenben, ahová hívei elju ttathatták  nyom dáját. Mint nyomdász, nagy 
szolgálatot tesz Meliusz Péternek, akinek prédikációs könyvet és énekesköny
vet is nyomtat. De itt sem marad sokáig, — 1562 nyarán elhagyja Debrecent. 
Mi volt az oka hirtelen eltávozásának? Nem ludjuk. Része lehetett benne 
Meüusszal való összekülönbözésének, amelynek minden bizonnyal elvi hit
vallásos — alapja volt és amelynek következtében az evangélikus H uszár G ál 
idegemé érezhette m agát az egyre határozottabban helvét irányú D ebrecen
ben; — de része lehetett benne a honvágynak is, a .szülőföld — a Duna
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a  V ág melléke —r hazahívásának, jóllehet tudta, milyen veszélyes hely az, 
ahol a. pápás főpapok m ég hatalmaskodnak az evangélium e lle n ! ...

1562 októberében már ismét hazánk nyugati részében, Rév-Kotnárom 
városában találjuk H uszár Gált, aki itt a m agyar naszádosok (folyamőr- 
katonák) prédikátora, de akinek 'igehirdetését a  város ősi m agyar lakossága is 
szívesen hallgatja. A várbeli német katonaság evangélikus papjai révén 
ugyanis m ár jó néhány éve gyökeret vert a városban is a lutheri refo r
máció tanítása és 1550 óta a városban is van — m agyar és ném et hívekből 
álló — evangélikus gyülekezet. — Oláh érsek-prím ás elég gyorsan tudom ást 
.szerez H uszár Gál komáromi működéséről, amelynek következtében a róm , 
K'ath. kultusz meg is szűnt a városban, — és a  várős tórájánál, valamint 
a naszádosok kapitányánál sü rgeti a „veszedelmes" prédikátor eltávolítását. 
,1563 jani 17-én pedig külön feljelentést tesz Ferdinánd királynál és a had- 
seregfőpaiancsnok Károly főhercegnél a „kóborló eretnek" éken. Károly fő
herceg u tasítja  a várparancsnokot, hogy fogassa el Hitszá Gált. A buzgó 
evangélikus Niderrh-ayer várparancsnok az ugyancsak hitsorsos Nagy István 
naszádos-kapitányra bízza az ügyét, aki term észetesen lehetővé teszi, hogy 
szeretett papjuk- kellő időben eltávozhassák Komáromból. '

1563 januárjában, csikorgó téli hidegben indul vándorútjára H uszár Gál, 
táfci immái negyedszer veszi kezébe a vándorbotot, Krisztus ügyéért vállalva 
ismét úi munkamező keresését. A V ág mentén húzódik felfelé és eljut Szere-, 
dig, innen pedig -bemegy Nagyszombatba, ahová pedig Oláh Miklós m ár 
jezsu itákat is telepített. H uszár Gál 1563 őszétől 1565 februárjáig, tehát alig  
másfél évig működhetett Nagyszombatban. Az 1564 óta királyi hatalmat gya
korló Miksa nevében Dudith András pécsi . róm. kath. megyéspüspök, kir. 
kancellár — aki 3 évvel később Lengyelországban evangélikus lesz és, m eg is 
nősül! — ellenjegyzésével dekrétum  jelenik meg, amely m eghagyja N agy
szom bat. város tanácsának, hogy ne tű rje  m eg falai között a már több hely
ről ; elűzött H uszár Gál eretnek prédikátort, aki papi hivatalt bitorol N agy
szombatban. — Valószínűnek látszik, hogy Oláhék Miksa előtt „sacramen.- 
t?rdus“-ként (a he'.véc irányzathoz szítéként, reform átusként) vádolhatták be 
H uszár Gált, terhére írva „Keleten" (Debrecenben) já rtá t i-s,.; csakhogy: céh 
érjenek és megszabaduljanak az evangéliumnak ettől- a  harcos prédikáto
rától, — - Gál pap tehát 1565- tavaszán Nagyszombatból visszahúzódik a V ág 
m entére (fiának, Dávidnak, 1573-ban m ég iskolája van Nagyszombatban!). 
Valószínű, hogy ugyanazoknak a buzgó evangélikus -(lutheránus) főnemesi 
családoknak a védelme alatt él, amelyek Bornemisza Péte-r -munkásságát is/ 
tám ogatják. Talán éppen -ismét Bornemisza Péter siet seg ítségére az evangé
liumért ugyancsak sok-sok háborúságot szenvedő idősebb szobatársának  . . ,  
Isten útjai csodálatosak!

1568-ban Kcmjáti mezővárosban találjuk H uszár Gált, ahol a tekintélyes 
-evangélikus gyülekezet lelkipásztora és ham arosan üzembe helyezi nyom dái 
ját -is. (Bornemisza Péter pedig nemsokára a. közeli Galgóczo-n, .illetve Semptén 
szolgálja Krisztus szent ügyét.) — Ügy látszik, hogy itt nyugoditabb évek 
következnek Gál papra, akit m essze vidéken, ismernek és tisztelnek. H uszár 
Gál kezdi m eg Bornemisza „Első része az evangéliumokból és az episto'ák- 
hói való tanúságoknak" c. /könyve nyom tatását és valószínű, hogy csak a 
saját dolgainak érthető előtérbe helyezése következtében beálló késedelmes- 
kedés az oka annak, hogy Bornemisza maga fejezi be müve kinyom tatását 
Sempt-én 1573-ban-. — H uszár Gál tekintélyére vall az a  -tény, hogy 1573 
márc. 11-én a ghimesi várban ő kereszteli m eg báró Forgách Im re trencséni 
főispánnak újszülött Judith leánykáját. — Komjátin készül el H uszár Gál 
életének, áldozatos egyházi szolgálatának .legjelentősebb alkotásával; itt jele
nik m eg nyom dájának és általában a  XVI. századbeli m agyar könyvnyom ta
tásnak egyik legnagyobb műve; „Az keresztyéni gyülekezetben való isteni 
d icséretek , és imádságok, Komjáti, 1574“ c. énekeskönyve, amelynek elő
szava 1574 okt. 6-án kelt.
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Énekeskönyvének m egjelenése után m ár alig hallunk H uszár Gálról. 
Csák a hozzá' valóban igaz tisztelettel és fiúi szeretette! ragaszkodó p á rt
fogójának, Forgách Imrének feljegyzéséből tudjuk, hogy H uszár Gál 1575 
október 23-án pestisben halt m eg Pápán, ahová Dávid fiának látogatására  
m ent. Azon a napon hunyt el •— mondja a feljegyzés —, amelyet „ez a  leg
jobb és szinte szent férfiú már jóval előbb, ép és egészséges állapotában 
utolsó napjaként nem egyszer m egjövendölt" (Gál napja okt.. 16., ennek nyol
cada okt. 23, az előbbi nap születési és keresztelési napja lehetett, amelynek 
fényében — a régi kegyesek példájára — láthatta  és várhatta  Gál pap is 
a mennyei születés •— a földi hazából való elköltözés — napját). — U gyan
ebben a feljegyzésben Forgách Imre, az erős evangélikus. (lutheránus) fő
nemes H uszár Gálról mint második szülőjéről, lelki aty járól és legkedvesebb 
barátjáró l emlékezik m eg és őt „a legképzettebb theologusnak, Isten evan
géliuma leghűségesebb és legtántaríthatatlanabb prédikátorának" nevezi.

Huszár Gál, a m egfáradt, hűséges szolga II. Tim. 4, 7—8 bizonyosságá
val távozhatott az imádkozva küzdő egyház seregéből a  diadalmaskodó egy
ház színről-színre látó  mennyei gyülekezetébe. Jó munkát, nagy m unkát vég 
ze tt ágostai hitvallású evangélikus egyházunkban, magyar népünk között, 
amely 1575 tá ján  hazánk nyugati és északnyugati vármegyéiben szinte tö re t
len egységben a  tiszta evangéliumnak, a  lutheri reformációnak a híve. — 
Condoljuk meg, hogy az a  Forgách Imre írja  a fentieket H uszár Gálról, 
ak i egyike az 1576-os, csaknem tisztán evangélikus főrendekből, nemesekből 
és városi követekből álló országgyűlésnek, amely olyan erélyesen követeli 
Miksa királytól, „hogy az Ágostai Hitvallásban, mint az igaz keresztyén h it
ben tartsa m eg őket — akik életük végéig ehhez akarnak ragaszkodni". — 
És ugyanez a Forgách Im re 1583-ban. (tehát a színvallásra késztető Formula 
Concordiae — 1577! — és Liber Concordiae — 1580! — éve után!) azzal 
a z  indoklással kíván a kalendárium, ügyében szigorúan orthodöx. szászországi 
egyházhoz fordulni, „mivel Iá mi gyülekezeteink teljesen m egegyeznek az  
Ágostai Hitvallással, amelynek legfőbb pártfogója, leghatalmasabb képvise
lője a  szász választó-fejedelem".

H uszár Gál énekeskönyve a lutheri reformációnak m agyar földön egyik 
legértékesebb alkotása. Szerzője tudatosan őrzi és használja benne a w itten
berg i reformáció nyomán kialakult evangélikus istentiszteleti élet értékeit. 
Jó l ismeri a középkori breviárium- és rnissale-anyagot, az ősi egyház bennük 
élő keresztyén ének- és im ádság-értékeit gondosan átm enti a m agyar refor
máció gyülekezeti életébe. Jól ismeri Luther Formula M issae-jét (1523) és 
D eutsche M esse-jét (1526), valamint a  w ittenbergi egyházi rend tartást (1533) 
-és valószínű, hogy nem  maradtak nyom  nélkül Béccsel, .illetve az ausztriai 
evangélikus egyházi élettel való kapcsolatai. Feltehető, hogy hatással, volt 
a z  énekeskönyvben érvényesülő liturgikus szempontok kialakulására az 157.1- 
ben m egjelent osztrák evangélikus (lutheránus) agenda is, valamint az -a 
'valószínű körülmény, hogy a dun,amenti varosainkban ismételten megfordult 
nagy teológus, Chytraeus Dávid, a Formula Concordiae egyik szerkesztő je 
(és a  szomszédos osztrák tartom ányok evangélikus egyházi életének .irányí
tója!) minden bizonnyal nem egy értékes tanáccsal szolgált a  nyugati, m egyék
ben működő kiváló evangélikus papok egyházépítő munkájában. —  A leg
utóbbi időig az eperjesi evangélikus kollégium könyvtárában levő példányt 
ta rto tták  az egyetlen ism ertnek és legteljesebbnek is. Csak 1943-ban tűnt ki, 
hogy H uszár Gál énekesködy.yéből az eperjesi példánynál van 'teljesebb' is, 
m ég pedig Budapesten, néhai Kovács Sándor dunáninnend püspökünk csa
ládjának a tulajdonában. M íg az eperjesi példányban semmi sincs a II. rész
ből, addig a Kovács-féle példány — 367 szám ozott és 8 szám ozatlan levél
ből, vagyis összesen 750 lapból álló — hatalmas I. része után, vele egybe
kötve következik az ének.eskönyv II. része, amelyből 126 szám ozott levél 
((252 lap) sértetlenül m aradt meg, m íg 8— 10 elpusztult levélnek (kb. 16 !ap-
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ra k )  a nyomai a  kötés szélénél láthatóki H uszár Gál énekeskönyve- előszavá
ban hangsúlyozza: az indította könyvének kiadására, „hogy a mi U runkat 
Istenünket a régi szent emberekkel mi is egyenlőképpen dicsérhessük" és 
külön is kiemeli annak a fontosságát, hogy könyve nemcsak énekeket ta rta l
maz, hanem az egyház istentiszteleti életének im ádságait is hozzáférhet övé- 
kívánja tenni m agyar népének. — „A régi és mostani anyaszen-tegyház**' 
egysége él ebben a  nagy értékű  magyar evangélikus énékeskönyvben!

H uszár Gál énekeskönyve valóban az: kottás énekes-könyv, de ennél i? 
Több: m agyar evangélikus egyházi im ádségös- és énekeskönyv, amely első
sorban a templomi istentiszteleti életet ta rtja  szem előtt, de alkalmas arra  is„ 
hogy a hívek otthonukban is használják.

Az énekeskönyv I. része először „A szentegyházi szolgálatban való re g 
geli rend tartásró l" címen a mindennapi (vasárnapi, ünnepnapi és hétköznapija 
reggeli istentisztelet (a „príma") rendjét és anyagát közli. Jóform án teljesért 
íz  ősegyházi, illetve lutheri reggeli istentisztelet rendjét követi, helyet adva 
-benne a psalmodiának (gregoriánus zsoltáréneklésnek), a  szentírási lectk>nak„ 
az  Athanasius-féle hitvallásnak, hirnnus-éneklésnek, valamint a  Te Deuni-na-kv 
illetve Benedictus-n&k (Luk. 1, 68—75) és az im ádságnak. — A papi szolgálat 
és a gyülekezeti ének mellett jelentős feladata van az énekkarnak (férfikar 
é s  gyerm ekkar!). — A reggeli istentisztelet u tán az esti istentisztelet- a 
vecsernye következik, amelynek felépítése és anyaga szintén- az ősegyházi- 
Lutheri. —■ Jellegzetes alkotórésze H uszár Gál vecsernye-rendjenek is a  
Magnificat (Luk. 1, 46—55) éneklése és '„az anyaszentegyház sz ü k sé g é rt való. 
könyörgő imádságok'* (pra-ece-s). — Mindegyiknél először az állandó részeket 
közli, aztán pedig az egyházi év menete szerint változókat (ádvenitőí a  Szent
három ság-utáni időszakig). —- A 194—207. levélen (tehát 28 lapterjedelem
ben) közii a  vasárnapi és ünnepnapi délelőtti főistentisztelet (communio.) rész
testes rendjét a  karácsonyi ünnepkör változó részeivel, — m íg később külön 
adja H uszár Gál a  húsvéti és a pü-nkösd-szentháromsági ünnepkör communio- 
istentiszteleteinek változó részeit. Itt is az osztatlan egyháznak a lu theri 
reform áció 'liturgikus rendjében változatlan alapmeggyőződése érvényesül: azr 
ige és .az úrvacsora szentsége a  kettős fókusza a vasárnapi gyülekezeti is ten - 
tiszteletnek, amely az úrvacsora szentségével való élésben éri el te ljességét.

M egem lítjük az t is, hogy H uszár Gál énekeskönyve ugyancsak ism eri 
és teljes részletességgel közli a  nagy ünnepekre (karácsony-víz,kereszt, hús
vét, pünkösd, Szenthárom ság-ünn. hetére) a hajnali istentiszteletet, am elynek 
felépítése és anyaga a  reformáció-korabeli evangélikus (lutheránus) ren d ta rtá 
sok  m intájára a középkori matutinum és 1-audes liturgikus rendjének össze
vont felhasználását mutatja.

M íg H uszár Gál én eke sk öny vének I. része inkább a régi egyház és a 
lutheri -reformáció egyetem es keresztyén értékeit nyújtja a- m agyar evangé
likus gyülekezetek istentiszteleti használatára, addig a nagy mű II. része m 
inkább a  m agyar leiekből született zsoltár-feldolgozásokat, általában azokat 
a szabadabb form ájú gyülekezeti — prédikációs- és könyörgő- — énekeket 
tartalm azza, amelyeknek az akkori m agyar életben kiváltképpen aktualitásuk ' 
volt. (Az egyházi év ünnepi énekei az I. részben foglalván helyet, ott van
nak pl. Luther pünkösdi énekei és ott van H uszár Gál: „K önyörögjünk az 
Istennek szent Lelkének" és Batizi András: „Jövel Szentlélek Ür Isten, lel
kűnknek vigassága" is, — viszont Szegedi István, Batizi András, stb. zsoltár- 
feldolgozásai, Luthernek a 46. zsoltárt feldolgozó az „Erős várunk nekünk 
az Isten"-e, valamint a 130. zsoltárt feldolgozó „Bűnösök, hozzád kiáltunk"-ja 
a  II. részben vannak.) —- I t t  — a  II. részben — talál helyet az „Örül a  mi- 
szivünk", a  „Semmit ne bánkódjál" (12 versszakka.il), a „Szánja az Or Isten  
híveinek rom lását" (50 versszakkal!). — A prédikációkkal kapcsolatban hasz
nálatos gazdag ének-anyag- u tán  a könyv II. részének, utolsó szakaszát a,.- - 
„H alott-tem etéskor való isteni dicséretek" alkotják (a 123. levéltől kezdő-
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döen), amely — sajnos — csonkán m aradt reánk a Kovács-féle nagyértékű 
példányban. — Itt található elsőként Luther éneke: „Az mi életünknek köze
pette, 'Halállal környül vétettünk '1, és itt van (utolsó m egm aradt énekként) 
a „Jer, temessük el ez testet". — Ebből is látható, hogy milyen felbecsülhe
tetlen, nagy egyházi érték H uszár Gál énekeskönyve, amely azonban ma m ég 
magyar Sionunk elvesztegetett, e ltem etett drágakinose!

M egjelenésekor boldogan vette  használatba H uszár Gál énekeskönyvét 
a nyugati és felvidéki várm egyékben é'.ő sokszáz m agyar evangélikus tem p
lom papja és népe. M ég a küzdelmes és üldözéses XVII. században is hasz
nálják a  Felsődunamelléken kívül a dunántúli gyülekezeteinkben is és a sárosé 
megyei m agyar templomokban is. — A vértelen elnyomás eszközeivel evan
gélikus egyházunkat és magyar népünket egyaránt pusztító XVIII. század 
H uszár Gál énekeskönyvére is kallódást-pusztuiást hoz. De m ég így is hasz
nálatban maradt egy-egy példánya a XIX. század folyamán is. Á révkom árom i 
templomunkban m ég az 1830-as években használják; Kovács Sándor 1914 
tavaszán Zayugrócz környékén m ég találkozik olyan — m agyarul már alig  
tudó — öreg evangélikus emberekkel, akik gyerm ekkoruk emlékeként m ond
ják el neki, hogy szüleik és nagyszülőik m ég 1848 tá ján  „azzal a nagy 
m agyar kancionáléval" (H uszár Gál énekeskönyvével) mentek fel ünnepen
ként a templomba. Ezeknek a soroknak az írója pedig 1941-ben, Eperjesről 
jövet, a sárosm egyei Abos községben beszélgetett egy 85 éves hittestvérrel, 
akinek az édesatyja m ég í 867 után „H uszár pap úr 300 éves m agyar énekes
könyvét" mindennap használta . . .

Áldjuk az egyház U rát H uszár Gál életének evangélium -szolgálatáért 
és könyörögjünk Hozzá annak a töretlen Krisztus-hitnek egyházunkban való 
m egújhodásáért, amelynek olyan hatalmas ere jű  megnyilvánulása és táplálója 
volt a XVI. század leggazdagabb m agyar evangélikus énekeskönyve.

II. Sztárai Mihály. Élete nem kevesebb hányattatást m utat, mint H uszár 
Gálé. Előkelő családból szárm azott, a  zemplénmegyei Sztára községben (eset
leg a som ogymegyei hasonló nevűben) születhetett a  XVI. század legelső 
éveiben. A páduai egyetem en tanul és mint ferencesrendi szerzetes-pap, m ár 
1526 élőit Sárospatakon Pálóczi Antal főispán udvari papja. A főispán oldalán, 
a zempléni nemesi sereg  kebelében részt vesz a szörnyű pusztulást hozó 
mohácsi csatában; — ura elesik, ő megmenekül: Istennek te rve  van vele. 
V isszatér Patakra és részt vesz 1527 m ájus 12-én rendjének o tt m egtarto tt 
provinciálist választó konventjén, de* lelkét m ár m egérin tette a reformáció 
üzenete és valószínűleg 1528-ban a m ár ugyancsak evangélikus Kopácsi Is t
ván gvárdiánmal együtt szívve'-Iélekkel a lutheri reformáció szolgálatába áll. 
Amikor 1530-ban Sárospatak új ura, Perényi Péter hazatér, a kolostor m ár 
feloszlóban, Sárospatak népe pedig a lutheri refom ácö híve és a w ittenbergi 
példára kialakulóban az evangélikus gyülekezeti élet. — 1531-ben Kopácsi 
István — talán éppen . Sztárai Mihály segítségével — latin iskolát létesít 
a  kolostor üresen m aradt épületében és m egveti a későbbi kollégium alapját. 
Sztárai Mihály pedig mint harcos igehirdető térít az evangéliummal. — 
A hagyomány szerint házasságra lépett, de hamarosan özvegységre jutott. 
Valószínűnek látszik, hogy 1543-ig Sárospatakon hirdeti az evangéliumot és 
ekkor indítja, kényszeríti őt valami —• előttünk ismeretlen — ok és belső, 
lelki döntés Patak elhagyására. Ebben az összefüggésben egyesek özvegy
ségének szom orúságára, mások urának, Perényi Péternek a  H absburg-király 
fogságában sínylödése feletti m egkeseredésére gondolnak, mint olyan m otí
vumra, amely őt Patakról messzire, török hódoltsági terü letre viszi. M eg
győződésünk szerin t azok járhatnak legközelebb az igazsághoz, akik azt s e j 
tik, hogy Isten szolgálatában való ú tként kellett újra Mohács vidékére t é r 
nie, hogy lelkében Ezékiel próféta könyve 37. fejezetének látom ásával Krisz
tus eszköze legyen abban, hogy Mohács vidékén „ha nem is az elesettek 
csontjai, de a  tó g ázo tt m agyarság és keresztyénség lelke új életre keljen".
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Valószínű, hogy ugyanazt az utat teszi m eg most is, m int 1526-ban, de most 
a mennyei Király ügyéért, a  győzelem bizonyosságával indu! a harcba! Sztárai 
Mihály 1544-iől a  baranyamegyei Laskó községben lelkész és innen kezdi m eg 
szen t buzgósággal azt a  térítő  és egyházszervező m unkát, amelynek ered
ménye az ősi pécsi püspöki m egye területén élő m agyarságnak evangeüzá- 
lása; Baranyában, Tolna és Somogy egy részében, valamint a Drávántúli 
Szerém várm egyében 120-nái több evangélikus egyházközség (kb. 300 köz
ségben, 100.000-et jól meghaladó lélekszámmal!) tekinti néhány év alatt 
Sztárah  reform átorának és püspökének.

A ma is élő hagyomány szerint Sztárai Mihály a csendes esti órákban 
a templom dombjáról hegedűszó mellett messze hallhatóan kezdte énekeim 
sa já t szerzeményű, m agyar ritm usokba szedett zsoltárait és amikor a népet 
odagyüjtötte. prédikálta, az  evangéliumot, miközben tám adta és cáfolta a 
pápás tévelygéseket. Térítő prédikációi közben nem  egyszer életveszélyes 
fenyegetésben is része volt a pápás tanításhoz egy ideig m ég  ragaszkodók 
részéről. — A szerémm egyei Valpó községben 1551-ben ta rto tt zsinata tekin t
hető Sztárai. térítő m unkássága csúcspontjának. Teljes győzelmet aratva itt 
a m ég egyházkerületében található pápás papokon, ezek kénytelenek elmene
külni és átadják az egész munkam ezőt a diadalmaskodó lutheri reformációnak.

1553-tól Tolnán, majd 1558-tól ismét Laskón működik. Jellemző ennek 
a kiváltképpen való harcos, .igehirdetőnek gyakorlatiasságára az. az e ljárás ' 
mód, ahogyan felhasználja pl. Tolnán egy időben azt a helyzetei, .hogy az  
ottani templomot közösen használják a  pápás tanítás és az evangélikus hit 
követői. A korábban miséző domonkosrendi pap prédikációjára elküldi egy-két 
diákját, akik szinte szóról-szóra leírják annak beszédét és e jegyzetek fel
használásával egy óra múlva Sztárai kezd prédikálni és prédikációjában nyom 
ban tám adja és megcáfolja az ellenfél állításait: •— Különösen is élesen el
ítéli a  mise-áldozatot és kemény szavakkal harcol a pápás" papság, szerzetes
ség  ellen. — Fáradhatatlan a  tiszta  evangélium szolgálatában, amelyben a 
Szentlélek tüze és szegény m agyar népének forró szeretete  serkenti szün te
len. — M egem lítjük azt ,is, hogy a  tiszta lutheri tanításhoz .kezdettől fogva 
mindvégig híven és állhatatosan ragaszkodó Sztárai Mihály működési te rü 
lete a .S zerém ség  evangélikus papjain keresztül kapcsolatba került a szigorú 
lutheránus Flacius Illyricus-sal, akinek hatása bizonyára csak m ég jobban erő
síte tte  Sztárainak az Ágostai Hitvalláshoz, a lutheri reformációhoz való tuda
tos hűségét.

Evangélium-szolgálata csupa agilitás; nyugtalansága, sok-sok utazása 
az evangélium ért való! — 1563-ig tehető laskái működési idején m egfordult 
Gyulán is, ső t Debrecenben is járhatott, Laskói és tolnai éveiben jó néhány 
zsoltárt feldolgozó énéke született, amelyek közül többet H uszár Gál nyom ta
to tt ki M agyaróvárott, am inthogy ő nyom atja .ki 1559-ben Sztárainak „Az 
igaz papságnak tüköré" c. kom édiáját is, amelyben a tré fá t és a gúnyt is 
ügyesen felhasználja a  pápás tévelygések leleplezésére. — Ez a  műve méltán 
tekinthető a m agyar dráma kezdetének. Komédiájával is tanít és térít, persze 
a kifejezésbe!! formát nem szabad a mai ember gondolkodásmódjával és eszté
tikai m értékével értékelni. — Valószínű, hogy páduai egyetemi tanulmányi 
idejéből — zenei képességének kiművelése mellett — színművészeti ism ere
teket is hozott magával ez a  gazdag lelkiségű pap, aki abban is Luther hűsé
ges tanítványa, hogy a m űvészeteket is Annak a  szolgálatába igyekszik állí
tani, akinek ajándéka az em ber szellemi életének ez a  m egnyilatkozása is. — 
(Sztárai hatását és komédiájának felhasználását m utatja a kálvinjizmust szati- 
rizáló „Disputatio Debreoienensis, seu comoedia válaszutina i’iu s tra ta , am ely
ben a névtelen szerző az előbbi pápájának a szerepébe ü ltetett Meliuszon ü ti) 

1557-ben, Tolnában írja  Athanasius püspökről szóló histcriás énekét 
-(„História de vita beati Aíbanaaü Alexandriae Episcopi fidelissimi"), amelyben 
sa já t viszontagságos élete is tükröződik, de m ég inkább figyelemre m éltó a
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-párhuzam Athanasius és Luther között, akit az igaz httben. való állhatatos-' 
sá lb a n  szintén az Ü r Isteni „ tarto tt oltalmával" és azért „nem méné hátra 
{iz°igazságban“. Luther szoigá&atának köszönhetjük mi is, hogy a Szentlélek 

kihirdettetíe az egy igazságot, az Ür Jézus K risztus által az váltságot,
‘ xpellyel hátra ve le  minden hamisságot, hogy pénzen ne  adjon m ár a  pápa * 
-v áltságot“ . — 1560-ban Laskón írja m eg  „H istória Grammecus Thamás érsek
nek az igaz hitben való állhatatosságáról" c. históriás énekét, amelyben m eg
ragadó  erővel énekéi m eg a  Luther M árton prédákálásával Isten tiszta igé jé
nek a világosságára eljutott angol szolga-társának m ártírhalálát, amelyből 
Krisztus egyházának új m agvetése sarjad t elő.

Harcos térítő  m unkája közben írja  (1549-ben, „tar papokkal való nagy 
ütközetében") „Szent Illyésnek és Ákháb királynak idejében le tt dolgokból" 
szerzett bibliás énekét, melynek eseményei „ez mostani időbeli dolgokhoz igen 
■Hasonlatosak" (I. lvir. 17. lej.!); valamint „Az Holofemes és Judit asszony 
históriája" c. bibliás énekét, amely ugyancsak Isten igéjéből való biztatás 
az evangélium népének, hogy „ö  fe z e n  nekünk az mi nagy bajvívónk, — 
megszabadít minket minden ellenségünktől", amint ez „az nagy Ür Istennek 
csodatéie'ével" olyan szemmel láthatóan lett valósággá a Kriszi is ügyének 
a  pápásokon való győzelmében.

Éppen mint az evangélium prédikátora, mint harcos igehirdető, egyúttal 
a z  evangélikus egyházi éneknek is egyik legihletettebb m unkása Sztárai 
Mihály. 16 zsoltár-feldolgozása közül c sjk  a  legism ertebbet említjük: „Mely 
igen jó az Ür Istent dicsérni" (92. Zsolt, félidőig., 5. ének a Kér. Énekes - 
könyvben), amelyet m agyar evangélikus templomainkban buzgóm énekelünk. —r 
Bensőséges, személyes lutheri .kegyessége szólal, m eg „H álaadásunkban Rólad 
emlékezünk", a  karácsonyi „Minden em bereknek mi öröm et mondunk", a bűn
bánati: „Mennyi sokat szól az Isten embernek" énekében, amelyek ugyancsak 
m éltán kívánnak helyet az éneklő evangélikus gyülekezet élő értékei között.

Miért hagyja el Sztárai Mihály 1563-ban Baranyát, áldott térítő  és egy- 
házépító m unkásságának színhelyét? — Biztosan nem tudjuk; — legfeljebb 
sejthetjük, hogy a tem peramentumos, talán hirtelenharagú ember vélt é rzé
kenységénél mélyebb oka Lehetett erre: minden valószínűség szerint a  lutheri 
hitvalláshoz való szilárd ragaszkodása, amely egyre inkább szolgál a  jelente 
kéző helvét iránynak támadási célpontul, amely viszont m egkeseredést, m eg- 
{áradást válthatott ki Sztáraiból. . .

Az öregedő Sztárai Mihály ú tja  ismét visszavisz Sárospatak felé;
— egyesek szerin t itt működik 1564-ben —, de erről semmi pontos adatot 
nem ismerünk. 1565-ben m ár pápai lelkész, valószínűleg az enyingi Török- 
család pártfogása folytán került ide a buzgó lutheránus Sztárai Mihály 
{Meiiusz 1565-ben, Wiittenberggel egy kalap alá fogva, „fél-pápistának" g ú 
nyolja az Ágostai Hitvalláshoz hű evangélikus Pápát!). — Mint hitvaffláshű 
pápai evangélikus Lelkésznek, innem látszik lehetőség 1570-ben, illetve 1574- 
ben is arra, hogy a soproni m agyar evangélikus Leíkészi állást elnyerje, de 
a rem énység nem válik valóra. Egyesek szerint 1575-ben halt volna m eg  
Pápám. — Bornemisza P éter azonban „Negyedik része az evangéliumokból és 
az épistolákbó! való tanúságoknak" c. (930 levél, vagyis 1860 lap terjedelmű) 
könyvében, amelyet 1575 után kezdett sajtó alá rendezni és amelynek nyom 
tatásával 1578 pünkösd táján végzett, a  910. levélen m ég úgy ír Sztárai 
Mihályról, mint élő emberről ( „ . . .n o h a  értelm es és tudós em ber és sokat 
épített M agyarországban: de őtet is m egbírja néha a harag, néha az bor 
i s . . . " ) .  Ha 1578 tavaszán már nem  élt volna Sztárai a  pontos Bornemisza 
bizonyára kijavította volna nyom tatás közben a  fentieket és m egem lítette _ 
volna, hogy Sztárai már elhunyt. 1576— 1578-ban még él tehát Sztárai Mihály 
és nagv a valószínűsége, hogy 1578-ban, esetleg 1579-ben hívja haza az Ü r 
m egfáradt, hűséges, öreg  szolgáját. — Az alapos képzettségű evangélikus 
teológusra, a 6zent szenvedéllyel harcoló térítőre, a tiszta  evangélium prédi
kátorára, a kiváló egyházszervező püspökre, az áhítatos énekek szerzőjére;
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m agyar nyelvünk irodalmilag képzett művészi toliforgatójára, elesett népünk
nek igaz barátjára  és örök élet beszédével tápláló felemeló'jére, K risztus jó> 
vitézére, egész életének Isten-szolgálatára m éltán illik Ap. csel. 20, 24-nek 
vallomása, amelyre hálaadással mond ma „ám en“-t az egyháznak a  törödel- 

     mes hit alázatával magába tekintő népe.
* *  *

A H uszár Gálról és Sztárai Mihályról való emlékezés órájában az eg y 
ház Ura m egkérdez bennünket — az egyháznak m agyar földön mai pásztorait 
és mai népét —: él-e az töretlen Krisztus-hit mibennünk, amely az ő életüket,, 
m unkásságukat hordozta?! — Hová lett gyülekezeteink életéből, templomaink 
istentiszteleteiből az a m agával ragadó, belső erővel teljes evangélikus-lutheri 
kegyesség, amely H uszár Gál énekeskönyvéből árad?! — Hol van a  tisz ta  
evangéliumnak az a diadalmas, hódító erejet, amelyet Sztárai Mihály élete- 
m unkája m utat?! — Hová le tt a  FelsődunameUék — H uszár Gál idejében 
hatalmas — egyházkerülete és hová lett az Alsóduna és Dráva m entének 
— Sztáiai Mihály idejében győzelmes — egyházkerülete?!. . .

Az evangéliumért való szívbéli hálaadással és .az evangélium drága, 
ajándékainak eltékozlásáért való őszinte bűnbánattal: „K önyörögjünk az Is ten 
nek szent Lelkének, Bocsássa ki m agas mennyből az ő világát, Vegye el m i 
szívünknek minden homályát, H ogy érthessük Istenünknek mindenben ak a 
ra tjá t!"  (H uszár Gál I. 339. levélen) — Istenünk akarata pedig ez: „ Ú j u l j a 
t o k  m e g  K r i s z t u s b a n !  (E f. 4, 23.)

Dr Jánossy Lajos.
( J e g y z e t :  A fenti anyag felhasználásával könnyen tartható  — a gyü

lekezeti helyzet és szükséglet sz e r in t,— olyan előadás is, amelyik inkább csak 
az „életrajz" ism ertetését tekinti feladatának és így vonja m eg a tanulságot.)
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fl gályarabob elindításának kétszázhetvenötödik évfordulójára
A harm incéves háborúnak véget vető vesztfáliai békekötés vallásügyi 

rendelkezéseiben m ár jelentkezik a  tolerancia szelleme. A békekötésnek azon
ban jelentős fogyatékossága az, hogy rendelkezései nem vonatkoznak a c sá 
szár ausztriai örökös tartom ányaira. S miután 1. Rákóczy György III.'F e rd i- 
nánddal Linzben különbékét köt (1645), M agyarország sem részesülhet köz
vetlenül a veszfáliai béke áldásaiban, a békét biztosító hatalmak védelmében. 
Ennek következtében az örökös tartományokban, Sziléziában és M agyar- 
országon a H absburgok szabad teret nyernek ellenreformációs intézkedések 
foganatosítására és végrehajtására.

I. A pozsonyi vértörvényszék létrejötte. Az a katholikus ellenhatás, mely 
hazánkban a  reformáció terjedésével szemben annak megindulásától kezdve 
több-kevesebb erővel újból és újból megnyilatkozik, í. Lipót uralkodása ide
jén éri el tetőpontját. Akkor tehát, amikor a protestánsok vallásszabadsága 
a bécsi, nikolsburgi és linzi békekötések vallásügyi törvényeiben m ár ele
gendő mértékben biztosítottnak látszik. I. Lipót, aki papnak készült, korm á
nyával, a kathoükus m ágnásokkal és a  katonasággal egyetem ben teljesen, 
a jezsuiták kezében van s minden vágya az, hogy egész birodalmában az egy 
ősi vallás, t. i. a római katholikus álljon vissza. A klérus befolyásos tagjai,. 
Szelepcsényi G yörgy esztergomi érsek, Kollonics Lipót bécsújhelyi püspök és 
a jezsuiták a vakbuzgó császár uralkodásában észreveszik a  hasonlíthatat
lanul kedvező alkalmat a protestantizm usnak az .eddigieknél is fokozottabb 
mértékben való üldözésére, tűzzel-vassa! való irtására. Bársony György váradf 
püspök 1671-ben m egjelent „Veritas toti mundo declarata" című könyvében 
m ár egészen szemérmetlenül hirdeti, hogy a. király ,a protestánsokat o rszág á -



lián m egtűrni nem tartozik, m ert — írja Bársony — a protestánsok szabad 
vallás gyakorlatának alapját képező békekötéseket erővel csikarták ki a király- 
tó' és az o rszág  rendéitől, továbbá sem ezek a békekötések, sem az azokat 
megerősítő törvénycikkek nem az ország rendelnek általános m egegyezésével 
készültek, m ert a római katholikus főpapság azoknak m indenkor ellentmondott; 
végül, hogy a  protestáns felekezetek maguk is eltértek eredeti hitvallásuktól. 
ILzidőtájt Erdély aranykora, a2 áldozatos hitű Bocskayak, Bethlenek s a nagy
hatalmú Rákóczyak kora m ár a múlté csak. II. Rákóczy G yörgy szerencsétlen 
lengyelországi kalandja végrom lás szélére sodorja o rszágát. Erdély hanyat
lása  és a török hatalom összeomlása pedig a protestantizm us teljes kiszolgál
ta to ttságát s  a rekatholizáló buzgalom szabad folyását eredményezi. Kapóra 
jön Szelepcsényiéknek az éppen ezidőtájt kipattant W esselényi-féle összeeskü
vés is. Bár ennek fejei és kezdeményezői mindnyájan katholikusok voltak 
s  az ügy törvényszéki tárgyalása az 1671-ben történt utolsó kivégzéssel be
fejeződött, most célszerűnek látszik az összeesküvés m egindításával és fel- 
szításával p rotestáns lelkészeket és tanítókat vádolni, őket törvényszék elé 
állítani és m egbüntetni. Ezért állítják fel a pozsonyi rendkívüli törvényszéket 
■fdelegatum judicium) s így szakadnak rá  a magyar protestantizm us életére 
a „gyászévtized'1 (1671— 1681.) leírhatatlan keserűségei és borzalmai.

II. A pozsonyi vértörvényszék működése. A politikai összeesküvés m eg
torlásának álcája alatt létesített rendkívüli törvényszék hírhedt munkájával 
Szelepcsényi érsekprím ás a hazai protestáns papság kiirtására törekszik. M ár 
1673-ban 33 protestáns papot és tanítót idéz meg Pozsonyba a törvényszék 
elé, a császár és a  katholikus vallás m egsértésével, valamint hazaárulással 
vádolva őket. A koholt vádakkal szemben való védekezés lehetőségétől m eg 
fosztott és válogatott kínzásokkal gyötört vádlottakat ez alkalommal annyira 
megfélem lítik, hogy közülük egy á tté r a katholikus vallásra, a többi pedig 
té rítvény t ír alá, melyben vagy a  papi hivatalról való lemondást, vagy pedig 
.a szám űzetést vállalja.

De ez csak előjátéka a törvényszék további kegyetlenkedéseinek. 1674 
m árcius 5-ére Szelepcsényiék m ár az egész ország területéről rendelik a 
 törvényszék elébe a protestáns papokat és tanítókat, ideértve a török hódolt- 

ágbelieket is. A 700 megidézettből 284 evangélikus és 62 reform átus m eg is 
jelenik Pozsonyban. M egint elhangzanak a  legképte'enebb vádak; a  római 
katholikus vallást ócsárolták, minden katholikust s így m agát a császárt is 
hitszegüknek, istenteleneknek és pápista ebeknek nevezték, a  szószékről a 
népet ellenük lázadásra izgatták, a  templomokat m egszentségtelenítették, az 
oltárokat széthányták, az ereklyéket m eggyalázták, a  rebellisekkel összekötte
tésben állottak, M agyarországot török járom  alá akarták juttatni, a  töröknek 
felajánlották, hogy felveszik a mohamedán vallást stb. E vádak alapján egy 
"havi tárgyalás u tán valamennyiöket halálra ítélték, m iután az ügyüket kép
viselő három védő védőbeszédét a  törvényszék egyszerűen figyelmen kívül 
hagyja. S ez nem is történhet m ásként, amikor a vádlók egyben bírák is. 
A cél azonban m ost sem  egyéb, m int a vádlottak megfélemlítése és az, hogy 
ennek következtében az imént em lített térítvények valam elyikét aláírják. 
Csaknem százan vannak, akik nem írnak alá térítvéniyt és m indvégig készek 
hordozni a K risztusért vállalt keresztet. De a büntetésképen rá juk  szakadt 

• szenvedések és kínzások ezek közül is sokat m egtörnek, szökésre vagy 
térítvényadásra kényszerítenek. S m iután a halál már ekkor is tizedeli sorai
dat, végül is körülbelül h a t v a n a m  m aradnak olyanok, akik kiállják ezt 
a próbát is. Kocsi C sergő Bálint pápai rektor, gályarab „N arratio brevis de 
opressa lib e rta te . . . “ című müvében, mely a gályarabok szenivedéstörténeté- 
nek  legbecsesebb kútfője, megkapóan indokolja, hogy a  m indvégig állhatato
sak  miért nem  írtak alá térítvényt: „Először is az ellenfél ebben az  ügyben 
K risztus ellen tám adt, az Ö dicsőségét .igyekezett minden módon és eszköz
zel, azokkal a veszedelmes térítvényekkel is elhomályosítani és az  Evange-
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l iu m  tan ításá t M agyarországból k iir ta n i... Aztán, ha a térítvényeket a lá
írják , vala, maguk is elismerik magukról, hogy lázadók, m ert ez m ég a térít- 
vények későbbi, szelídített, szövegében is bénme lappangott. Továbbá m eg
szegték  volna lelkipásztorrá szentelésükkor letett esküjüket. Ha akár hivata
lukról lemondanak, akár külföldre vándorolnák, alkalmat adtak volna az ellen
félnek, hogy elhagyott gyülekezeteikre rögtön rá tegye  a kezét. M ekkora 
hűtlenség le tt volna ez Krisztus és az egyház fránt! H a a lelkipásztorok egy 
szer elismerik magukról, hogy lázadók voltak, ezen .a címen valamennyi gyüle
kezetre rá  lehetett volna sütni a  lázadás bélyegét azzal az okoskodással, hogy 
ha a vezetők rebellisek, a  vezetettek  is azok. És így az egész országra rá - 
háram lott volna a büntetés sú ly a . . . “ (Révész Im re fordítása.) Ebből is 
nyilvánvaló tehát, hogy mi az, am iért a gályarabok minden szenvedést vállal
nak, s mindenüket, még életüket is készek feláldozni. Nem egyéb ez, mint 
Krisztus, az egyház s a haza legszentebb ügyének hűséges szolgálata.

Hogy ezeket is m egtörjék, legnagyobb kínzójuknak, Kollonics Lipót 
püspöknek javaslatára a m agyar jogban eladdig ismeretlen büntetésm ódot, 
a gályarabságot szabják ki rájuk. Elindítják tehát őket a dunántúli várbörtö
nökből irtózatos szenvedésekkel teljes úton a végső m egpróbáltatás: a  nápolyi 
gályák felé. De ide már csak a szenvedők fele érkezik m eg. A többiek közül 
néhányan m ár útközben holtan dőlnek ki a menetből, néhányan pedig m eg
szöknek, vagy a trieszti és buccarii börtönökbe kerülnek. H a r m i n c  protes
táns hitvallót adnak el tehát fejenként 50 aranyért a Nápoly melletti spanyol 
gályákra evezős rabszolgákul, m int valami cégéres gonosztevőket, hogy it t 
félmeztelenen az evezőpadhoz láncolva forró nyárban, hidegben, viharban 
korbácsütések csapásai alatt végkim erülésig mindennél súlyosabb rabszolga- 
m unkát végezzenek. A börtönélettői am úgy is a  végsőkig elcsigázott h it
vallókra további szörnyű szenvedések szakadatlan sora várt a gályákon, de  
több külföldi protestáns hatalom közbenjárására, főként a  belga és holland 
szövetséges rendek bécsi nagykövetének, Bruininx Hamelnek fellépésére üt 
a  szenvedők szabadulásának órája. A gályákról (24-en) és a nápolyi börtönből 
(2-en) m ég a diplomáciai folyamat végérememetele előtt, 1676 februárjában 
szabadulnak R u y t e r  M i h á l y  áldott emlékű holland tengernagy érettük ' 
való erélyes kiállása következtében, aki m eglátva az agyongyötört hitvalló- 
kat, így szól: „Valamennyi győzelmem között egy sem okozott nekem annyi 
örömöt, mint Krisztus ezen ártatlan szolgáinak az elviselhetetlen járom  alól 
való megszabadítása,"

A pozsonyi vértörvényszék m unkájának csődjét m ulatják  a bekövetkező 
események. Nem kétséges ugyanis, hogy a  vértörvényszék kegyetlenkedései is 
hozzájárulnak annak az elkeseredésnek a fokozásához, amelytől ndíttatva a  
m eggyötört m agyarság  erdélyi és török segítséggel ism ét fegyvert ragad az 
elviselhetetlen önkényuralom letörésére. Megindulnak a  hosszantartó kuruc- 
labanc csatározások, sok bajt okoznak az országnak, de a kiváló evangélikus 
yaílású kurucvezér, Thököly Im re gróf sikeres hadműveletei ismét az alko t
m ányosság és vallásszabadság biztosítására kényszerítik a császárt.

Bizonyos, hogy a vértörvényszék mérhetetlen károkat okozott a hazai 
protestantizm usnak, de az sem  lehet kétséges, hogy a gályarabok örökké 
sugárzó  példam utatása felbecsülhetetlcnül drága m agvetés az egyház szá 
m ára, mely a később is újból és újból feltámadó üldöztetések és m egpróbál
tatások idején termi m eg gyümölcseit. Amit elárvult családjuknak és gyüle
kezeteiknek Bátotkeszi István gályarab Triesztben szerze tt énekverse szerint: 
üzennek, minden korok minden hívője szám ára időszerű üzenet marad: 

M aradj m eg m indvégig Krisztus vallásában,
Az melyet tanultál, ne állj hátra abban,
Ne gondolj bár kárt vallj minden jószágodban
Higyjed együtt leszünk Isten országában.

 Dr Szilády Jenő.
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Zinzendorf és a herrnhuti testvérgyülekezet
Kétszázötven évvel ezelőtt született Zinzendorí Miklós Lajos, a herrnhuti 

testvérgyülckezet*inegalapítója. Egyénisége és m unkájának ma is élő hatásai 
olyan jelentőssé teszik az evangélikus egyház s általában a keresztyén kegyes
ség történetében, hogy a róla való megemlékezés magyarországi evangélikus 
egyházunkban is indokolt.

A kornak, melyben Zinzendorí élt és munkálkodott, az általános szellemi 
és vallási képéi különböző elemek jellemzik. A 18. század elején Német
országban még érezhető volt a 30 éves háború következtében elterjedt egyházi 
közömbösség, mely irtózott a felekezeti harcoktól, s e helyett a .békességet, 
az egymás n gérlésé! kereste, még ha ez több fontosnak tarto tt tanítás 
mellőzésével já r is. Ennek a hangulatnak — legalábáb is a tanítás h á t
térbe szorítása terén —  sok tekintetben megfelelt a pielizm usnak  nevezett val
lásos irány, amely Halléban, Francke vezetésével, éppen ekkor ^élíe virág
korát. Másrészt ugyanekkor már curópaszerte erősen bontogatta szárnyait a 
felvilágosodás néven ismert szedetni irány. Ez vallásos vonatkozásaiban is 
az ész jogát hangoztatta, s a keresztyén hit tartalm át az észszel összhangban 
levő, főképen erkölcsi jellegű tanításokra zsugorította össze. Ezzel szemben 
az evangélikus egyházban élt még a tiszta bibliai tanításhoz szigorúan ragasz
kodó oi'ihodoxia szelleme is. Ez adta pl. Zinzendorí idősebb korlársának: 
Bach János Sebestyénnek is muzsikájához a mélyebb tartalm i ihletést. Végül 
ez az idő m ár a rokokóba  átmenő barokk szellemnek a kora, amely különö
sen az érzelmeket sokszor természetellenesen túlhajtott édeskés és cikornyás 
form ában igyekszik kifejezni. Ezek a szellemi hatások Zinzendorí' egyénisé
gének a kiform álódásában is érvényesülnek. A felvilágosodás ugyan még in 
kább csak ösztönös s nem tudatos ellenefordulásban; a többi azonban pozitív 
alakító tényezőként.

Zinzendorf élete. A Zinzendorí grófok családja Alsó-Au szil-iából szárm a
zott. B 'rlokuk központja közvetlenül a m agyar ha tá r mentén fekvő Poliendorf 
volt (címűk: H err und Gráf ven Zinzendorf und Pottendorf). Innen érthető, 
hogy a család egyes tagjai Ny ugat-M agyarországon is fel-felbukkantak. Közü
lük többen a reform ációnak is lelkes híveivé és pártfogóivá lettek. Zinzendorf 
Miklós Lajos nagyalyja az ausztriai protestánsok üldözése miatt néhány évre 
Sopronba költözőit; vele volt itt György Lajos nevű fia is, ennek lett később 
á  fia Miklós Lajos. Sopront azután egy úrnapi körm endiéi tám adt összetűzés 
következtében hagyta el a család, s ekkor költöztek előbb Bajorországba, 
majd ulóbb Szászországba. (Payr S.: Zinzendorf és Sinzendorf grófok Sopron
ban. 1937-1 Még egy másik magyarországi vonatkozást is érdem es Zinzen- 
dorffal kapcsolatban megjegyeznünk. Zinzendorfnak egyik legismertebb, 1734- 
ből származó arcképét ugyanis valószínűleg Kupeczky János festette. Kupeczky 
a pozsonymegyei Bazinban született, hitük m iatt Csehországból kivándorolni 
kényszerült szülőktől. Ö maga később Nürnbergben élt, és származása s hite 
révén igen közel állott a herrnhutiakhoz. Ezért szinte természetesnek tarthat
juk, hogy Zinzendorffal megismerkedett.

Zinzendorf aly ja  a szász királyi udvarban, Drezdában m iniszteri tisztsé
get töltött be. Itt született Miklós Lajos nevű fia 1700 m ájus 26-án. Alyja 
azonban röviddel fia szü'etése után  meghall, anyja pedig utóbb ú jra  férjhez 
ment s Berlinbe költözőit. Fia nevelését ekkor nőtestvérére és édesanyjára 
bízta. A nagyanya és nagynéni a gyerm eket a Spenertől kapott ösztönzések 
alapján  a pietizmus szellemében nevelték. (Némelyek állítása szerint Spener 
volt a gyermek egyik keresztapja, az anyakönyvben azonban az ő neve nem 
lalálható. Spener ekkor m ár nem volt Drezdában, de a grófi családdal levele
zést tartott fenn.) Ez a nevelés bizonyos nőies vonásokat fejlesztett ki Zinzen- 
ílorf egyéniségén, de egyúttal leikébe o lto lla a Megváltó iránti lelkes szeretetet 
(ez később néha erősen érzékics form ákban nyilatkozott meg). A pietisla
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nevelés hatása még inkább megruivekedett akkor, am ikor tíz éves korában 
Francke hallei Paedagogium ába került. Már itt feltűnt eleven, nem egyszer 
szertelen és makacs természete, valam int szervezőképessége. Néhány barátijával 
— köztük volt valami Jony (?) nevű magyar is — zárt közösséget szervezett 
s ebben komoly dolgokról tanácskoztak és terveket szőttek. E z 'vo lt mintegy 
az előfoka a később alapított „m ustárm ag-rend“-nek. Halléban érlelődött meg 
benne az a vágy, hogy a Megváltó szolgálata érdekében teológiát tanuljon. 
A családi tanács, főleg gyám ja, azonban hallani sem kart .erről, s úgy ha tá 
rozott, hogy az állami szolgálatba lépés érdekében jogot kell tanulnia. Így 
került 10 éves korában a wittenbergi egyetemre. Itt jogi tanulmányai mellett 
megism erkedett az orthodox teológusokkal is, akik örökös harcban álltak a 
haliéi pietistáklcal. Zinzendorf azonban rájö tt arra, hogy ezek is komoly szán
dékú keresztyének, ezért arra  törekedett, hogy az ellenfeleket kibékítse egy
mással. Ezt az igyekezetét azonban éppen a családi tanács hiúsította meg. 
Három  évi wittenbergi tanulás u tán  az ifjút az előkelő családok szokása sze
rin t a világ, megismerése és tapasztalatok gyűjtése végett külföldi ú tra küldték 
(Xavabersreise). Útban Hollandia felé, a düsseldorfi K éptárban egy olasz festő
nek, művészi szempontból egyáltalában nem kimagasló képe ragadta meg. 
A kép a szenvedő Megváltót ábrázolta, ezzel a  latinnyelvű felirattal: „Ezt 
lettem én érted -— mit teszel le értem?** Ez a kérdés mélyen megindította az 
ifjú Zinzendorf lelkét, s most m ár erősen eltökélte magában, hegy életét a 
Megváltó szolgálatának szenteli.

H ollandiában mély hálást te lt rá a reform átus tem plom ok és istentiszte
letek minden barokk cikornyatól m entes egyszerűsége. Párizsban sehogy sem 
tudott beleilleszkedni a lazaerkölcsű nagyvilági társaságba. Viszont itt ismerte 
meg a róm ai egyháznak közéleti hatalm át és befolyását. Egyházi körökkel is 
megismerkedett, s meglátta, hogy a római egyház látszólagos külső .egysé
gét is belső ellentétek, harcok bontják meg. A nagybefolyású jezsuitákkal 
szem benállónak a janzenisiák, akiknek a kegyessége több rokon vonást m uta
tott a pietistákkai. Ekkor ugyan a janzenizmus m ár végérvényesen meg volt 
bélyegezve, m int veszedelmes tévelygés („Unigenitus“ -hulla, 1713), de még 
mindig akadlak olyan nagytekintélyű hívei, mint Noailles (ejtsd: noaj), Párizs 
bíboros érseke. A vele való találkozás Zinzendorfra különösen mély hatású 
volt. Igen megszerette a művelt és komoly kegyességű egyházi férfiút, aki 
viszont kísérletet tett arra, hogy Zinzendorfőt a r. katolikus egyháznak nyerje 
meg. Ezt azonban Z. határozottan elutasította, Hzzal az indokolással, hogy 
a róm ai egyházban igen kevés az érsekhez hasonló komoly keresztyének 
száma, ,s az egyház ezek ellen is kardot ránt. A bíborossal Z. továbbra is 
baráti kapcsolatban m aradt. Ezek a  tapasztalatai megerősítették Z.-ot abbán 
az igyekezetében, hogy minden felekezetben meglássa az igazat és jót, és a 
komoly keresztyéneket felülemelje a pártoskodó torzsalkodásokon hogy egv- 
mást testvérüknek tekintsék.

Hazatérése után, 21 éves korában, családjának kívánságára állami hiva
talt kellett vállalnia, s így Drezdában udvari és igzságügyi tanácsos lett. 
H am arosan meg is házasodott. Egyik barátjának, Reuss grófnak a nőtestvé- 
rét, E rdm uthe D orottyát vette feleségül, m iután első választottjáról, egy 
unokatestvéréről, éppen barátja  javára  mondott le nagylelkűen. Feleségében 
ugyancsak a pielizmius szellemében kegyes, őt törekvéseiben megértőén tám o
gató élettársat nyert. Erős Ágost szász király drezdai udvarának kicsapongóan 
ledér élete nem volt ínyére a fiatal házaspárnak. Kerülték is a lazaerkölcsű 
előkelőek társaságát; viszont Zinzendorf lakásán' vallásos összejöveteleket 
tartott, s ezelket egyre nagyobb szám ban látogatták egyszerűbb emberek is. 
Majd névtelenül kiadott újságban élesen kezdte bírálni a társadalm i és egy
házi állapotokat, a  felvilágosodás cinikus és frivol szellemét. Mindezek m iatt 
udvari körökben egyre fokozódó ellenszenvvel nézték „rangjához nem illő** 
tevékenységéért, s különféle pletykák, rágalmak tették egyre nehezebbé hely-
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■zelél. A drezdai udvar és környezete sehogyan sem látszott alkalmas terület- 
•,iek Zinzendorf vallásos-közösségi törekvéseinek megvalósítására. Azonsam 
1 7 2 2 -ben egy váratlan esemény új irányt adott Z. életútjának.

Zinzendorf atyai örökségéből a szászországi Lausitz tartom ányban b ir
tokot vásárolt s ennék lelkészéül a „négy testvér szövetségének" egyik tagját: 
Rolhe Andrást tette meg. 1722 nyarán  Rőtbe így  Morvaországból kivándorolt 
és sokfelé hányódott (Magyarországon is járt! ácsmestert: Dávid Christiant 
(Keresztéi)') m ulatta be a grófnak. Ez a rra  kérte Z.-ot: adjon neki és még 
néhány társának, akik hazájukban a hitük miatti üldöztetést m ár nem bírják, 
menedéket. Z. megengedte, hogy ezdk morva „testvérek" birtokán, a Hutberg 
tövében letelepedhessenek. Nemsokára meg is érkeztek a menekültek s fel
épült az első egyszerű ház, amelyet követett a többi, s így született meg a 
„ Ile rrn h u t“ -nak (az Cr oltalm a) nevezett telep.

H erm hut alapítói a cseh (-m orei) testvérközösség németnyelvű csoport
jához tartoztak. A „cseh testvérek" a husziták m aradványai voltak, de a 15. 
század óta bizonyos átalakuláson mentek át. A római egyháztól elszakadva, 
külön gyülekezetekbe szervezkedtek, ezeket szigorú fegyelemmel igyekeztek 
a méltatlanoktól tisztán tartani. Magukat „a testvérek közösségének" (jednotá 
bralrská, unitas fratrum.) nevezték. Egy volt róm ai pap közvetítésével a val- 
denseklöl átvették a meggyőződésük szerint eredeti őskeresztyén' püspöki 
hivatalt, s ezt nagy hagyománytisztelettel őrizték és adlak tovább. A refor
mációval rokonszenveztek ugyan, de —■ önállóságukat féltvén — nem  olvadlak 
(bele. Mégis, hogy az állandó üldöztetéssel szemben némi védelmet nyerjenek, 
utóbb elfogadták a lényegében lutheri jellegű Conifessio Bobemicát is. A fehér- 
hegyi csata (1621) u tán  azonban a testvérek egyháza nyilvánosan megszűnt. 
Sokan' kivándoroltak, Lengyelországban egyik ága önállóan élt tovább, itt még 
ti püspöki hivatal is fennm aradt, .— de a  hazai cseh testvérek ulo’só püspöke 
az ugyancsak menekülésre kényszerült Comeníus volt. Az otthonm aradottak 
mégis szívósan ragaszkodtak hitükhöz, de egyre morzsolódtak. Ezek közül 
kerültek ki tehát H errnhut alapítói.

H errnhut egyre növekedett; nemcsak Morvaországból jöttek oda ú jabb 
m enekülők, hanem Németországból is odaseregletlek mindenféle nyughatat- 
*an lelkek, szélsőséges és egyházellenes pietisták, akik tudom ást szereztek a  
gróf nagylelkűségéről, s azt gondolták, hogy az ő védelmében szabadon h ir
dethetik rajongó gondoataikat. Ezek a különböző elemek bizony sok zavart 
okoztak, Zinzendorf pétiig a távoli Drezdából csdk ritkábban látogathatott el 
közéjük, hogy a saját gondolatai és tervei szerint szervezhesse meg és tartsa  
rendben az új telepet. Ezért 1727-ben ideiglenesen, később végleg lemondott 
állam i hivataláról, hogy egészen a h.erm huli gyülekezete szervezésének és 
vezetésének szentelhesse m unkáját. Nem volt ez könnyű feladat. Maguk a 
m orva testvérek is külön egyházat akartak  alkotni, hogy teljesen szabadon 
élhessenek régi hitük és gyülekezeti rendjük szerint. Zinzendorf azonban ilyen 
egyházi elkülönülést nem akart megengedni, s végül is határozott egyéniségé
vel, de amellett az. egyszerű emberekhez . is leereszkedni tudó szeretőiével 
elérte azt, hogy az új telepesek az. ő vezetésére bízták és mindenek fölölt 
Jézus Krisztus hűséges szeleteiére kötelezték magukat. Az 1727-ben megalko
to tt gyülekezeti szabályzat szerint H errnhu t a berlhelsdorfi parókiához tartozik, 
•oda járnak  templomba, de H errnhutban ta rtha ttak  külön áhíta tokat és vallásos 
összejöveteleket. Ezenfelül a herm hutiak  társas együttélését is szabályozták.

H errnhut neve ham arosan ismertlé vált mindenfelé; Zinzendorf utazásai 
és személyes kapcsolatai révén ú jabb barátokat és híveket szerzett neki. 
Különösen sokat jelentett a dán királyi udvarra! létrejött barátságos kapcsolat. 
Ez telte lehetővé a herrnhutiak  missziói m unkájának a megindulását. De ép 
pen ez a missziói m unka tette szükségessé, hogy H errnhut egy házilag is ö n 
álló legyen. Zinzendorf maga szeretett volna lelkész! képesítést szerezni, de ez 
ekkor m ár nagy feltűnést kellelt volna. Ezért a berlini udvari lelkész,

—  27 —



Jablonski, aki egyúttal a eseh-morva testvérközöss ég 1 engye! ágának püspöke 
Is volt, nem Zmzendori'o!, hanem a  herm hutiak egyik első m isszionáriusát: 
N ilschm unn Dávidot szentelte püspökké 1735-ben. Közben azonban Z. is  
— bár elég különös m ódon —: megszerezte á lelkész! képesítést. Egy stral- 
sundi kereskedő a személyesen nem ismert Z.-tól házi tanítót kért. Zilizen* 
dórt' rögtön be is jelentett egy Thiirnslein nevű u ra t (a név a Zinzcndorfok. 
egyik régi ausztriai birtokának a nevet. Aki azonban megjelent, nem volt más, 
m int maga a gróf. Itt azután, m int teológiailag képzelt ember, alkalm at kapott 
a prédikálásra, s mivel ebiben nagy sikert ért el, a konziszlórium előtt .igaz* 
bitűségéről és a lelkészi szolgálatra való alkalm asságáról vizsgát is lett. Ezzel 
a  bizonyítvánnyal most m ár síelve Tübingcnbe m ent, ahol az egyetemen is 
voltok jóakarói s ezek ugyancsak igazolták igazh,tűségéi. így azután sike
rü lt is elérnie hőn óhajtott vágyát: lelkésszé avatták. De hogy a herrnhuti 
testvérek bizalmát teljesen megnyerje, a porosz király közbenjárásával 1737- 
ben Jablonskival ő is a cseh-morva testvérek püspökévé avattatta magát.

Azonban Zinzendorfnak szüntelenül sok nehézséggel, ellenállással, in tri
kával kelleit megküzdenie. A haliéi pielisták nem tarto tták  őt‘ megtért keresz
tyénnek, mert nem küzdötte meg az ő követelésük szerint a bűnbánat nehéz, 
harcát. Zinzendorf végül maga is szembefordult a halleiakkal, amennyiben 
az üdvbizonyosság alapjának Jézus Krisztusnak ériünk is cívise 1 szenvedését 
tekintette, nem pedig a bűnbánónak mesterkélten felfokozott lelki szenvedését 
és bizonytalan meg.érési élményét. De az egyházi hatóságok is folyton gya
nakvással és ellenségeskedéssel nézlek tevékenységét. Hiába szerzett bizonyít
ványokat igazhitűségéről: az egyházi szeparáció vádját mégsem tudta m agá
tól elhárítani. Ráadásul még politikai bonyodalm ak is fenyegették. A bécsi 
császári udvar panaszt tett a  szász udvarnál Z. ellen, hogy ausztriai a la tt
valókat kivándorlásra csábít. Ezért 1732-ben vizsgálóbizottság szállt ki H errn- 
hutba, s bár a felhozott vádat alaptalannak találták, Ziazcndorfot mégis Szász
ország elhagyására kötelezték. Ezt az intézkedést ugyan Erős Ágost szász 
király halála miatt nem hajto tták  végre, azonban 1736-ban újra és örökre 
kiutasították Zinzendorfot Szászországból; s mivel akkor éppen távol volt, 
m ár a visszatérést sem engedték meg neki. Az újabb vizsgálat ugyan ’nem  
talált súlyosabb kifogásolni va ló t Azt is megal apították, hogy a herrnhuüak 
elismerik az Ágostai Hitvallást, mégis különfé'e korlátozó -rendelkezésekkel 
sújtották őket. Ezért a gyülekezőt egy része önként elhagyta H errnhutot, 
hogy száműzött vezetőjüket kövessék, vagy ped:g a missziói területen állja
nak munkába.

Zinzendorf nem cselt kétségbe. H errnhutot ugyan magára kel’e tt hagy
nia, azonban lelkében csak fokozódott a buzgalom és bizalom abban, hogy 
m unkája Isten tetszése szerint való. A köréje csoportosult kis „zarándok 
gyülekezet" segítségével most m ár Németország egyéb vidékein is új gyüle
kezeteket létesített. A legjelentősebb volt ezek között a  Hessenben (W ettenuri 
alapíto tt Herrnhag. Közbén Zinzendorf nagy utazásokat tetl a balti országok
ban, Angliában, Észak-Amerikáfoan, meglátogatta a herm hutiak  missziói 
m unkaterületét a dán fennhatóság alatt levő nyugatindiai Szt. Tam ás szige
ten. Itt az a  megdöbbentő h ír várta, hogy a hatóságodé, az eredm énytelen
ségük miatt féltékeny reform átus misszionáriusoktól is támogatva az elnyo
m óit néger rabszo’gák közi népszerű herrnhutiakat börtönbe vetették. Zinzen
dorfnak egész tekintélyét és a dán királyi udvarban élvezett befolyását kel
lett latbavetnie, hogy a testvérek missziói m unkájának a továbbfolytatását 
biztosíthassa. Mély hatást tett rá az északanicrikai indiánok egyszerű, gyer
mekien őszinte lclkiiiete és fogékonysága az evangélium iránt. M egpróbálta, 
hogy hasonló lelkületre és m agatartásra indítsa a hazai gyülekezeteket is. 
Ez azonban — különösen az énekeiben — sokszor igen erőltetett különckö
désekre, sőt ízléstelenségekre ragadtatta Zinzendorfot. Ugyanekkor a w etterauí 
gyülekezetben, ahol nagyon különféle elemek kerültek össze, súlyos bajok 
•támadtak. A gyülekezet egy része a  régi egyszerűséghez képest jólétre te t t
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szert, és sokan kényelemben, nagyon is világiason éltek. Ez viszont a szélső
séges rajongók felháborodását idézte fel, am inek következtében szektás szaka
dások tám adtak, a gyülekezet pedig a kívülállók gúnyos tám adásainak a cél
pontjává lett. Végül is a tartom ány urának erélyes közbelépésére a herrn- 
lnigi gyülekezet kénytelen volt felosztani, s tagjai elszéledtek, részben a ten
gi ren túlra távozlak. Ez erkölcsileg, de anyagilag is súlyos megrázkódtatást 
okozott Zinzendorf m unkájában, de őt magát komoly önvizsgálatra és józan
ságra kényszerítette. Ezt az időszakot maguk a testvérek nevezték el „ ros
tálási id ő szak in ak  (Sichlungszeit), Luk. 22, 31-re való utalással.

1747 őszén a szász.' korm ány megengedte Zinzendonfnak a visszatérést 
Szászországba. Zinzendorf ekkor még egy ú j telepet létesített az  elbamenti 
Barbyban. A testvérgyülekezetnek pedig az Ágostai Hitvallás elfogadása a "ap
ján biztosította az elismertetést, m int az országos egyházon belül áUó autonóm  
gyülekezetnek. Ezzel most már H errnhulnak és a belőle kirajzott gyülekeze
teknek a fennm aradása és továbbfejlődése biztosítva volt.

Zinzendorf ezután még hosszabb ideig Angliában tartózkodott. Ott a- 
parlam ent a herrnhuti testvéreket önálló egyházként ismerte el, és Zinzendorf 
maga segített az angliai testvérek egyházának a szervezetét kialakítani. Ételé
inek utolsó éveit még több m egpróbáltatás tette nehézzé. Meghalt felesége, 
aki nem csupán lelki tekintetben volt hűséges támogatója, hanem  az anyagi 
gondok enyhítéséből is önifelá’dozó módon vette ki részét, s amellett teljes 
odaadással nevelte gyermekeit. De 25 éves korában meghalt Christian Rena- 
tus nevű fia is, akit pedig utódjának szeretett volna tudni a gyülekezet veze
tésében. Utolsó éveiben munkássága m ár túlnyomórészt személyes le’kipász- 
tori jellegű volt. Ebben azután még értékes segítőtársat talált Nitschmann 
Annában, az első Jc 'epesek  egyikének leányában, akit első feleségének halála 
u tán  feleségül is volt, 17t>0 tavaszán súlyosan megbetegedett. Egyszer ezt 
m ondta: „Senki sem tér haza előbb, csak am ikor a Megváltó akarja, és am i
kor nélkülezhetövé válik. Én is hazatérek, s akkor jobb lesz m inden.“ Halálos 
ágyán látomásszerűen nagy karavánként elvonulni lá tta  maga előtt a test
vérek gyülekezeteit a földkerekség minden részéről és azokat, akik már a 
Bárány trónja körül állottak. „Készen vagyok és teljesen átadom  m agam at 
az én Uram akaratának, s Ö m»g van velem elégedve" — mondotta. —  17(10- 
m ájus 9-én fejeződött be földi élete. Többezer főnyi gyászoló tömeg kísérte ki 
a halottat a herrnhuti temető sírjához.

Zinzendorf egyénisége nem skatulyázható be megszokott módon. A közép- 
szerűségeken túlemelkedő, sok eredeti és zseniális, rokonszenves, de o ly k o r 
nehezen érthető szertelenségekbe csapó vonást is mulat. Ezért kortársairvak 
nagy része értetlenül: sőt ellenségesén tekintett rá. Pietisták és orlhodoxok 
egyaránt sok kifogáso'ni és elítélni valót találtak rajta. A w ürttembergi pieliz- 
m usnak nagytekintélyű vezető férfin, Bengel pl. azt mondta róla, hogy soha
sem jutott pl az érettség fokára. Más valaki a  barokk korba csöppent keresz
tes lovagnak nevezte. Arisztokratikus gőgje olykor bántóan ü tközött ki rajta. 
Viszont gyermeki egyszerűsége, az Isten, ill. Jézus Krisztus vezetésébe vetett 
h a tárta’an bizalm a'képessé tette őt arra, hogy a legegyszerűbb emberekhez is- 
le tudjon ereszkedni, s velük testvérként egynek tudja magát. Kegyességében 
általában az érzelmek uralkodnak, de a legfőbb érzelem a Megváltó irán t 
érzett túláradó szeretet' H íres mondása: „Nekem csak egv szenvedélyem van, 
és ez Ö. egyedül ö “ (leli habé nur ciné Passión, und dtp ist Er, nur E r). 
Teológiailag tehát gondolkodása és kegyessége erőteljesen krisztocentrikus, 
s ebben határozottan lutherinek m ondható. Ezért Luther megigazu'ási ta n í
tása is megértő visszhangot keltett le'kében. Jóllehet a cébbeli teológusokról" 
általában lesújtó volt a véleménye, teológiailag mégis közelebb került az  
orthodoxokhoz, mint a pietistákhoz, akiknek megtérési teológiájával és kegyes
ségével' hosszas vívódás u tán végül is szembefordult. Persze, azért a Jézusért 
való rajongása is sajnálatos kisiklásokra vezette. Jézus és az Atya, ill. Jézus*
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« s  a hívő viszonyát sokszor a jó ízlést sértő kifejezésekkel és hasonlatokkal 
•érzékeltette; Jézus oldalsebének pedig valósággal kultuszt csinált. Azt mondta, 
hogy a  testvérek gyülekezete Jézus oldalsebéből született, aj ni képen Évát Isten 
Ádám oldalbordájából alkotta. Az ilyen képeket' és kifejezéseket részint a 

-megszokott form ák irán t érzett ellenszenvből alkalmazta, de rögtönzött -prédi
kációiban is érzéseikkel telt leikéből szinte önként tolultak ajkára. Mint lírai 
délek, sok éneket is írt, mintegy kétezret; ezek közt is sok a rögtönzést Leg
nagyobb részük azonban sem tartalmilag, sem form ailag nem alkalmas gyüle
kezeti használatra. Néhány éneke azonban a herrnhutiak  körén túl "is el
terjedt. Nálunk különösen kettő vált újabban ismertté: „Isten szívén meg
pihenve (Herz und ile rz  vcreint zusam men)“ és „Menj elől, Urunk (Je.su, 
geh voran)“ . (Lásd az „Énekem az Űr" — Evangéliumi énekek c. énekfüzei
ben a 30. és 50. sz. Az új reform átus énekeskönyvbe is felvették.)

Egyházi tekintetben Zinzendorf a lutheri evangélikus egyházhoz ta r to 
zónak érezte magát, s ezt nem is akarta soha megtagadni. De m ár a form ák 
tekintetében eleve tiltakozott m inden hagyományos megkötöttség ellen. Ezért 
nem  vállalta az egész Concordia-könyvre való elkötelezést, viszont Luther 
K átéjához és az Ágostai Hitvalláshoz mindig ragaszkodott, s ezt lierrnhuti 
gyülekezetével ;s elfogadtatta. A történeti egyházakat, nevezetesen: az evan
gélikus, a reform átus és harm adikként a cseh-morva testvérek egyházát ő 
csupán  „ trópusokénak , azaz Isten nevelő intézményeinek tartotta, amelyek 
célja, hogy Krisztushoz, a  Megváltóhoz vezessenek. Azokat pedig, akik bár
melyik egyházban eljutottak a  Megváltó igaz szereletére, külön közösségbe 
k ívánta gyűjteni, mert a kereszlyénség — meggyőződése szerint —  csakis, 
a  közösségben valósul meg („Ich staluiere kein Christentum ohne Gemein- 
schaft"). Viszont ezt a közösséget a lierrnhuti testvérgyülekezet form ájában 
mégsem akarta külön egyházzá tenni, azonban — főleg a külföldi országok
ban  kialakult helyzet — az elismertetés és az önálló missziói m unka érde
kében mégis szinte kikényszerítette az önálló egyházi form ává való alakulást.

Bárm ennyi .emberi gyengeséget és fogyatékosságot látunk is Zinzendorf 
személyében és m unkájában, — az, am iért olyan nagy lelkesedéssel áldozta 
oda egész életéi és vagyonát, mégis Krisztus ügye volt. És hívő keresztyén 
lélekkel lehetetlen mindebben meg nem látni a Szentlélek csodálatos m unkál
kodását

A hcrrnhuti testvérgyiilekezet Zinzendorf halála u tán  tovább form áló
dóit. Végleges szervezetét és hitbeli irányvonalát (nem hitvallás!) utódja, a 
nála  higgadtabb Spangenberg Ágost Gottíieb dolgozta ki. Azonban a gyüle
kezet nem törekedett külső, számbeli nagyságra, más egyházak rovására nem  
terjeszkedett. Tulajdonképen annak az egyháznak lett a külön közössége, 
am elynek körében éppen é lt  Egyik utolsó statisztika szerint Németországban 
tagjainak a  szárna nem volt több tízezernél. Ennél jóval többen vannak 
Észak-Amerikában, és összes híveinek számát is jóval felülhaladja a missziói 
m unkája révén megtérített lelkek száma.

A herrnhtrliak nem csupán vallásos közösséget alkotnak. Közkeletű 
nevük, a „Brüdergemeine", am elynek régies form ájához ragaszkodnak, szinte 
m aga is utal arra, hogy ők nem  csupán egyházi értelem ben vet! gyülekezet 
(Gemeinde), hanem  az egész életüket formáló közösség (Gemeine). Meg.- 
m utatkozik ez a H errnhutban még valamennyire m egőrzött régi társadalm i 
életrendjükben: a gyülekezet tagjai, részben még a  családi közösséget is fel
bontó külön csoportokban, házaikban éltek, ú. n. „kórusok“ -at alkottak, s 
m inden ilyennek az élén felügyelők állottak. Szabályozva volt öltözetük, 
viselkedésük, napi m unkájuk, étkezésük stb. Gazdasági téren is egyre inkább 
a  teljes önellátásra rendezkedtek he. Mivel az eredeti telepesek csaknem 
m indannyian kézmüiparosok voltak, utóbb különböző ipari üzemeket létesí
tettek  (főképen szövőipar). Ezeknek, valamint kereskedelmi intézményeiknek 
a  jövedelme pedig teljesen a közösségé lett. De ezen felül még szinte hihe
tetlen' áldozatokat is hozlak, különösen a missziói m unka érdekében. Igen
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j ó h í r ű  isk o lá k a t, n e v e lő in té z e te k e t is lé te s íte tte k . —- S a já tsá g o s  s z o k á su k  v o l t  
;t so rs o lá s ;  e z t  m ég  M o rv a o rsz á g b ó l h o z tá k  m a g u k k a l. E b b ő l sz ü le te t t  m eg; 
a  „ L o su n g " , a  m in d e n  n a p r a  so rsh ú z á ssa l  k i je lö lt  b ib lia i „ je lig e " . E ze k  az. 
egész é v re  e lő re  k iso rso lt  , ,L o su n g “ -o k  v ilá g sz e r te  igen  e lte r je d le k , és s o k  
e m b e r  é le tú tjá t  h a tá ro z ta  m eg m á r  d ö n tő  m ó d o n  egy-egy  ilyen, n a p i  v e zé r
ige. (N á lu n k  „ Ú tm u ta tó "  c ím e n  a d já k  k i; 1. e h h e z  és a  m issz ió i m u n k á h o z  is 
az É lő  V íz 1950. évi 12. sz á m á t.)  E g y  ily e n  n a p i vezérige  a la p já n  v á la sz 
to ttá k  m eg  1741-ben L o n d o n b an , a  testvérgyü le tkezet leg fő b b  v e ze tő jé v é , „ f ő -  
p re sb ite ré v é "  J é z u s  K risz tu s t. E ze n  az  a la p o n  a r r a  a  b iz o n y o s sá g ra  ju to t ta k *  
h o g y  ezt a  M egváltó  a k a r ta  így , s e k k é p e n  a  te s tv é rg y ü le k e z e tte l k ü lö n  sz ö 
v e tség e t is k ö tö tt .  S o k  m á s  k é tes  e se tb e n  is so rso lá s sa l á l la p íto t tá k  m eg*  
h o g y  m i a  M egváltó  a k a ra ta .  így  d ö n tö tte k  v itá s -p e re s  ü g y e k b e n , ső t m eg 
k ísé re lté k , h o g y  a  h á z a s tá r s a k a t  is i ly e n  m ó d o n  je lö ljé k  ki. E z  a z o n b a n  
n e m  v á lt  be.

Ig en  g azd ag  é s  'v á lto z a to s  is te n tisz te le ti  é le t fe jlő d ő i! k i a h e r rn h u t ia k -  
ná l. Az ü d v tö r té n e t  eg y es e se m é n y e i t  (pl. n a g y h é t- fe l tá m a d á s  ü n n e p e in )  v a ló 
ság g a l d rá m a i m ó d o n  m e g je le n ítv e  ü n n e p ü k . T e m p lo m u k  a z o n b a n  c sa k  eg y 
szerű , d ísz te len  te re m , sem  o ltá r , sem  szó szék  n in c s  b e n n e . A le lkész eg y 
sz e rű  fe k e te  ru h á b a n  egy k is e m e lv é n y rő l  b e sz é l a  k o r  és n e m  sz e rin t e l
k ü lö n ü lv e  ü lő  g y ü lek e ze th ez . S o k a t sz e re tn e k  én ek len i. A zt m o n d já k ,  h o g y  
k ü lö n ö se n  m e g k a p ó  az  ú rv a c so rá i  s z e r ta r tá su k . E z t este. ta r t já k .  A le lkész: 
és se g ítő ; .ekkor fe h é r  t a lá r t  ö lten ek  m a g u k ra . A m e g á ld o tt e le m e k e t a  seg í
tő k  o s z t já k  ki a  p a d o k b a n  m a ra d ó  g y ü lek e ze tn ek , s a  k e n y e re t  a z u tá n  eg y 
sz e rre  vesz ik  m a g u k h o z , a  k e ly h e t p ed ig  k é z rő l-k é z re  a d já k .  A c se le k v é n y t. 
k ís é rő  é n ek ek  ig en  m e g ra g a d ó  m ó d o n  te szn e k  b iz o n y sá g o t a  M eg v á ltó  je le n 
lé té rő l.

B izo n y o s , h e g y  a  h e r rn h u t ia k  ig en 1 fig y e le m re  m éltó  m ó d o n  ig y ek e z te k , 
és ig y ek e zn e k  a k e re sz ty é n e k n e k  e v ilá g b a n  v a ló  é le té t az  e g y m á s t seg ítő - 
sz e re te t  a la p já n  k ifo rm á ln i.  De a  ta p a sz ta la t  a z t  m u ta t ja ,  h o g y  m ég  ilyen , 
sz ű k  k ö z ö ssé g b en  és a sz ig o rú  fegyelm i re n d d e l sem  le h e t  m e g a k a d á ly o z n i*  
h o g y  e  v ilág  sze llem e b e  n e  tö r jö n  és z a v a r t  n e  a k o zzo n . Á m de a  g y ü le k e z e ti  
é le t és az  e g y m á sé r t v a ló  fe le lő sség  é b re sz té sé n e k , e leven t lé sé n e k  a  te k in te té 
b e n  v a n  m it ta n u ln u n k  a  h e r rn h u t ia k tó l .

A h e r rn h u t ia k  m o z g a lm a  m á r  a  18. század  fo ly a m á n  az  e m lí te t t  o r s z á 
g o k o n  fe lü l E u ró p a  m á s  o rsz á g a ib a n  is h a to tt .  H a z á n k b a  is e l ju to t t a k  h í r n ö 
k e i, a k ik  ig y ek eztek  ro k o n  le lk e k e t m eg n y e rn i. E d d ig  n e m  tu d u n k  a r ró l ,  h o g y  
n á lu n k  e n n e k  n a g y o b b  h a tá s a  is  le tt v o ln a . E rd é ly  és a  S zep esség  n é m e t
n y e lv ű  g y ü lek e z e te ib e n  a k a d ta k  u g y a n  h ív e ik , Ig ló n  pl. e lég  te k in té ly e s  szám ú- 
k ö z ö ssé g  is lé te sü lt, de  a  f e lb u z d u lá s  •—  ú g y  lá tsz ik  — - n e m  v o lt  ta r tó s -  
E z e n k ív ü l m ég S z a rv a so n  is  a k a d t h ív e  a h e r rn h u t ia k n a k  B e c k ó  D á n ie l lel
k ész  szem ély éb en . (L. S z e n l-Iv á n y i B é la : H e r rn h u tia k  M a g y a ro rsz á g o n . 
M a g y a rsá g tu d o m á n y  II . é v i. 1936. 1. sz á m a . —  E n n e k  a  k é rd é sn e k  a  te l je s ,  
fe ld e r íté se  m ég  egy ik  m e g o ld a n d ó  fe la d a ta  h a z a i  e g y h á z tö r té n e tírá su n k n a k .}

H e r rn h u t  a h á b o r ú  v ih a rá b a n  te m p lo m á v a l e g y ü tt n a g y ré sz t  e lp u sz tu lt. 
N em  tu d n i, v á jjo n  a  l ie r rn h u t i  te s tv é rg y ü le k e z e t sz ő k é b b  h a z á já b a n  m eg . 
fog-e  m ég  e lev en ed n i. D e a k á rm ily e n  k ic s in y  lesz  a m a ra d é k , I s te n  k e g y e l
m éb ő l ú jra  k o v á ssz á  le h e t  e g y h á z u n k  b e lső  m eg e lev en ed éséb en . (Továbbá-, 
ré sz le te k  ta lá lh a tó k  m ég  Scliottz Ödönnek 1 9 0 0 -b an  m e g je le n t e m lé k fü z e té h en ;-  
G r. Z in z e n d o rf  M ik ló s L a jo s , a  l ie r rn h u ti  te s tv é rg y ü lek e ze t m e g a la p ító ja .  —  
Ú ja b b  é le tra jz a  Stephan Hirzel: D ér G rá f  u n d  d ie  B riid e r, 1935.)

W iczián  D e zső  d r .
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Emlékezés Székács Józsefre
(Halálának 75. évfordulója alkalmából.)

V á z 1 a t.

Hetvenöt évvel ezelőtt halt meg Székács József, ő  a XIX. századi ma- 
gyar evangélikus egyháztörténet legnagyobb alakja. Sok tekintetben újai hozó 
m űködése máig hat egyházunk életére. Hálátlanok volnánk Isten iránt és 
m ulasztanánk, ha az évfordulót kihasználatlanul hagynánk.

1. Nagy nőtt a szószéken. Ö telte országos jelentőségűvé a pesti Deák
téri templomot. Ennek ő volt az első „m agyar" papja, vagyis olyan lelkésze, 
.akinek éppen az volt a hivatása, hogy a pesti m agyar egyházközségben a 
magyarnyelvű istentiszteleteket végezze és a m agyarajkú hívek lelkipásztora 
legyen. 1837-ben a pesti egyházközségnek magyarnyelvű istentiszteletre vágyó 
és járó  tagjai külön gyülekzetbe töm örültek és külön lelkészükül Székács 
Józsefet választották meg. Már a következő évben- a nagy pesti árvíz után 

.mondott beszéde országos h írt szerzett neki, mert az, kinyom tatva, ország
szerte ismertté vált.. Szónoki híre folyton öregbült. Pest polgárai felekezeti 
különbség nélkül jártak  hallgatására a Deák-téri templomba. Hírét m egkoro
n áz ta  a  Berzsenyi Dániel szobrának leleplezésekor 1860-ban a niklai tem e
tőben mondott beszéde. Ennek hatására  egy róm ai katolikus püspök az ország 
pújának nevezte.

Pesti lelkészi beköszöntő beszédében azt mondotta, hogy célunk a bol
dogság és a boldogítás: az em beri boldogtalanság oka az, hogy meghason- 
Jottak vagyunk magunkkal; egymás között és Istennel, „a boldogság csak úgy 
lesz honos közöltünk, ha ama három  irányban a meghasonlás helyét az 
egyetértés foglalja el". Közel 40 évnyi igehirdetői szolgálata alatt végig azt 
tudta hivatásának, hogy prédikációival az emberek igazi boldogságát m un
kálja, azt a  boldogságot, amely az Istennel való békességben, gyökerezik és 
a  m ások boldogítójában nyilvánul.

„Béke,'béke! De hol vegyük?" — kiált fel egyik prédikációjában. „Békét 
és üdvöt a népeknek csak az ad, ha szent előttük az Isten neve, törvénye, 
tisz te le te ... Béke, béke! De hol vegyük? Békét és üdvöt az egyes embernek 
csak az ad, hogy Iliiére m int isleni erőre támaszkodva, az őt a szerencsében 
józansággal, szenvedéseiben türelemmel, küzdelmeiben bátor kitartással áld ja  
meg; veszteségei közt jobb jövő reményével, az enyészet dulakodásai (értsd: 
■dúlásai) közt Istenben vetett bizalm ának biztos ígéreteivel vigasztalja m e g . . ."

Egy karácsonyi prédikációjában ezt tanítja  az, öröm ről: „Miniden öröm , 
jpely az ember szívét boldogítja, csak akkor valód: szent és biztos öröm, ha 
eredete Istenből fakad, ha folytatása Istennel halad, ha jövendője Istenben 
m arad." „Alkos minden öröm, melynél félelemmel döbben meg a szív, ha 
Istenre gondol; áldott m inden öröm , melynél boldogságot érez a s.fív, ha 
Istenre gondol s boldogsága teljességében nem találhat méltóbb szavakat, m int: 
l.n  Uram és én Istenem!"

Székács József nagy volt a szószéken. Ezt a nagyságot két összevetés
ből lá tha tjuk  meg. Székács József ú jra  megbecsülést szerzett az evangélikus 
szószéknek, m ert a józan észhez szóló erkölostanitás helyett szívmozdító 
vigasztalást, békességet nyújto tt a  prédikálásával. Székács József megbecsültté 
tette a szószéket —  előre, arra az időre, am ikor majd a Krisztus keresztjéről 

"való beszéd hangzik azon, hogy az emberek üdvözöljenek.
2. Nagy volt m int egyházi író. Elismert író volt ő a világi irodalom 

terén is; m űfordításai alapján m ár 27 éves korában tagjává választotta a 
M agyar Tudós Társaság (ez a Tudom ányos Akadémia korábbi neve). Emléke
zésünkbe azonban az tartozik, hogy jó m unkát végzett m int egyházi közíró 
-és. folyóirat-szerkesztő, szívesen használt kátét és imádságoskönyvet adott 
közre, és énekekkel is szolgált egyházának.
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Kossuth Lajos vágya teljesült, am ikor 1842-ben Török Pál reform átus 
pappal karöltve m egindította a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapot. E lap 
célja kezdetben a protestáns együttműködés volt, elsősorban egy közös pes.li 
iskola alapításának eszméjét terjesztette. Ebben a  törekvésben Székács részé
rő l tulajdoniképpen az a vágy nyilvánult, hogy lógják össze az egyház szét
szóródó erőit. Cikkeivel és szerkesztői m unkájával azon fáradozott, hogy 
egyházunk megújhodjék. Különösen is m unkálta, hogy az egyházkerületek 
összefogjanak és így m inél teljesebb legyen az egyház élete.

Nem volt híve annak, hogy az egyházi iesíületek egymástól .elzárkóz
zanak; és éppen így nem volt híve annak sem, hogy a különböző anyanyelvű 
hívek a  maguk nemzetiségi céljaira használják fel az egyházat. Minden nép
nek hirdeítessék a maga nyelvén az evangé-iom, ez volt az elve az egyházon 
Léiül levő nemzetiségi kérdésben. E lágkeblüs égnek egyik fejlesztője volt 
nevelkedése: ö, az orosházi születésű m agyar fiú áz ország három  külön
böző vidékén végezte iskoláit; Békés megyében, s itt is három  helyen: Oros
házán, Tótkomlóson, Mezőberényben, továbbá Sopronban és Eperjesen, Ezen 
kívül m int nevelő huzamos ideig tartózkodott a szerémségi Karlócán, a toron
táli R udnán és Pesten.

Szintúgy tágkehiü volt a különböző teológiai és kegyesség! irányzatok 
felé. Nem hódolt meg az akkor divatos „észszerű*1 vallásosságnak, sőt inkább 
védte a Biblia tekintélyét, és anélkül, hogy m aga is pietistává lett volna,

, tudott együtt dolgozni és együtt imádkozni a pietistákkal. Ebben megint 
bizonyosan része volt külföldi útjainak.

Számos vallásos éneke közül ma is használunk nyolcat. (A dunántúli 
Keresztyén Énekeskönyvben: 84, 98, 141, 235, 275, 439, 472, 473.) Ezek 
•egyike széniben tanított esti im ádságuk a gyermekeknek (A nap lemegy, az  
-éj beáll). Ma m ár nem énekelt énekei közül is igen szép az egyiknek a be
fejező versszaka: „Jel vagy, Urani, légy jelem is, Feltámadásom jele, Vétő, 
küzdő, vérző szívem Biztos menedékhelye. Nyújtsad áldo tt jobbodat, hogy 
am íg pályám halad, V.eied járjak, veled éljek, Hogy a nagy célhoz elérjek."

3 . Nagy volt m int lelki társ. Egyházunkban elsőnek kívánta a papi érte
kezletekéi. Szükségesnek tartotta, hogy az .egyházi gyűlések előtt a lelkészek 
beszéljék meg maguk közölt a fontos ügyeket. Sőt nemcsak terjesztette a 
gondolatot és nem csak védte azl a gáncsoskodókkal szemben, hanem  Pesten 
meg is valósította. Amikor pedig püspök leit, az egyetemes gyűlések alkal
m át többször felhasználta: püspöktársaival megbeszélte az egyház nagy kér
déseit. Ezzel kezdeményezője lett a püspökök ma m ár rendszeres értekez
letének.

A magyar evangélikus. ébredés történetében nevezetes hely illeti meg 
M ária Dorottyát, József nádor feleségét. M ária Dorottya sokra becsülte, ter
veinek megbeszélésébe és véghezvitelébe bevonta Székácsot. Közös művüknek 
lehet níoudani a budai egyházközség önállósulását és annak várbeli templomát.

4. Buzgó m unkása volt az egyház helyes kormányzásának. Azon igye
kezeti, hogy egyházunk négy kerületében ugyanaz legyen a  külső, jogi rend, 
a z  egyetemes gyűlés minél hatékonyabban szolgálja az egyházat. Mindig nagy 
összefüggésükben nézte az egyházkormányzat kérdéseit. Az 1840-.es években, 
mint folyóirat-szerkesztő és szorgalmas cikkíró foglalkozott velük. Az 1850-es 
években, az 1848—49 utáni reakció évtizedében, m int az egyházi közti gyek ben 
tekintélyes ember tevékenykedett. Az 1860-as években pedig m int szuper
intendens (püspök) buzgólkodott az egyház életének külső rendjéért. Jól 
látta, hogy e nélkül nincsen egyház; az egyház „szerkezetének" ■— ahogyan 
akkor m ondták —■' jónak kell lennie, hogy az egyház egyház lehessen.

5. Bátran és bölcsen harcolt a zsarnokság ellen. Le’íkészi m űködése ele
jém vegyes vallásunknak csak róm ai katolikus pap  előtt volt szabad házas
ságot kötni. 1842-ben nagy bátorsággal vállalta, hogy az o ltár előtt megáld 
egy vegyes vallású párt a római katolikus templomban történt esküvő után.
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Amikor énért maga a nádor vonta felelősségre, a szemébe mondta, hogy 
szabaddá kell tenni a házasságkötést a protestáns papok előtt.

1859-ben a király önkényesen rendelettel nyúlt bele a  protestáns egy
házak életébe. (Pátens.) Székács, mihelyt tisztán láto tt e dologban, keményen 
ellenállott a beleavalkozásnak. Amikor pedig a bányai egyházkerület gyűlését 
a zsarnoki hatalom  embere feloszlatta, m indenkit megható imádságban v itte 
Isten elé az egyház ügyét. És abban a bátqrszavú im ádságban is helvtadott 
a bocsánatikérésnek. „Ki azt ígérted, hogy velünk maradsz: mutasd m eg 
m agadat, óh üdvözítő Krisztus, mert nagy szükségünk van tereád. Ne fo r
dulj el tőlünk, mivelhogy mi elfordultunk telőled, —• sőt légy irgalmas, 
bűneinknek s töröljed el azokat szent véreddel, m elyet kioldottál érettünk,, 
s buzdíts, hogy mint te: hívek m aradjunk mind a keresztnek haláláig. 
A siralom völgyéből kiáltunk hozzád, közbenjárónk, királyunk, főpapunk, 
segítsd meg a te népedéi; öntsd k i ránk, mini az -első pünköst napján, a te  
Szent Lelkedet, hogy m int a le aposlolaid a te nevedért szenvedni készek 
legyünk; ébresszed fel az apák  szent emlékezetét a íjakban, hogy m int ő k , 
a te évangy állomodat s annak üdvözítő igaz-ságait befogadjuk, terjesszük, 
védelmezzük, inkább engedelmeskedünk néked, semhogy az embereknek.“

Közben pedig, 1848-ban, együtt érzett és együtt m unkálkodott azokkal, 
akik a nép szabadságáért harcoltak. Bölcsen látta, mi a helyénvaló, és milyent 
kapcsolat van a nép szabadsága és az egyház szabadsága között. 1848 végén 
ezt írja: „A protestáns egyház szabadságát csak e nemzet szabadsága bizto- 
síthhatja: ha ki nem vívjuk ezt, bizonyosan elveszítjük amazt i s . . .  A m in
denható Isten, ki minket szent Fia állal szabadságra hívott, áldja meg nem 
zetünk szabadsági küzdelmeit dicsőséges diadallal!“

6 Fa kezdem ényezője volt a Gyámintézetnek. A inai Gyámintézet alap í
tási évének 1860-at szoktuk m onlani. De kegy eletes dolog megemlékeznünk 
arról, hogy éppen Székács József huzgóságából már 1844-ben megalakult egy. 
gyámintézet az anyagi nehézségekkel küszködő gyülekezetek tám ogatására. 
Hogy ez elaludt, csak a külső akadályokon múlt. A szórványsorsban .tengődő 
evangélikus lelkekért erős felelősséget érzett, s ennek máig köztünk levő 
bizonysága gyámintézeti éneke: „Mily boldogok vagyunk, nagy Isién . .  .“

Székács József egyháztörténeti nagyságát nemcsak a másokkal való  
összehasonlítás után m érhetjük le, hanem úgy is, hogy önmagában nézzük. 
Híven gazdálkodott tálén tornáival. Tehetséges volt nyelvtanulásban, szónok
lásban, világos gondolkodásban, ismereteinek alkalmazásában. Hű vöt abban, 
amit h ivatásának látott. Az egész országnak tudott szolgálni, ő, egy tím ár- 
em ber fia. s alighanem elkallódik fényes tehetsége, ha az egyik orosházi lel
kész vissza nem fordíttatja a kocsit, amelyen az apa inasnak akarta vinni 
Gyulára . . .

-Székács Józsefet nemcsak saját kora lá tta  nagynak, hanem annak  lá t
juk m ost is, a XX. század közepén. Halála három negyed évszázados forduló
ján megállunk m unkánkban és hálál adunk érette az egyház Urának.

Irodalom: Önálló művek életéről és működéséről a  következőktől: G yőry 
Vilmos (a „Nagy papok élelrajzá“ -ban, 1877), Zsilinszky Mihály (4878 és 
1909), Ballagj M ór (1879), Benkő István (1901), Törtei! Lajos (a Székács 
emlékkönyvben, 1912), Patay Pál (1914). Lásd még a lexikonokat, az össze
foglaló egyháztörténelmi műveket. Jó l használható a fenti vázlat 3. pontjához: 
Gáncs Aladár, Serkenj föl, aki aluszol, 1939. 44 k.

Néhány életrajzi adat: Született Orosházán 1809 febr. 2. — 1819—-  
1820. Tótkom lóson szlovák nyelvet tanult. 1820— 1826. a mezőberényi, 1826—• 
1829. a soproni evangélikus iskolában tanul, az utóbbi helyen bölcseletet és 
teológiát. Sopronban, majd Besztercebányán lelkészjelölti vizsgát tesz. — 
1829—1837. nevelő volt a Nikolics-családban, Karlócán, Rudnán, Pesten, 
Eperjesen. Utóbbi helyen jogot tanult. Közben, 1835-ben, külföldi tanulm ány
utat tesz: Lipcsében bölcsészeti. doktorátust szerez. — 1837 nov.-ben lelkésszé- 
avatják és beiktatják deáktéri lelkész! tisztébe. — 1860-tól 1872-ig szuperinten
dense a bányai egyházkerületnek. 1865. a jénai -egyetem tiszteletbeli teológiai 
doktora lesz. -— H alála napja: 1876 július 29. Sólyom Jenő.

Baross-nyomda, Győr. — F.: Miiller Károly.



Liturgikus szinek és azok használata
A fehér szín a szentségnek és tisztaságnak a színe. Használatos 

karácsonytól vízkereszt ünnepéig és húsvéttól Krisztus mennybe
meneteléig. (Nagycsütörtökön este is.)

A piros szín a vér és a tűz, valamint a Lélektől született és a 
vértanuk vére által megtermékenyített egyháznak a színe. Haszná
latos pünkösdkor, Szentháromság ünnepén, a reformáció napján, 
missziói ünnepeken, az apostolok és vértanuk napján.

A zöld szín a sarjadó, növekvő vetésnek és ezért a teljessége 
felé haladó egyháznak a színe. Alkalmazzuk vízkereszt utáni első 
vasárnaptól Estomihi vasárnapjáig és az egész Szentháromság utáni 
időszakban.

A viola szín (lila!) az örökkévalóságnak és megalázkodásnak 
a színe (bűnbánat!). Használatos ádventben és nagyböjtben, vala
mint bűnbánat napján.

A fekete szín a gyász színe. Legkésőbb szerepel, mint liturgikus 
szín. Használatos nagypénteken, gyászistentiszteleteken. Helyette a 
lila szín is mindenkor használható.

Az arany szín mindig az örökkévalóság színe.
N ' (Szabó József.)

A Szentháromság után 20. vasárnap sokszorosított homíletikai feldolgo
zásába, Szabó József igehirdetést kezdő' első mondatába hiba kérült. Nem 
„búcsúszava", hanem „kulcsszava" olvasandó. Az első mondat helyesen tehát 
így hangzik: A zsidókhoz írt levél kulcsszava az, hogy: „jobb".

Keresek-kölcsön vagy kedvező feltételek mellett m egvételre használt 
Luther-köntöst és agendát. Hulej Alfréd teológus, Sopron, József Attila u. 42.

A  n a p i  k ö te le s s é g  ü te m -te rv e
A ma reggeli vezérige 1. Sámuel 10, 7-ben így szól: „Tedd meg mind

azt, ami csak kezed ügyébe esik, mert az Isten veled van." Ezt az igét 
Saul királlyá kenetésének órájában adja programmul a királynak Isten embere. 
Milyen szürke ez a programm! Nincsenek benne nagy látások, koncepció 
nélküli nyárspoigár emberek szürke hétköznapjai és apró kötelességei állanak 
benne csupán előttünk. Isten népének azonban meg kell látnia azt, hegy 
a programmot Isten adja, miénk pedig csupán az engedelmesség. Isten a 
programmról rendszerint csak a napi kötelesség ütem-tervét tárja fel előt
tünk. Ez az, ami kezünk ügyébe esik. A magát ilyen aprólékosan vezetni 
engedő engedelmes léleknek szól az ígéret: „Isten veled van!" v

Túróczy Zoltán püspök körlevelétől.


