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ELŐSZÓ.
Rz evang. népiskolának legfontosabb missziója d
vallásos nevelés. Ezért ragaszkodik annyira az egyház
iskoláihoz. Bámulatos az a vonzalom, amellyel leg
kisebb gyülekezeteink viseltetnek iskoláik iránt. Mintha
csak éreznék, hogy iskolájuk elvesztésével a meg
semmisülés réme fenyegeti őket. Ezért harcolnak oly
kitartással annak fenntartásáért és ha valahol az ál
lamsegélyt megvonják tőlük, még sem szüntetik meg
végleg „törpe iskoláikat‘, hanem magániskola jeleggel
— nagy áldozatok árán is — fenntartják azokat. Mintha
csak a reformáció korabeli ősök lelke ihletné meg
gyülekezeteinket, olyan nemes elszántsággal viselik a
hívek a mai nehéz idők terhét. Mi sem nézhetjük ölbe
tett kézzel az eseményeket. Rz egyházát szerető ta
nító az evangeliom meggyőző erejével inkább még fo
kozni igyekszik az iskola iránt megnyilvánuló szeretetet.
R z iskola iránt mutatkozó nagy érdeklődés vilá
gos bizonysága annak a lelkes munkának, amelyet az
evang. tanítóság végzett a múltban és végezni fog a
jövőben. Rz evang. tanító pályáját elsősorban hiva
tásnak tekintette mindig és csak másodsorban megél
hetési forrásnak. Rz apostoli munkásságnak eredménye
tehát az iskola iránt megnyilvánuló, szinte tradicionális
szeretet. Még hatványozcttabb mértékben látszik meg
nyilatkozni ez az őszinte megbecsülés a kisebb egy
házakban, ahol közvetlenebb s egyben bensőségesebb
is a viszony a lelki vezérek és a nép közt. R nagyobb
központilag vezetett iskolákról a fentebb elmondott
tapasztalatainkat már kevésbbé mondhatjuk el, mert
ezekre a gyári egyformaság túlságos mértékben rá
nyomja bélyegét- De a társadalom figyelmét valami
módon mégis fel lehetne kelteni ezekben a nagyobb
gócpontokban is» esetleg a helyesen megrendezett
szülői értekezletekkel.
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Némelyik vármegyében tartottak is már a modern
iskola megismertetése és megkedveltetése végett szülői
értekezleteket. S mondhatom, nagy érdeklődéssel hall
gatták a szülők az új tanterv szellemében végzett ta
nításokat. Ä látottak és hallottak alapján egyesek cso
dálkozásuknak adtak kifejezést, s hálásan elismerték,
hogy milyen nagy és örvendetes változás történt azóta
a pedagógia terén, mióta ők nem járnak már iskolába.
Közismereti tárgyak tanítását hallották a megjelentek
s nagyon tetszett nekik. Äkkor úgy elgondolkoztam
magamban: ha a szülőknek annyira tetszik egy világi
tantárgynak az új tanterv célkitűzései szerint végre
hajtott tanítása, mennyivel jobban érdekelné őket egyegy bibliai történeti tanítás!... Persze a bibliai történetek
tanításának is alkalmazkodnia kellene az új időkhöz,
mert a régi korlátok között mozgó yaliástanitás a mai
kor munkaiskolájában unalmasnak és igen merevnek
tetszik, ezért aztán nem is lehet valami nagyon tanul
ságos.
Sokaknak egyetértésével találkozunk hát, amidőn
a vallástanitás reformja érdekében szót emelünk. Ebben
az ügyben egyébként már sok szép és tanulságos
értekezést hallottunk elhangzani a taniióegyesületi köz
gyűléseken is. Äz idők változásával ugyanis új szel
lem vonult be a népiskolába s nem csoda tehát,
ha már szinte általánossá vált az a vélemény, hogy a
hitoktatást is összhangba kellene hozni az új tanterv
nek a nevelést előtérbe helyező gyönyörű elgondo
lásaival. Ezt a célt szolgálja vezérkönyvsorozatunk
nak a most megjelent második kötete is, melyet azzal
a reménnyel bocsátunk útjára, hogy hitoktató kartár
saink ép olyan szeretettel fogadják majd, mint első
könyvünket. Részletes gyakorlati tájékoztatást nyújtó
vallástanitási vezérkönyvünk ezideig még nem volt,
azért hát azt szeretnők, ha régi álmok és régi vágyak
teljesedését tudnánk e munkával elősegíteni.
Mintegy hatvan részletes tanítási tervezetet tar
talmaz ez a könyv, tehát jóval többet nyújtunk a tan
terv által előirt minimumnál, mert figyelemmel voltunk
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a vasárnapi iskolára is. Äz egyes tanítási egységek
ben felvetett gondolatok alapeszméjét képezhetik még
a gyermek-istentiszteleteknek is. De mint tanítások
nagyon jól felhasználhatók lesznek és sok gondtól
mentesülnek kartársaink a tanítási órára való elő
készülés alkalmával.
A bibliai tanításokon kívül felvettünk két egyház
történeti tételt is, amelyek mintául szolgálhatnak az
V—VI. osztályban követelt egyháztörténeti tanítások
hoz is. Egy hasonló tételt már az I—II. oszt. anyagá
ban szintén elhelyeztünk, alkalmi tanításnak szántuk
a reformáció emlékünnepére. Ugyanezen célból fog
lalkozunk a 95 tétellel és a wormsi gyűléssel. Tehát
már a III—IV. osztályba járó gyermeknek is belevés
sük a leikébe a reformáció történeti szükségét. Gyermekies nyelven megértetjük vele, hogy ő is olyan
egyháznak a tagja, amelyben az egyesek és összesség
életét a lelkiismeret szabályozza és hogy egyetlen
vezérünk van, a Jézus, aki elvezet bennünket az
Istenhez.
Szeretettel kérjük kartársainkat, hogy ne vessék
meg a mi jó szándékunkat és fogadják könyvünket
szívesen.
Nyíregyháza, 1932. január hó.
Tolnai Pál.

A bibliai történetek tanításáról általában.
Hogyan tanítsuk a bibliai történeteket? Ez a kérdés
foglalkoztatja a vallástanitót, amidőn a másnapi mun
kára elő akar készülni, hogg tanításával minél naggobb
eredméngt tudjon elérni. Még a tapasztalt idősebb
tanítónak is gondot okoz néha-néha az előkészület,
mert az élet ezer, meg ezer baja közt nincsen mindig
kellően diszponálva a tanításhoz; a kezdőknek pedig,
ha komolg iggekezettel és odaadással akarják nevelői
hivatásukat végezni, még több nehézséggel kell meg
küzdeniük s törekvésüknek sikeresebb eredménge
akkor is csak évek múlva, álmatlan éjszakák és küz
delmes nappalok árán mutatkozik. Ennek a sajnálatos
állapotnak pedig majdnem az az eggedüli oka, hogg
a ggakorlati valláspedagógiai irodalmunk még most is
meglehetősen szegénges s kizárólag a tanítónak ma
gának kell kitermelnie e g g eg g tanítás elkészítése al
kalmával az összes gondolatokat, ami bizong nehéz
feladat elé állítja nem eggszer a sok oldalról igéngbe
vett nevelőt.
Évtizedek tapasztalatait ggüjtöttük össze vezérkőngvsorozatunknak e második kötetében is, hogg
megkönngitsük hitoktató társainknak ggöngörüséges,
de fárasztó munkáját. De figgelemmel kisértük a ha
sonló célt szolgáló külföldi irodalmat is és felhasznál
tuk annak a magyar viszonyoknak megfelelő értékeit.
Módszeres eljárásunkban többé kevésbbé az első
kötetben követett irángban haladunk Ä bibliai törté
neteket s a bennök rejlő mélgséges igazságokat job
bára részletesen kidolgozott tanítási tervezetekben,
kisebb részben pedig részletes vázlatokban ngujtjuk.
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Különös súlyt helyezünk ebben a kötetben is a gyer
mekeket érdeklő színes elbeszélésekre, de hasonló
szeretettel foglalkozunk a történet alapeszméjének
elemzésével is és minden igyekezetünk arra irányul,
hogy a megéreztetett erkölcsi igazságot beoltsuk a
gyermek lelkiismeretébe.
Mint újdonságot vettünk bele vezérkönyvünkbe
két tételt... Ä tanterv előírja ugyanis a III. osztályban
az ószövetségi történetek tanítása után az eddig meg
ismert jézusi történetek közül a *Jézus születése* és
„A napkeleti bölcset1 cimü tételek megismétlését. Mi
ezt a két bibliai történetet a megszokott gyakorlattól
eltérőleg ismételjük meg. Párhuzamot vonunk a kettő
között, ez által újból átéli a gyermek az eseményeket
s jó alkalom kínálkozik az erkölcsi igazságok kidomboritására, elmélyítésére. Ä megszokott gyakorlattól el
térőleg oldottuk meg a IV. osztályban is az előirt
ismétléseket. Itten a tanterv szerint megismétlendők
az ószövetségi történetek után az összes ismert újszövetségi történetek. Ä kézikönyv szövegének száraz
beemlézése unalmas s nem is tanulságos. Mi célra
vezetőbbnek tartottuk egy vallásos tartalmú költemény
köré csoportosítani az ismereteket. Szabolcsba Mihály
„Jézus* című versével egy költeménytárgyalási órán
állítjuk tanítványaink elé a legfőbb ideált, a Jézust,
aki után vágyódna, törekedni boldogság. Ez életünk
legmagasztosabb célja. Ezzel a tanításunkkal egyben
demonstráljuk meggyőződésünket s állításunkat, hogy
a világi tárgyak tanításával is lehet vallás — erkölcsiségre nevelni és hogy a valláspedagógiát nem „/€hét a többi tantárgyaktól függetleníteni* teljesen.
Ä III—IV. osztályban már jóval több bibliai tör
ténetet kell megtanitaunk, mint a népiskola legalsó
fokán, az I—II. osztályokban, ami természetes is, mert
a gyermeki lélek fejlődésében elérte már azt a fokot,
amelyet az Öntevékenység kezdetének, a „történeti
módon való szemlélődés fokának* szokás nevezni. Ä
bibliai történeteken kívül tantervi anyagot képeznek
még e középfokon is az alkalmi imák, az Istenhez,
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szülőkhöz, embertársainkhoz és a természethez való
viszonyunkat feltüntető valláserkölcsi költemények továbbá
a tízparancsolat Luther magyarázataival együtt (az
osztott iskola III. osztályában), valamint az apostoli
hitvallás és a Miatyánk rövid értelmezése s Luther
magyarázataival való begyakorlása (a IV. osztályban)
Vezérkönyvünk első kötetében az imák és val
lásos költemények tanításával elég részletesen foglal
koztunk, azért nem tartjuk szükségesnek (terünk sin
csen elégj, hogy e tételekkel külön tanítási tervezetekben
kimerítően foglalkozzunk a III—-IV. osztály számára
készült könyvünkben is. Hasonló módszer szerint kell
a 8 —10 éves gyermekeket is imádkozni tanítani,
valamint a költeményekben megnyilatkozó vallás-er
kölcsi igazságokat észrevétetni s azokat a gyermekek
vallásos élményévé tenni. R különbség csupán csak anynyi, hogy a harmadik osztályba járó gyermek már
érettebb ésszel figyeli tanításunkat s maga is elgon
dolkozik a hallott dolgok értelmén, érdeklődni kezd
a természeti és történeti valóságok miben léte iránt, ke
resi az elbeszélt történetek között az összefüggést
Ha nem készítünk is könyvsorozatunk második
kötetében az imákról és vallásos tárgyú költemények
ről külön tanítási tervezeteket, mégis felhasználjuk
azokat a bibliai tanításokban a vallás-erkölcsi igazságok
elmélyítése céljából. Néhol a káté anyagából is idézünk
s véleményünk szerint a káté nehéz szövege is job
ban megvilágosodik a gyermekek előtt, ha a szem
léletesebb Joibliai történet képezi a háttért. Ä káté
tanítására vonatkozólag egyelőre csak ennyi a meg
jegyzésünk.
R tanterv a bibliai történetek sorát a népiskola
harmadik osztályában Noé történetével kezdi meg.
Ez a történet megdöbbentő valóságában az isteni
igazságszolgáltatásról szól. R z igazságos Isten nem
tűri a gonoszság diadalát s megbünteti a bűnöst ér
deme szerint, de jutalmat is oszt az igaznak. R hivő
lélek előtt természetesnek tűnik föl mindez s nem
kételkedik a legfőbb bíró igazságosságában, aki meg4
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fizet kinek-kinek magaviseleté szerint: az igaznak
jóval, a gonosznak rosszal.
Ennek a történetnek első alapgondolata tehát a
Mindenható igazságosságában való megnyugvás. Szem
léletes módon megtaníthatjuk belőle ezeket a vallás
erkölcsi igazságokat; Isten igazságos a jutalmazásban
és büntetésben egyaránt; de türelmes is, időt enged a
megtérésre; ö szent, ki mindig csak a jót akarja s
ahol Ő van, ott nem lehet bűn.
A tanítás vázlatában az érdeklődés felkeltése szem
pontjából néhány jelenetet említhetünk meg a min
dennapi életből, amelyekből a gyermekek könnyen
megállapíthatják azt az igazságot, hogy az istenfélő
ember bármihez fog, ^előbb Istenhez fordul s buzgó
imádságban kéri az Ö segítségét. Az imádság erőt ad
a bajok elviselésére. Vagy pedig rövid, néhány soros
történetben szemléltetjük, hogy mit köszönhet a gyer
mek szüleinek ?... Jó neveléssel ugyanis Istenhez vezetik
őket, mint Noé tette, aki istenfélő ember volt, ilyenek
lettek a fiai is. (Közmondás: Nem esik messze a gyü
mölcs fájától.) Majd megjelöljük a tanítási célt, pl. Isten
az igazakat megjutalmazza, a gonoszokat pedig bün
teti. Ennek bizonyságát látjuk Noé történetéből is.
Figyeljetek, majd elbeszélem nektek:
Régi, nagyon régi történet ez, gyermekeim.... Tudós embe
rek beszélik, hogy réges-réqen, sok ezer évvel ezelőtt, a Föld
nern volt még olyan nyűgöd*, mint amilyennek mi ismerjük. Abban
az időben még gyakran megremegeJt a Föld s gyakorta megvál
tozott az egyes tájaknak n képe. Ahol eddig rónaság volt, egy
szerre csak hegyek emelkedtek ki a síkságból, máshol pedig
lesülyedtek a hegyvidékek s viz alá merültek minden ékességükkel
s kincseikkel együtt. Jaj, de furcsa lenne, ha most hirtelen el
kezdene hintázni veletek is a mi jó öreg Földünk s a városunk
közelében emelkedő örhalom meq bujocskát játszana velünk!...
Rémület szállna meg a népet. Volna jajgatás és kiabálás....
— Édes ió Istenem, segils meg! -- repülne sok-sok ember
sóhaja az ég felé a veszedelem idején.
így viselkedett a rég letűnt idők embere is, ha bizonytalanság
fenyegette létét, vagy talán még jobban reszketett a félelemtől,
mint amennyire ti remegnétek, mert ók még nem tudták, hogy
a legnagyobb veszélyben is van Szabaditónk, akihez bármikor
gyermeki bizodalommal közeledhetünk, aki megsegíti hűséges
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gyermekeit. — Igen, a jó Isten! — szólal meg egy csillogó szemfi
fiúcska. Igazad van, fiam. Isten a mi legerősebb várunk, aki véd
bennünket minden nyomorúságban. Ó hozzá kellett volna a ré
gieknek is folyamodniok. De csak egyetlen igaz ember élt abban
az időben a világon: Noé.
Az Istenfélő Noé igy gondolkozott:
Ismét megszabadított engem az Ur. S ha ó velem van, nin
csen semmi okom a félelemre. Legyen áldott az ó szent neve!
És buzgón imádkozott az áldozati oltár mellett, melynek ké
kes füstje szállt egyenesen fel a magasba. Ez volt a jele annak,
hogy Isten szívesen fogadja az áldozatot. S az előbb még sötét
felhőkkel borított égbolt kiderült és mosolyoqva sütött a nap a
távolba siető felhők mögül. Békesség, nyugalom szállott a há
borgó Földre.
Azt hinné az ember, hogy a bajok elmúltával békesség
költözött az emberek szivébe is. Dehogy!... Gyűlölködtek, ve
szekedtek s az erősebb marta a gyengébbet. Nem jutott eszükbe,
hogy Istent megszomoritják hitetlenségükkel, embertelen raagavlseletükkel. Az istenfélő Noénak sem tetszett az emberek rossza
sága s mint az Ur követe, sokszor figyelmeztette őket bűnös
cselekedeteikre.
— Üzent az Ur megint! — szólt Noé egy alkalommal a
megszeppent sokasághoz. Istennek hatalmát mutatja a földrengés,
a tűzhányó hegyek torkából szétfolyó tűzeső, a levegőt meg
rázkódtató szörnyű zivatar. Térjetek meg s közeledjetek az Úrhoz,
mig nem késő, mert e bűnös világ nem sokára megismeri az
Urnák haragját!...
— Ne hallgassatok rá! — kiáltottak a leggonoszabbak. Ez
akar bíró lenni mifelettünk?...
Mennyire fájhatott Noénak, amidőn szemtől-szembe kellett
hallania, hogy az ö jó szándékát félre magyarázzákl... De mit is
tehetett volna mást, minthogy imádkozott a megtévedt emberek
ért? A jó Isten meghallgatta fohászát.
— Nem vesztem el őket, ha megjavulnak! — hangzott az
égi szózat. Százhúsz esztendőt adok nekik a megtérésre.
Isten beváltotta ígéretét. S egy időre még kegyelmet adott
a bűnös világnak. De az emberek nemhogy megjavultak volna,
hanem inkább naprói-napra gonoszabbak lettek. „Megbánta azért
az Ur, hogy az embert teremtette“. S elhatározta, hogy özönvíz
zel fogja elpusztítani a világot. Az ártatlan Noé azonban kedves
volt az Isten előtt, azért meg akarta őt menteni családjával együtt.
Az Ur parancsára Noé hozzáfogott a bárkaépitéshez s
annak fenekét és oldalait kivül-belül beöntötte szurokkal, hogy a
viz sehol bele ne folyhasson. Meglátták az emberek, hogy Noé
milyen serényen dolgozik fiaival együtt.
— Vájjon mit akarhat ez a Noé azzal a furcsa házzal? —
tudakozták egymástól az emberek. És körülvette naponként az
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épülő bárkát a bámészkodók serege. Sokan még ki is nevették,
amidőn megtudták, hogy abban az úszó házban akar Noé meg
menekülni családjával együtt, ha majd eljön az Ur által elrendelt
rettenetes vizáradás, amelyben megsemmisül minden szárazföldi
élő lény.
A nézők csoportja szörnyű hahotába tört ki, amidőn Noé
hirdette az Ítélet napjának eljövetelét.
— Miért nem jelenik meg nekünk is az Ur, akinek a barát
ságával dicsekszik Noé, hogy mi is hihetnénk benne ? — szóltak
gúnyosan a kételkedők. Ebben a bárkában akarja ez a szeren
csétlen az életét megmenteni, mintha bizony nem volna biztosabb
menedék a hegytető annál, ahová mi is felszökünk mindig az
áradás elöl?...
— Az Ur nektek is megjelenik, ha buzgón fohászkodtok
hozzá — mondta Noé a gunyolódóknak. Keressétek és meg
találjátok!
Egyszer 8ztán a Noé által megjövendölt ítéletidő csakugyan
beköszöntött. Megeredtek az ég csatornái s tombolt a rettenetes
vihar, hogy rengett belé a Föld is. És esett a zápor szakadatla
nul negyven nap és negyven éjjel. A vizek kiléptek medrükből
és elöntötték az egész vidéket, az embereklakta tájakat. A hatal
mas víztömeg felemelte a bárkát s mint könnyű pehely a levegőben,
úgy siklott messzire a hullámok hátán. A viz pedig folyvást emel
kedett, úgy annyira, hogy még a legmagasabb hegyek is mélyen
a viz alá kerültek. Hiába menekültek hát a bűnös emberek a
hegytetőkre, magas fákra, mert elpusztultak mind egy szálig, csak
Noé és családja, meg a bárkába vitt állatok maradtak életben.
Künn tombolt a rettenetes vihar. De Noé nem félt, mert
szivében érezte az Ur közelségét s hallotta lelkében a vigasztaló
szókat: „Akik szorgalmasan keresnek, megtalálnak“. (Péld. 8,
17.) És nyugodt maradt.... Az ö hite áthatotta családját is s bé
kesség, nyugalom érzése töltötte be a sziveket.
A Mindenható őrködik az igazak fölött, aki nem hagyja el
kiválasztottait soha sem. ó zárta le a veszedelem kezdetén a
bárkának ajtaját s az ó akaratából érkezett el a bárka megmen
tett lakóival együtt a biztos kikötő helyre, az Ararát hegyére. S
parancsolt a szeleknek, hogy űzzék el a vészthozó felhőket és
szárítsák fel a földet. Mikor pedig Noé galambja beszállt a bár
kába a csőrében hozott zöldeló olajággal, megértette e jelből az
ő hivő lelke az Ur üzenetét: Békesség szállott a Földre, most
már bátran kimehettek a bárkából !...
Midőn Noé családjával együtt kilépett a bárkából, első gon
dolata volt Istennek hálát adni a szerencsés megmenekülésért.
Oltárt épített és hálaáldozatot mutatott be az Urnák. S amint
vizsgálgatta Noé az oltárról az ég felé szálló füstöt, tekintete a
messzeségbe tévedt. S eddig még soha nem látott csodaszép tü
neményt pillantott meg az ég boltozatán: a gyönyörű szivárványt.
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Ämint csodálkozva nézi e láíványt, egyszerre csak hallja az Ur
beszédét:
— Ez lesz majd a jele az én veletek kötött szövetségemnek,
Ígéretemnek, hogy többé nem köldök özönvizet a földre s amíg
a föld lesz, vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, a nap
és az éjszaka meg nem szűnnek.
***

R gyermekek nagyon kedvelik a színezve elmon
dott bibliai történeteket s még a lélekzetüket is viszszafojtva, figyelnek minden szóra. Egyetlen egy órát
el nem mulasztanak a bibliai tanítások alkalmával;
ezeken az órákon egytől-egyig pontosan megjelennek
még azok is, akik máskor elég gyakran mulasztani
szoktak. Egy-egy jól sikerült vallástani óra igen al
kalmas a gyermekben szunnyadó, titkon élő vallásos
ság életre keltésére. Nagyon helyes a valláspedagógusok
ama megállapítása, hogy „épen a bibliai történetek
tanítása és hatásai alapján lehet megfigyelni a gyer
meki lélek olyan megnyilatkozásait, amelyet más tárgy,
vagy más vallástanitási tárgy tanításánál alig lehetne
megfigyelhetni úgy, hogy a gyermek az egészből sem
mit se vehessen észre s igy leplezetlenül és őszintén
mutassa meg magát olyannak, amilyen otthon, az is
kolában, a játékban, amilyen tehát az egész élete.“
(Gaudy: Ä bibliai történetek tanításának valláspeda
gógiai módszertana.) R vallástanitó előtt megnyílik a
gyermek szive teljesen s a bizalomnak ez az őszinte
megnyilvánulása a legnagyobb jutalom a nevelő szá
mára. Boldogító érzéssel telik meg a sz ív a jól végzett
munka után, amely felemelőbb a kötelességét híven
betöltő vallástanitóra nézve minden dicsőségnél, nyil
vános dicséreteknél.
Ha a tanító nevelői munkáját evangeliomi elkötelezésnek tekinti, eredménytelenül nem dolgozhatik.
Ä sikeres munkának azonban az az előfeltétele, hogy
a vallástanitó szorgalmasan készüljön minden tanításra
és beleélje magát teljesen a történet személyeinek lel
ki állapotába, különben nem tudja őket jellemeiknek
megfelelően megszólaltatni s nem tud játszani a leg
szebb hangszernek, a gyermeki szívnek húrjain. R zt
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sem szabad felejteni, hogy a gyermek a legjobb kri
tikus, aki ösztönszeröleg megérzi tanítójának a be
szédéből, hogy szavai lelkének meggyőződéséből su
gároznak e feléje és hogy példája minden tekintetben
egyezik-e tanításával?...
Véleményünk szerint a bibliai történetek tanítá
sának egyik legkiemelkedőbb része a történetnek színes
elbeszélése s gyakran megesik, hogy egyik-másik
gyermek a lelki átélés hatása alatt hangosan ad ki
fejezést csodálkozásának, örömének stb. De ezen nem
szabad megütköznünk, mert ez az őszinte megnyilat
kozás, egy-egy önkéntelenül jött elszólás az ártatlan
gyermeki ajakról, világos bizonyítéka annak, hogy
tanítványaink érdeklődéssel hallgatják a történetet s
nem egyszer tusakodnak is önmagukkal, hogy „jaj,
ezt én is megtettem, de igyekezni fogok máskor jót
cselekedni!“ S ha talán kételyei volnának valamelyik
kartársunknak az iránt, hogy vájjon megengedhető-e,
ha a vallástanitó elbeszélésében eltér a hivatalos szö 
vegtől, erre vonatkozólag mi teljes hittel és meg
győződéssel csak azt felelhetjük, hogy semmiképpen
sem profanizálja a Bibliát, ha valaki más szöveg sze
rint mondja el a történetet. Hiszen ugyanezt teszi a
a szószéken a lelkész, amidőn irásmagyarázatot tart
a gyülekezetnek. Évszázados gyakorlat ez és még soha
sem jutott eszébe senkinek, hogy ez eljárás ellen til
takozni kellene. Igaz ugyan, hogy az irásmagyarázatot
megelőzi az eredeti szövegnek a Bibliából való fel
olvasása. Mi ezt a metódust éppen megfordítva csi
náljuk a templom előtornácában: az iskolában. Előbb
a történet színes elbeszélésében elvégezzük az irás
magyarázatot s majd az alapeszme részletesebb kifejtése
után a tanultak összefoglalása alkalmával elmondatjuk
a tanulókkal is a történetet úgy, ahogy azt a tárgyalás
folyamán felfogták és megértették, de ugyanakkor fel
hívhatjuk figyelmüket a kézi könyvben található szöveg
átolvasására is. Tehát nem csináltunk semmiféle olyan
dolgot, amelyen bárki is megütközhetne. Évtizedeken át
szerzett tapasztalataink teljesen igazolják eljárásunkat,
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mert mi mindig a gyermeki lélek igényeihez al
kalmazkodunk.
Ä pedagógia is folytonos fejlődésnek van alávetve
s miért ne fogadhatnók hát el az újabb, jobb módszert
az elavult régi helyett?... Az 1925-ben kiadott uj Tan
terv alapján uj szellem vonult be iskoláinkba, minden
haladó tanító a munkaiskola módszerével dolgozik,
tehát csak nagyon természetes, ha az uj Tanterv ér
tékeit a vallástanitásnál is kiaknázzuk és hasznosítjuk.
Az uj népiskola tanítója tehát következetes lesz ön
magával szemben és a bibliai történetek tanítását il
letőleg is szakit a régi unalmas leckéztető módszerrel,
amidőn az iskolai idő nagy részét a lélekápolás helyett
a leckének a kikérdezése foglalta le.
Midőn még mi is a régi szabályokat követtük,
elég gyakran volt alkalmunk tapasztalni, hogy a ta
nítás elején elbeszélt, vagy legtöbbször talán csak fel
olvasott hivatalos szöveg után már bármennyire igye
keztünk is lekötni a figyelmet, az csak félig sikerült,
mert a tanulók már jól vagy rosszul ismerték a tör
ténetet, nem igen ügyeltek a hozzáfűzött magyarázatra.
A színes elbeszélésbe csomagolt magyarázat valami
egészen más,... valóságos élmény a gyermek számára!...
Az itt következő tanítási tervezetekben és tanítási
vázlatok mindegyikében egy-egy színes elbeszélésre
is nyújtunk mintát, amelyeknek alapján bárki készíthet
egy másodikat, vagy harmadikat is; ha pedig valaki
nek nincsen ideje, vagy kedve ilyeneket szerkeszteni,
tanítsa a gondjaira bízott gyermeksereget azzal a me
legséggel, mint amilyen szeretettel mi közöljük e
könyvünkben az Isten dicsőségére összegyűjtött ne
velői gondolatokat.
Tolnai P ál

BIBLIAI TÖRTÉNETEK
A III. OSZTÁLYBAN.
A) ÉVI ANYAG
AZ OSZTATLAN ISKOLA
III—IV. OSZTÁLYÁBAN.

ÓSZÖVETSÉGI

TÖRTÉNETEK.

Az özönvíz története.
(I. Mózes 6 —9. r.)
Tani iá*.

1.
Előkészítés. Gyermekek! Nyári, meleg időben gyakran
megtörténik, hogy sűrű, sötét feliegek tornyosulnak föl az ég
boltozatra. Láttátok, hogy ilyenkor hatalmas íüzoszlopokban ci
káznak a villámok, dörög a menny; ezt követi a zúgó szélvihar,
majd pedig csatornaszerüen ömlik a záporeső. Rz esővel gyakran
jég is esik, amely elpusztítja a mezők terméséi, tönkre teszi a
gyümölcsös kertek gyümölcseit. Tudod-e, István, hogy nevezik
az ilyen Időt? — ítéletidőnek. — Rz ilyen időt a ;ó Isten bo
csátja az emberekre... — Mert rosszak! — szólal meq Kálmán.
— Sajnos, vannak bizony rossz emberek is. — Akik csúnyán
káromkodnak. — Akik lopnak, gyilkolnak. — Ä gonosztevőket
már itt e földön elitélik... — R bírák. — Hát azt tudjátok-e, hogy
mi a legnagyobb büntetés, amellyel a gonosztevőket szokták súj
tani? — A halálbüntetés.
Célkitűzés. Rz özönvíz történetéből megtanuljuk azt, hogy az
Isten a tőle elfordult embereket megbünteti, de azokat, akik őt
félik és szeretik, megoltalmazza és megvédi a legnagyobb ve
szedelem idején is.
Tárgyalás. A történet elbeszélése. Tanuljátok és tudjátok azt,
hogy az Isten mindent lát, hogy előtte semmit sem lehet elrej
teni. Isten meglátta, hogy a teremtés után sok-sok évvel nagyon
megsokasodtak az emberek. De meglátta azt is, hogy nagyon meg
sokasodott a gonoszság is e földön. Teljesen megromlottak az
emberek, mert megromlott a szivük. Szivük romlottságának oka
pedig az volt, hogy nem szerették az Istent.
A mérhetetlen gonoszság láttára Isten szomorú lett, „bánkódék az Ó szivében“ és elhatározta, hogy özönviz által halállal
bünteti az embereket gonoszságukért.
Az emberek nagy sokaságában csak egyetlen egy ember
akadt, akit a jó Isten méltónak talált az ó kegyelmére. S ez az
ember Noé volt. Neki megkegyelmezett Isten, mert ő igaz, istenes
ember volt, aki félte és szerette az Istent. Reá való tekintettel
megkegyelmezett családja tagjainak is.
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Isten megjelentette Noénak az ítéletidő közelségét, s felszó
lította őt arra, hogy saját életének és családtagjainak megmentésére
építsen bárkát. Noé engedelmeskedett a felhívásnak. Isten meg
hagyása szerint elkészítette a bárkát családjának tagjai s a kivá
lasztott állatok számára.
Hét nappal az özönvíz előtt felszólította Isten Noét a bár
kába való költözésre. S még mielőtt megindult volna az eső, be
ment Noé családjával. Vitt magával sok élelmet, s a közeledó
veszedelem elől bemenekültek a bárkába az Isten által kiválasz
tott állatok is, némelyekből hét-hét, másokból kettő-kettő.
Ekkor Isten berekesztette a bárka ajtaját. Ezzel a megme
nekülök sorsa meg volt pecsételve. Az Ítéletidő kezdetét vette.
Megeredt az eső, megáradtak a folyók, megnyíltak a föld méhében
való vizek forrásai. Ä viznek negyven nap és negyven éjjel való
szakadatlan ömlése következtében merő tengerré változott az egész
föld, s ebben a tengerben lelte halálát minden ember, minden
szárazföldi élő lény. R bárka pedig úszott a vizek színén az 6
lakóival együtt...
Ekkor megemlékezett Isten Noéról és a bárka lakóiról, s vé
get vetett a vizömlésnek. 150 nap múlva megfogyatkoztak a vizek,
s a bárka fannakadt az Ararát hegyen.
Noé, hogy meggyőződjék a viz állása felől, kinyitotta a bárka
ablakát, s kibocsátotta a hollót. Rz ide-odaröpködött és visszaszállt. Majd kibocsátott egy galambot, de az is csakhamar vissza
repült. Hét nap múlva ismét kibocsátott egy galambot. Rz nap
lementére visszaszáll a bárkába és olajfalevél volt a csőrében
(szájában). Hét nap múlva ismét kibocsátotta Noé a galambot, de
az nem lért vissza többé. Ebből látta, hogy a viz már teljesen
elapadt.
Isten szavára elhagyta Noé a bárkát, családjának tagjaival
s az állatokkal együtt. Azután oltárt épített Istennek és hálát adott
azért, hogy őt a nagy veszedelem idején megoltalmazta s övéivel
együtt megmentette. A jó Isten pedig szivárványt bocsátott az
égre „örök időkre“ szerzett szövetség jeléül. ígérete pedig, amelyet
Noénak és fiainak adott, igy hangzik:
— Ennek utána mig a főid lészen, vetés és aratás, hideg és
meleg, nyár és tél, nappal és éjszaka meg nem szűnnek.
Noé fiai voltak: Sem, Kám és Jáfet.
Begyakorlás. Mondd csak, János, mi történt az emberekkel
sok-sok esztendővel a teremtés után? — Megsokasodtak és meg
romlottak. — Mi volt romlottságuknak az oka? — Nem szerették
az Istent. — Isten pedig özönvizet bocsátott a földre... — Hogy
megbüntesse az embereket gonoszságukért. — Noénak és hozzá
tartozóinak kivételével?... — Mindenki elpusztult, meghalt. — Ho
gyan menekülhetett meg Noé a hozzátartozóival együtt? — R
bárka segítségével.
Történnek ám veszedelmek ma is. Ezek ellen legbiztosabb
a

védelem? — A jó Isten. — Minden bajunkban Őt hívjuk hát
segítségül. (Megemlékezés a közel múltban történt veszedelmek
ről, melyek a községet érték: árvíz, tűzvész stb.) fl vallásos em
ber gyakran gondol az Istenre. — Mint Noé. — Aki pedig Isten
parancsolatai szerint él, az nem félhet, mert Isten megóvja
minden bajtól. A jövendő boldogságtok érdekében már gyermek
korotokban tanuljátok meg az Istent félni és szeretni. Ha jó er
kölcsben nevelkedtek, felnőtt korotokban is tartózkodtok majd a
gonosztól. A bűnös ember lelkének nincsen nyugalma, örök ret
tegés az élete: fél a mindentudó és mindenható Istennek a ha
ragjától, meg a földi igazságszolgáltatástól. R Szentirás mondja:
„R bűnnek zsoldja a halál.“ Tehát az írás szerint is halálos ve
szedelemben forog a bűnös ember élete. Mitől kell hát megsza
badulnunk, hogy a halálos veszedelemből kimeneküljünk? — R
bűntől. — Isten küldött számunkra Szabadilót, aki megment ben
nünket... — R bűntől. — Kicsoda ez a Szabaditó? — Rz Ur Jézus
Krisztus. — Úgy van, gyermekek, az Ur Jézus vezet minket,
hogy megmentse a mi lelkünket... — Ő az emberek Megváltója. —
Aki nem menekül a Jézushoz, az elpusztul, mert utoléri Isten
büntető Ítélete, mint a Noé korában élő embereket.
Most pedig el fogjátok mondani az özönviznek a történetét.
Nem baj ám, ha még nem is tudjátok egészen jól elmondani. (A
tanító rávezető kérdésekkel segíti őket.) Elolvashatjátok a most
tanult történetet a kézi könyvetekből is.
Elmélyítés. Ki szabadit meg bennünket a bűntől? — Az Ur
Jézus. — Hozzámeneküljetek hát ti is! Csak annyit kér tőletek,
hogy... — Szeressük Őt. — És higyjetek benne. — Higyjétek,
hogy Ó megóv és megoltalmaz a legnagyobb veszedelem idején
is minden bajtól benneteket, mint ahogy megoltalmazta a jó
Isten? — Noét a bárkában.
Vers:
Védj meg, Uram, áldást hintve,
Minden bajtól engemet,
Gondjaidba, kezeidbe
Ajánlom a lelkemet.
Ringass, ringass hii öledben,
Ott nyugszom legédesebben. (Pósa L.)
Szentirási idézet: Bízzatok; én vagyok, ne féljetek. (Máté
14; 27.)
Ének: Ki dolgát csak Istenre hagyja. (Dunánt. Enekesköny v 373.)

Jancsó András.
ev. lelkész.

iá
Ábrahám Kánaánba költözik.
(I. Mózes 11, és 12, r )
Abrahám elhivatásának körülményeit fogom ismertetni, akit
szellemi kiválóságánál fogva nagy feladatra jelölt ki Isten, t. f.
hoyy az Ó országának munkálója legyen. Úgy festem meg jelle
mét, mint aki nem tántorodik meg soha egy pillanatra se, hanem
szilárdan megmarad hitében s híven teljesíti Istennek akaratát.
Szólok az isteni gondviselésről, hogyan vezérli el őt az Ur rég!
lakóhelyéről egy ismeretlen országba s ó engedelmeskedik, béketüréssel elszenvedi a vándorlás viszontagságait. Erős a hite és
reménysége, hogy megtalálja az ígéret földjét, ahova már rég
óta vágyott, talán már akkor szeretett volna oda eljutni, amikor
először kelt vándorútra, atyjával és rokonaival elhagyván szülő
földjét. (Mózes I. könyve 11. r. 31. v.)
Ezt az ószövetségi történetet is kapcsolatba hozzuk az újjal.
Erre akkor kínálkozik igen jó alkalom, midőn az isteni ígéretről
beszélünk. Ábrahámnak ugyanis földi országot ígért az Isten hi
tének jutalmául, nekünk a mennyországot Ígéri. (Zsid. 13: 14.)
Á) Vázlat.
I. Előkészítés fi) Ismétlés. R II. osztályban tanult történetnek
felújítása: Abrahám és Lót. bj Hangulat- és érdeklődéskeltés. R
békeszeretó Ábrahám mindig kedvét kereste az Istennek. Mi is
imádságos lélekkel dicsérjük v. kérjük az Urat. (Esetek felsorolása:
a család szomorú- és örömnapjaiból sib.) c) Athajlás. Már hal
lottak a gyermekek a bálványozásról. Szembe helyezem ezt a
szokást Abrahám egy Isten imádásával. Abrahám vándorolni kény
telen, ez a körülmény is beletartozik az ember üdvmenetének
isteni tervébe, d) Célkitűzés. Tanuljunk a derék Abrahám példá
jából istenfélelmet.
II. Tárgyalás, a) A történet színes elbeszélése. Rz elbeszélés
után még a következő szempontok szerint tárgyalom: b) Vannak-e
még most is bálványimádó népek? Külmisszió. Kik vesznek részt
benne? Ti is lehettek a külmisszió munkásai, c) Isten Ígérete
nekünk is szó!.
III. Begyakorlás, a) Összefoglalás. R történetnek emlékez
tető kérdések segítségével való clmondatása. R hivatalos szöveg
átolvasása a kézi könyvből, b) Elmélyítés. Rz anyagiasság elitélése.
Mi nem áldozunk, mert Jézus áldozott érettünk, c) Szentirdsi
idézetek: R mi Urunk Istenünk egy Isten. (5. Mózes 6: 4.)
Boldogok a békességre igyekezók, mert ők Isién fiainak mondat
nak. (Máté 5: 9.) Káté: Rz első parancsolat. Ének: Te vagy re
ményem sziklaszála. (Nyíregyházi énekanyag IV. oszt. Dunánt.
Énekesk. 24. sz.)
•

I*

2Ö
B) Tanítás.
I. Előkészítés, a) Ismétlés. Még a második osztályban tanul
tatok egy békeszerető emberről... — Ábrahámról. — És annak
unokatestvéréről... — Lótról. — Isten megáldotta őket mindenféle
jóval. — Nagy gazdagsággal. — Abrahámot mégis nagyon búsitotta valami... — Hoqy pásztoraik perlekedtek egymással. — S
bármennyire szerette Ábrahám az ő rokonát, mégis azt az aján
latot tette Lótnák, hogy váljanak el békességben egymástól.
— Mert továbbra is jó rokon akart maradni. — Igen, sót még
azt is megengedte rokonának, hogy ő válasszon előbb magának
lakóhelyet. — Lót a legszebb helyet választotta. — Ábrahám a
fosszabbal is megelégedett.
b) Hangulat- és érdeklödéskeltés. Ez a jó ember tudta, hogy
Istennek öröme telik a jóakaratu emberekben. Istentől gyakran
kért tanácsot. ...Kiválasztott a nyájból egy-egy szép báránykát.
Majd a leölt állatnak a szivét, máját, tüdejét s beleit szépen be
burkolta annak kövérébe, aztán az oltáron elégette, a bárány
húsát pedig a szolgák jóízűen elfogyasztották vacsorára. Abrahám
az oltár felszálló füstjénél felnézett az égre s buzgón imádkozott.
Ilyenkor még ha előbb szomorkodott volna is, mindig megvigasz
talódott s megtelt a szive édes, biztató reménységgel. Amikor a
vasárnapi istentiszteletről távozunk, mi is olyan formát érzünk,
mintha megkönnyebült volna... — A szivünk. — Igen és vágyó
dunk egy szebb élet után. Abrahám is valami szép után sóvárgott
s révedező szemekkel eí-elnézett napnyugat felé. Lelke elrepült
gondolatban a távolban kékló magas hegyeken is tu!. „Olt kell
lenni annak a szép országnak, — sóhajtotta, — ahova én úgy
szeretnék eljutni!“ így álmodozott gyakran napestig, s feljöttek
már a csillagok is körös-körül az égbolton. Buzgó fohásza szállt,
szállt a csillagokon is túl és tekintete találkozott az Úréval, ki
biztatóan, bátorítólag intett feléje:
— Ne félj, Ábrahám, én elvezetlek téged arra a földre s
neked 8dom azt és a te ivadékaidnak!
Ábrahám hitt az Istennek és készülődött minden nap a hoszszu útra.
c) Áthajtás. Hol lakott akkor már Ábrahám, amidőn Lóttal
olyan békésen megegyezett? — Kánaánban. — Ez volt az az or
szág, melyet hitéért jutalmul Ígért az Ur Ábrahámnak. Addig
Háránban lakott rokonaival együtt. Isten is azt akarta, hogy el
hagyja bálványimádó rokonait.
d) Célkitűzés. Tanuljatok a derék Ábrahám példájából isten
félelmet.
II. Tárgyalás, a) A történet színes elbeszélése. Amint már
említettem nektek, Ábrahám nem élt ám mindig Kánaánban. Hárdnból költözött oda. Régi lakóhelyén sok kellemetlensége volt
neki, ami által tűrhetetlenné vált részéről a Háránban való
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tartózkodás. Vájjon mi keseríthette meg annyira ennek a jó ember
nek életét?... Ha kicsit gondolkodunk, könnyen kitalálhatjuk.
A Szentirásbó! olvashatjuk, hogy Abrahámnak atyja és ro
konai bálványimádó emberek voltak, egyedül csak Ábrahám tisz
telte az Istent. Bálványozott az egész nép, akik a szomszédságban
és a környéken laktak. Ábrahám pedig sokszor úgy eltűnődött
magában, midón ezeknek az embereknek különös szokásait fi
gyelte. Hányszor látta őket a szent fa alatt imádkozni, áldozni,
vagy amint hallgatták ama hatalmas tölgy leveleinek a titokzatos
susogását!.,.
Miben segíthetné az embert az a tölgy?... Hisz egy felsőbb
lénynek köszöni létét a fa is, Isten teremtménye a virág, az állat,
az ember és minden az egész világon. A szél süvít keresztül a
fa koronáján, az mozgatja a lombot, az ágakat, fúvásától zizeg
nek a levelek. A szél pedig az Ur akaratából van, úgyszintén
a vihar, a mennydörgés s neki engedelmeskednek mindenek — így
gondolKodott Ábrahám és nem utánozta szomszédait a bálványo
zásban. Pedig de sokszor szemére vetették hitetlenségét!... Mert
hát ót tartották hitetlennek bálványimádó rokonai és az egész
község. Ha pedig valami szerencsétlenség érte a vidéket, fenye
gették, átkozták, mert azt hitték, hogy Abrahám bűne miatt kell
a népnek szenvednie. De Ábrahám nem ijedt meg a fenyegetések
től. Nyugodt lélekkel nézett fel ilyenkor az égre s ekkor hallani
vélte az Ur beszédét: Én neked pajzsod vagyok!...
Sokszor egyik csapás a másikat érte Háránban. A szárazság
miatt ínség kínozta az embereket s állatokat... A nagy folyó ára
dása elmaradt, amely pedig jobb időkben termékenyítő iszapjával
hizlalta a mélyfekvésü szántóföldeket. Csak meg kellett egy kissé
munkálni, amidőn visszahúzódott az árvíz és megszikkadt a talaj
s az elvetett mag bőven ontotta a kenyérnek valót, örült a nép
a jó termésnek s hálaáldozatot mutattak be a folyam Istennek. Ők
ugyanis azt hitték, hogy a folyam Isten áldotta meg munkájukat.
Bezzeg szomorkodtak, ha elmaradt néha az áradás. — Mert arra
gondoltak, hogy nem terem kenyerük. — Igen, arra gondoltak.
De máskor meg nagyon is megáradt a folyam, hogy még a magasabb
helyeket is elöntéssel fenyegette. A megriadt emberek ilyenkor leg
kedvesebb tárgyaikat belehajigálták a vízbe, mert azt hitték, hogy
a haragos folyam az által kiengesztelódik és visszatér medrébe.
De az áradást okozó rettenetes vihar csak nem akart szűnni.
— Kényszeritsük Ábraháraot, hogy ő is áldozzon a folyam
nak! — kiáltott a felbőszült tömeg.
— Az én Uramhoz szívesen imádkozom s Ó megsegít mind
nyájunkat! — szólt Ábrahám. És csoda történt!... Abrahám imád
ságára elcsendesült a vihar s a nép erre megnyugodott, de azért
némelyek még mindig fenyegetőig kiáltottak vissza: Vigyázz,
Abrahám!... Máskor meg ne bántsd a folyam Istent!
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— Most már tovább nem maradok itt! — mondta Ábrahártl
feleségének, Sárának. Virradatkor utrakelünk Kánaán felé.
Sírva szokta kérni Sára Ábrahámot, valahányszor ez a
költözködést említette előtte. így könyörgött: „Ne menjünk el
Innen arra az idegen helyre, mert én nem tudnék megválni ro
konaimtól!" S arra biztatta Ábrahárnot, hogy ó is tegyen úgy,
mint a többi ember, akkor nem háborgatja senki sem.
— Nem tudnám megcselekedni, hogy elpártoljak az én Uram
tól! — mondta Ábrahám feleségének az ellenvetésekre. S most 8ddigaddig beszélt Sárának, hogy végül ö is beleegyezett a vándorlásba.
Lót is részvett a családi tanácskozáson s együtt beszélték meg
a teendőket.
Abrahám kiadta a parancsot az indulásra. Mire a nap fel
kelt, már messze iáriak elhagyott lakóhelyüktől. De azután már
mindig lassabban haladtak előre, mikor a pusztaságba érkez
tek. — Fáradtak voltak. — A tevék még csak gyorsan mentek
volna, mert azok a homokban sem fáradnak egykönnyen el. Annál
lassabban lépegetett a juhnyáj, nyomukban a pásztorokkal. Ember és
állat búsan lógatta fejét a fáradtságtól. Alig bírták elviselni a pusztai
szenvedéseket: a tűrhetetlen hőséget és szomjúságot. Csak Abrahám
nem csüggedt el, mert hite erőt adott neki. Ezért tudott tűrni és
remélni. S az ó hite erőt és bátorságot öntött a csüggedőkbe is.
Nappal utaztak nehogy éjjel elveszítsék a helyes uiirányt.
Az éjszakai táborozásnál tüzeket gyújtottak, igy riasztották el a
kóborló vadállatokat. „Jaj, minek is jöttünk ide? — sóhajtozott
Sára, midőn egy-egu vadnak rémes ordítása hallatszott a távolból.
„Imádkozzunk az Úrhoz és az Ur megsegít, megőriz bennünket!“
— mondta Ábrahám vigasztalóan. És Sára a vigasztaló szavak
után megnyugodva hajtotta fejét pihenőre. Lassanként elpihent az
egész tábor, csak áz őrök virrasztónak éberen, de legjobban
mégis a jó Isten őrködött az alvók csendes nyugalma felett. Reg
gel aztán pihent erővel tovább folytatták utjokat.
Már hónapokig vándoroltak, de még mindig olyan távolról
látszottak a kéklö hegyek, melyeken túl Abrahám az íqérct föld
jét kereste, mint amikor elindultak. Mintha csak csalóka játékot
űzött volna velük a puszta!... Nem sokára célnál leszünk, vigasz
talta Ábrahám a csüggcdőket. Végre mégis előtűntek a fehérlő
házak a völgyben és szétszórtan a dombtetőn. „Látod, Abrahám,
azt a földet Ígértem én neked jutalmul, mert bíztál bennem!“
— hallatszott ez Urnák beszéde. S Ábrahám gyönyörködve te
kintett széjjel a gazdag vidéken, a csendesen folydogáio Jordán
táján. Egy helyen aztán megszálltak s Ábrahám hálaáldozattal
köszönte meg istennek az ö gondviselő kegyelmét.
1>) Vannak-e még most is bálványimádó népek? Hallottátok
a történetből, hogy Ábrahám a bálványozok földjéről indult el új
hazát keresni. Kinek az akaratát teljesítette vájjon? — Isten nem
akarta elveszíteni küséges szolgáját ott a pogányok között. Sajnos,
8
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még a rokonai sem keltek Ábrahámnak a pártjára, midőn a szom
szédok kellemetlenkedtek neki. — Rokonai is bálványokat imád
tak. — Rokonai bizonyára sokszor mondták neki, hogy ne ha
ragítsa magára a népet, tisztelje ő is atyáinak az Isteneit. Tehát
nagy veszélyben forgóit Ábrahám hite, különösen a rokonainak
a részéről, akiknek tanácsára valamikor mégis csak hallgatott
volna... Ha ő nem, akkor a fiai, v. a leányai bálványimádók let
tek volna. Ezt a veszedelmet akarta elhárítani az Isten... — Azért
kellett Ábrahámnak egy új hazába vándorolni, hogy hitében sen
kitől nem háborgatva, megerősödjék. — Kánaánba ment. — Áb
rahám mindig engedelmeskedett az Istennek és az ö erős hite
szolgált neki lelke üdvösségére. Utódai szintén egy Isten imádók
lettek. így készítette elő Isten az ó országát itt e földön. Később
Isten országába Jézus és az ő apostolai toborozták, gyűjtötték a
polgárokat. Tudjátok-e, hogy Isten országának kik lehetnek a
tagjai? — Az igaz hivó emberek. — Ha Jézusnak hű tanítványai,
követői lesztek, ti szintén Isten országában fogtok élni, ahol nincs
gyülölség, nem irigykednek egymásra az emberek, hanem min
denki testvér.
Ma már a föld lakóinak nagy része keresztyén, de még
mindig igen sok a pogány. Isten akarata az, hogy az Ó orszá
gában éljen minden ember. Vájjon közöttünk élnek-e pogányok?
— Te azt áliitod, Pista, hogy igen... Hát körülbelül igazat be
széltél, mert nem minden ember jó keresztyén ám. Igazi pogányok
azonban túl a tengereken, tőlünk távoleső országokban élnek.
Hál’ Istennek, vannak bátorszivü apostolok most is, akik nem féltik
életüket sem, elmennek a pogányok közé tanítani. Ezek?... — Tud
juk már,... a hittérítők azok. — H misszionáriusok. — Pedig de
nehéz sors vár reájuk!... Felolvasunk néhány megkapó jelenetet,
tudósítást a külmisszióról.
Ugy-e, milyen nagyszerű munkát végeznek a misszioná
riusok!... Mindenütt veszély, halál leskelődik rájuk, de ők még
sem rettennek meg. Készek meghalni a Krisztusért. Ti itthon él
tek... biztonságban... Tudnátok-e mégis valamit segíteni azoknak
a lelkes harcosoknak, akik Isten országának terjedéséért küzdenek
ismeretlen helyeken?... — Imádkozunk értük. — Azt is meg kell
tenni! ... De gondoljatok arra, hogy a megtért pogánynak Bibliát
is kell adni a kezébe, midőn már megtanult olvasni... — A külmisszió perselyébe. — Fillérből lesz a pengő. Minél többet gon
doltok a külmisszió támogatására, annál eredményesebben dolgoz
hatnak a misszionáriusok.
c)
isten ígérete nekünk is szól. Hová vezette Isten Ábrahá
mot? — Kánaánba. — Mit Ígért neki? — Hogy neki adja az
országot és az ő ivadékainak. — Azt is mondta ám az Ur, hogy
Ábrahám nemzetségéből fog születni a Megváltó, aki boldoggá
teszi majd a népeket. Ez az ígéret ekképpen szól: Megáldatnak
te benned a föld népei. Ebből is kitetszik, mennyire szereti Isten
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az embert. Azt akarja, hoqy féljük és szeressük Ót, miként 6
most tanult történetből hallottátok. — Úgy szeressük, mint Ábra
hám szerette. — Hitének jutalma? — Az ígéret földje lett. — ó
még csak mint jövevény élt abban az országban. De szent meg
győződéssel hitte és remélte, hogy övé lesz egykor az egész
Kánaán. S az Ur megtartotta ígéretét. Nagy nép származott Áb
rahámtól. Melyik nép? — A zsidó— Az övék lett Kánaán. — Isten
nekik adta. — De érdemet nem ők szereztek rá .. — Hanem
Ábrahám. — Hogyan? — Hitt az Istenben. — Akaratát mindig
teljesítette.
Abrahámnak földi országot ígért Isten jutalmul. Kánaán
ugyanis?... — Földi ország. — Nekünk a Krisztus által más or
szágot Ígért. — A mennyországot. — Az érdem azonban nem a
mienk, hanem... — A Jézusé. — Oda nem jut el a testünk, hanem
csak a jobbik részünk. — A lelkünk. — Tehát az nem földi ország
ám! — Lelki ország. — Királya? — Jézus. — Itt a földön mi is csak
úgy élünk, mint Ábrahám a kánaáni nép közt. — Jövevények
vagyunk. — A Szentirás is azt mondja: Nincsen nekünk itt mara
dandó városunk, a jövendőt keressük. Meg is találják... — A hívők.
III. Begyakorlás. ») Összefoglalás. A történet elmondatása.
b) Elmélyítés. Sok ember gazdag szeretne lenni. Ti is?... Mit
csinálnál azzal a sok-sok pénzel, Ilona? — Adnék belőle Ma
riskának is. (Kis testvére.) Minden jószivü gyermek úgy cselekszik.
Aki mindent magának akar megtartani, az... — Fösvény. — ön
zőnek is mondják. A jószivü megosztja javait. — A szegények
kel. — Látnátok az utcán egy szegény didergő árvát? — Én
hazavezetném és megkérném édesanyámat, hogy a viselt ruháim
ból öltöztesse fel. — Éhes szegény? — Enni adnék neki. — A
jó cselekedet, az irgalmasság minden embernek kötelessége. Rut
bűn az, ha valaki csak magának gyűjti a kincseket, magának szerzi
az eleséget!... Pedig de sokan vannak a keresztyének között is,
akik a pénzt, a gyomrukat, a mulatozást jobban szeretik, mint
az Istent. Olyanok ezek, mint a pogányok — Bálványimádók. —
Igaz, mert az ő Istenük a pénz, az étel, a szép ruha stb.
A bibliai történetből azt is tanultuk, hogy Ábrahám áldozni
szokott. Miért? — Hogy Isten megbocsássa a vétkeit. — Mi nem
áldozunk, mert értünk Jézus áldozott. Hol? — A golgotái kereszt
fán. — Drága áldozatot hozott értünk. — Saját életét áldozta
fel. — Miért tette? — Szeretetből. — Hogy Isten megbocsássa
a mi bűneinket. (Lásd a IV. osztályban a második hitágazatot\)
c) Szenirási idézet. A mi Urunk Istenünk egy Isten. (V.
Mózes 6: 4.)
d) Káté: Első parancsolat.
e) Ének: Te vagy reményem sziklaszála. (Nyíregyházi énekanyag IV. oszt. Dunánt. Énekesk. 24. sz)

Tolnai P ál

Ábrahám engedelmessége.
Abrahám olyan nép között élt, akiknél szokásban volt az
emberáldozat. R néphit szerint az elsőszölött gyermeket Istennek
kellett ajándékozni. Ez a szokás iárta Abrahám régi lakóhelyén
is. (Moloch és Baál kultusza az ókorban.) Valószínű, hogy ő sem
tudott eleinte még szabadulni e kegyetlen erkölcsök hatása alól
és csak nagy lelki tusakodás árán jött rá arra a helyes gondo
latra, hogy az Istennek nincsen szüksége emberáldozatra. S ha
mégis tanitom Abrahám engedelmességének történetét, azt kutatom
először is, hogy mi lehet benne a pedagógiai érték? Rz óhajtott
cél elérése bizonyára az lenne, hogy Abrahám példájával szem
léletes módon tanítsam a gyermekeket Isten iránt való engedel
mességre s majd a tanultaknak a gyakorlati életre való alkalma
zásánál felhívjam a figyelmüket arra, hogy a szülők, tanítók s
általában a jóltevők iránt minden gyermek engedelmességgel tar
tozik és hogy az engedelmesség egyike a legszebb erényeknek.
Én szintén tusakodom önmagámmal, mert nem egy könnyen
tudom eldönteni, hogy kit jelöljek meg a történetben az engedel
mességre való felszólításnak a forrásául: Istent-e, vagy Ábrahámnak a lelkiismeretét? Végül mégis abból a feltevésből indulok ki,
hogy Abrahámot a helyi körülményeken kívül saját lelkiismerete
kényszeritette arra, hogy feláldozza Istenének azt, aki a legked
vesebb volt előtte, t. i. egyetlen gyermekét. Eme felfogásnak meg
felelően szerkesztem meg elbeszélésemet is, anélkül azonban, hogy
valakit másirányu elhatározásában korlátozni akarnék. De akár
melyik szempontból fogunk hozzá a tanitáshoz, e történetet alkalmas
módon elemezve, a mi életünkre is bátran alkalmazhatjuk. Háború
esetén most is feláldozza az apa a fiát a hazáért. Erre nézve a
gyermekek számos példát tudnak felhozni a nem régen lezajlott
világháborúból. Ugyanis a világháború egyes eseményei még élénk
emlékezetben vannak.
A) Yáztat.
/. Előkészítés, a) Kapcsolat az előző történetekkel. Ábra
hám elhivatásának történetéből kiemeljük a főbb mozzanatokat,
b) Hangulat- és érdeklödéskeltés. R gyermekek születésnapja öröm
ünnepe a családnak. R szülők vágyódása gyermekek után. Ábrahám
öröme, c) Célkitűzés. Legyetek engedelmesek!
II. Tárgyalás, b) A történet elbeszélése. Ezután még a kö
vetkező főbb gondolatok szerint tárgyalom:
b) A gyermek engedelmessége a szülők, tanítók és általában
a jóltevők iránt.
c) A felnőttek engedelmessége. Rz erkölcsi és világi tör
vények tisztelete.
III. Begyakorlás, a) Összefoglalás. R történet elmondatésa
b) Elmélyítés. Egy-egy példának megemlítése, amellyel v. amelyek
kel önzetlenségre neveljuk£tanitványainkat.
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B) Tanítás.
I. Előkészítés. a) Kapcsolat az előző történetekkel. A leg
utóbbi bibliai órán elkísértük gondolatban Ábrahámot régi lakó
helyéről... — Kánaánba. — Honnét? — Háránbó!. — Nagy oka
volt annak, hogy el kellett hagynia rokonainak földjét. Isten akarta,
hogy kivándoroljon onnan. — Nem akarta, hogy ott éljen a
bálványimádó rokonok közt. — S Ábrahám elment, nem ellenke
zett Istennel. — Engedelmes volt. — Az volt. Az engedelmesség
nagyon szép tulajdonság. De beszélgettünk ám mi még az em
bernek egyéb jó tulajdonságairól is. — Istenfélelem, jóság. — Hi
téért gazdag jutalmat kapott Ábrahám. — Az ígéret földjét. —
Hogyan szól az isteni ígéret? — Ezt a földet neked adom és a
te ivadékaidnak. Nagy nép atyjává teszlek és a világ minden né
pét megáldom te benned.
b) Hangulat- és érdeklődéskeltés. Isten Ígérete szerint Áb
rahámtól eqy nagy népnek kellett származnia. Ez a nép?... — Ä
zsidó. — Már sokáig élt Ábrahám feleségével együtt Kánaán
földjén s mindig várták, hogy gyermekük szülessék. De mindig
csak késett az Isten által megígért gyermeknek a megszületése.
S nem volt senki, aki az öregedő emberpárnak az életét egy kissé
felvidítsa, Ábrahám azonban még mindig bízott az Istenben, hogy
az Ígéret egyszer csak beteljesedik. És reményében nem csalat
kozott. Vájjon miért nem? — Született nekik egy kis fiacskájuk. —
Jaj, de örült Ábrahám, hogy Isten meghallgatta könyörgését!...
Az egész ház boldog volt.
Ä szolgák is örvendeztek, hogy a kis fiú születésével a
gond és aggodalom redői elsimultak gazdájuk arcáról. Különösen
a hűséges Eliezer volt nagyon jókedvű azon a napon, midőn a
kis Izsák született. Úgy örült, hogu szeretett gazdájának arcán a
mosoly vonásait látta derengeni!... Ugy-e, mekkora változást okoz
a család életében egy kis gyermeknek a születései... örömre vál
toztatja igen gyakran a szomorúságot. S körülötte sürgölődikforgolódik az egész ház népe. Egy csöppség ennyi boldogságot
áraszt maga körül, pedig még beszélni sem tud; mekkora örömet
szerezhet a szülőknek egy nagyobb gyermek, aki igyekszik jó
magaviseletével és engedelmességével megszerettetni magát!...
c) Célkitűzés. Legyetek engedelmesek, hogy szüléiteknek
örömet szerezzetek ti is.
II. Tárgyalás, a) A történet elbeszélése. Nem volt boldogabb
ember Ábrahámnál ez egész országban, amidőn Izsák megszü
letett. Nyolcadnapra a bo’dog apa nagy vendégséget hivott össze,
mert úgy érezte, hogy másokkal is meg kell osztani örömét. Vol
tak a véndégek között a kánaáni ismerősök közül is néhányan,
akik mindannyiszor csodálkozó arcat vágtak, valahányszor Ábra
hám az ő nagy boldogságát említette előttük. Különösnek találta
ugyan ezeknek az embereknek viselkedését, de azért mégis
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barátságosan elbeszélgetett velük. Egyik kiváncsi vendég elmenőben megkérdezte Ábrahámtól, hogy miért örül olyan nagyon?
— Nincsen ok az örvendezésre, — szólt, — mert az első
gyermek az Istené, akit fel szokás áldozni!
— Ez nekem nem jutott volna eszembe, — felelt Ábrahám, —
de majd gondolkozom rajta, hoqy mitévő legyek?... Majd az Ur
megjelenti nekem, hogy mit kell cselekednem. E gyermeket öreg
ségemre ajándékozta nekem az Ur és bizonyára nem azért, hogy
égő áldozattal neki visszaadjam. Azért én mégis Istennek fogom
szentelni gyermekemet... Megtanítom imádkozni, az Urat félni és
szeretni.
A kánaáni pogány emberekkel való beszélgetés után Abrahám
nem tudott nyugodtan aludni, mert hallani vélte lelkében az Ur
nák feddő szavát:
— Te nem szeretsz engem igazán, mert akkor feláldoztad
volna én nekem, aki legkedvesebb előtted!...
De azután mégis csak megnyugodott s el is felejtette azokat
a szörnyű éjszakákat, amikor hiába igyekezett elűzni a lelkét
nyugtalanító gondolatokat, nem jött szemére feledtető s üdítő
álom. Amint a gyermek növekedett, napról-napra nagyobb gyö
nyörűségük telt benne öregedő szüleinek. Úgy örültek neki, midőn
beszélni kezdett s hallhatták kedves gügyögését!.. Hát még ami
kor járni tanult és segítség nélkül tette meg az első utat az aj
tótól az asztalig, örültek, néha pedig szomorkodtak. Úgy megmegremegett az édesapa meq az édesanya szive, ha arra gon
doltak, hogy egyszer a fiúcskái el is veszíthetik!
Mikor a környéken járt Ábrahám, néha-néha valami érdekes
menetet látott. Ballagott a nép egy felbokrétázott szekér után s
énekeltek. Tudta jól, hogy hová mennek. Vitték az elsőszülöttet
a közelben emelkedő erdős hegyek egyikére, hogy az apa saját
kezével megölje és oltáron megégesse guermekét. Olyan borzal
masnak tetszett Abrahámnak az az ének! Reszketett a teste s lelke.
Kis fiára, Izsákra gondolt, akitől majd neki is meg kell válni
egyszer. Ä szomorú kötelességre való emlékezéskor mindannyiszor
elhatározta, hoqy ő is feláldozza gyermekét. De mikor a szépen
fejlődő fiúcskájára tekintett, szemei könnybelábodtak és mindig
csak halogatta a dolgot.
Egy alkalommal az öreg Eüezer jelentette gazdájának, hogy
a Csákónak kis borja lett az éjjel és hogy fel kellene áldozni,
mert első fia az a tehénnek. Egyszer naplementekor kivezették a
borjut a kertben levő oltár mellé, mely egy magas fa alatt állott.
Az áldozatra szánt jószágot Ábrahám megölte s húsát feldarabolta,
aztán az oltárra rakta és meggyujtotta a tüzet. Abrahám a fel
csapó lángok fényénél buzgón imádkozott. Most azonban a füst
nem szállott egyenesen az ég felé. Visszacsapta azt a hirtelen
támadt nyári zivatar. Villámlott és dörgőtt. Abrahám rémülve látta,
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hogg az Ur nem szívesen veszi az áldozatot. A mennydörgés mo
rajában hallani vélte az Istennek a beszédét:
— Ä legdrágább kincsedet add nekem!...
Ä hatalmas zápor eloltotta az áldozati oltár tüzét. Abrahám
pedig a zivatar elől lakásába menekült, ahol könnyezve ölelgette
a fiát. Nyolc éves volt már akkor Izsák, anyjának is szemefénge.
Dehogy árulta volna el Sárának Ábrahám a lelkét emésztő nagy
aggodalmakat. Elfordult, hogg ne lássák hulló könnyeit. De magá
ban erősen elhatározta, hogy engelmeskedik az Urnák. Másnap
reggel útra keltek a távolban kéklő Mória felé. Feleségének nem
árulta el sötét szándékát, nehogy idő előtt megszomoritsa; csak
annyit mondott neki, hogg egyik távoli áldozati helyre megy s
megpróbál mégegyszer áldozni, mert legutóbbi áldozatát nem fo
gadta el az Ur.
Reggel szép derült idő volt. Ábrahám felnyergeltetett egy
szamarat s rárakatta a fát, 8mit korán reggel az áldozáshoz ké
szített. Azután elindult Izsákkal és két szolgájával együtt. Úgy
örült a gyermek, hogy már ó is elkísérheti atyját és segíthet neki!
Az anya mosolyogva ölelte, csókolta meg fiát bucsuzáskor és
megigértette vele, hogy jól viseli magát. Sára kiállott az útra és
sokáig nézett a távozók után. „Ne búsuljon, édesanyám! — ki
áltott vissza Izsák. Nem sokára visszajövünk.* Az apa kézen
fogva vezette a fiút s busán kallgatta annak gondtalan csevegését.
A réten virágot is szedett a fiú, hogy majd bokrétát köt édes
anyjának belőle.
Három napig mentek, csak éjjel tartottak hosszabb pihenőtHarmadnapon a hegy lábánál, az erdőszélen megálltak. Itt le
szedték a fát a szamárról. Néhány fahasábot feltett Abrahám a
fia vállára is, a többit maga vitte. Vitt még egy fazék parazsat,
meg kést is. A szolgáknak pedig megparancsolta, hogy várjanak
rá mindaddig, mig visszatér az áldozástól. Azzal elindult Ábra
hám a fiával együtt, hogy alkalmas helyet keressen az áldozáshoz
és hogy azon a helyen feláldozza egyetlen gyermekét.
Útközben megszólalt Izsák:
— Gondoskodtunk atyám mindenről, ami az áldozáshoz
szükséges. Egyről azonban mégis megfeledkeztünk: Hol van
ugyanis az áldozáshoz szükséges állat?...
— Majd a jó Isten gondoskodik arról is! — mondta az apa.
Megérkeztek a hegytetőre... Amint körülnéztek, a kialudt
áldozati tüzek hamuja látszott itt is, ott is. Ábrahám kikeresett
egy kőrakást oltárnak s megigazgatta, maid rárakta a fahasábo
kat. Eddig még csak ment valahogyan a dolog... De mi történt
ezután?... Az édesapának majdnem meghasadt a szive, amidőn
fiát megkötözve a fahasábok fölé tette és kinyújtotta kezét az
élesre fent késsel együtt, hogy megölje Izsákot. De mintha meg
merevedett volna a halálos döfésre emelt kézi Valaki visszatartotta...
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S amint Ábrahám az égre szegezte tekintetét, hallotta az Ur an
gyalának szavát:
— Ábrahám, Ábrahám! Ne bántsd gyermekedet! Látom, már,
hogy szívből féled az Istent, mert egyetlen fiadnak sem kedvez
tél érette.
Jaj, de megkönnyebüit Ábrahámnak a szive erre a beszédre!...
ölébe kapta a szegény halálra ijedt gyermeket s ölelte, csókolta.
„Enyém vaqy gyermekem!... Nekem adott téged az Isten! — mondta
boldogan. Tudtam én, hogy téged az Ur nem vesz el én tőlem.“
Amint körülnéztek, egy kost láttak a bokorban fennakadva.
Abrahám nyomban munkához látott és a kost áldozta fel fia
helyett. Aztán hazamentek. De most rnár Ábrahám is vidáman be
szélgetett az utón. Otthon pedig mindent elmondott a feleségének,
aki szintén megnyugodott, hogy kegyelmet nyertek a jó Istentől.
[ZurheUen után.)
b) A gyermek engedelmessége. Hallottátok a történetből, hogy
Izsákot mennyire szerette mindenki. Nem minden gyermeket sze
retnek ám úgy ... — A rosszakat nern szeretik. — Nem bizony.
A Juliska sem a jóságát mutatta meg tegnap délben. Amidőn klkisértelek benneteket az iskola kapujáig, nagyon elszomorodíam
Juliska viselkedésén. Mit is csinált ő? — Lekapta Margitka fejé
ről a sapkát és beletaposta a sárba. — Hát bizony csúnya jelenet
volt az! Szegény Mariska? — Sirt. — Mit gondolhatott Mariska,
midőn a gyűrött, sáros sapkát felvette? — Hogy megveri az édes
anyja. — Talán arra is gondolt. De én azt hiszem, az is eszébe
jutott, hogy ő mennyire vigyázott a sapkájára!... Kedves emléke
az neki... — Születésnapomra vette édesapám. — Lehetséges, hogy
talán az utolsó pár pengőjét adta érte édesapa, hogy kis leányá
nak örömet szerezhessen. És tegnap... a sapka? — Sáros lett és
gyűrött. — Margitka szégyenkezve ment hazafelé, hogy szülei
rendetlennek fogják majd tartani. A fülében csengtek még édes
anyjának figyelmeztető szavai: Vigyáz ám a ruhádra, Margitka!
A Juliska bezzeg nem sirt... — Inkább nevetett. — Kárörvendó
nevetés volt az. — örült, hogy Margitkának bánatot okozhatott. —
Azt hiszem, Juliska megbánta tegnapi viselkedését... Kérj bocsá
natot Margitkától! (Megkérés és megbocsátás jelenete.)
Isten parancsolata ellen vét az, aki embertársát megbántja.
Hogyan szól a parancsolat? — Szeresd felebarátodat, mint ma
gadat! Aki a parancsot nem teljesiti, az engedetlen Isten iránt.
Ha teljesíted? — Engedelmes vagyok. — Kiknek tartoztok még
engedelmességgel? — Szüléinknek. — Itt az iskolában? — A
tanító bácsinak. —- Az iskolának vannak törvényei is, amelyeket
minden gyermeknek meg kell tartani. Aki másképpen tesz? — Az
engedetlen. — A törvényt megtartani nem nehéz. Csak a roszszakra nézve terhes annak a megtartása.
A jóltevök iránt mindig háladatosaknak kell lennünk. Amelyik
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családban a gyermekek hallgatnak a szülők szavára, ott nincsert
semmi baj. Boldog mindenki, mosoly ül az arcokon; de az a
mosoiu sokat beszél ámf... — Hogy szeretik egymást.
c) A nagyok engedelmessége. A családban a gyermekek meg
érzik, hogy a szüleik javukat akarják. Megsúgja ezt nekik... — A
szivük. — S a szeretet teremt a családban békességet, egyetér
tést és megelégedést. Amint a gyermek szüleitől várja a földi
létnek minden boldogságát, éppen olyan vágyakozással tekintenek
a nagyok is az égre... — Istent kérik. — Igen, a jó Istentől kér
nek oltalmat és áldást, mert jól tudják, hogy az Isten szereti az
embert, ó sem kivan tőlünk mást, minthogy... — Szeressük
őt. — És engedelmeskedjünk neki. — Az engedelmességnek igen
szép példáját tanultuk megismerni a mai bibliai történetből. — Ab
raham mindig engedelmeskedett az Istennek. — Mert szerette —
Mindegyik parancsolatnak a lutheri magyarázata igy kezdődik:
Hogy mi az Ur Istent féljük és szeressük. A tiz parancsolat az
isteni törvény. S úgy érezzük, hogy ez az isteni törvény bele van
oltva a szivünkbe és szeretetbői igyekezünk azt teljesíteni. Az
igazak szeretetbői és istenfélelemből cselekszik a jót.
Ha bűnösök nem volnának, nem lenne szükség törvényre.
Mi vár a bűnösökre? — Büntetés. — Ábrahám korában még
nem ismerték a tízparancsolatot s ő még sem vétkezett Isten
ellen soha sem, mert sok szép virág díszlett Abrahám lel
kének kertjében. Miféle virágok lehettek azok? — A sze
retet, engedelmesség, jóság, békesség stb. — Gyomok is szok
tak ám nőni a lélek kertjében. Ezek? — Irigység, fösvénység,
gyűlölet, hazugság stb. — A gyomokat irtani szokták, nehogy
elnyemják a virágokat. Kik a lélek kertészei? — A papok, ta
nítók, szülők. — Éppen most is ilyen gyomláló munka folyik
ebben a teremben. Megmondom, hogy mikor cselekesztek jól és
mikor rosszul. Ti pedig?... — Megfogadjuk, hogy mindig jók le
szünk. — A felnőtteket is figyelmeztetik valahol a kötelességeikre...
— A templomban. — S akik jól a lelkűkbe vésik az evangeliomot?
— Igaz hívők lesznek. — Az ilyenek másokat is jóra igyekeznek
birnl. Ha pedig valaki nem hallgat az erkölcsi intelmekre, nem
akarja teljesíteni Istennek a törvényét, annak a világi törvények
kel gyűlik meg a baja. Az emberek sem tűrhetik, hogy a rosszak
kedvükre garázdálkodjanak. — Megbüntetik őket, hogy máskor
féljenek rosszat cselekedni. A törvény emberei mondják ki rájuk
az ítéletet. — A bírák. — Büntetésük? — A börtön. — A leg
nagyobb bűnösöket? — Halállal büntetik. — A legkisebb bűnért
is kiszabnak valami csekélyebb büntetést. Mi a büntetésük? — Ezek
pént fizetnek. — Tehát minden bűnt meg szoktak torolni és min
denkit kényszerítenek kötelességének teljesítésére. Az igaz em
bereknek azonban nincsen bajuk a törvénnyel. Tisztelje mindenki
0 törvényt, hogy békességben élhessünk. Ez az Isten akarata is.
H l Begyakorlás, a) összefoglalás, h történet elmondatása.
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Mely gyermekeket mondhatjuk engedelmeseknek? Ti milyenek
akartok lenni? Hogyan lehetsz azzá, Pista?
b) Elmélyítés. Nagyon sokféle módon kereshetitek szüléitek
nek a szeretetét. jól esik a szülőknek, ha gyermekeik kedvükben
igyekeznek járni. Amelyik családban több gyermek is van, azok
a gyermekek versenyezhetnek az édesanya meg az édesapa szeretetéért: Nem arra gondoltam, amint némelyik fiú és leány szo
kott cselekedni. Árulkodik testvéreire... — Hogy őt jobban sze
ressék, mint a testvéreit.
Margitka másképpen érdemelte ki szüleinek a szeretetét...
Kisebb testvérének nagyon kopott volt már a felöltője, flz övé
még jó volt. Mikor a szülök elhatározták, hogy I'onának új ka
bátot vesznek, Margitka nem duzzogott ám, mint a legtöbb gyer
mek szokta tenni. — Inkább örült. — Lássátok, Margitka igy
gondolkodott: Nekem még jó kabátom van, azért szüleimtől most
nem kérek újat. Ő csak egy perecet kapott anyukájától ajándékba,
mégis boldog volt. A boldogság mosolya intett feléje az édesanya
arcáról is. Ó megértette, hogy neki szól ez a mosoly. — Hogy
nem volt irigy. — Mondjatok néhány esetet a ti életetekből, amidón örömet szereztetek szüléiteknek!...
Miért beszélgettünk mi most oly sokat a jó gyermekekről?
— Egy jó fiúnak a történetét tanultuk. — Izsák volt az. — Igye
kezzetek hozzá hasonlók lenni, hogy benneteket is minél jobban
szerethessenek szüléitek. Még haló poraikban is szeretettel gon
doljatok áldott lelkű szüléitekre. Külsőleg is kifejezheti az ember
elhunyt kedvesei iránt való szeretetét. — Virágot viszünk a sírra.
c) Vers:
El-elsétdlsz a mosolygó
Virágok közt andalogva...
Ugy-e fiam, hozol majd ki
Egy-egy szálat a síromra? (Pósa L.)
d) Szentirdsi idézet: A szeretet soha el nem fogy. (I. Kor. 13:8)
Ének: Mind jó, amit Isién tészen. (Dunánt. Énekesk. $76. sz.
Ismétlésül.)

Tolnai Pál.

Izsák házassága.
Történetünk tanításánál mindenekelőtt arra kell törekednünk,
hogy — röviden bár, de — felelevenítsük a gyermekek lelkében
mindazt a szépet és jót, amit Ábrahámról tudnak. Mert Izsák
házasságának a tanítása valláspedagógiai szempontból kiaknázhatatlan Abrahám történetének az ismerete nélkül. Hiszen a fő
szereplő itt nem Izsák, hanem Eliezer, az agg Abrahámnak öreg
szolgája. Eliezer viselkedése pedig magán hordja Abrahám val
lásosságának bélyegét Ábrahám hithűsége árad szét a szolga
cselekedetein s lelkiismeretes gondossága a gazda jóságát tükrözi
Vissza. Tanításunkat elsősorban ennek a ténynek kell irányítania.
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Ennek a helyzetnek a felismeréséből ugyanis a legtermé
szetesebben következik, hogy az akaratmeginditást illetőleg Máté
7, 12. nyújtja a tanítás alakításához a vezérlő gondolatot. Az
istenes Äbrahäm szeretettel bánt környezetével s Isten és eraberszeretetének sugarai éltető melegséggel verődnek vissza Eliezer
lelkén Abrahám irányában is.
R történetben ezzel kapcsolatosan kidomborodó másik nagy
igazság az, hogy az ember viselkedéséből megítélik környezetét.
Rebeka pl. kedvezően ítélhette meg az öreg szolga viselkedésé
ből Abrahám és Izsák otthonát és szívesen indul el vele. Mindez
következménye annak a ténynek, hogy Abrahám otthonát vallásos
levegő töltötte meg.
Nem feledhetjük azonban annak az igazságnak a feltárását
sem, hogy mindenkor nem viszonozzák szeretetünket. Ezt azonban
úgy kell cselekednünk, hogy csorbithatatlan maradjon a gyermek
Szivében a nagy igazság és parancsolat: „Amit akartok azért,
hogy az emberek tiveletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal."
így a fent említett vezérszempont tehát kettős megvilágítást
követel:
1. ) Imádságos szeretettel fűzzük magunkhoz környezetünket,
2.
) el ne taszítsuk az életünkbe áramló szeretetet, akkor fog
juk érezni Isten segitő kegyelmét, mint Eliezer és Abrahám.
R tanítást tehát a következő vázlat szerint építhetjük fel:
I. Érdeklődést keltő előkészítés:
1) Abrahám jellemének a felevenitése;

2) a békeszerető Abrahám hatása szolgáira;
3) ellentétes történet az érdeklődés fokozására;
4) célkitűzés.
II. R történet szemléltető elmondása. — Kidomborítandó:
1) Eliezer hűséges szeretete a jó gazda iránt;
2) Eliezer vallásossága;
3) Eliezer vallásosságának eredményei: Isten segítsége,
Rebeka bizalma, Abrahám öröme s Izsák boldogsága.
I I I . Alkalmazás: Imádságos szeretettel fűzzük magunkhoz
környezetünket: 1) otthon, 2) iskolában, 3) mindenütt.
IV. Lelkiismeretbeoltds: E! ne taszítsuk az életünkbe áradó
szeretetet.
V. Akaratmeginditás: Az imádkozó ember tapasztalja Isten
és az emberek szeretetét.
Az egész óra menete a következő:
Rövid imádságban kérjük a jó Istent, adjon kedvet a tanu
lásra, hogy még jobban szerethessük ót s mindig örömmel enge
delmeskedjünk atyai szavának, mint Abrahám. Hiszen mindent Ö
ód nekünk.

Imádság után elénékeí tétjük „Ki dolgát csak Istenre hagyja“
kezdetű énekünket és ezzel kapcsolatban felelevenítjük az Ábrahámról tanultakat.
I—1. Kire bízta sorsát Ábrahám? — Istenre. — Mit kívánt
tőle az Isten, amidőn még atyjának házéban lakott? — Hogy menjen
el arra a főidre, amelyet ó mutat neki. — S Ábrahám?... — El
ment. — Megérkezésekor hogyan hálálta meg az isteni gondos
kodást? — Oltárt épitett s buzgón imádkozott. — Megköszönte
Istennek a jóságát. De nem csak szép szavakkal hálálkodott ám
A!... Isten akaratát mindig teljesítette. Mivel mutatta meg legvilá
gosabban, hogy igazán szerette az Istent? — Kész volt a fiát is
feláldozni érte. — De az imádkozás mellett veszekedni is szere
tett ugy-e? — Nem. — No, de azért csak elmulatott rajta, ami
kor a pásztorok veszekedését hallotta? — Nem. — Honnan tudod
te ezt, Sanyi? — Nem tűrte, hogy az ő pásztorai veszekedjenek
Lót pásztoraival.
2. Képzeljétek, hogyan szégyenkeztek a veszekedő pászto
rok, mikor látták, hogy mit tesz Abrahám. Ábrahámnak hatalma
lett volna arra, hogy kiválassza az ország legjobb legelőjét, s
Lótot elküldje onnan: Ez az enyém, itt én leqeltetek, te menj
pásztoraiddal amoda! Ábrahám azonban nem hatalmaskodik, hanem
szeretettel rábízta a választást Lótra. Bizony sokszor csodálkoz
hattak az ilyesmin Ábrahámnak a pásztorai, de mindig jobban és
jobban megszerették Ábrahámot és lélekben egyre jobban hason
lítottak hozzá. Érezték, hogy Ábrahám jó hozzájok és ők is azon
voltak, hogy örömet szerezzenek gazdájoknak.
3. Hanem láttam valamit a múltkor. Házat építettek a szom
szédos utcán. Csúnya esős idő volt. Bizony nem igen haladt a
munka, pedig ott dolgozott az épitész fia is. Egyszer csak jött
ez épitész s elkezdett szitkozódni. A fiát is arcul ütötte dühében.
Éppen akkor hoztak egy kocsi téglát. A házat valóságos sártenger
vette körül s a nagy teher alatt lesüppedtek a kerekek. Hiába
nógatták a kocsisok a lovakat, alig-alig haladtak előre. Az épi
tész odaugrott a kocsihoz, kikapta a kocsis kezéből az ostort és
kegyetlenül kezdte püfölni a lovakat s káromkodott hozzá ékte
lenül, de hiába, a kocsi meg sem mozdult... Mit gondoltok, sok
jót tanult ettől az embertől a fia? — Rosszat tanult — Hát a
szolgái lelkesedlek érte? — Nem. — Nem bizony. Alig ment el,
már is abbahagyták a munkát. Elkezdtek beszélgetni: szidták az
építészt. Vajon Ábrahám házánál is igy volt-e minden? — ót
szerették a szolgák. — Mert szépen bánt velük.
4. Jaj, de ti még nem tudjátok, hogy mennyire szerették Abrahámot a szolgái?! Elbeszélem nektek Izsák házasssáqát s akkor
maid ti is meglátjátok, hogy mit tanult Abrahámtól Eliezer, az
öreg szolga?...
II. Amikor megöregedett Ábrahám, ő is olyan reszketőskezü
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csendes bácsi* lelt. Arra gondolt, hogy nem sok ideje van már
hátra s hátha halála után valami pogány leányt vesz a fia fele
ségül és elfordul az Úrtól. Abrahámot ez a gondolat nagyon
nyugtalanította. Előhívatta azért hű szolgáját, az öreg E iezert és
arra kérte, hogy menjen vissza messze-messze, abba a napkeleti
országba, ahonnan valamikor utrakeltek. „Esküdj meg, — mondta
Ábrahám, hogy nem hozol a házhoz idevaló leányt, hanem el
mégy a rokonok közé a régi hazába s onnan hozol Izsáknak fe
leséget 1“ — Hátha az a leány nem jön el velem? Akkor talán
visszavigyem a fiadat? — kérdezte Eliezer? — Vigyázz, vissza
ne vidd a fiam! — kiáltott megijedve Ábrahám. — Az Úr, az
ég Istene, aki engem kivezetett onnan és megígérte, hogy utódaim
nak adja ezt az országot, az az Isten most is megsegít. Elbocsátja
előtted az ő angyalát, hogy szerencsés legyen az utad. Ha még
sem jönne veled az a leány, akkor felmentelek Ígéreted alól.
Eliezer megesküdöít, hogy Ábrahám kívánsága szerint fog
cselekedni. Azután mindjárt készülődött is a nagy útra. Kiválasz
totta a szolgákat, őszeszedett egy csomó drágaságot s tiz tevé
vel útnak indult a kis karaván. Hej, gyerekek, képzeljétek el,
hogy Debrecentől Bécsig vad pusztákon, homoktengeren, rossz
utón és teveháton kellene vándorolnotok!... Hiszen akkor még
hire-hamva sem volt a vonatnak, hanem ahogy a tevét nevezik:
a sivatag hajóján utaztak... Látom, hogy szeretnétek még hallani
valami mást is a nagy utazásról, de cssk azt tudjuk meg a Szentirásból, hogy szerencsésen megérkeztek Háránba.
Aikonyodott, mikor a város mellett lévő kúthoz értek. Oda
mentek, hogy megpihenjenek. Poros és fáradt volt a kis csapat.
Nemsokára felragyogtak a csillagok s Ábrahám szolgája, amint
gazdája házában tanulta, imádkozott. Nem magáért, hanem jósá
gos uráért: „Uram, én uramnak, Ábrahámnak Istene, óh légy
kegyelmes jó uram iránt s még ma hozd elém azt a leányt, akit
Izsáknak szántál. Ehhez a forráshoz járnak a leányok vízért.
Hozd ide őt is és mutasd meg, hogy melyik az. Add Uram, hogy
akitől inni kérek és szívesen meghajtja vedrét, sőt a maga jó
szántából a tevéknek is cd, engedd, hogy az legyen, akit Izsák
nak szántál.“
Még be sem fejezte az imádságot, egy gyönyörű leány kö
zeledett a kút felé. Csodálkozó szemekkel nézte a poros ruháju,
csendes és fáradt idegeneket... Ni, hiszen az ott imádkozik!...
Szegény ember miiyen fáradt!... S mégsem felejti el az Istent.
Bizonyára valami jó ember lehet. Halk léptekkel sietett le a
leány a forráshoz, hogy ne zavarja az imadkozót. Leemelte vál
láról a vedret, megtöltötte s amint indulni akart, látja ám, hogy
nagy sietve jön feléje az imádkozó ember. Ugyan mit akarhat?
— Kérlek, — szólal meg Eliezer, — adj egy kis vizet a vedred
ből, oly szomjas vagyok. — Igyál Uram, — feleli készséggel Re
beka — s odanyujtja vedrét. Amikor már eleget ivott Eliezer,
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megszólal a leány csengő hangja: „Meghatom a tevéidet is, jó?“
Aszal már szaladt is a nagy vályúhoz, hogy megitassa a tevéket.
Eliezer pedig csak nézett-nézett, hinni sem akart a szemének...
Kinek a leánya vagy? — kérdézte az öreg szolga. Van-e hely
nálatok a fáradt utasnak? — Én Bethuel leánya vagyok, Nákhor
és Milka unokája. Szalma, abrak és hely is bőven van nálunk.
— Bethuelé?... Hiszen ö Abrahám atyjafia!... Alázatos szivvel
meghajolva kiáltott fel Eliezer: Áldott az Ur, az én uramnak,
Abrahámnak Istene... az Ur vezérlett engem az én uram rokoná
nak házához.“
Most pedig Rebeka nézett nagyot: Micsoda?..., csak nem
Abrahám szolgája ez az ember?... Azzal már futott is Rebeka,
sietett haza a nagy újsággal: Itt van az Abrahám szolgája! Azután
sietve elmondta Rebeka, hogy mi történt a kutnál.
Volt Rebekának egy testvére, Lábánnak hívták. Ez amikor
hallotta húgának elbeszélését, azonnal elszaladt a kúthoz. Eliezer
még mindig a forrásnál állt tevéivel. Lábán szeretettel köszöntötte
az öreg szolgát s barátságosan mcghivta őt. Bethuel házában igaz
vendégszeretettel fogadták, de Eliezer enni sem akart addig, amíg
nem tudja bizonyosan, hogy valóban elengedik-e vele Rebekát a
messze idegenbe? Ünnepélyesen a férfiakhoz fordult s így szólt:
„Nem eszem addig, mig el nem mondom a beszédemet.„ „Hát
beszélj!“ — felelték érdeklődve. Eliezer aztán szép sorjában el
mondott mindent. Elbeszélte, hogy miért küldte őt gazdája s ho
gyan találkozott Rebekával. „Most itt vagyok. — fejezte be mondókáját az öreg Eliezer — mondjátok hát meg, teljesítitek*e az
uram kérését?“ Csaknem egyszerre szólalt meg a két férfi: „Az
Úrtól van e dolog... íme, előtted van Rebeka, vegyed és menj el
és legyen felesége a te urad fiának, amint az Ur elvégezte.“ Elie
zer a földre borult örömében s úgy adott hálát Istennek. Azután
drága ajándékokat hozott elő és elhalmozta velük az egész családot.
Éjjel pedig aludni is alig tudott a nagy örömtől. Reggel azután
mindjárt azzal kezdte: „Bocsássatok ^1 engem az én uramhozI“
Mit gondoltok, örültek-e ennek Rebeka szülei? — Nem. — Bi
zony, egyre tartóztatták Eliezert, de ó jó öreg gazdájára gondolt:
„Ne késleltessetek, ha már az Ur oly hamar szerencséssé tette
utamat, hát bocsássatok el ti is.“ Mit volt mit tenni, előhívták
Rebekát és megkérdezték tóle: „Akarsz-e elmenni ezzel a férfiú
val?“ Rebeka bizonyára megijedt egy kicsit, hiszen alig egy napja
ismerte Eliezert. De arra gondolt, hogy nem lehet rossz ember
az, aki olyan buzgón tud imádkozni és úgy szereti gazdáját és
az a gazda sem lehet rossz ember, akinek ilyen istenfélő, hűsé
ges szolgája van. Nagyon boldog lehet az a hajlék, ahol ilyen
emberek laknak. Rebeka tehát nem nagyon ijedt meg a nagy kér
déstől és egész röviden felelt, azt mondta: „Elmegyek!“
Vigyázott is rá Eliezer, mint a szeme világára. De hogy sze
rencsésen hazaérkeztek, azt még sem Eliezernek köszönhették,
9*

hanem... — Ä* istennek. — Igen, amikor egy szép estén haza
értek, Izsák éppen a mezön volt. Imádkozott. Elképzelhetitek,
mllgen diadalmas örömmel üdvözölte a szolga fiatal gazdáját,
milyen boldogan mondta el, hogy egész utján vele járt az Ur.
Abrahám öröméről nem szól a Biblia, de bizonyára nagyon
boldog volt, hogy a fia még sem pogány leányt vett feleségül.
S az imádkozó gazda és az imádkozó szolga még sok-sok örö
met szerezhettek egymásnak.
III.
Hová küldte Abrahám a szolgát? — Háránba. — A
rokonokhoz. — Miért? — Hogy feleséget hozzon Izsáknak. —
Miért kellett olyan messziről hozni a leányt? — Mert Kánaánban
csak pogány lányok voltak. — S féltette Izsákot, hogy bálvány
imádó lesz. No látjátok, félt Abrahám, hogy a fia elhagyja vala
mikor azt az Istent, ski ö neki megígérte, hogy egy újabb, szebb
hazába fogja vezérelni. — Az ígéret földjére. — Kánaánba. — De
még mást is ígért? — Hogy nagy nép atyjává teszi. — K'hez
ragaszkodott tehát Abrahám? — Istenhez. — Kinek a segítségével
bíztatta Eliezert is? — Az Úréval. — Eliezer is bízott Istenben.
Miről gondoljuk ezt? — Imádkozott. — Igen, imádkozott. S nem is
•gyszer... — De többször is. — Ott Háránban? — A kútnál. — A
maga hasznáérti mádkozott a kútnál? — Abrahámért. — Hát ti szok
tatok-e másért imádkozni? — Bizony csúnya dolog az, mikor az,
ember még imádság közben is mindig csak magára gondol. Orül-e
az Isten az ilyen önző imádságnak? Ugye-e nem? Hogy is mond
juk a Míatyánkban?... Nemde igy imádkozunk; Add meg az én
mindennapi kenyeremet!... — Mindenkinek kérjük. — Hogyan? —
A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.
1. Miért imádkozott Eliezer az Abrahám öröméért? — Mert
hft szolga volt. — Mert szerette gazdáját. — Miért szerette? —
Mert Abrahám is szerette őt, jó volt hozzá. — Titeket senki sem
szeret annyira, mint Abrahám az ő szolgáját? — De igen, anyuka.
— Hát ti szeretitek-e szüléiteket úgy, mint Eliezer a gazdáját?
— Igen. — Csak az a baj, hogy némelyik gyermek nem fogad
szót szüleinek. Ismerek egy fiút, akit a múltkor a boltba küldött
oz anyukája és az nem akarta ott hagyni a játékot. Eliezer másképpen
tett. — Ó engedelmes volt. — A múltkor meg Pistáéknál nem
akart valaki előbujni az ágyból, hiába kérte az édesanyja. Eliezer
is igy tett Bethuel házában, Imre? — Bizony ö alig várta, hogy
megvirradjon. — Haza felé készülődött. — Pedig hát messziről
Jött. — Fáradt lehetett. — Fáradt embernek jól esik a pihenés.
De ő benne erősebb volt valami a fáradtságnál is. — A szeretet. —
Az öreg Eliezer azt hiszem, tultenne mindnyájatokon.
2. Ha otthon csak annyi a szeretet bennetek, nem is merek
arra gondolni, hogy a pajtásaitok közt úgy viselkedtek-e, mint
Eliezer a Bethuel házánál? Mit cselekedett, amikor teljesítették
a kérését? — Drága ajándékokat adott. — A múltkor a barátjánál
Volt egy kis fiú, ajándékot is vitt a születésnapjára. De mikor ez azt
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kérte tőle, hogy felülhessen a hintalóra, az a fiú úgy ellökte a kis
pajtást, hogy majdnem elesett... Tegnap csűfolkodó gyerekeket
is láttam,... Vájjon imádkoznak-e ezek egymásért?
3.
Pedig még az ellenségeinkért is kell imádkozni. Ki ta
nított erre? — Jézus. — Bizony, ő példát is adott... Még a ke
resztfán is imádkozott. — Ellenségeiért. — — Hogyan? — Atyám,
bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. — Bizony
gyermekek, mindenütt és mindenkiért kell imádkozni, mint ahogy
Eliezer tudott imádkozni az Abrahám ügyéért.
IV. De vájjon minden szolga úgy cselekedett volna, mint az
öreg Eliezer? Hiszen titeket is szeretnek és még se vagytok min
dig hálás gyermekek. Pedig mennyi örömtől fosztja meg magát
az ilyen ember és mennyi szomorúságot szerez környezetének*
Hiszen egész biztos, hogy anyuka nem örül annak, ha a fiát hiába
kéri s az mégsem akar elmenni a boltba, vagy felkelni. Örült
volna-e Ábrahám, ha Eliezer igy szól: Én öreg vagyok már ilyen
hosszú útra, menjen Izsák... Hát az az építész vájjon imádkozott-e,
mielőtt munkába ment? — Káromkodott... verekedett... nem kí
mélte az állatot sem, de még a fiát sem. Képzeljétek el, boldog
volt-e a család, mikor este összejöttek? Nevetett a fiú? — Duz
zogott. — Az építész dult-fult mérgében, mindenben talált valami
hibát. Végül a felesége is elkezdett sírni. Jó lett volna-e velük
vacsorázni, Palikám? — Nem.
V. Bizony nem, mert aki nem szereti igazán az Istent és
nem imádkozik, az nem szereti az embereket sem, mindenkinek
bánatot okoz, még magának is. Hát Eliezer boldog volt-e? Mi
csoda boldogság lehetett az, midőn az imádság után Rebekára
talált. Érezte, hogy vele van az Isten, vele van az Ur... Rajtunk
is segíthet az az Isten, aki meghallgatta Eliezer kérését? Imád
koztál-e beteg édesanyádért, Karcsikám? Hát te Pista? Úgy hal
lottam, hogy a múltkor elvette bátyád a labdát s még meg is
ütött, mikor sírtál. Tudnál érte imádkozni?... És ha valamelyik
kérésünk nem teljesedik azonnal, szabad-e amiatt zúgolódnunk?
Nem bizony, hiszen a Miatyánk harmadik kérése igy szól... — Le
gyen meg a Te akaratod. — Hát a Gecsemáne kertben hogyan
imádkozott Jézus? — Ne úgy legyen, amint én akarom, hanem
amint te. — Látjátok, majd ha nem csak a magunk öröméért, ha
nem mindnyájunkért és az Isten akaratáért fogunk imádkozni,
akkor majd mindnyájan érezzük Isten szeretetét, mint ahogy az
imádkozó Eliezer érezte azt. Szép énekünk utolsó verse igy szól
Dicsérd Istent s járj utaiban. (Dunánt. Énekesk. 373.)
Hát az emberek hogy bántak Eliezerrel? Hogy fogadta Lá
bán?... S Rebeka?... Rábizta-e leányát Bethuel? Hát Rebeka ne
félt elindulni egy idegen emberrel? Akarjátek-e, hogy titeket
szeressen mindenki és hogy bennetek is mindig megbízzanak?.
Akkor jól véssétek a szivetekbe Jézus parancsát: „Amit akartok

hogy az emberek tlveletek cselekedjenek, mindazt ti Is úgy CseJekedjétek azokkal,*
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Ezsau és Jákob.
(I. Mózes 25. és 27. r.)
Ézsau és Jákob történetének tanítása nehézségek elé állítja
a tanitót. Ezek a nehézségek benne rejlenek magában a történet
ben. Az egyik nehézség az, hogy maga a történet nagyon
egyszerű. Cselekménye a gyermek előtt pereg le, miáltal az könynyen felfogható s a gyermek e történetből ennek bővebb ismer
tetése nélkül alig jegyez meg mást, minthogy Jákob megcsalta
testvérét, Ézsaut. Ennek révén aztán a legtöbb gyermek megsaj
nálja a megcsalt, becsapott Ézsaut; viszont megveti a „ravasz“
Jákobot. Sőt bizonyos mértékben következtetéseket von le a szü
lőket illetőleg is. Már pedig mi tanitók tudjuk, hogy e történetben
Isten üdvösséget szerző és előkészítő szent munkájának fonala
szövődik s a személyek csak eszközök az Ur kezében.
Ennek az emberiség megváltását célzó isteni szent munkának
elvégzésére pedig az elsSszülött Ézsau nem lett volna alkalmas,
Így adatott az át Jákobnak, öntudatlanul maga Ézsau is érzi mél
tatlanságát, mit cselekedete is bizonyít, amidőn feltétel és gon
dolkodás nélkül átadta testvérének a zsidó nép szemében annyira
becses és kitüntető elsőszülöttségt jogot egy tál lencséért. Az
isteni részt holmi földi javakért ellökte magától. A történet leirt
egyszerűsége elhomályosítja e szent értelmezést, s igy okoz ne
hézséget. A másik nehézsége Ézsau és Jákob történetének, hogy
igen bajos kibontakoztatni ebből az emberi gyarlóságokkal, ra
vaszságokkal átszőtt történetből ép az előbb feltüntetett, üdvös
séget szerző szent munkát. Nehéz dolog úgy állítani a történetet
a gyermek elé, hogy az a leirt gyarló emberi cselekedetek felett
lássa végig vonulni Isten munkáját.
Szerintem Ézsau és Jákob történetének tanításánál arra kell
a tanítónak törekednie, hogy az Abrahámnak, majd Izsáknak adott
isteni áldást, ép e történet kapcsán, összekösse a történet végén
megirt eseménnyel, amidőn Jákob tusakodik az Ur áldásának el
nyeréséért. így e történet fogja megértetni a gyermekkel azt, ami
irottan nincs benne a történetben, f. i. hogy miért vesztette el
Ézsau szent jogát, az elsőszülöttségi jogot, majd az atyai áldást,
mert nem tudta annak értékét megbecsülni s igy az azzal járó
nehéz szolgálatot sem tudta volna elvégezni. A mindentudó Isten
jól tudta ezt, azért engedte meg, hogy Jákob vegye át testvérétől.
Nem úgy lopta el tőle. Jákob megvette azt s az árát Ézsau szabta

meg. Egy fái lencse volt az ár. Az elsőszulötíségi jog birása ma
géval hozta az elsőszülötfnek szóló áldást is. S mikor Jákob e
kettőnek birtokában volt már, könyörög, tusakodik az Ur előtt az
Ó szent áldásáért is. Az Ur meg is áldja. Ily módon a gyermek
előtt elveszik e történetnek emberi cselekedetekben megörökített
egyszerűsége, gyarlósága. S nem gondol Ézsaura sajnákozva,
Jákobra pedig megvetéssel, mert magasan az emberi cselekmények
fölé emelkedik Isten üdvösséget szerző szent és böics munkája.
Ez által megérti a gyermek, mint gyermek, majd később mint
felnőtt is a Biblia ama tanítását: „Én vagyok a te atyádnak: Áb
rahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istenei...“
Tasitás.

*

Kezdő ének: Az Ur gondot visel... (Dunánt. Énekesk. 371.)
Hittanórai imádság, (Iskolánként változó.) Helyén valónak
látszik az az eljárás is, ha a tanító maga mond el minden hittan
óra kezdetén egy-egy rövid imát s ezzel is mintegy emeli a val
lásos áhítatot.
Bevezetés. Kedves gyermekek! A mai hittanórán két test
vérnek a történetét fogjuk tanulni. Bizonyára van közöttetek olyan,
aki már hallotta Ézsau és Jákob történetét. Hiszen nagyobb test
véretek tanulja a középiskolában. Ugy-e Mariska, te már hallot
tad?,.. De azt is tudom, hogy már csak a nevekre emlékeztek.
Viszont vannak olyanok is, akik még egyáltalán nem hallották
ennek a két testvérnek a történetét. Pl. Imre se hallotta.
Mielőtt elbeszélném nektek a testvéreknek a történetét, né
hány kérdésre kell előbb megfelelnetek. Tanultatok már egy isten
félő, kegyes emberrel, aki Kánaán földjén élt. — Ábrahám volt
az. — Ábrahám nagyon szerette és félte az egy igaz Istent. Ezt
a jó embert Isten gazdagon megjutalmazta. — Adott neki sok
juhot, tehenei. — Midőn pedig a pásztorok versengtek egymással
a jobb legelőért, Abrahám akkor is megmutatta béketürését. Ho
gyan vetett véget a civakodásnak? — Azt tanácsolta Lótnák, hogy
váljanak el egymástól. — Megtehette volna, hogy azt mondja
rokonának: Menjetek el az én legelőmről minél messzebb!... De
ó a békesség kedvéért megengedte Lótnák, hogy maga válasszon
lakóhelyet. — Lót a legszebb helyet választotta a Jordán mel
lett. — Mivel pedig Ábrahám egyedül csak az igaz Istent imádta,
megáldotta őt az Isten ilyenképen: „Nagy nemzetté teszlek és
megáldalak téged és felmagasztalom a te nevedet és áldás leszesz. — És megáldom azokat, akik téged áldanak és aki téged
átkoz, megátkozom azt... és megáldatnak te benned a föld min
den nemzetségei.“ (I. Móz. 12, 2—3.) Ezt az áldást néhányszor
elmondom s a gyerekekkel is elmondatom.
Ábrahámot ime megáldotta az Ur. De nem csak ót, hanem

még a gyermekeit) utódait is. Azt is tanultátok és tudjátok, hogy

«

4ft
Abrahámnak és Sárának sok ideig nem volt gyermeke. Sokszor
Imádkozott Abrabám gyermekért. Az Isten megígérte neki, hogy...
— Sárának fia fog születni. — Amit Isten megígér, az be is
szokott teljesedni. A gyermek csakugyan... — Megszületett. —
Neve? — Izsák volt. — Isten megígérte e gyermeknek a szü
letését, azért nevezte el az ő atyja Izsáknak, „ígéret gyermekéi
nek. Mennyire örült akkor Abraháml... Hanem egyszer próbára
tette Isten Abrahám hitét. — Izsák feláldozását kérte tőle. — Abrahám pedig engedelmeskedett... Minek volt ez a bizonysága?
— Hogy Ábrahám nagyon szerette az Istent. — Isten persze a
gyermeket... — Megmentette. — S mit áldozott fel Ábrahám a
fia helyett? — Egy kost. — Most megint Ígért valamit az Ur:
„Mivelhogy nem kedveztél a te fiadnak, az egyetlenegynek,
megáldatnak a te fiadban a földnek minden nemzetségei“ (I.
Móz. 22,16—18.) Az áldást ismétlem és elmondatom. Az Isten
tehát megáldotta Ábrakdmot is, Izsákot is. Ennek az Izsáknak a
gyermekeiről lesz szó a mai bibliai történetünkben. Figyeljetek,
majd elbeszélem nektek.
11. Tárgyalás. Élőszóval szabadon elmondom Ézsau és Jákób történetét, szem előtt tartva a fenti célt. Igyekszem az elroondandckat továbbra is összekapcsolni Abrahám, illetve Izsák
történetével, mindkettőben kiemelve az Ur áldását s a végén az
említett bibliai mondáshoz eljutni.
Kedves gyermekek 1 Annak az Izsáknak, kit az Ur megmen
tett és megáldott, két gyermeke volt: Ézssu és Jákob. Már a sor
rendből is meg tudjátok állapítani, melyik volt az idősebbik?
— Ézsau, — mondja Lali. — Igen, Ézsau volt az idősebb, mert
ö. előbb született. Ezért nevezzük őt elsőszülöttnek. Nagy dolog
volt ám, gyerekek, a régi zsidóknál, ha valaki elsószülött lehe
tett!... Kétszer annyi vagyont kapott pénzben, földben, mint testvére.
E l volt az eliőszülöttségi jog. Ha még most is ez a szokás járná,
hogyan osztoznátok meg 1000 P-n, meg 20 hold földön, Lali és
Ernő? Mennyit kapna Lali, mint elsószülött és mennyit Ernő, aki
fiatalabb? (Kiszámítják.) De kitüntetés is volt ám eisőszülöttnek
lenni. Ugyanis az édesapa, mikor öreg lett, magához hívta elsőszülött fiát, s megáldotta. Ezzel az áldással ót tette a csalód első
emberévé, ó parancsolt az egész házban s neki engedelmeskedett
mindenki. Ez az elsöszüiöttségi áldás. íme, mi minden várt erre
az első szülött Ézsaural...
Bizonyára kiváncsiak vagytok rá, mivel tölthették ezek a
testvérek a napot, vagyis mi lehetett a foglalkozásuk?... Mert
hét minden ember foglalkozik valamivel. Mi a te édesapád, Béla?
— Földmives. — Gyuláé? — Kereskedő. — Hit a te édesapád,
Lad? — Bányász. — Elárulom én nektek, hogy mivel foglalkoz
tak Izsáknak a fiai... Ézsau vadász volt, Jákob pedig pásztor.
Ézsau puskával a: vállán ki-kiment a mezőre és az erdőre, hogy
vadat* Jöjjön. Néha egész nap járt-kelt, mire szerencséje akadt*

Biiony fárasztó munkát végzett S ráadásul még az elejtett vadat
is neki kellett hazavinnie. Sokszor pedig hiába fáradt egész nap,
mert egyetlen vad sem jött puskája elé.
Gondolhatjátok, hogy egy-egy vadászat alkalmával mennyire’
elfáradt Ézsau!... S alig várta, hogy hazaérjen és kipihenhess*
magát. Ha kintjárt az erdőben, vagy a mezőn, bizony nem igen
nézett fel sz égre. Úgy gondolta: ha felnézek, elrepülhet, vagy
elfuthat a vad. így hát csak mindig a főidet, meg a bozótokat
figyelte. Nem sokat törődött az idővel: süt-e a n8p, vagy esik
az eső?... Ha pedig fáradtan hazaérkezett, alig várta, hogy va
lamit egyék, s aztán lepihenhessen. Sokszor elfeledett talán még
imádkozni is.
Jákob pásztor volt. őrizte atyja juhait. Neki bizony sokszor
fel kellett néznie az égre: nem jön-e eső, vagy vihar, hogy ha~
zaterelhcsse még idejében a juhokat és báránykákatí Jákob úgy
el tudott gyönyörködni a kelő napban, mikor reggel legeltetni haj
totta a nyájat!... Midőn pedig esténként hazafelé hajtotta a juhokat,
bizonyára számlálgatta a csillagokat s úgy elgondolkodott: milyen
hatalmas is az Isten!... Hazaérkezve, segített otthon az édesany
jának. Nem csoda hát, ha nagyon szerette őt az édesanyja. De
szerette azért is, mert szelíd, engedelmes fiú volt. Izsák, az édes
apa, ellenben Ézsaut szerette jobban, mert úgy gondolta: bátor
lehet, hogy még a nagy vadakat is célba meri venni!... íme, gye*
rekek, ilyen nagyon különbözött egymástól a két testvér: Ezsau^
az idősebb és Jákob, a fiatalabb.
Egyszer nagyon érdekes dolog történt a testvérekkel... H«
jól figyeltek, elmondom nektek:
— Ézsau elment szokása szerint a mezőre vadászni, Jákob:
azonban otthon maradt. — Biztosan nem volt jó idő!... — Le
hetséges, hogy esett az eső, azért nem hajtotta ki a juhokat s
otthon maradt. Mint szófogadó, engedelmes gyermek most I» se
gített az édesanyjának. Épen a tűzhely mellett állott és lencsét
főzött., Egyszer csak nyílik ám az ajtó s belépett hozzá a test-:
vére, £zsau. Vállán a puska, hátán az elejtett vad. Mér korán
reggel elment hazulról. Bizony nagyon fáradt lehetett! Éhes I*
volt s annál inkább csiklandozta orrát a jó étel szaga. Alig hogy
leült, igy szól Jákobhoz: „Adj enni a lencséből, mert nagyon éhez
vagyok!“ Talán még azt is mondta: Bármit adnék most egy tál
lencséért!... Ezt csak azért gondolom, mert mi is sokszor mondunk
ilyesmit... S hogy valamit megszerezhessünk, iaérünk pénzt, vagy
cserébe valamit, amink éppen van. Bizonyára Ézsau is úgy gon
dolta: adok érle egy vadat!... Jákob is elkezdett vele alkudozni.
Végre igy szól; „Add el nekem a te elsőszülőttségi jogodat!“ S
megkezdődik a vásári alkudozás: adod, nem adod?... Hát Ézsau
csak nem adja el az ő jogát!... Csak nem ad ilyen szép és drága
dolgot egy tál lencséért!?... De lám! Ézsau eladja elsőszülőttségi
jogát Jákobnak egy tál lencséért! Lemondja nagy'.örökségről csak
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azért, hogy éhségét á lencsével csillapíthassa. S így az idősebb
Ézsau átadja elsőszülöttségi jogát fiatalabb testvérének, Jákobnak.
Ettől kezdve ő lesz az első. Óh, milyen meggondolatlan volt ez
az Ézsau, ha csak arra gondolunk is, hogy az örökség nagyobb
részét már most nem ő kapja, hanem Jákob. Hogy mit veszitett
Ézsau, azt még jobban meg fogjátok érteni, ha a történet elbe
szélését tovább folytatom:
Mikor édesatyjuk, Izsák, megöregedett, már járni sem tudott,
a látása is igen meggyengült, szerette volna elsőszülött fiát meg
áldani, hogy már ő legyen a család feje. Azért magához hívta
Ézsaut. ö még nem tudta, hogy Ézsau eladta elsőszülöttségi jogát,
így azt sem tudhatta, hogy most már Jákobot kell megáldania.
Megparancsolta azért Ézsaunak, hogy menjen ki a mezőre, lőjjön
vadat s készítsen belőle ételt. Mikor elkészíti, hozza be neki s
ő akkor majd megfogja áldani.
Ézsaunak meg kellett volna mondani, hogy eladta elsőszü
löttségi jogát, igy hát nem veheti el az áldási sem. De ő ehelyett
kapta magát s elindult vadászni. Az édesanya azonban tudott a
fiuk dolgáról. Neki Jákob ezt bizonyára megmondta. De hallotta
azt is, hogu Izsák, az édesapjuk Ézsaut akarja megáldani. Azért
tehát, mig Ézsau a mezőn volt, oluan ételt készített, amit Izsák
nagyon szeretett. Jákobot pedig felöltöztette Ézsau ruhájába, s
öt küldte be atyjához. Izsák már alig látott s azt gondolta, hogy
Ézsau áll előtte s igy Jákobot áldotta meg. „Adjon Isten neked
sok gabonát, népek szolqálianak néked... Átkozott, aki téged át
koz, áldott, aki téged áld...“
így Jákob nem csak az elsőszülöttségi jogot szerezte meg,
hanem az apai áldást is. Igaz, gyerekek, hogy Jákob sem járt
egyenes utón. Nem cselekedett őszintén... Neki valamit meg kel
lett volna előbb tennie. Mit gondoltok, hogy mit? — Ézsaunak
azt kellett volna mondania: Ha eladtad az elsőszülöttségi jogodat,
nem veheted el az áldást sem! — Bizony nem volt helyes, hogy
Jákob hallgatott. Meg is bűnhődött a vétkéért!...
Mikor Ézsau hazajött és meghallotta, hogy mi történt, meg
haragudott testvérére és meg akarta ölni. Azért Jákobnak mene
külni keliett. Sok hosszú éven át nem láthatta szüleit, testvérét.
Bujdosnia kellett. Ez volt a büntetése. Először bizonyára nem is
gondolt. Jákob arra, hogy vétkéért bűnhődik. Később azonban
bűntudatra ébredt s akkor az Istenhez imádkozott* Kérte Istent,
hogy szüntesse meg Ézsau haragját és mentse meg őt. Azért is
fohászkodott gyakran, hogy Isten segitséqéve! mégegyszer haza
juthasson Megesne a szivetek rajta, ha látnátok, hogyan könyörgött. Letérdelt a földre, imára kulcsolta a kezét, s úgy nézett
fel az égre. S hogy bizonyos leayen arról, hogy az Ur könyör
gését meghallgatja, igy kéri az Urat esdekelve: „Nem bocsátlak
el Uram, mig meg nem áldasz engem!“ S az Ur meghallgatta
könyörgő szolgáját. Elvdía Ézsau haragját, s Jákob hazatérhetett
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Kánaán földiére... De az Ur meg is áldotta Jákobot. Adott neki
áj nevet is: Izraelnek nevezte el.
III. összefoglalás. Kedves gyermekeim! Ha megfigyeltétek
történetet, hallhattátok, hogy Isten megáldotta Abrahámot, Izsá
kot és Jákóbot is- Szeretném, ha a hallottakat el is mondanátok
nekem. Tudom, sok szépet tudnátok mondani. Talán mindegyltek
valami újat is?... Egyitek szebbet, mint a másik. De én úgy gon
dolom, ha Isten áldotta meg őket, akkor Ó maga is mondott róluk
valami szépet. A Szentirásban ezt is megirták: „így szól az Ur: Én
vagyok a te atyádnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak Istene.1*
Most pedig beszéljük el mégegyszer a tanultakatI Béla be
széljen Ézsau életéről!... Mily meggondolatlanságot cselekedett
Ó? Beszélgetés Jákób alkalmasságáról. Végül a szöveget elolvas
tatom a kézi könyvből. (Vértesi: Vallástan III. oszt.)
Tanulság. A mennyei javak legyenek előttünk értékesebbek
■ földi javaknál. Nekünk evangélikusoknak is van drága öröksé
günk: a Biblia és a vallásunk. El ne adjuk meggondolatlanul,
könnyelműen.
Vers:
JQn evangélikus vagyok,
Vallásomért élek, halok.
Ez Jézus igaz vallása,
Melynek nincs a főláön mása.
Maga mondja, azt higyjétek,
Amit én hirdetek néktek.
S hogy az igazat tudjátok,
Ott az írás, olvassátok/
Amit ez a szent könyv hirdet,
Azt vallom én, semmi többet.
Ami ezen kívül vagyon,
Azt hitemen kívül hagyom! (Rutkay 8.)
0 rázdró imádság.
Ének: Istentől el nem állok. (Dunánt. Énekesk. 367. sz.)

é

Berger Lajos
ev. lelkész.

Mózes születése és a törvényadás.
(Mózes II., 1., 6.. 20.)
A tanterv ezt a bő anyagot a III. osztály számára jelöli ki
akkor, mikor a IV. osztályban részletesen is tárgyaltatja (Mózes
a Hóreb hegyén és Fáraó előtt. Izrael kiköltözik. Tőrvényadás.
Pusztai vándorlás.) Érezték ennek lehetetlenségét a bibliai kézi
könyv-szerkesztők is. (Nézzük végig könyveiket, egyik se dolgozta
fel a fenti tételt a Ill-ben, legfeljebb Mózes születését, a többit
alIV-re. hagyta.)
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Érthető a húzódozás: Mózes születése és a törvényadás között
egy emberélet folyik le, egy nép szenvedése sűrűsödik össze. Ezt
elmondani bajos dolog egy történetben.
Mi is érezzük ezt a lehetetlenséget. Mégis megpróbáljak,
alkalmazkodva a Tantervhez.
Mózes születését már tárgyaltuk és tanítottuk az I—II-ban.
.Ott az isteni gondviselés mellett az édesanyai önfeláldozás kifogyhatatlanságát emeltük ki. Itt is az isteni gondviselés a fon
tos motívum: Hogyan emel ki az Isten a semmiből egy kiválasz
tott embert, teszi ót a zsidók vezérévé, aki tenger sanyaruság
közt viszi népét új hazát szerezni, neveli azt nyomorúsággal ötét
félő, szerető szövetségessé s adja neki jelül, szerződésül a tíz
parancsolatot.
Az előkészítésbe Ézsau és Jákob és a józsefi történeteket
illesztjük be azzal, hogyan nevel Isten egy .családból kiválasztott
népet őbenne bízót, öt félőt, szeretőt.
R tiz parancsolat nehezen érthető szövege, e 8—9 éves kor
ban még nem fontos. Hogyha arra gondolunk, úgy a jézusi két
fő parancsolat körülikell csoportosítanunk, ahogyan Jézusnak^felel|a törvénytudó (Luk. 10., 27.,) „Szeresd a te Uradat, Istenedet
... és felebarátodat...“
Megpróbáljuk a tiz parancsolat elmondásánál az ószövetség
ódon, nehéz, biblikus szövegét gyermeknyelven adni, tartva ma
gunkat az első gyermektanulmányozó Pál apostol szavaihoz: „Mi
kor gyermek voltam: úgy beszéltem, mint gyermek; úgy éreztem,
mint gyermek; úgy gondolkoztam, mint gyermek. Mikor pedig
férfiúvá lettem: megszüntettem a gyermeki sajátságokat (Pál L
lev. 13., 11.)“I.2345
I. Yázlat.
1. Előkészítés. I. Kapcsolat Ézsau és Jákobbal és a józsefi
történetekkel. R zsidók Egyptomba települése. A kegyetlen fáraók
intézkedései a zsidók ellen.
2. Érdeklődés- és hangulatkeltés. Mi folyhatott le naponta
a Nílus partján? Milyen lelki állapotban élhettek az édesanyák?
3. Áthajlás a történetre. így gondolta ki Fáraó, de Isten mást
tervezett, szabaditót nevel a nyomorúságból.
4. Célkitűzés. Kinek a hatalma lesz erősebb?
II. Tárgyalás. R történet elmondása.
A tárgyalás megindítása. Szempontjai: 1. Fiút, Mózest ád
Isten a népnek. Rzt a királykisasszonnyal nevelteti fel szabaditóvá.
Szerződést köt a néppel. A szerződés, a szövetség a tiz parancsolat.
III. Begyakorlás. 1. Vezért nevelt Isten a zsidóknak. 2.
Minket is nevel Isten. 3. Velünk is szövetkezik.
4. Szentir. hely: Luk. 10., 17.
5. Énekvers; Istentől el nem állok (367/i.)
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II. A tanítás.
1. Előkészítés. I. Kapcsolat. Ki volt az, akit Isten Izraelnek
nevezett? Jákob. — Miért kapta ezt a nevet? — Melyik nép
lett gyermekeiből? — A zsidó. — Hová kerültek József jóvoltá
ból? — Egyptomba. — Ä Nílus termékeny szigeteire települtek.
Fáraód félelme lett a zsidó nép, az izraeliták. Miért? — Szaporák
voltak. — Ügyesek, élelmesek. — A király le akarta őket sor
vasztani. R király munkása volt minden zsidó. Nehéz a munkájuk,
mégisjszaporodtak. — Minek nektek annyi gyerek! — mondta a
király keményen, — pusztuljatok! S kiadta a szigorú parancsát.
— Hogy is szólt az? (I—II. osztályos ismeretekre hivatkozom.)
2. Érdeklődés- és hangulatkeltés. Hogy sírhattak az édes
anyák! Minden kunyhó? — Siralomház. — R folyóparton? — Egyegy sikitás,hangozhatott... Aztán? — Egy loccsanás... S végejegy
pici életnek... Szegény édes anyák! ‘Milyen bánat, ült lelkűkre,
fájdalom a törpe kunyhókra egész Izraelben.
3. Áthajtás a történetre. így gondolta ezt Fáraó. — Hogyan
gondolta? — Kiirtom Izraelt! — S az Isten ? — Azt mondta: Nem 1
Azt mondja egy kedves énekünk: „Nem ember tanácsán! járok,
én vigyázok rád !“... Fiút adok nektek, aki megszabaditj titeket,
szerződést köt velem, — mondta Isten.
4. Célkitűzés. Lássuk, kinek a hatalma erősebb? Fáraóé
vagy Istené ?
II Tárgyalás. Elmondom a történetet. Egy nilusparti kis
kunyhóba is megérkezett az új vendég: csöpp kis fiú. örült neki
édesanyja; hogyne örülne, mikor új ember jön a világra! Ha
tudta volna milyen tervei lesznek Hával a Teremtónek! Mennyi
ügyességgel, ravaszsággal csalta meg az őrtálló'katonákat; hiába
van sok füle az ajtónak, szeme az ablaknak. Itt bizony siket és
vak volt minden. Isten keze elér mindenhová! De vaiami mégis
kitudódott, az anya ijedelme nőtt, úgy rémlett neki, hogy a katona
kunyhójukat figyeli... meg is áll az ajtó előtt... hallgatózik... Hogy
vert a szive; majd belép.. leszakítja kebléről a három hónap óta
rejtegetette^... a drágát,... kis virágát. Térdre roskadt kunyhójuk
földére, könnye hullott sűrűn, zokogott a szava: Izrael Istene,
tebenned bíztunk eleitől fogva; aki gondot viselsz a fűszálra is,
mentsd meg az én fűszálamat, kis fiamat! Gyújts világot lelkemben!
Mihez kezdjek? — S Isten, aki titokban ott volt, — hol nincs ott,
hol tiszta lélek eseng hozzá! — tanácsot ád neki. Haitik a szava,
ott benn... — Megszabadítom fűszáladat; fa, hatalmas tölgy lesz
fiadból, az én népemet befedő hatalmas sátor a nép vezére, sza
baditója, akivel megbüntetem Fáraót.
Az asszony felkelt, boldogan fogott munkához. Kosarat font
gyékényből, abba fektette kis fiát. Eljött az este. Koromsötét
éjjel borult a kunyhókra. Valaki kilép az egyik ajtón, valamit hoz
magával. Tolva)? — Azl Fia életét akarja ellopni a kegyetlen
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királytól. Belép a nádasba. Csak pár lépés a kunyhótól. Leteszi
a kosarat a nádasba. Susog a nád, ringat a viz, csobog a hullám,
furulyái a rigó a nádasban; Istennek követei ezek? — Azok igen! —
0 parancsolt nekik. Felnéz az édesanya a sötét égre... ott egy
csillag. Isten szeme, mert ránéz. Beszél hozzá:
“é r eg a világnak, jó Atyám imádlak!
Itt hagyom kis fiam, Itt a te öledben,
Ragyogjon rd szemed, óvd bajtól, IstenemI»
Kilép már a nádból. Eltűnt, úgy, ahogy jött. Elnyelte az éjjel.
Felkelt a reggel. Ott jön a király leánya, hintóbán; fürdeni
akar. Megáll a nádasnál. Ott himbálódik a kosár a vizen. Moz
gatja valaki, sírás hallatszik belőle. Fut az egyik szobaleány,
kihozza a drága terhet. Piri kis fiú van benne. — Csak zsidó
asszony fia lehet ez a csöp, — szólal meg a kisasszony. Mosolyra
derül arca, 8 sok leányfej mosolya, kacagása, gügyögése beszél
a kicsinek. Aki ha értené, se érti... mert éhesl De megérti a királykisszony: — Szaladjatok csak dadáért! — Itt is van már. Ott
áll a dada, a gyermek édesanyja remegve- Tudta, aki érte ment,
kit hívjon el. — Neveld fel ezt a kis fiút, ha nagyocska lesz,
hozd el hozzám. Megjutalmazlak. Fiam lesz ö, én az anyja. —
Hogy vitte haza az édesanya megmentett fiát. Mily boldogan ölel
gette, csókolgatta. Övé volt már. Senki el nem szakíthatta tóié...
Nőtt a kis Mózes. Fel is nőtt eszes, okos emberré a király palo
tájában. Ügy nevelték, mint királyfit, legkülönbb lett zsidó atyafiai
közt, akinek akkor is fájt zsidó vérei keserves sorsa, gyásza, ha
királyi palotában éit is, akire úgy néztek a zsidók, mint sza
baditójukra.
Mikor sokat tanult, sok időt élt a pusztában, megismerte
azt, elhatározta, hogy ezen a pusztán vezetem én övéimet a régi el
hagyott hazába. Meg is jelent a király előtt ezzel a kéréssel. A
király Istennek sok csapása után engedte csak el a zsidókat Egyptoraból. Három hónapig vándorolt a nép a pusztában, sok szen
vedés között, míg a Sinai hegy alá értek. Ott jót pihentek, meg
nyugodtak. Isten volt eddig vezetőjük. Azt mondta Isten Mózesnek;
Eddig is veletek voltam, ezután is az én népem lesztek;
szerződést szövetséget kötök veletek. Mig engem szerettek, et
nem felejtetek, szeretitek egymást, jó dolgotok lesz. Ha elfelejt*
keztek rólam, gyűlölitek egymást, sorsotok rossz lesz e földön,
ellenség háborgat örökösen. — A nép alázatosan fogadta Isten
szövetségét, mit Mózes őrök emlékezetre két kőtáblára vésett,
hogy mindig ott álljon a nép előtt, Istenre gondoljon, benne bizzon.
Ez állt az első kőtáblán:
1. parancsolat: A te Urad, Istened egyedül én vagyok; ne
legyen bálványod, ne légy pogány.
2. parancsolat: Ne káromold nevemet, mert akkor megbüntetlek.

47
3. parancsolat: Megünnepeld az ünnepet.
A másodikon ez állt:
4. parancsolat: Szeresd spádit és anyádat, mert addig lesz
jó dolgod és hosszú életed.
5. parancsolat: Ne öls!
6. parancsolat: Tiszta maradj beszédedben, gondolataidban,
tetteidben.
7. parancsolat: Ne lepj!
8. parancsolat: Ne hazudj!
9. és 10. parancsolat: Semmijét se kívánd el, ami fele
barátodé.
Azután Mózes sátort épített, temp'ornot Istennek. Odaállí
tották a két kőtáblát örök emlékezetül.
A tárgyalás megindítása. Mennyit dolgozott Mózes ? —
Bizony, sokat. Kihozta a népet nyomoraiból. — Végig a pusztán.
Hová vezette ? — R régi hazába. — Maga Mózes is milyen vi
szonyok között született ? — Nyomorban.
1. Fiút, Mózesi ád Isten a népnek. Milyen nyomorúság sza
kadt a zsidó népre ? — Fáraó kegyetlensége. — Milyen parancsot
adott ki? — Hogy a zsidó újszülött fiúkat meg kell ölni. — Mi
lett minden kunyhó ? — Siralomház. — Egy édesanya hogyan
tudta rejtegetni kis fiát? — Még a kulcslyukat is bedugta. —
Egyszer azonban ? — Úgy vette észre, hogy figyelik. — Mire
vitte ijedelme? — Imádkozzék az Istenhez. — Mire kérte? —
Hogy kis fűszálát mentse meg. — S az Isten? — Beszélt hozzá.
— Mit? — Megszabadítom fűszáladat.. Fát nevelek belőle...
Erőset... Tölgyet... Aki védelme lesz népének... Vezére. — Erőt
adott imádsága? — Azt. Mert gyorsan kosarat font... Éjjel kivitte
a nádasba kis gyermekét. — Ki vigyázott rá ? — Isten szeme.
— Segítségei is voltak... A rigó... A viz csobogása. A nád
susogása.
2. Mózest a királykisasszonnyal nevelteti fel Isten. Ki talált
rá a kis fiúra ? — A király leánya... Elmondja a lalálós körülményeit...
Kire bizla a kisasszony Mózes felnevelését? — A gyermek édes
anyjára. — Fel is nevelte. — S mikor nagy lett Mózes ? — A
királyi palotában nevelték. — De olt is érezte, hogy ó zsidó em
ber... Akinek kötelessége könnyíteni népe baján. — Segített is ? —■
Igen... — Sikerült a népet elvezetni Egyiptomból.
3. Szerződést köt Istennel. És a pusztában? Vándoroltad
— Három hónapig. — Ott Istennel szerződést, szövetséget kö
tött Mózes. — Mire irta fel a szerződést ? — Két kótáblára. —»
Hogy hívják máskép a szerződést ? — Parancsolatnak. — Hány pa
rancsolatba foglalta a szerződést? — 10-be. — Hogyan szól az
elsó három ? — A másik hét ?
III.
Begyakorlás. I. Vezért nevek Isten a zsidóknak. Milyen
sorsból küzdötte fel magát Mózes? — Alacsony sorsból. .— De
}iq művelt, okos volt is!... Nem felejtette övéit, akik nyomorúság-'
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ban, bajban éltek. 2. Minket is nevel Isten. Velünk is van vala
milyen célja. Azt ő tudja legjobban. Hogy is mondta? — „Nem
ember tanácsán járok, Isten vigyáz sorsomra“. (Debr. Ékkv. 13Qi.)
3. Velünk is szövetkezik. Nekünk is szól a tízparancsolat. Meg
tartottam-e addig? Tanulság: a) „Az az Isten parancsolata,
bogy tartsuk meg szavát s az ő parancsoltai nem nehezek.“
b) „Szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szivedből, teljes telked
ből és minden erődből és a te felebarátodat, mint tenmagadat.
(Luk. 10, 27.)
5. Énekvers: Istentől el nem állok,
Ö sem áll el tőlem;
Szüntelen véle járok,
Átfogom hitemmel;
Gondot visel reám,
És este úgy, mint reggel
Ö áld meg segítséggel,
As én kegyes Atyám. (Dtuli Ékkv. 367.)
(Debreceni énekanyag a III. o. sz. Új dallam; Kapi Egyet.
Korálkönyv 207. sz.)

Elefánty Sándor.

Gedeon.
(Bírák 6 —8.)
Ez a történet a zsidó nép hős korából való. Rávezetésül
kapcsolatot leéli teremteni a Sinai-hegy alól tovább vándorló nép
s a bírák kora közt. Nagy vonásokban rajzoljuk meg a 40 évi
vándorlást, ami alatt harcos, vitéz, bátor nemzedék áll apái helyére,
amelyik elbírja a honfoglalás harcait; győz, berendezkedik a meg
hódított földön. A teljesen bálványimádó környezetben, mert köz
tük és körülöttük laktak az idegen népek, bálványimádásra haj
lik a zsidó nép, felejti apáit, akik harcaikban az egy igaz Isten
mellett álltak meg rendületlenül. A bálványimádás következmé
nyei meglátszanak: erkölcseikben megfogyatkoznak, a megalkuvás,
a beolvadás veszedelme, az idegen rabigába való süllyedés fe
nyegeti őket. Egy-egy látószemü, nagy nemzeti hős fel-felrázza a
népet, visszamutat a dicső múltra, amikor a zsidók Istenéi voltak,
Jó dolga volt a népnek. Isten büntetését látja a nyomorúságban,
a bünbánat érzését ébreszti fel a nép lelkében, hogy annál na
gyobb lelkesedéssel álljon talpra s rázza le az idegen igát. E hő
sök békében a nép ügyes-bajos dolgainak intézői, az istenimádás
vezetői, harcban vezérek, bírák voltak, ahogyan a nép nevezte.
Gedeon történetét abban a környezetben mutatjuk be, amelyik
ben él, aki a legkisebb, legszegényebb családjának tagjai között,
maga iránt kishitű, akiből hőst nevel Isten, győzedelmeset, kicsi!

49
erővel diadalmas győzelmet szerző férfit. Elmondjuk azt is, amit
a bibi. történeti kézikönyvek nem tárgyalnak, de a néphangulat
megváltozásához döntő jelentőségű, hogy Gedeon első tette a
pogány Baál-isten berkeinek, szobrainak elpusztítása, ezzel a bál
ványozó zsidó nép hitének megrenditése Baálban, utána győzel
mével annak igazolása, hogy az Ur az Isten, aki kihozta őket a
szolgaság hazájából, ő t imádják, akivel a Sinai hegyen szövetsé
get kötöttek, ő egyedül az Isten, más rajta kívül nincsen.
A győzelem előkészítésében részletesen tárgyaljuk azt a lelki
depressziót (a bibliai iskoláskönyvek meg se említik!), amire fel
építette Gedeon haditervét, — ami a mindianiták lelkében támad —,
akik a zsidókon aratott győzelmeik áldomása, testi, lelki fáradalmaik
után boldog álomba merülnek. Alszik a tábor s arra riad, hogy
egy tömeg, — csillagtalan éjszaka, nem tudni, kisértetek vagy
ördögök, első álmukból tájékozatlanul, mámorból ébredten, három
oldalról körülfogva, az első látás, szokatlanságából fel sem
ocsúdva, — világit, ordit, trombitál, ismeretlen zajt csinál s jön
feléjök. Szükebbre szorul a kör, a fáklya imbolygó fénye, illata,
kormos füstje felettük kering, ami fény kilobban a fáklyát takaró
cserépedény alól, az összetört edények ismeretlen zaja megbénítja
karjuk erejét, a kürtök rivalgása, a hangok orkánja megfagyasztja
a vért, a tömeg arcának kormos, ijesztő, rémitó tekintete, amit a
lelkesedés tüzesit, olyan lelki depressziót, elcsüggesztő fejvesztettséget áraszt a táborra, amit a megriadt lovak, tevék ide-odafutkosása, sátrak felborulása, tájékozatlanság, sötét éjjel, ősmeretlen
vidéken, hogy pánik tör ki rajtuk, amit egy vezér higgadtsága se
tud rendezni, harcba ál’itani a csekélyke ellenséggel szemben.
Minden kezdeményezés hiábavalói Itt egy a cél: futni a futókkal,
menteni a puszta életet, ott hagyni a diadalmasan összeharácsolt
zsidó vagyont, termést.
S az a háromszáz, aki ezt a pánikot előidézte, bosszúálló
angyallá válik, aki vakon rohan az első kezdeti sikertől örömittasan, erejében, bátorságában meghatványozódva, magával rántva,
mint a forgószél a pelyhet, az eltávozottak ezreit, s győzi le el
lenállás nélkül a számra, erőre sokszorosan nagyobb, vitézebb
ellenséget. Isten győzött itt, nem ő; elismeri a nép is. S ledönti
a bálványokat, elpusztitja a bálványimádás oltárait, megtér
Istenéhez. Gedeon meg csendes szérűjében tovább csépel, újra
kicsi lesz, mert hite, hogy Isten győzött, ő csak eszköze volt. Alá
zatos marad, ha a nép diadal-éneket zeng is róla; pedig őt Isten
felmagasztalta.
Támaszt az Isten kicsi erőkből ma is nagyokat? — Támaszt. —
Olt az édesanya, aki csekélyke erejével legyűri a családja gond
jait, betegséget, felneveli a gyermekét stb.
I. Vázlat.
/, Előkészítés. /. Kapcsolás , A Sinai-hegy alól elinduló nép
4
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megedződik a szenvedésben, harcokban. Fiaik elfoglalják Kánaánt
Itt a pogányságtól sokat eltanulnak, bekövetkezik erkölcsi rom
lásuk, az idegen rabiga. — Egy-egy hős időről időre lerázza az
idegen jármot s újra visszatér az egy igaz Isten imádása. —
2. Áthajtás a történetre. A mindianiták győzték le a zsidó
népet, annak bálványistenét imádják.
3. Érdeklődés- és hangulatkeltés. Analógia a megtévedt
qyermek és a zsidó nép között. Kettő küzködik lelkében: halvá
nyan az egy igaz Isten képe s a bálvány szeretete.
4. Célkitűzés. Akad végre egy, akiben felébred a lelkiismeret
szava, Gedeon, aki isteni segítséggel győz az ellenségen. — Ho
gyan csinálhatta meg ezt Gedeon?
II. Tárgyalás. Elmondom a történetet.
A tárgyalás megindítása. 1. A bálványimádó zsidó népet
utoléri a büntetés. 2. Isten támaszt szabaditót. 3. Gedeon elpusz
títja a Baál berkeit. 4. Felépíti az Ur oltárát. 5. Gedeon megveri
az ellenséget.
III. Begyakorlás. 1. Isten lelke csudákat tesz. 2. Tesz-e Isten
mibennünk is csudát? 3. Szentir. hely: 121. zsoltár 2. vers. 4. Ének
vers: Mindaz ki reményét Istenbe vetette. (D.-túli Ékkv. 631) Nyír
egyházi énekanyag a III. osztály számára vagy: Az Ur az én
hű pásztorom (368.) Debreceni énekanyag a III. oszt. sz.
II. A tanítás.
/. Előkészítés. 1. Kapcsolat. Hol kapta a nép a tíz paran
csolatot? — A Sinai-hegyen. — Elindu'tak innét... Hosszú út állott
előttük... — 40 esztendő. — A fiákból? — Apák, nagyapák let
tek. — A nagyapák, apák? - Elhaltak. — Igen, mert sok harcon,
háborún vonultak át. De a fiák, unokák? — Felnőttek. — Fel ám,
de milyen életmódban? — Harcban. — Abban. — Értettek... A fegy
verforgatáshoz... Erejük? — Edzett lesz. — Hitük az Istenben? —
Kemény lett. — Hisz az vezette őket eddig. — Milyen erős néppé
lettek. — El is foglalták a régi Kánaánt. — Mennyi harccal, vér
rel, vitézségqel! Aztán eltelt hosszú idő. E szoktak a harctól. —
Erejük? — Puhább lett... Az. De a hitük is puhább lett. — Elfelej
tették... Az egy igaz Istent. Aki? — Idáig vezette őket. — Aztán
meg mást láttak a leigázott népnél, akikkel együtt laktak? — Po
gányságot? — Azt. — Bálványuk előtt imádkoztak. — Isten is
látta ezt. — Mit mondhatott? — Igen, ti bálványt imádtok? —
Jó, leveszem rólatok a kezemet, a szememet. Bizony, akiről le
veszi az Isten áldó kezét, szemét... Azon meg is fog látszani. —
A zsidókon is meglátszott... Talán legyőzték őket a leigázott né
pek? — kérdi egy. — Olyanformán. — Szolgák lettek, bálvány
imádók.
2. Áthajtás a történetre. A mindianiták népe (felirásl) verte
le a zsidókat hazájukban. Bevetett földjeiket feldúlta, állatait
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elhajtotta, A nép menekült a hegyi barlangokba. Lent a völgyben
a berkek hűvösében, napkeltekor ott áldozik a zsidó nép a Baálnak.
3. Érdeklődés- és hangulatkeltés. Ennyire sülyedt a zsidó
nép. Olyan volt, mint a megtévedt, rossz gyermek. Ännak a szive
is megszólal (megjelenítés): Rossz vagyl... Hagyd el a rossz utat.
R másik hang is beleszól... így Is jól van. Kinek a szava az
egyik? — Istené. — Igen a lelkiismeretem szava. Nem hagy nyu
godni, még éjjel se hagy aludni. Volt-e a zsidók közt olyan, aki
hallgatott a lelkiismerete szavára? — Volt. — Mit mondhatott a
társainak? — Hagyjátok abba a bálványimádást... Nem a Baál
segitett ki minket Egyptomból, hanem Isten. — Bűnösök vagy
tok, — mondta a hang... Ezért ülnek rajtatok a mindioniták...
Sokan voltak, akik igy gondolkoztak? — Kevesen. — Ha mind
ilyen lett volna? — Legyőzik a midianitákat.
4. Célkitűzés. Végre akadt egy, aki megpróbálta legyőzni a
midianitákat. Ki volt az? — Gedeon. — Vájjon hogyan tudott ő
ennyi bálványimádó között élve győzni? — A maga ereje kicsi
ahhoz. — Én is azt hiszem. — Lesz valaki, aki megszaporitja
erejét...
II. Tárgyalás. Elmondom a történetet:
A zsidók új hazájukban eltanulták a bálványimádást a köz
tük és körülöttük lakó pogány népektől. A vizes erdők berkeiben,
folyók forrásainál állt a Baál oltára. Ide gyfilt a hálátlan zsidó
nép áldozáshoz, elfelejtette azt, aki kihozta őket Egyptomból.
Üresen állt az egy igaz Isten oltára, nem áldozott rajta senki...
Elfeledték s vele együtt az ő honszerzőiket: Mózest, Józsuét s a
többi nagyot. — „Mivé lettél Izrael? — sirt a szívük s lelkűk a jobb
érzésű embereknek, — midián rabja lettél, azoknak adózol, az
aratja le termésedet, tarolja le mezőidet, Baálhoz imádkozol, aki
nek se ereje, se lelke nincsen! Isten, vedd le rólunk a csapást,
derítsd fel napjainkat örömre!“
A nemzeti csapás támasztott erőslelkü embert, aki Isten
szavára hallgatva, legyőzte a midianitákat. Gedeon volt ez a hős.
Szegény családjának legkisebb tagja, de lélekben legerősebb. Isten
szállt belé. „Eredj, — mondta, — rontsd le a Baál oltárát, ne
félj, veled vagyok!“
Holdvilágos éjszaka terítette ezüstös palástját a völgyre, ha
lomra. Bizton halad Gedeon az úton a Baál berkei felé, vele
lO—12 férfi, szolgái utána szekerekkel. Valami erősiti, bár lelke
meg-megrendül: „Itt, hol eddig a Baálnak áldoztak, mit csi
nálsz Gedeon?“ — De Gedeon nem tétovázik: Fejszét fog, a
szent berek éger-, fűz-, tölgyfáit sorra döntögeti, emberei követik
példáját. Villan a fejsze, gyöngül a fa törzse, meg-meginog a szá
zados tölgy, ropogva dűlnek egymásra a hatalmas faóriások s
vele a Baál tisztelete. Aztán ledönti a Baál oltárát, összetöri szob
rait... Az emberek rémülten nézik, hogyan dűl le a vizes berkek
minden fája... — Meghalt a Baáll" — suttogják ijedten. — Meg,
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igen! — mondja Gedeon, — megölte az egy igaz Isten! — Aztán
szekereire rakatja a százados fákat s viszi a hegytetőre.
Ott kőből oltárt emel az egy igaz Istennek, a kivágott fák
ból tüzet rak, máglyát, kövér tulkait feláldozza Istennek. Mire
feljött a nap, a hegytetőn lobog az Ur oltára, a Baál berkei ki
fosztva, lerombolva, némán, üresen állnak. (Rajzolva.) Az ébredő
Izrael egy szájjal kiáltja: — „Ki tette ezt? Aki tette haljon meg!“ —
„Én tettem!“ — mondja Gedeon, — szemében az Isten lelke,
szavában az Isten hangja csendül: „Aki védi Baált s az ö
berkeit, Isten ellen vét; halai a bére!“ — A nép megrendülve
borul le az Ur oltára előtt. Egy se mert Gedeonhoz nyúlni. Futott
aztán a hir szerte Izraelben: „Elpusztult a Baál oltára, állsz
igaz Istené!“ — Isten lelke pedig vitte Gedeont tovább. Körülötte
a tenger ellenség tábora állott. Cselekedni kellett. S az Ur lelke
Gedeon által cselekedett is. 30.000 izraelita harcos jött össze, aki
bizott erejében, fegyverében. Gedeon háromszázat válogatott ki
a legbátrabbak közül.
Megvárta az éj sötétjét. Akkor munkához látott. Egy-egy
kürtöt adott a vitézek jobbjába, baljukba égő fáklyát letakart cse
répedénnyel. Ott a völgyben aludt mély álomban a midianiták
serege a völgy téréin sátraiban, a diadal után mámorosán. Három
oldalról álltak fel a midianiták sátora szélén. Gedeon jeladására
megzendülíek a kürtök, éktelen zajjal összetörték a cserépedé
nyeket, magasan lobogtak a fáklyák, kormos lángja, a lelkesedés
pírja ült a háromszáz arcára. Remitó kísérteteknek látszottak, pe
dig a lelkesedés katonái voltak. S hanqzott az ijesztő kiáltás a
csöndes éjben, az ébredező midianiták fölött; „Az Urnák és
Gedeonnak fegyvere!“ — A midianiták első álmukból ébredezve,
tájékozatlanul futkostak össze-vissza, a felriadt állatok, öszvérek,
tevék ijedten feldöntögették a sátortábort s futott mindenki eszét
vesztve, ki merre látott. Nem használt a vezér parancsa, a kür
tök harci riadója. A vitéz győzőkből gyáva, ijedt tömeg lett. A
sikertől feltüzelt háromszáz meg kürtőivé, kiáltva ment utánuk.
A lelkesedés magához rántotta az eloszlott 30.000-et. Mire meg
virradt, Izrael legyőzte a midianitákat, hazájukból kikergették
őket. Zengett a diadal-ének, magasztalta egész Izrael Gedeont. Ó
azonban szerényen csak annyit mondott: „Nem én győztem,
hanem az egy igaz Isten. Ő a mi királyunk, én csak az ő leg
kisebb szolgája vagyok.“ -- Azzal hazament kicsi falujába, lerakta
fegyvereit és folytatta félbehagyott napi dolgát csendes szérűjében...
A tárgyalás megindítása. Ez a Gedeon valóságos hős volt.
— Az. — Nemcsak az ellenséget győzte le... Hanem a zsidókat is.
— Miből gondolod? — Abból, hogy eltérítette őket a Boáitól. —
— Igazad van. — Nagy bátorság lehetett benne. Mikor tűnt ki?
— Mikor ledöntötte a Baál berkeit... — Meg mikor oltárt emelt
az Urnák. — De legjobban? — Mikor azt mondta a zsidóknak,

aki hozzá nyúl, halál fia. — S merték bántani? — Hozzá se értek,
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1. A bálványimádó zsidó népet utoléri a büntetés. Kikről
felejtkeztek meg a zsidók? A honfoglalókról. S vele együtt? —
Istenről is. S helyette? — Idegen bálványt, a Baált imádták. —
Üresek Istennek oltárai. A midianiták uralma rájuk nehezedik. Mit
csináltak Izrael országával? — Mezőiket letarolták... Termésüket
elvitték. — Igavonó állataikat elhajtották. — S a védtelen nép?
— Barlangokba vonult. — Éheztek. — Valóságos nemzeti csapás
ez, gyerekek. Hasonló mai helyzetünkhöz. — Most is a költő a
nemzeti fájdalom kifejezője: „Hiszek egy Istenben.“ — Ott a zsi
dóknál is ez a siralmak vége. „Egy Isten, szabadíts meg minket!“
2. Isten támaszt szabaditót. Milyen Gedeon? — Jellemezzük!
Fiatal, szegény, de lelkében erős. Isten költözik belé. A lelkiismeret
készteti: Döntsd le Baál oltárát! — Nagy szó. Egész Izraal
Baált imádja, ó támadjon szembe egy nép pogány Istenével? —
El fogja seperni a nép bosszúja. — „Veled vagyok!“ — mondja
a lélek.
3. Gedeon elpusztítja a Baál berkeit. Alszik minden. Gedeon
és szolgái cselekszenek. A berkek több száz éves szent fái lehulla
nék. Vele összeomlik a baál-hit. Az oltár összetörik. Meghalt a Baal.
4. Felépiti Gedeon az Ur oltárát. Heguen áll, mint a vár.
Rajta égnek el a Baál berkeinek szent fái, Gedeon kövér tulkai.
Itt a reggel. Látja a nép az elpusztított berket, a ledöntött oltárt,
s sárban a Baál szobrát. Ni, ott lobog a hegytetőn az Ur oltára!
— „Ki tette ezt? — zeng a nép haragja. — Haljon meg a vétkes!“
— „Én tettem!“ — szól Gedeon — „aki hozzám nyúl, halál fia!“
— Szavában Isten ereje. Senki se meri bántani. Védi öt az Isten.
Megrendült a nép hite. A hir szétfut: „Áll az Ur oltára. Ez az Ur az
Isten. Ez szabadit meg ellenségedtől.“
5. Gedeon megveri az ellenséget. Hazája tele ellenséggel. Ott
tanyázik, áldomásozik a völgyben, majd álomba merül. Gedeon
terve. Annak végrehajtása. — A terv hatása az ellenségre. Annak
következményei. A szerény Gedeon félreáll, hazatér.
III.
Begyakorlás. 1. Az Isten lelke csudákat tesz. Kicsiből
nagyot, gyöngéből erőset formál. Legyőzi a lehetetlent, mint egy
ember.
2. Tesz-e Isten mibennünk is csudákat? Tesz. Esetek. Vol
tam-e már gyöngeségemben is erős? Kicsi tetteimben is nagy. Jó
tékonyság, önzetlenség, örültem, ha másokon segíthettem.
3. Szentir. hely: a)
Mindaz, ki reményét Istenbe vetette:
Nem retteg, bár vészek Ziígjanak felette,
Mint a Sión áll hatalmasan, Diadalmasan\
(Dtúli Ékkv 631. Dallama: Kapi Egyet. Korálkönyv 167. sz.)
Nyíregyházi énekanyag a III. oszt. számára.
Vagy: b) Az Ur az én hű pásztorom És megtart oltalmában,
Azért meg nem fogyatkozom Semminemű javában.
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Engem <5 maga legeltet. É t stent beszédével éltet
Gyönyörűséges helyen. (Dtúli Ékkv. 368.) Dallama:
Bizony meglészen az idő... Köpi Egyet, korálkönyv 178. sz.)
(Debreceni énekanyag a III. oszt. sz.)

Elefánty Sándor.

Sámuel.
(I. Sám. 1—8. rész.)
Egy ember, akit születésétől agg koráig az Úrnak rendeltek
s neki szenteli önmagát, ó ezt az Urnák való rendeltetést nagy
lelki erővel éli keresztül a bűnösök, a bűnözők közt s megmarad
tisztának. Valóban ráillik Jakab apostol I. levele 2. rész, 27. verse:
„Tiszta és szeplőtlen istentisztelet az Isten és az Atya elölt az:
meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban,
mocsoktalanul magát megóvni a világtól.“
Sámuel egész élete istentisztelet: gyermek-, ifjú-, öregkorá
ban hűségesen, hiánytalanul, igy lesz a zsidók példaképe. Foly
tonos meglátogatása népének, aki ébresztgeti a bálványozásba
süllyedt Izrael lelkiismeretét: vissza az egy igaz Istenhez. Nevel
az özvegységre, árvaságra, egyedülvalóságra, nyomorúságra jutott
zsidókból bátor, vitéz népet, aki legyőzi önmagát, bálványait,
azután ellenségeit s meghódol az Úr előtt.
Él mocsoktalanul a bűnös Éli fiai között, a bűnbemerült Iz
rael világában, hófehéren, tisztán.
Talán az ószövetségi történetek legkrisztusibb története: „Úgy
fénylik az ő világossága az emberek előtt, hoqy látják az ó jó
cselekedeteit és dicsőítik az ő mennyei Atyját.“ (Máté 5, 6.) Min
dent Istenért.
Hogyan építjük fel a tanítást? Három pont körül: Sámuel
egész élete istentisztelet, lelki tisztaságban élés, ezért lett népé
nek ébresztője, vezére.
A Begyakorlásnál megütjük a gyermek lelki harangját, fel
ébresztjük lelkiismeretét. Lehet-e a te életed istentisztelet? Lehet,
ha szeretjük Istent és felebarátainkat. Tiszta-e a te életed? Mi
teszi tisztává? Mi teszi mocsoktalsnná?
Szentirási helyül meglanitjuk a Máté ev. 5, 16. versét. Éne
kül adjuk a 457, 1. versét: Lelkem, vigyázz serényen... (Dallama:
Teljes minden éltemben.)
Külön vázlatot nem adunk, az eddig elmondottakból meg
látszik az.
A tanítás.
1. Előkészítés. 1. Kapcsolat Ki volt a zsidó nép szabadi
tója? — Gedeon. — Mire vitte győzelme az ellenséget? — Nem
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háborgatták többé a zsidókat. — Igen, mig Gedeon élt. — Mit
gondoltak azután? — A nép újra bálványozott. — Egészen úgy
volt. — S az ellenség? — Újra le akarta győzni a zsidókat.
2. Érdeklődéskeltés. Milyen érdekes... Mig a zsidóknak volt
birájuk... Addig az ellenség félt a zsidóktól. — S mihelyt meg
halt? Újra feltámadt az ellenség. — Ha az leigázta a zsidó
kat? Bálványait is behozta. — S a nép? — Újra bálványimádóvá
lett. — Mi járt a bálványimádással? Bűnös lett izrael, romlott,
erkölcstelen életet élt.
3. Athajlás a történetre. Éli volt a zsidók birája. Jó ember
volt, aki parancsolni nem tudott. Mi következik abból, ha valaki
parancsolni nem tud? — Hogy mindenki parancsolni akar. — S
volt-e, aki engedelmeskedett? — Senki. — Még a fiai se fogad
ták meg Éli szavát. — Milyen lehetett a zsidók országa ebben
az időben? — Gazdátlan. — Jól mondtad. — Nem volt vezető,
parancsoló.
4. Célkitűzés. Ilyen zavaros világba szól bele az Isten. Mi
ért? Hogy parancsolót adjon. — Jól okoskodsz. — Aki? — Rend
hez szoktassa a népet. — Tovább? — Legyőzze az ellenséget.
Istent imádhassa. — Igazad van. — Ez viszi jobb sorsra a
zsidókat.
Ez az Isten embere Sámuel volt. Öróla beszélgetünk.
II.
Tárgyalás. Elmondom a történetet. Kérdezhetnétek, ho
gyan került Sámuel Éli házához? Úgy, hogy anyja Istennek tett
fogadása szerint papot, Isten szolgáját akart neveltetni Sámuelból.
El is vitte Élihez: „Tehozzád hoztam, — szólt, — legyen ó
az Isten szolgája.“ — Éli egykorú fiaival tanult, nevelődött Sá
muel. Lelkében csak egy élt: Istent hűségesen szolgálni. Látta
a fiuk rosszaságát, szófogadatlanságát. ó köztük is jó, szófogadó
maradt. Ha csábították a rosszra, csak annyit mondott: Nem kö
vetem a bűnösöket, csak az Istent!... Az ilyen embert meg
szeretik.
Telt az idő. Felnőtt Sámue'. Nagy harcra készülődött Izrael,
a filiszteusok szorongatták. E hu'lott a zsidók ezere, elvesztették
a csatát. Odaveszett Éli minden fia, velük a frigyláda a két kő
táblával, minden /s ;dónak százados kincse. Éli se tudta túlélni a
gyászt. Meghal: Sámuel lett a nép birája. Járt városról-városra,
faluról-falura, bíráskodott a nép között.
A nép gyászában sirt mindenfelé. Sirt, jajgatott, de azért ott
állottak a Baál oltárai minden városban. — „Ez hozott ki ben
neteket Egyptomból, ez győzött Gedeon harcaiban?“ — kérdezte
a porban térdelő Izraelt Sámuel. — Nem. „Az egy igaz Isten!“
— zengett a bűnös nép zokogása. — „Akkor döntsétek le a bál
ványokat, az Urnák szolgáljatok csak!“
Szava használt. A nép lassanként elhányta bálványait s öszszegyült, hogy áldozzon Sámuellel, tanácskozzék az ellenség ki
veréséről. Az ellenség gyanút fogott, a zsidók táborára hirtelen
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rárontott. De a megtért Izraellel volt az Isten, fényes diadalt ara
tott az ellenségen. Kiűzte a filiszteusokat s örömujjongással jött
haza harcaiból.
Sámuel fogadta őket: „Ti azt hiszitek, hogy fegyvereitekkel
magatok győztetek? Nem! — Mindeddig segítségünk volt nekünk
az Ur! — Soh’se feledd el ezt Izrael! Mert akkor hálátlan leszel,
újra ellenségeid rabja maradsz. Állítsunk azért emléket a harc
mezején azoknak, akik érted haltak, Izrael!“ — Fel is állították
az emlékoszlopot azzal a felírással: „Mindeddig megsegített
az Ur!“ A nép megtért Istenéhez. Hallgatta bírája szavát. S mig
Sámuel élt, nyugodt volt Izrael a filiszteusoktól.
A tárgyalás megináitása. Milyen tiszta volt Sámuel! — Bi
zony, gyerekek, ha nem tiszta az élete.. Nem javult volna meg
Izrael. — Nem hagyta volna el a bálványokat.
/. Milyen maraát Sámuel Éli fiai közt s a zsiáó nép életé
ben? Hogy került Sámuel Éli házához? — Anyja papnak szánta.
— Mit mondott Élinek? — Legyen a fiam az Ur szolgája. — Is
tentisztelet legyen egész élete. — Mikor lesz a te életed istentisztelet? — Ha szeretem az Istent és felebarátaimat. — Hogyan
szereted felebarátaidat? — Megbocsátok nekik. — Ha irigyked
nek rád? — Azt is megbocsátom. — Rosszért? — Jóval fizetek.
— Ki élt igy Éli házánál? — Sámuel. — És Éli fiai? — Az el
lenkezőt csinálták, — Pedig azok is papok akartak lenni. Papos
volt az életük? — Nem. — Ilyenek voltak a zsidók papjai. Milyen
lehetett akkor a nép? — Az is éppen ilyen. — Kiről felejtkeztek
el egészen? — Az egy igaz Istenről. — S helyette? — A Baált
imádták. — Adhatott a Baál tisztelete nyugalmat, hitet a bálvány
imádó zsidóknak? — Nem. — Bízhattak abban, hogy a határaikon
álló filiszteusokat legyőzik? — Nem bízhattak. — Be is követ
kezett... a harc. Ki lett a győztes? — A fiiiszteusok. — A zsi
dóknak mi volt a veszteségnél is nagyobb csapásuk? — Hogy
elrabolták tőlük a frigyládát s benne a parancsolatok kőtábláját.
— Igen, a zsidók szentségét. — Ki halt meg a veszteség hírére?
— Éli. — Igen, a főpapjuk. — Ilyen vége lett a gyönge Élinek.
2.
Mi származik a kétféle életből? Sámuel élete? — Tiszta
volt. — Az. — Irigység? — Nem lakott benne. — Mit mond
hattak a zsidók, ha Sámuelről és Éli elhalt fiairól beszéltek? —
Éli fiai megérdemelték a halált... — Gonosz életet éltek. — Sá
muel? — Igaz ember. — Istentisztelet az élete. — Ó nem
a Baálnak áldozikl — Az egy igaz Istennek. — Kövessük mi is
az ó példáját. — Sámuel városról-városra, faluról-falura járt.
Akinek ügye-baja volt? — Azon segített. — Milyen vigasz
talót mondhatott neki? — Mig a Baál oltára áll, nem lesz
boldog éltetek. — Hagyjatok fel a bűnös élettel. — Térjetek meg
az Úrhoz. — Itt is, ott is beszélt, vigasztalt. S lassanként... —
Gondolkozzatok csak egy kissé! — Szaporodott... a bűneiket meg
bánok száma. Egyszer csak... mind Sámuelhez mentek áldozni a
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megfért zsidók... — Igen, az egy igaz Isten oltárához. — El
hagyták a Baált. — Milyen lett a nép lelke? — Nyugodt. — Is
tenben bizó. — Egyszer csak miről terveztek, gondolkoztak ? —
Hogy kikergetik a filiszteusokat hazájukból. — Lám, előbb magu
kat győzték meg. — Helyesen gondolkoztál. — Sikerült a tervük?
— Sikerült. — Megverték az ellenséget. — Milyen emléket állí
tott Sámuel a győzelem mezején? — Emlékoszlopot — Mit vés«tett rá? — Mindeddig segítségünk volt az Url
III.
Begyakorlás. I. Sámuel élete istentisztelet volt. Kit hir
detett mindig? — Istent. — Kinek szavát tartotta meg? — Re
Űrét. — Támoaatója volt? — A népnek. — Amelyik árva, öz
vegy volt. — Ó lett a gondozója.
3.
Lehet-e a mi életünk istentisztelet? — Lehet. — Ha a
két fő parancsot megtartom. — A ruhátalannak? — Ruhát adok.
— A szenvedőnek?... Enyhítem a fájdalmát. — Az éhezőnek? —
Kenyeret adok. — A sirónak? — Letörlöm könnyeit. — Ezt csak
milyen lelkű ember teheti meg? — Tiszta lelkű. — Mikor marad
a lelked tiszta? — Ha Istennel élek.
3. Szentir. hely. „Úgy fényeskedjék a ti világosságtok az em
berek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket és dicsőítsék a
ti mennyei Atyátokat.“ (Máté 5, 16.)
4. Ének vers: Lelkem, vigyázz serényen,
Buzgón fohászkodjál,
Hogy a síkos ösvényen
Meg ne csuszamodjál.
Amely szív jól nem viv,
Bűnnek lesz szolgája,
És sátán prédája. (Dtúli Ékkv. 457.)

(Dallama: Teljes minden éltemben. Debr. énekanyag a III.
o. sz. — Kapi Egyet. Korálkönyv 253. sz.)

Elefánty Sándor.
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ÚJSZÖVETSÉGI TÖRTÉNETEK,

Jézus születése és a napkeleti bölcsek.
(Párhuzam.)
Mindkettő olyan történet, mely már az első osztálytól min
den évben ismétlődik a gyermekek szemei előtt. Vannak más is
métlődő történetek is, de azokat nem vési annyira emlékezetébe
a gyermek, azokkal szemben nem oly nagyigényü, könnyebben
leköthetjük figyelmét, kielégíthetjük várakozását. Ügyesen segít a
két legismertebb bibliai történetnél vezérkönyvünk azzal, hogy
egy tanításba vonva, párhuzamban tárgyaltatja őket. Amióta az
öreg Plutarchos „Párhuzamos életrajzok“ cimmel rajzolta meg
hazája és kora napjainak jellemképét, azóta a párhuzam sok
kincsnek lett a felszínre hozója. Ilyen párhuzamba állításra renge
teg anyagot kínál a Biblia igehirdető és tanító számára egyaránt.
Hogy ezt a kínálatot mennyire használta ki az eddigi hitoktatás,
maradjon nyitott kérdés. Ott, ahol kevés idő áll a hitoktatás ren
delkezésére, természetesen örülünk, ha az anyagnak sommás ismer
tetését eltudjuk végezni. A tanításnak mennyi gyönyörűsége ma
rad iqy ajtón kívül, nem is szólva arról, hogy mit veszítenek,
maguk a gyermekek. Témánknál mindenkép megvan az az előny,
hogy az anyagot, kivált a IV. osztályban már jól ismerik a gyer
mekek s az egész tanitást beállíthatjuk belterjesebb feldolgozásra.
A párhuzam páratlan alkalmat kínál arra, hogy a gyermek
a tanitás munkájában cselekvőleg résztvegyen. Aki nem próbálta,
el sem hiszi, hogy már a gyermek lelke mennyire be van ren
dezve arra, hogy összehasonlítson és megkülönböztessen. Olyan
hittanóra, amely már kezdett unalmas lenni, egészen felélénkült
azzal: „Nos, most hasonlítsuk össze a mai leckét a múltkorival!“
A gyermek is valóságos gyönyörűséget talál ebben a munkában
és az értékelő Ítéletek olyan gazdagságát termeli ki, aminek
tized részére sem tudnánk rábírni erőltetés nélkül más utón.
Éppen azért nem ért teljesen egyet e sorok írója Kabischsal, akinek nézetét vezérkönyvünk első kötetének előszava idézi.
Bármily nagy fontosságot tulajdonítunk a történet elbeszélésének,
azt nem mernénk mondani, hogy a doloq legjavának vége van,
amikor már a megbeszélés következik. Ez nagyon nagy szegény-
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aég! bizonyítvány lenne magáról a didaktikáról. Mert elvégre
még sem lehet a didaktikai eljárás csúcspontját valaminek az el
beszélésében látni. A megbeszélés maga is járhat élményekkel s
nem kell, hogy az egyes igazságok logikai elágazásában merül
jön ki, nem is szólva arrói, hogy az igazi logikumnak megvan
már a gyermekekre nézve is a maga gyönyörködtető ereje. Mert,
amint azt Böhm Károly a nagy magyar ev. filozófus kimutatta, a
logikai érték is értékgyarapodást hoz, az „én“ belső alkatát meg
erősödéshez juttatja, ami magasabb rendű örömérzésekkel jár.
Bohne Gerhardt az evangéliumi neveléstanhoz irt alapvető
müvében (Das Wort Gottes und der Unterricht. Zur Grtindleaung
einer evangelischen Pädaaogik. Furche-Verlag. Berlin. N. W. 7.
272. oldst. Megjelent 1929.-ben.) kimutatja, hogy minden tanítás
célja a döntés: egy belső álláspont elfoglalására való rábirás.
Ez pedig az elbeszéléssel magával el nem érhető. Az az eljárás,
amely az elbeszélésbe ömleszt át mindent, könnyen romantikára,
szentimentalizmusra s tisztán élvező keresztyénségre nevel. Leg
többször abból származik, hogy magának a pedagógusnak sincs
határozott állásfoglalása azokkal az igazságokkal szemben, ame
lyeknek tovább plántálására hivatott.
Jelen feldolgozásban az elbeszélést még sem azért mellőz
zük, mintha ezzel szembe akarnánk helyezkedni Kabisch-sal. Az
elbeszélés alól felment bennünket az a két mintatanitás, amely az
első kötetben ezekről a történetekről megjelent s viszont kötelez
a hellyel és figyelemmel való takarékoskodás.

Vázlat.
Céh. Mit csinált Isten azért, hoqu az emberek megtalálhas
sák Jézust s mit kell ma minekünk csinálni?
1. Előkészítés: Általános mozgósítás: háború idején, család
ban, iskolában.
II. Átmenet: Rz általános mozgósítás Jézus születése körül.
Elmondjuk a történetet s közben figyelünk a mozgósítási moz
zanatokra.
II I. Tárgyalás: 1. Miben hasonlít a két történet egymáshoz?
a) A mozgősitók. b) A mozgósítottak, c) A mozgósítás célja.
2. Miben különbözik a két történet egymástól ? a) A moz
gósítók. b) A mozgósítottak, c) A mozgósítás formája és célja.
3. Miben hasonlít még a két történet eqymáshoz ? a) Ki áll
mind a két történet hátterében ? b) Ki áll mind a két történet elő
terében? e) A két történet néma szereplője.
4. Isten ma is mozgósít. Minket is. a) Mimódon? b) Mi a
teendőnk ?
IV. Begyakorlás. A mozgósítók és mozgósítottak nevei szem
léltetően csoportosítva a táblára kerülnek. Mindenikről elmondunk
valamit a hallottakból.
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V.
Elmlyéités. a) Gondolatilag, b) Érzelmileg, c) Akarat terén:
önvizsgálat, elhatározások, áhitatkelíés.
Szentirási helyek: Példabesz. 8, 17. Jelenések 19, 16.
Énekvers: Dunántúli Énekesk. 172, 5. Dallam: Tündöklő
hajnali csil'ag.
Tanítás.
/. Előkészítés Kinek az édesapja volt a háborúban? Hogyan
tudta meg, hogy el kell mennie? Én még emlékszem rá: meqje
lent egu nagy plakát, rá volt Írva nagy betűkkel: „Általános Moz
gósítás.“ Ez azt jelentette, ho;^y mindenkinek el kellett menni oda,
ahol katona volt. A huszároknak a huszárokhoz stb. Falukon a
községházán tették ki a nagy iratot. Alatta állt a király neve.
Azután a kisbiró kidobolta s minden utcasarkon azzal kezdte:
„Általános Mozgósítás.“
Ilyen általános mozgósítás van a családban is takaruláskor,
csépléskor, szüretkor, disznóöléskor. Mindenkinek ott kell hagyni
azt, amit addig tett s menni a parancs szerint, amit a családfő
kiad.
Hát az iskolában nincs általános mozgósítás? — De igen,
mikor azt mondja a tanító bácsi: „Most elő az irKát és tollat!“
Vagy az óra végén, mikor azt mondja: „Rakjátok be a táskáto
kat! öltözni! — Milyen nyüsgés, mozgás van ilyenkor az osz
tályban! Mindenki tudja, mit kell tennie, hova kell mennie, hol
keresse a kalapját, hol találja a keztyüjét. Kivált igy télen. Sok
gyermeknek méq sárcipője is van. Azt is tudja, hogy hol keresse,
s mikor megtalálja, felveszi, nyugodtan megy a helyére s boldo
gan várja az indulást.
//. Átmenet. Minél nagyobb a háború, minél több gabonát
kell behordani a mezőről, minél több tanuló van egy iskolában,
annál nagyobb a mozgósítás. A világnak a leanagyobb eseménye
az volt, hogy az Ur Jézus megjelent benne. Ez mozgósított leg
több embert, amint a Jézus születésének és a napkeleti bölcsek
nek történetében láttuk. Ezt a történetetet ti jól ismeritek, azért
én most nem is mondom el. Ti majd elmondjátok. Úgy, mint ta
valy. Uj csak az lesz, hogy most egymásután mind a két törté
netet elmondjátok s ezen az órán egyformán fogunk beszélni
mind a kettőről. Mielőtt elmondanátok, valamit kérdezek: Ha én
azt mondom: „Gyermekek, most mindnyájan kimegyünk az ud
varra csúszkálni, hógolyóval dobálni!“ — ki akkor a mozgósító?
— A tanító bácsi. — Ti azután mind felugratok a padban örö
mötökben, kik akkor a mozgósítottak? — A mozgósítottak mi
vagyunk. — A történet elmondásánál arra kérlek titeket, figyelje
tek arra, milyen sok mozgósítás van mind a kettőben, kik a
mozgósítók s kik a mozgósítottak.
III. Tárgyalás. A gyermekek elmondják a két történetet.
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1.) Kinek van itt a testvére? (Kivált osztatlan iskolában min
dig akad két fiú, vagy leány, akik testvérek, vagy unokatestvérek.
Ha az egyik fiú, a másik ieány, annál jobb.) Jancsi és Juliska
testvérek. Az egyik fiú, a másik leány. Mégis hasonliianak egy
máshoz. Részletezzük: a szeme, a szája, az orra hasonlít. Meg
állapítjuk azonban azt is, ami nem hasonüt. — Lássátok, ez a
két történet is, amelyet elmondtatok, hasonlít egymáshoz, mint
két testvér. De különbség is van közöttük. Tegyük egymás mellé
őket, mint előbb a Jancsit meg a Juliskát és figyeljük meg, hogy
miben hasonlít ez a két történet egymáshoz.
a) Először is abban, hogy mind kettőben vannak mozgó
sítók. Kik a mozgósítók a Jézus születéséről szóló történetben ?
— Augusztus római császár, aki a parancsolatot az összeírásra
kiadta. Az ő szolgái, akik a parancsot szétvitték a nagy biroda
lom minden országába s igy Zsidóországba is. — Zsidóországban
hova vitték? — Jeruzsálembe. — Heródes királyhoz. Onnét az ó
szolgái vitték szét a hirt egész Zsidóországba. Eljuttatták Názáretbe, Józsefhez és Máriához is stb. — A napkeleti bölcsekről
szóló történetben is szerepel egy király, mint mozgósító. — He
ródes, aki Jeruzsálem összes papjait és írástudóit összegyüjté,
hogy kutassák ki az írásokból, hol kell a Krisztusnak megszületni.
— Azután még kiket mozgósított Heródes? A bölcseket, hogy
menjenek el Bethlehembe s ha megtalálták a gyermeket, hozzák hí
rül neki, hogy 6 is elmehessen s imádhassa az új királyt. — Csak
emberek szerepelnek, mint mozgósítók a Jézus születésének tör
ténetében? — Nem, angyalok is. — Egyszerre több angyal? —
Nem, először csak egy angyal, aki a pásztorokat keresi fel, amint
nyájukat őrzik a mezőn s arra biztatja őket, hogy ne féljenek,
hanem menjenek Betlehembe, ott megtalálják a világ Megváltó
ját. — Hát a napkeleti bölcsek történetében nem szerepel angyal?
— De igen. — Az is milyen szerepben? — Mint mozgósiló.
Alomban jelenik meg Józsefnek, hogy meneküljön Eguptomba Má
riával és a gyermekkel, mert Heródes halálra keresi a gyermeket.
— Lássátok, ebben is hasonlít a két történet egymáshoz. Mind
a kettőben szerepel angyal is, mint az emberek mozgósítója. De
ezek az angyalok maguktól mentek? — Nem, őket is mozgósí
totta valaki. — Kicsoda? — Az Isten. — Ki tehát a legfőbb moz
gósító mindkét történetben? — Maga az Isten. — A bölcseknek is
angyal mondta meg, hogy ne menjenek vissza Heródeshez? —
Nem, ehez több angyal kellett volna, mert a bölcsek többen vol
tak s aludtak. Őket maga az Isten mozgósította. — Igen, már
akkor is, mikor otlhon voltak s megindultak a Messiás keresésére.
b) Hasonlítsuk most össze a két történetben még, hogy mik
vannak! — Mind kettőben vannak mozgósítottak. — Jézus szü
letésénél: József és Mária, akik elmennek Názáretből Betlehembe.
— Az a vendégfogadó, ahol az istállóban mégis kerül végre hely
Józsefnek és Máriának. Itt az istállóban miket kellett mozgósítani?
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— Az állatokat, hogy szoruljanak összébb s igy legyen hely az
akkor született Jézus számára. — Más mozgósított nincsen a Jé
zus születésénél? — De igen. A pásztorok, akik ott hagyják a
nyájukat s bemennek a városba; az angyalok, akik ott hagyják a
mennyet, hogy énekelhessenek Betlehem mezején.
A napkeleti bölcsek történetében is többen vannak mozgó
sítva: Most csak a bölcsekre gondolunk. Hányán voltak a pász
torok? — Nem tudjuk. — Hányán voltak a bölcsek? — Azt szok
ták mondani, hogy hárman, de ez a Bibliában nincs megírva.
Csak arról gondolják, hogy hárman voltak, mert háromféle aján
dékot hoztak. Pedig az is lehet, hogy egy hozott többfélét, s
hogy többen hoztak egyfélét. Mégis mit gondoltok, legalább hány
nak kellett lenni a bölcsek seregében? — Annyinak, ahányféle
nép élt akkor a világon. Rz egymással rokon népeket egy küldött
képviselhette. De minden népnek képviselve kellett lennie, mert
az angyal úgy jelentette be a pásztoroknak, hogy olyan örömöt
hirdet, mely minden népnek öröme lesz s melyet éppen ezért
minden népnek meg kell ismernie.
c)
Mi volt a pásztorok mozgósításának célja? Rz, hogy
megtalálják a gyermeket, Jézust; megbizonyosodjanak, hogy
csakugyan megszületett a Megváltó; dicsőítsék az Istent mind
azért, amit Jézus felöl az angyaloktól hallottak.
Mi volt a napkeleti bölcsek mozgósításának célja? — Szin
tén az, hogy megtalálják Jézust s megbizonyosodjanak, hogy csak
ugyan megszületett minden nép számára a világ Megváltója; hogy
leboruljanak és hódoljanak előtte, Neki adva mindazt, amijük
van. — Lássátok, ebben is hasonlít a két történet egymáshoz.
Mindakettóben határozott célja van a mozgósításnak s ez a cél,
Jézus megtalálása.
2)
Most nézzük a különbséget! a) R mozgósítóknál. Tudta
azt a római császár, hogy Józsefnek és Máriának, mily nehéz
volt Betlehembe elmenni, hogy 8lig találtok helyet, ahova gyer
meküket pólyába letehették, mert olyan sokan voltak a császár
parancsa folytán Betlehemben? — Nem tudta. — S ha tudta
volna, akkor sem törődött volna vele, sludt volna tovább a maga
aranyos ágyában. — És Heródes? — Ó sem tudta. Pedig ö kö
zelebb volt hozzá. —• Lássátok az emberi uralkodók csak ilye
nek! Adnak parancsot, azzal nem törődnek, hogy ez mennyi
nehézséget jelent alattvalóiknak. De ki volt, aki mindezzel törő
dött? — Az Isten. — Úgy van. A főispán, vagy nagy városban a
polgármester nem tud arról, hogy a Pistáéknél valakinek nincs
ruhája, hogy te megbetegedtél, hogy ma valakinek meghalt az
édesanyja, de Isten még a legnagyobb városban is tudja, hogy
mire van szüksége a legkisebbnek is. Tudta, hogy a kisgyermek
nek legalább egy jászolrész kellene. Kirendelte azt neki, s nem
lett semmi baj abból, hogy a világ Megváltója csak istállóban

született.
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Ne is hasonlítsuk az embereket Istenhez, az emberek na
gyon elmaradnak sz Isten mögött, még ha császároknak, vagy
királyoknak hívják is őket. Nézzünk csak annyit, hogy mi különb
ség volt itt ember és ember, Augusztus és Heródes között! —
Augusztus nyugodtan aludt volna tovább is aranyos ágyában, ha meg
is tudja, hogy valami Jézus nevű született. De Heródes megijedt,
mikor ezt a hirt meghallotta. Nem tudott nyugodtan aludni többé
s azon volt, ha csak tehet, megöleti a gyermeket. Melyik ural
kodó jelentett hát rosszabbat Jézus számára? — Heródes. — Úgy
van. Ma is megvan az a különbség, ami Augusztus és Heródes között
volt. Egyesek nem törődnek az Ur Jézussal, mások pedig ellen
ségei lesznek s féltik Tóle hatalmukat. Pedig mit akar Jézus csu
pán elvenni? — A bűnt. — Úgy van. Annak 8z országnak a ki
rálya lehetne legboldogabb, amelyben az emberek szive felett
első sorban Jézus a király.
b)
Tegyük most egymás mellé a pásztorokat és bölcseket.
Nézzük meg, miben különböznek még egymástól. A pásztorok
egyszerű tanulatlan emberek, ámde az ó lelkűk is vágyódik va
lami magasabb, szentebb után: a Megváltó utón. A bölcsek végig
kóstolták a világ minden tudományát, de rájöttek arra, hogy
mindez kevés, nem elég a boldogsághoz s a legnagyobb kincs
csak az, ha Istennel összeköttetésben vagyunk; a legnagyobb
bölcsesség megtalálni a Megváltót, hogy azután mindenünket Neki
adhassuk.
Van, amiben a pásztorok és bölcsek is különböznek egy
mástól. Vannak azonban olyanok, akik tőlük teljesen elütnek.
Ilyenek először a betlehemi házak, amelyek bezárva maradtak
József és Mária előtt s hagyták tovább is istállóban a gyermeket,
amikor pedig már a pásztorok is, meg a bölcsek is figyelmez
tették őket, hogy az igénytelen kis gyermekben a világ Meg
váltója született meg. Ilyenek azok a jeruzsálemiek, akik mikor
hallották, hogy megszületett a rég várt király, megháborodtak,
ahelyett, hogy örültek volna. Ilyenek azok a papok és írástudók,
akik a napkeleti bölcsek számára ki tudták keresni a Bibliából,
hogy Betlehemben kell megszületni a Messiásnak, de közülök egyet
len egy sem kérte a bölcseket, hogy hadd mehessen velük. Egyetlen
egy sem kérte, hogyha megtalálják a gyermeket, hozzák hirül,
hogy ő is elmehessen imádni a Messiást.
A betlehemi házigazdák csak közömbösek voltak, de Jeru
zsálem lakói rosszindulatnak is. Mikor Heródes kiadta a paran
csot, hogy Betlehemben öljenek meg minden két éven alóli gyer
meket, akadtak bőven, akik ezt teljesítették, viszont nem akadt
egy sem, még a papok közül sem, aki figyelmeztette s kérte
volna Heródest, hogy ne merjen az Ur Jézus ellen valamit is
tenni, hogy ne ontassa annyi gyermek vérét. Sőt olyanok is le
hettek, akik ezt helyeselték, Heródest biztatták. Jeruzsálem már
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akkor olyan volt, mint 33 évvel később, mikor Jézusra „Feszítsd
meg!“-et kiáltott.
e)
A mozgósítás formájában és céljában is találunk különb
séget. A pásztorokat nyilt, érthető szóval szólítja fel az angyal,
hogy hova menjenek s hogy miről ismernek rá majd a Gyermekre.
Nekik nem volt oly nehéz a dolguk, mert nem kellett messzire
menni. Könnyű volt ráismerni a Gyermekre, mert nem volt egész
Betlehemben még egy olyan gyermek, akit pólyában, jászolba
fektettek volna. Már a szomszédoktól megtudhatták, hogy itt és
itt van egy gyermek, akit bepólyálva a jászolba fektettek.
A napkeleti bölcseknek nehezebb volt. Még meg sem szü
letett Jézus, József és Mária még el sem indultak Názáretből,
nekik már fel kellett kerekedniük, hogy megérkezzenek Betlehembe,
mielőtt Heródes megtudja a dolgot s a szülőknek a Gyermekkel
Egyptomba kell menekülniök. — A bölcseknek nehezebb volt
azért is, mert őket csak a csillag vezette. A csillag ugyan elég
feltűnő volt, de azért még sem volt oly érthető a vezetése, mint
az angyali szóé. Közben meg is tévedtek, mert Betlehem és Je
ruzsálem közel voltak egymáshoz és ők azt gondolták, hoyy egy
ilyen nagy király inkább a fővárosban, mint kis vidéki városban
fog születni. Különben még a csillagot is magyarázhatták volna
máskép, hiszen hasonló feltűnő üstökös csillagok már máskor is
jelentek meg az égen.
A pásztoroknak könnyebb volt azért is, mert ők együtt indulhat
tak el, a napkeleti bölcseknek pedig külön kellett rájönniük erre
a gondolatra s nem tudták, mikor megindultak, hogy akad-e majd
társuk. A pásztoroknak könnyebb lehetett elhinni, hogy megszü
letett a Messiás, mert szent könyveikben halhattak erről. A zsidó
népet egész vallása, Istennek eddigi munkája neveite ebben az
irányban. Nekik próféták hirdették a Messiás eljövetelét, ók kö
rül voltak véve hasonló hitben élő emberekkel. A napkeleti böl
csek ellenben a pogányok közt laktak, nekik prófétáik nem voltak
s az ő szent hönyveik nem tudtak arról, hogy Megváltó fog
születni. És mégis mentek.
* Különbség volt abban is, hogy a pásztorok csak a nyájai
kat hagyták oda, csupán pár órára. A napkeleti bölcsek egész
országukat , családjukat, gyermekeiket, könyveiket és nyugalmas
életüket hosszú időre.
Különbség volt a két csoport között abban is, amit
vittek Jézushoz. A pásztoroknak csak hirt kellett magukkal vinniők arról, amit hallottak az angyaloktól. A napkeleti bölcseknek
pedig ajándékot is: aranyat, tömjént és mirhát.
Különbség volt abban is, ahogy visszatértek a Gyermektől.
A pásztorok abban a tudatban tehették, hogy nem messze men
nek az Ur Jézustól, hallani fognak mindent róla s mihamar része
sülnek élete áldásaiban, mert ott fog élni közöttük. A napkeleti

bölcsek ellenben kénytelenek voltak visszamenni távol hazájukba,
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kénytelenek voltak elválni egymástól. Gondolniok kellett arra,
hogy többé már nem látják itt a földön az Ur Jézust. Ki tudja,
mikor fog eljutni az Ó életének áldása ahoz a néphez, amelynek
ők fiai voltak? Ki tudja, nem lesz-e nagyon szomorú a legköze
lebbi hir, amit hallanak róla, hiszen Isten nem engedi nekik, hogy
Heródesnek megvigyék a hirt, s ennek bizonyára komoly oka van*
3)
Térjünk most vissza megint ahoz a kérdéshez, hogy mi
ben hasonlít a két történet egymáshoz, a) Ki áll mindakét történet
hátterében? Nem sokat szerepel, nem sokat beszél, ó nem igen
láttatja magát, nem sokat hallunk róla, de mégis ó rendez és irá
nyit mindent. Ki ez? — Az Isten. — Az Ur Jézus Atyja, ó biz
tosit helyet Jézus születése számára, Ó hívja fel a pásztorok és
a napkeleti bölcsek figyelmét, ó küldi az angyalok énekkarát, hogy
az út nagyobb felét már egymás társaságában, a csodálatosan
közösen vett indítástól is erősítve tehessék meg. S mindezt miért
teszi? — Azért, hogy megtalálják Jézust, mert az az Ó egyszü
lött fia. — Igen, s 0 ezen a Fiun keresztül szereti ettől fogva a
világot, mert úgy szereti, hogy az Ó együlött Fiátadja érte, hogy
aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök életet nyerjen.
b) Ki áll mindakét történet előterében? — Az ember. —
Az az ember, aki bűne folytán megváltásra szorul. Akit nem
elégíthet ki a világ tudománya, a juhok legeltetése stb. Semmi
földi foglalkozás. Az az ember, aki tudja, hogy bűnös s azért
megijed, mikor hirtelen fényt látva, az Isten közeledik feléje. Áz
az ember, aki mégis megérti az Istent angyalok szaván, csillagfényén és a Szentiráson keresztül. Az az ember, akit nem hiába
biztatnak a Megváltó keresésére: ott hagyja éjszakai nyugalmát,
nyáját, hazáját s elindul még nagy áldozatok árán is megkeresni
a betlehemi Gyermeket. Az az ember áll előttünk mindakét tör
ténetben, akinek egy jászol és egy csillag fénye elég arra, hogy
rátaláljon az ő Üdvözítőjére s aki, mikor megtalálja azt, akit
Isten Ígért, áhítattal leborul, kész Neki adni mindenét, amije van.
Ez az ember áldja az Atyát, aki adta a Fiút s áldja a Fiút, aki
lehozta a földre az Atya szeretetéi, bűnbocsátó kegyelmét. Bol
dog emberek állnak mindakét történet előterében, akik bár tudják,
hogy nem mindenki szereti meg egyszerre az Úr Jézust, — sőt
szomorúan látják, hogy vannak neki ellenségei, — még sem tud
nak jobbat, mint hogy viszik az Úr Jézusról szóló örömhírt s má
sokat is biztatnak arra: „Higyjétek el és lássátok meg, Betlehem
ben megszületett nektek is a Megváltó.“
c) Van még egy közös szereplője a két történetnek. Ez egy
néma szereplő. Körülötte forog minden, de nem hallatja szavát.
Nézik, de nem ad semmi jelt, leborulnak előtte s marad olyan,
mint volt. Adnak neki s úgy tesz, mintha ezt természetesnek tar
taná. Ki ez? — Az Úr Jézus. — Igen, Ó a történet néma sze
replője. Később nagyon sokat beszél. Miért nem szói most? —
Talán azért, mert annyira tele van a szive örömmel, hogy végre
5
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lejöhetett a földre ? — Talán azért, mert örül, hogy eljöttek hozzá
a pásztorok s anyja mindazt szivében forgatja, amit az angyalok
tól a pásztorok hallottak? — Talán azért örül, hogy eljöttek
messze földről a bölcsek, arra gondolt, mikor majd minden nép
eljön és leborul az ö trónja előtt.
Vagy a féjdalomtól nem szól? Nem akar arról beszélni, hogy
alig akadt hely Betlehemben, hogy milyen nehéz Neki jászolban
feküdnie, látni ennyi közönyt és önzó szivet? Talán azt hallja
már, hogy Heródes katonái mint köszörülik a kést a Betlehemi
gyermekek számára? Vagy arra gondol, mikor Neki fogják ácsolni
a keresztet?
Nem szól. Miért? Egyszerűen azért, mert gyermek s a gyer
mek pár napos korában nem beszél, ó pedig mindenben olyanná
lesz, mint az ember. Nem szól, de azért mégis jó ezen gondol
kozni. Mert később is volt, amikor már tudóit volna szólni s még
sem szólt. — Amikor Pilátus előtt állt, amikor kínozták. — Néma
volt, mint a bárány, még akkor is, amikor a mészárszékre viszik.
De ha néma volt is, a legszfikséqesebbet megtudjuk róla
már e történetben. A nevén keresztül. Mi történik nyolcad napra?
— Elnevezik Jézusnak. — Ezzel nagyon sokat tudunk meg. Jé
zus annyit jelent, mint Szabadító. Jói eltalálták a nevet. Ez a
néma szerepló a mi Szabaditónk: a büntói, a szenvedéstől, a ha
láltól és az ördög hatalmától.
4)
Ezért az egyelőre néma szereplőért vitte végbe Isten
azokat a nagy mozgósításokat, amelyekről ma tanultunk.
a) Azóta folyton folyik a mozgósítás, Isten sokakat mozgósított
meg minden időben: fehéreket és feketéket, sárgabőrüeket és rézbőrüeket, eszkimókat, a Tüzföldön élőket, gazdagokat és szegénye
ket, müveiteket és műveletleneket, férfiakat és nőket, öregeket és
gyermekeket. Mindet azért mozgósította, hogy keressék meg a betle
hemi Gyermeket: az Ó egyszülött Fiát. Azokat pedig, akik már
megtalálták, mozgósította, hogy vigyék el másokhoz is az örömhírt,
hogy mások is megtalálhassák a Megváltót. Ezért mozgósította
az apostolokat is, azokat is, akik Európa mostani népeinek meg
térítésén munkálkodtak. Azért mozgósította a reformátorokat, Lut
her Mártont, a régi magyar ev. lelkipásztorokat és lelki tanítókat.
En értem is sokakat mozgósított, ti értetek is sokakat moz
gósít, szülőket, keresztszülőket, vasárnapi iskolai tanítókat, lelki
pásztorokat, tanító bácsikat, hitoktatókat és diakonissza néniket.
De nem csak embereket mozgósít, hanem olvasmányokat, szép
bibliai mondással ellátott fali képeket, Kis Harangot, Harangszót,
templomokat, imákat, a szent keresztséget stb.
b) És titeket is mozgósít. Minden hittanórán. Minden bűn
nel, amely néktek magatoknak is fáj. Minden szégyennel, ami ha
nyagságtok miatt ér benneteket. Minden szegénységgel, beieységgel,
szülök, testvérek elvesztésével, Magyarország megcsonkításával,
liogy induljatok el keresni Jézust. Keressétek, mig meg nem talál-
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jótok a betlehemi jászol deszkáján s a golgothai Kereszt fáján.
Erre mozgósit benneteket minden örömmel, amit karácsony kö
zelében a karácsonyfa alatt éreztek. Mindazoknak a jóságával,
akik szeretnek titeket stb. Ha megtaláltátok, titeket is mozgósít,
elsősorban arra, hogy leboruljatok Előtte, adjátok át sziveteket
Neki s aztán, hogy hirdessétek el másoknak is, mily jó az Ur
Jézust megtalálni s egészen Őneki élni. Isten mozgósítja imádságo
tokat, hogy a pogányok is megismerhessék az Ur Jézust. Moz
gósítja filléreiteket, hogy áldozzatok az Isten országa nagy mun
kájára, melynek az a célja, hogy a közömbös betlehemiek is
megnyissák ajtóikat s a vérengzó Heródesnek is — ellenség
helyett — sz Ur Jézus boldog alattvalói legyenek. Mert ó az
igazi király s boldog az, ski az Ó országában él.
IV. Begyakorlás. Hogy a gyermekek könnyebben tudják a
párhuzamot követni, a tárgyalás folyamán felirom a táblára a
mozgósítók és mozgósítottak neveit. Most ezeket a neveket új
ból átvesszük, mindegyikből elmondanak a gyermekik valamit.
Azután a neveket a táblán két félkörben csoportosítom, a néma
szereplő: Jézus neve köré. A felső körbe kerülnek a jóindulatú
szereplők nevei: József és Mária, középen, balról a pásztorok,
jobbról a bölcsek. Fölöttük egy másik körívben az angyalok.
Középen az örömhirmondó angyal, balról az angyalok énekkara,
jobbról a bölcsek történetében szereplő angyal s a csillag. Még
egy félkörivet rajzo'ok fel, ráírom a mindezek hátterében sze
replő Isten nevét. Az alsó félkörben jönnek a közömbös és rossz
indulatú szereplők. Középen Augusztus és Heródes. Balfelöl a
betlehemi háztulajdonosok, jobbfelöl a jeruzsálemi papok és írás
tudók, a gyermekgyilkosok. Alattuk egy teljes félkört húzok és
ráírom: a Sátán.
V. Elmélyítés, a) Gondolatilag: Rz Úr Jézust mindenkinek
fel kell keresni, az Úr Jézust mindenki megtalálhatja, b) Érzelmi
leg : Elmondok egy kis történetet. Volt nekem egy felejthetetlen
tanítványom. B. Károlykának hívták. Éppen IV. osztályos volt.
Olyan volt ez a kis fiú, mint aki megy Betlehembe, hogy fel
keresse az Úr Jézust. Ha hittanórán beszéltem Róla, úgy figyelt!
Óra alatt és óra után mindig volt kérdeznivalója. Ha valami
olvasnivalót kínáltam, amely az Ur Jézusról szólt, mindjárt fel
tartotta a kezét. Egyszer átadott 20 fillért azzal, hogy hozzak
neki szép képet, melyen az Ur Jézus van s egy szép mondás
Tőle. Nemcsak karácsony táján gondolt az Ur Jézusra. Egyszer
elkezdett pénzt gyűjteni. Arra gondolt, hogy az iskolai év
végén megkér, hogy a nyári vakációra szerezzek neki egy
nagy könyvet, melyben csupa olyan történetek vannak, melyek
az Ur Jézusról szólnak, s olyan emberekről, akik nagyon sze
rették Ót. Közben február táján Károlyka megbetegedett. Agy
hártyagyulladásban. Ez nagyon súlyos betegség; legtöbbször ha
lálos. Szülei tudták, hogy Károlyka napjai meg vannak számlálva.
5*
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Nagyon szomorú arccal jártak az ágya körül. Károlyka többször
kívánta, hogy látogassam meg. Ilyenkor mindig csodálkoztam, hogy
milyen komoly kérdései vannak. Nem félt a halálról beszélni, foly
ton azt kérdezte, hogy az Ur Jézus neve uqye-e annyit jelent:
Szabaditó. Azután elsorolta, hogy Ö szabadit meg e bűntől, a
haláltól s annak félelmétől. Egyszer így szóitam hozzá: „Károlyka,
lehet, hogy az Ur Jézus hazavisz nemsokára. Ugy-e megnyugszol
a mennyei Atya akaratán? Isten úgy szerette a világot, hogy az
Ó egyszülött Fiát adta, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, ha
nem örök életet nyerjen. Hiszed-e ezt — „Hiszem!“ — felelt s
ragyogtak a szemei. Látszott, hogy megtalálta az Ur Jézust s
benne az ő Megváltóját. Igen türelmes beteg volt, szüleit vigasz
talta. A perselybeli pénzt pedig, melyet a könyvre gyűjtött, a pogányok megtérítésén dolgozó misszióra adta. Neki nem volt már
szüksége az Ur Jézusról szóló könyvre. Nem sokkal később meg
látta Ót ott fent szemtől-szembe.
c) Akarat terén. Önvizsgálat: Kerestem-e én már az Ur Jé
zust? Szivembe fogadtam-e Őt? Az Ur Jézus nekem is királyom
lehet. — Elhatározás’. Ebben a karácsonyban vigyázok, hogy ne
az ajándékoknak örüljek, hanem az Ur Jézusnak. Egyszer este,
mikor nem lesz a szobában senki, leboruiok a karácsonyfa alatt
és ezt mondom az Ur Jézusnak: „Légy Te az én királyom, le
gyen az én szivem és mindenem a Tiéd!“ — Vizkereszt napjára,
a pogány misszió ünnepére gyűjtök pénzt, hogy betehessem a
perselybe, azért, hogy a pogány gyermekek is megismerhessék
az Ur Jézust. — Áhitat keltés’. Hálát adok azokért, akiket Isten
mozgósított, hogy én is megismerjem az Ur Jézust.
Szentirási hely: Akik engem szorgalmasan keresnek, meg
találnak. Példabeszéd 8, 17. — „Az Ó ruháján oda van írva az
Ó neve: Királyoknak Királya és Uraknak Ura." Jelenések 19, 16.
Énekvers:
Kövessük híven, rajfa hát,
A pásztorok s bölcsek nyomát,
Mi is közel s távolban,
Ajánljuk Neki életünk,
Ki küldve Istentől nekünk,
Ott nyugszik a jászolban.
Jérték,
Hívek,
Amit hozunk, mit áldozunk; üdv jut érte,
Ahogy Isten megígérte.
(Duntúli Énekeskőnyv 172, ő.)

Gáncs Aladár
ev. lelkész.
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Keresztelő János.
Ez a történet a maga egészében sok erkölcsi tanulságot
szemléltet: a vízzel való keresztelés jelentőségét, az Isten or
szága eljövetelének történeti szükségességét. Isten kinyilatkozta
tását az emberek számára. E tanulságokat csak érintjük. Erősen
kidomborodik Keresztelő János és Heródes jelleme; ez kínálkozik
fő tanú ságul. Erre kínálva kínálkozik az a tény, hogy a nap
keleti bölcsek történeténél már láttak valamit Heródes jellemtelenségéból, ehhez az ismerethez kapcsolódhatik a történet s
indulhat meg a tanítás.
Az a kérdés, szükséges-e, ha Keresztelő Jánost és Heródest
jellemezzük, ezen idők uralkodó erkölcsi felfogását bemutatni, a
szadduceusok, farizeusok és esszénusok világnézeti ellentéte ál
tal pártokra szaggatott zsidó társadalmi életet, amelynek egyik
képviselője Keresztelő János. Rzt mondom: nem. Ez bibliai is
mertetés lenne. Itt elégséges: Keresztelő Jánost, Heródest csele
kedeteiben bemutatni. Jellemet és jellemtelenséget. Amazt köve
tendő, emezt elriasztó például állítani a gyermek elé. É kettő
lelki tükrében, megláttatni a gyermek lelkét: mi légy, mitől
óvakodj.
Ezen szempontok szerint készítem el a vázlatot,
A) A tanítás vázlata.
/. Előkészítés. Kapcsolat a történet egyik alakjával. 2. Han
gulat teremtése a történet megérzésére. 3. Célkitűzés.
II. Tárgyalás. 1. Elmondom a történetet összefüggőleg.
2. A szakaszos tárgyalás helyett a jellemes ember szemléltetése
Keresztelő Jánosban: a) élete, b) életmódja, c) életcélja, d) a na
gyobb jellem előtt meghajol (Jézus), e) az igazat megmondja s
meghal érte. 3. A jellemtelen ember szemléltetése Heródesban:
a) a betlehemi gyermekgyilkos, b) félti hatalmát, gyáva és erő
szakos, c) az igazságot nem tűri el (Szólj igazat...), d) bosszúálló.
III. Begyakorlás. I. Elmélyítés. Átvitel a gyermek életére.
Lehet-e a gyermek jellemes? Van-e jellemtelen gyermek? Mutattál-e már jellemességet? Látszott-e már tetteidből jellemtelenség? Befelé vizsgálódás. 2. Tanulság, a) költemény-töredékben,
b) szentirási idézetben, c) énekversben. 3. A történet elolvasása,
elbeszéltetése.
B) A tanítás.
1.
Előkészítés. Kapcsolat az előbbi történet egyik alakjával,
Heródessel. Elmondják a 12 éves Jézus történetét. Milyen vesze
delem fenyegette Jézust gyermekkorában? — Az, hogy Heródes
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meg akarta öletni. — Kit látott Heródes a majdan felnövő Jé

zusban? — Királyt. — Neki? — Vetélytársát. — Azt. — Mivel
nem tudta a házat, ahol Jézus feküdi... — Betlehem minden két
éves fiát megölette. — Borzasztó, gyerekek, egyért, Jézusért annyi
ártatlan halt meg! — Milyen embert láttok e tette után Heródesben? — Kegyetlent. — Azt is. — Másra is gondolok! — Igen,
gyáva. — Olyanforma. Aki féltette Jézustól hatalmát. Valami széplelkü ember volt Heródes? — Nem, csúnya lelkű.
2. Hangulatot teremtek a történet megérzésére. Heródes azt
gondolhatta: meghalt a betlehemi kisdedek közt Jézus is. Nincs
mitől félnem. De az Isten mást csinált. Hallja Heródes, hogy va
lami próféta jár-kel túl a Jordánon, aki bűnösöknek mondja em
bertársait, aki Isten országa eljövetelét hirdeti. Mindenki erről a
prófétáról beszél. Keresztel is, azért hívják Keresztelő Jánosnak.
Kiváncsivá teszi Heródest János. Elküldi embereit, hogy tudják
meg, kicsoda, mit csinál? Azok el is mennek, mindent látnak s
elmondják a királynak.
3. Célkitűzés. Ti is kiváncsiak lehettek, kicsoda, micsoda
Keresztelő János? Menjünk el hozzá. Ismerjük meg.
II.
Tárgyalás. I. Elmondom a történetet. Jézus idejében élt
Zakariás papnak egy János nevű fia, aki nem a templomi szol
gálatban akart Istennek szolgálni, tunem kiment Judea elhaayott
pusztájába, ott a sziklás sivatag magányában a hozzáfordulókat
tanította, mert mint mondta: „Elközelitett Istennek országa. Tér
jetek meg bűneitektől, úgy várjátok tisztaságban azt, aki én utá
nam jő, a Messiást, akinek én méltatlan szolgája vagyok, aki arra
se érdemes, hogy megoldozzam cipője szalagjait.“ — Térjetek
meg, mert ő kicsépel benneteket szórólapáfjával, a polyvát elégeti
tűzzel, a magot meg csűrébe takarítja. —
Különös volt János: ruházata szőrből, fedetlen fővel, mezít
láb álldogált vagy üldögélt. „Kiáltó szó vagyok a pusztában, ké
szítsétek tisztára az Ur úíját, egyengessétek simára.“ Akik beval
lották bűneiket, megtértek, azokat megkeresztelte a Jordán vizében.
„Én vízzel keresztelek, de akit én várok, hirdetek, az Szentlélekkel.“
Jézus is kiment hozzá. — János nem akarta megkeresztelni.
„Te vagy, akit várunk s én kereszteljelek meg? Én a szolga az
az urat!“ — Jézus azonban megnyuqtatta, — János, ez az Ur
akarata, keresztelj meg. — Ott állt Jézus a Jordánban. Hullott
fejére a keresztvíz, lelkére a Szentlélek fénye, ereje. — Úgy tet
szett, mintha galambszárnyon lebegett volna felette az Ur lelke.
János tovább is a pusztában élt, mint a remete. Alig evett. Az
volt eledete, amit a pusztában talált: sáska és vadméhek méze. — Hire
eljutott Heródeshez, akinek romlott életét korholta János. Agyává He
ródes,* kinek atyja egykor Betlehem kisdedeit ölette meg, szin
tén a fegyverhez nyúlt. Elfogatta Jánost, börtönbe záratta. Majd
') Heródes Antipásról van szó,
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később megölette. Kellemetlen volt neki János igaz beszédje felőle.
2.
A jellemes ember szemléltetése Keresztelő Jánosban. a)
Élete. Kinek a gyermeke volt János? — Zakariásé és Erzsébeté.
— Pap-családból származott. Nem is lehetett belőle más, ...
(várok)... — Mint pap. — Felelik. — Az. — Aki pappá lesz, ki
nek él? — Istennek. — Szerette János ezt a foglalkozást? —
Szerette, mert örömmel végezte. Igaz, az Urnák szolgálatára szen
telte magát. Természetesen templomban tanított, prédikált, mint a
mi papjaink — Nem, kint, Judea pusztájában. — Mintha valaki
a Hortobágy pusztán élne és ott prédikálna. Ha valaki ma ott
prédikálna, hire menne. — Hire bizony, sok kiváncsi odamenne.
Csak a prédikálóra lennének kiváncsiak? — Nem, a beszédjére
is. — Igen a prédikációjára. — Jól sejtitek. így volt az Jánossal is.
b) Életmódja. Beszélhettek róla falvak, városok. Úgy öltö
zött, mint az akkori papok? — Nem, teveszőr ruhája volt. —
Derekán ? — Bőröv. — Lába ? — Mezítláb. — Eltaláltad. —
Kényelmes ruha lehetett ez? — Kényelmetlen. — Gondold, te
viselnéd ? — Szúrná a bőrömet. — Rz öv ? — Szorítaná a dere
kamat. -- R puszta tövise, kavicsa? — Megsebezné a talpamat. —
És János érezte ezt? — Nem. — De különös ember lehetett. (Foko
zom az érdeklődést.) Hát még az ennivalója? — Mondd csak!
— Sáska és erdei méz. — Sáska. — Ettél már? — Nem én,
hallottad, hogy valaki azzal élt? — Nem. — Én sem. — E l
az ember nem gondolt magával. — Nem bizony, gyerekek. —
Gondoljatok a nyárra... Sütött a nap, fújt a szél. -- Igazad van.
— Gondolj a téli esőre. — Verte az eső. — Talán érezte? Nem
hiszem. — Én sem. c) Életcélja. Látták ezt a kiváncsi emberek.
Talán meg is mosolyogták. Miért nem törődött János önmagával?
— Mert isteni küldöttnek hitte magát. — Jól gondoltad. —
Mintha azt mondta volna: kiáltó szó vagyok a pusztában. —
így is mondta! — De az is volt. — Messze hallatszott a kiál
tása ? — Messze. — Elhallatszoit egész Zsidóországba ? — Egyik
ember elvitte a hírét a másiknak, az adta tovább. Nem volt rádió,
telefon, távíró. Mégis hallották a szavát. — R kiáltó szó hívta
az embereket. — Jöttek? — Seregesen jöttek. -- Eljön az Isten
nek országa, — mondta János. Milyen az? — A jó emberek
társasága. — Rz. — Akkor hát nem igen lehettek jók az em
berek ? — Nem, rosszak voltak. — S aki eljött hozzá, tanítványa
lett? — Nem. — Csak ha megtértek. — Hogyan, gyerekek? —
Elhagyták a bűnös életüket. — Be is vallották azt? — Igen.
Mit fogadtak, mit Ígértek? Jókká lesznek. — Könnyű volt ez,
gyerekek ? — Nehéz. — Ezek a megtértek nemcsak a fülükkel
hallották János szavát... hanem 1 (Várok.) A szivükkel is. — Úgy
gondolom én is. — Most már kinek a hívei lettek? — Jánosé.
— Istené, — he'yesbitek. Hogy érezzék is ezt, különös dolgot
tett velük. Mit, gyerekek? — Megkeresztelte őket. — Eddig is
keresztelkedtek az emberek? — Nem. — S most ez a különös em-
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bér... Megkeresztelte őket. — Igen. — Valamit érezhették... Va
lami olyat, mint mikor mosdás, tisztálkodás után vagy. Gondol!
nagy meleg után, ha mosdottál. — Olyan jól esett. — Mást is
mondasz! — Mintha újjá születtem volna. — Iaen, ezt. Az em
berek újjászülettek. Testűkben? — Nem, lelkűkben. — Elhunyták
a bűnt... Jók lettek. Eddig Istenre nem gondoltak... Ezután lelkűk
ben lakott Isten. — Igazatok van.
Más prédikációja is volt? — Igen, Jézus eljövetelét hirdette.
Milyen országért dolgozott? — Istf>n országáért. — Ha ország,
akkor kije is lesz? — Királya. — Ha királu, akkor valami nagy,
mennyekből alászálló. — Az, Isten fia. — Annak nagy tisztelet
Jár. Hogyan vár a város egy-egu kedves vendéget? — Utcáit
rendbe hozzák. — Ha sáros, gödrös? — Kiequengetik. — Nyoma
se márad a gödörnek, sárnak. — Gyerekek, Isten országának ki
rálya, Jézus, országúton jön végig? — Nem. — Hová száll? —
A szivekbe. — Oda. — A tiszta szívbe, — Mit jelentett tehát
az, hogy útját egyengessétek... Tiszta legyen a szivünk, lelkünk..
Eltaláltátok. — M'vel keresztelt János? — Vízzel. — S majd
Jézus? — Szentlélekkel. — Melyik lesz nagyobb? — Jézus. —
Melyik az erősebb? — Megint Jézus, d) A nagyobb jellem előtt
meghajol. (Megkereszteli Jézust.) Mennyire dicsérhették Jánost!
— Emlegették... S ó most is milyen maradt? — Aki volt. — Ru
hájában? — A régi. — Beszédében? — Abban is. — Gyűjtött
vagyont, pénzt? — Szeqény maradt. — Semmi sem kellett neki.
— Bizonyosan Ígérhettek neki pénzt. — Vaijon akadhatott-e olyan,
akinek prédikációja nem tetszett? — Akadt. — S ó nekik is? —
Megmondta az iqazságot. — Azt mondtátok, erősebb lesz az, aki
Jézus után jön. János ember... Jézus Isten. János földi ember. —
Jézus? Isten fia. — Érezte ezt János? — Érezte. — Ki is
mondta? — K;. — Hoqyan? — Akinek saruját... Ki tisztítja ki
a cipőket? — A cseléd. — Minek gondolta magát János? —
Jézus cselédjének. Milyen alázatos! Meghajtja magát Jézus előtt.
Ilyen, gyerekek, a jellemes ember. (Felírom a táblára.) Kisebbnek
érzi magát Jézusnál? — Annak. — Nem szégyellj bevallani? —
Nem. — Érzi, hogy úgy is ván. Mivel fog Jézus kereszte n!?
— Szentlélekkel. — Azzal. — Isten leikével. — Azzal is. -Meg? — Tűzzel. — A tűz elégeti a gazt. Gondolkodjatok csak
tovább! — Jézus is elégeti a rosszakat. — Úgy mondhatnánk,
nem kerülnek be az Isten országába. — Ki látott már rostálást?
— Hogyan megy ez a munka, mondd el. (Esetleg a kifüggesz
tett képpel világositok. Rostálás. A vall. és közokt. min. kiadvá
nya.) Miért lapátolja az a legény a búzát? — A polyvát, szeme
tet kifújja a szél. — S a búza? — Visszahull a szérűre. — Akik
Jánosnál megkeresztelkedtek... (Várom a gondolkodás tovább foly
tatását) Mind búza volt. — S akik bűnösök maradtak? — Póly
áévá lettek. — Az előbbiek sorsa? — Isten országa. — Az
Utóbbiaké? — A pusztulás.
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Ki hallotta meq még János szavát ? — Jézus is. — Mondd
cl. mivel jött Jánoshoz ? — Keresztelje meg. — S János ? —
Vonakodott. — Ejnye, gyerekek. Talán nem tért meg Jézus, azért
nem keresztelte meg! — Nem azért, Jézus tiszta lelkű volt. —
Én is azt gondolom. — Az ilyen jellemes emberek, mint János,
megérezték, hogy aki előttük áll,... — Nagyobb, mint ők. — Úgy
is mondhatjuk: Érzik, hogy ők kisebbek. — Konkrétizálva: Ha
János tisztalelkü ember, akkor... — Jézus Istennek a Fia. — Ha
János út egyengető,... — Jézusnak készíti az utat. — Jól gon
dolkoztatok. Iluenek járhattak János lelkében is. Ezért vonakodott
őt megkeresztelni, Azt gondolta, inkább Jézus keresztelje meg őt.
— De Jézus ismerte az iaazságot. — Mintha azt mondta volna:
— Te vagy az utam egyengetője, te keresztelj meg engem!
S János? — Megkereszteli. — Nézzétek csak a képet!
(Wangemann Bibliai képek: Jézus megkereszteltetése.) Mutatok
Jézusra némán. — Ott áll Jézus. — Hoguan ? — Lehajtja fejét.
— Alázatosan, — adom meg a főhajtásnak igazi lényegét. (Fel
irom; alázatos.) S János? — Keresztel. — Tekintete? Az égbe
száll. — Várt még a vízhez valamit. (Újabb probléma.) — Mit
várt gyerekek? — Lelket. — Igen. (Fokozás.) — Szentlelkeí. —
Isten lelkét.
S az száll, onnét a nyitott égből a Jézus szivébe költözik.
A festő képet is adott a léleknek... — Galambformát. — Adhat
tak volna mást is? — Nem. — Mert a galamb tiszta. — Az is.
Gondolj életére is! Ártatlan. — Szereti párját, együtt turbékolnak.
— Értsd most már, mit akart a festő a galamb megfestésével?
— Iqen, olyan tiszta, ártatlan lélek szállott rá, mint a galamb.
— Pósa bácsi azt irta: „Tiszta
legyen, mint a fehér galamb
szárnya“ ...a lelked. — Jézusra
csakviz hullott? — Szentlélek
is. — Mikor téged megkereszteltek? — Én rám is. — Úgy is
volt az, gyerekek Mert a viz magában mit sem ér! Kell ahhoz
lélek, Isten lelke.
De ni! Anqyalok mutatnak egy felírásra ! (Olvasd!) — Ez az
én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. — Angyalok hir
dették, akkor kinek a szava? — Istené. — Jézusnak szólt? —
Annak. — Jánosnak is? — Annak is. — Nekünk is? Igen! Hall
gassátok, utánozzátok, kövessétek egyszülöttemet!
c)
János az igazat mondja s meghal érte. János tovább
prédikált, téritett és keresztelt. Aki hozzájött, az tudta, hogy bű
nös. Volt-e olyan, aki nem jött hozzá ? — Volt. — Az ország
ban a legnagyobb... — A király. — Az. — Heródes. Volt oka
Heródesnek, hogy nem jött Jézushoz? — Volt. — Bűnös volt?
— Az. — Már egyszer beszéltetek Heródesról. — Ez apja volt
Keresztelő János ellenségének.
3.
A jellemtelen ember szemléltetése Heródesben. Mondjátok
eh Elmondják, a) A betlehemi gyermekgyilkos. Egyért annyit gyilkoltatott. — Milyen ember lehetett? — Kegyetlen. — (Felirom.)
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Jellemes ember? — Nem. — Akkor milyennek neveznéd? —
— Jellemielen embernek. (Felirom.)
b) Félti hatalmát. Miért öietett meg annyi ártatlan csöpp
séget? — Féltette hatalmat. (Felirom.) Aki fél, az... — Gyáva.
— Úgy találom én Is! (Felirom.) Kitől félt? — A kis Jézus ki
rályságától. — Jól mondtad. — Király és félt I — Gyáva s mégis
mire képes ? — öletni. — Erőszakosan. (Felirom.) — Hasonló
jellemű volt a fia is. Ezért emlegette ót János annyira. — Meg
tért? — Nem.
e) Nem tűri az igazságot, bosszúálló. Gondoljátok el, ilyen
gyáva ember meghallotta János prédikációját, magáról. — Mé
regbe jön... Mire gondol? — Bosszúra. — Arr8.
— Szégyellj
bűnét maga előtt, de nem tér meg. — Hanem ?
— Elfogatja
Jánost s börtönbe záratja. Azt hiszi, zár alatt János, nincs ki
bűneiről beszéljen. Igazságos tett volt ez? — Ez nem, igazság
talan. — Az. (Felírom.) Úgy mondják: Szólj igazat, betörik a
fejed. Megölethette volna Heródes Jánost rögtön is. De... megint
gyáva volt. — Az. — Fél az emberek szavától, ha király is. Ké
sőbb mégis mi lett a vége a szókimondó Jánosnak? — Meg
ölette öt Heródes.. Meghalt, szegény, az igazságért (Felirom a
jellemes címszó alá.) Heródes elérte céllát .. E hallgatott János
őrökre. — Vele az igazság is elhallgatott ? — Jézus már ott van
a pusztában. Kész az útja. Megy. Hívja az embereket Isten or
szága felé. — Szól az igazság.
III.
Begyakorlás. I. A két kép szemléletének átvitele a gyer
mek életére. Melyik kép tetszik nektek? — János. — Miért? —
Jellemes. — Milyen életében? — Egyszerű. — Életmódjában?
Ott is. — Miért élt csak? — Hogy jézus útját egyengesse. —
Jézussal szemben hogyan viselkedik ? — Alázatos. — Elismeri,
hogy nagyobb, mint ő. — Érzi, hogy Istentől jött. — Milyen
Heródessel szemben? — Kimondja az igazat. — Sőt? — Meg
is hal érte.
Heródes is ilyen rokonszenves? — Dehogy 1 Gyilkos! —
Fél Jézustól. — Gyáva__ Mikor szemébe mondják az igazságot?
— Megöli az igazmondót.
Van-e köztetek János? — Mondjátok máskép? — Jellemes
gyerek. L?het az is? — Lehet. — Kicsoda? — Aki megmondja
az igazat. S ha baja lenne belőle? — Akkor se fél. Ha
kisebbnek tartják ? — Alázatosan elismeri. — Ha gyöngébb ta
nulónak mondják? — Elismeri. — S van-e köztetek Heródes?
— Az is akad. — Én is úgy hiszem. Ha kegyetlennek nem is
mondhatjuk, de vájjon nem bosszuálló-e? — Az is akad. —
Olyan is, aki nevet a más baján. — Az jellemtelen gyerek. —
Melyikhez igyekeztek hasonlítani? Heródeshez, vagy Jánoshoz?
— Jánoshoz. — Segítsen rá az Isten benneteket!
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2 Tanulság, a) Költeménytöredékben:
„Ha férfi vagy, légy férfi, legyen elved, hited.
És est ki is mondd, ha mindjárt véreddel fisét ed.“
(Petőfi S.)
b) Szentirdsi idézetben. Istennek kell inkább engedelmes
kedni, mint az embereknek.
c) Énekversben:
A bűnös világot Isten úgy szerette,
Szent Fiát rendelni, hogy nem kimélette.
Válttágul érette. (Küldé az Úristen. Dt. Ékk. 115.
3. A történet elolvasása, elbeszéltetése.

Elefánty Sándor.

Jézus megkisórtése.
1. Előkészítés. 1. Kapcsolás Dávid és Góliát történetével.

A múlt esztendőben tanult bibliai történetek közül az egyik tör

ténetben egy pásztorfiú hőstettéről volt szó, aki legyőzte a filiszteus óriást. Emlékszik-e valaki, mi volt a neve a pásztorfiunak?
— Dávid. — Az óriásé pedig, skit legyőzött? — Góliát. — Gó
liát legyőzése által kiket szabadított meg Dávid az ellenség kezéből?
— Az izraelitákat. — Góliátnál van nekünk egy sokkal erősebb
ellenségünk, mely nem csupán egy embert, vagy egy népet, hanem
az egész világot hatalmában tariotta. Tudjátok-e ki az? — Az
ördög. — De Isten elküldött valakit, egy Dávidnál is sokkal na
gyobb hőst, hogy ezt a hatalmas ellenséget legyőzze s az em
bereket hatalmából kiszabadítsa. Meg tudná-e mondani valaki a
nevét? — Jézus.
2. Érdeklődés- és hangulatkeltés. Szeretnék egy kis példával
rámutatni, hogy mennyire szüksége van mindenkinek erre az Is
tentől küldött Szabaditóra. Egy kis fiúról szól ez a példa, kinek
Gyuri volt a neve. Midőn a II. osztályt elvégezte, rossz bizonyít
ványt vitt haza az iskolából. Szülei emiatt nagyon szomorúak
voltak. Mikor a nyári szünidő véget ért s fiacskájukat beíratták
a III. osztályba, komolyan kérték, intették, hogy szorgalmasabb
tanuló legyen. Gyuri mindent meqigért. Édesanyja szeretettel fi
gyelmeztette, hogy ne csak Ígérje a megiavulást, hanem kérje is
buzgó imádsággal az Ur Jézus segítségét, mert nála nélkül nem
lesz képes Ígéretét megtartani. A mi Gyurink hallotta is ezt a fi
gyelmeztetést, meg nem is. Nagy büszkén azt gondolta magában:
Elég erős vagyok én ahhoz, hogy megtartsam, amit ígértem. Meg
kezdődött az új iskolai év. Szüleinek és nagyobb testvérének munka
után kellett menni, nem volt idejük ahhoz, hogy Gyurira felügyel
jenek. Egy-két napig csak ment valahogyan a tanulás, de a
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negyedik, ötödik napon már nagyon unalmasnak tűnt fel Gyuri
előtt, hoau a szép, napsuqaras őszi délutánokat a könyv mellett
töltse el. Ráér ő erre este is. Pajtása, Laci ugyanezt gondolta,
mikor átjött hozzá és játszani hívta. Gyuri nem tudott ellenállni
a csábításnak. Mire a nagy játszás véget ért, fáradt, álmos volt,
nem ízlett sehogysem a lecke. Munkából hazatérő szüleinek azért
azt hazudta, hogy jól megtanulta a leckéjét.
Ä dolognak az lett a vége, hogy Gyuriból megint olyan
hanyag, lusta fiú lett, mint tavaly s mikor az édesapja nem sok
időre rá találkozott a tanító bácsival s megkérdezte tőle, hogyan
tanul a kis fia, a tanító bácsi szomorúan mondta el, hogy bizony
most is az iskola legrosszabb tanulói közé tartozik, jó lenne, ha
otthon is sziaorubban bánnának vele. Aznap este Gyurinak keserű
órái voltak. Szülei számonkérték, hogy igy váltotta be az ígére
tét? Gyuri mentegetőzni kezdett, hogy ő igazán szorgalmas akart
lenni, de hát a szép idő, meg a iáték, meg Laci elcsalták a könyv
mellől. Édesapja erre iqy szólt: Fiacskám, mikor a játék és Laci
csábítottak, imádkoztál-e az Ur Jézushoz, hogy segítsen meg?
Gyuri szégyenkezve ismerte be, hogy erről bizony megfeledkezett.
Látod, látod kis fiam, szólt a ió anya, egyedül te vagy az oka,
hogy a lustaság erőt vett rajtad s ráadásul még a hazugság bű
nébe is beleestél. Ha Jézust segítségül hívtad volna, ez nem tör
ténik meg. Gyuri könnyek között ismerte be bűnét s bocsánatot
kérve szüleitől, megígérte, hogy ezután nem a maga erejéből,
hanem az Ur Jézus segítségével akar a jó utón járni. Sikerült is.
Mikor megint jött az ördög a rossz gondolatokkal! Gyuri tedd le
a könyvet, ráérsz később is tanulni, jött Laci: Gyuri, gyere ját
szani. Gyuri mindjárt Jézushoz fordult; Uram, Jézusom segíts
meg s volt ereje ahhoz, hogy azt mondja: Nem, nem megyek
játszani, előbb elvégzem a kötelességemet.
Ami Gyurival megtörtént, megtörténik mással is, mert azzal
az erős ellenséggel szemben, aki Gyurit a rossz gondolatai és
Laci által bűnre csábította, minden ember milyen? — Gyenge. —
De Jézus... — Erősebb. — Ó legyezte... — Az ördögöt. — S
az O segítségével mi is... — Le tudjuk győzni.
3.
Célkitűzés. Ma arról beszélek neklek, hogyan győzte le
Jézus a mi legnagyobb ellenségünket.
II. Tárgyalás. A történet elbeszélése.
Midőn Keresztelő János a Jordán folyóban megkeresztelte
Jézust, Isten Szentlelke galamb képében reászállott. Ez a Lélek a
keresztelés után Jézust a pusztába vezette, hogy e csendes helyen,
hol senki sem zavarta, együtt legyen a jó Istennel, buzgó imád
ságban elbeszélgessen vele, mint a gyermek édesatyjával s erőt
kérjen tőle ahhoz a nagy munkához, melyet Isten reébizott, hogy
az embereket kiszabadítsa az ördög hatalma alól. Negyven napon
át imádkozott s ezalatt nern evett semmit sem. Böjtölt. Hallottam
édesanyákról, akik, midőn kis gyermekük nagy beteg volt, több
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éjszakán át virasztotlak a beteg ágya mellett, alig ettek és aludtak
valamit. Pedig csak egy kis gyermeknek az életéröl volt szó! Jé
zus azonban sok millió embert akart megmenteni, ezért merült
bele annyira az imádkozásba s feledkezett meg testének táplálá
sáról. Mikor már 40 napot és 40 éjjelt igy töltött el, végre meg
éhezett. Ezt az időt használta fel a bűnre a csábitó ördög, hogy
odamenjen hozzá és megkísértse, bűnre csábítsa. Az ördög nagyon
jól tudta, hogy Jézus a mennyországból miért jött le a földre.
Minden erejét, ügyességét, ravaszságát összeszedte tehát, hogy
legyőzze őt s az embereket, kik Ádám és Éva bűnbeesése óta a
hatalmában voltak, tovább is hatalmában tartsa. Azt gondolta ma
gában: Majd megmutatom én, hogy ki az erősebb. Az emberek
ezután is a rabszolgáim lesznek s Jézus is nekem fog engedel
meskedni. Elővette a legjobb fegyvereit, melyekkel nagyon sok
embert legyőzött. Biztosra vette, hogy ezekkel Jézusnál is célt ér.
Úgy okoskodott: Ha Ádámot és Évát bűnre tudtam csábítani, mi
dőn megkívánták a tiltott fa gyümölcsét, most, amikor Jézus meg
kívánta a kenyeret, bizonyosan sikerül Ót is rábírnom, hogy nekem
fogadjon szót. Mivel hosszú ideig nem evett semmit, gyenge, ki
merült lehet s igy könnyebben hallgat csábitó szavaimra. Odalé
pett tehát hozzá s hizelgó hangon igy szólt: Ha csakugyan az
Isten fia vagy, amint állítod, parancsold meg, hogy ezek a kövek,
amelyek itt a pusztában a lábaid körül hevernek, kenyerekké
változzanak. Neked meg van ehhhez a hatalmad s ha megteszed,
nem kell tovább szenvedned az éhség miatt. — Ha más valaki
lett volna Jézus helyében, biztosan enged az ördög csábításának
s úgy szerez magának kenyeret, ahogyan az ördög kívánja. Hány
szor lehet hallani, hogy szegény, éhes emberek csalnak, lopnak,
hazudnak, hogy kenyérhez jussanak. Olyan gyermekről is hallot
tam, amelyik ellopta a másik gyermek uzsonnáját, mikor éhes
volt. Jézust azonban hiába csábította az ördög. Ó inkább elszen
vedte az éhséget, minthogy az ördögnek szót fogadjon és bűnt
kövessen el. Azért tudott ilyen erős lenni, mert csak a teste éhe
zett, a lelke nem. A lelke, mig a pusztában volt, Isten igéjével
táplálkozott.
A gyenge testben erős lélek lakott s ez a lélek az ige fegy
verével visszaverte az ördög támadását. A csábitó szóra azt fe
lelte: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely
Istennek szájából származik. Jézus hitt abban, amit a Biblia mond.
Azért felelt igy: Meg van Írva. Ami meg van írva, annak igaznak
kell lenni, mert Isten sohasem hazudik. En hiszek abban — gon
dolhatta magában, — amit Isten megígért. Tudom, hogy kenyér
nélkül is megélek addig, mig mennyei Atyám jónak látja, hogy
nekem kenyeret adjon, mert Ő szent igéje által táplálja a tel
kemet.
Az első próbálkozás ilyenformán kudarcot vallott. De azért
az ördög nem adta fel a reményt, hogy Jézust le fogja győzni«
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Nagyon makacs ellenség ő, nem egy könnuen lehet szabadulni
tóle. Most egy másik fegyverét vette elő. Ha az éhséggel nem
sikerült Jézust bűnre csábítani, talán ^sikerülni fog a hiúsággá',
dicsőségvággyal. A hiúság hálójába ö már sok vigyázaton ha
lacskát, sok emberi lelket bekerített, Jézus is bizonyosan bele fog
ebbe esni. Elvitte hát ö t a szent városba, Jeruzsálembe, felállí
totta a templom tetejére és igy szólt hozzá : Ha Isten fia vagy,
vesd alá innen magadat. Semmi bajod nem lesz, hiszen meg van
írva a bibliában, hogy Isten megparancsolja angyalainak, hogy
kezükön hordozzanak téged, hogy meg ne üsd lábaidat a köbe.
Rz emberek, akik látni fogják, hogy minden baj nélkül földre ér
tél, megcsodálnak, megéljeneznek, talán meg is tapsolnak, könynyebben elhiszik, hogy Isten fia vagy, hamarabb meg tudod őket
nyerni a magad számára. — Ha más valaki lett volna Jézus he
lyében, bizonyára megfogadja, amit az ördög ajánlott, hiszen az
emberek szeretnek szerepelni, szeretik, ha bámulják, dicsérik ókét,
nemcsak a felnőttek, már a gyermekek is. Jézus azonban nem
azért jött le a főidre, hogy megtapsolják, hanem hogy az em
bereket az ördög hatalmából kiszabadítsa és Istenhez vezesse.
Ámde ezt csak úgy vihette véghez, ha Istennek engedelmeskedik
és alázatosan végigjárja az ördög által ajánlott könnyű út helyett
az értünk való szenvedés nehéz útját. — Látjátok, milyen ravasz
az ördög. Mivel Jézus előbb Isten igéjének a fegyverét használta,
6 is ezt vette elő, abban a hiszemben, hogy igy Jézust könnyeb
ben megtéveszti. Rzt mondta ő is: „Meg van írva a bibliában.“
Jézus azonban átlátott a szitán. Látta, hogy az ördög csak félre
magyarázza Isten igéjét. Tudta, hogy ő, mint Isten Fia, számíthat
Isten angyalainak a szolgálatára, de csak addig, amig utjain jár.
Mihelyt az ördögnek engedelmeskedik, Isten mindjárt megvonja
tőle segítségét. Ha hiúságból, dicsőségvágyból megteszi azt a
vakmerő ugrást, amit az ördög ajánlott, ezzel nem szolgál sem
Istennek, sem az embereknek, csak a sátán hiúságának s kisérti,
vagyis könnyelműen és vakmerőén próbára teszi Istent. Nem,
nem lehet, hogy Isten megsegítse azt, aki hiúságból ilyen vak
merő dolgot visz véghez. — Mindezeket gyorsan átgondolva, igy
felelt az ördögnek: De az is meg van ám Írva a bibliában, hogy
ne kísértsd a te Uradat, Istenedet!
R második támadás is vereséggel végződött. Az ördög nem
tudott hová lenni mérgében. Ámde azért még most sem tágított
Jézus mellől, összeszedve minden erejét, egy harmadik kísérletet
tett, egy harmadik jól bevált fegyverét rántotta elő. A hatalom
és gazdagság utáni vágy által akarta Jézust tőrbe csalni. Fel
vitte egy igen magas hegyre, ahonnan megmutatta neki a világ
minden országát és azok gazdagságát, azután igy szólt hozzá:
Mindezeket neked adom, ha leboru'sz előttem cs imádsz engemet.
Sok embert vitt már rossz útra az, hogy a kevéssel nem elége
dett meg, többet kívántak, hatalmasok, gazdagok akartak lenni.
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Jézusnál azonban nem ér célt az ördög ezzel sem. Ó egy csep
pet sem vágyakozott földi gazdagság után. Arra vágyott egyedül,
hogy Isten engedelmes gyermeke maradjon s azt a sok-sok sze
rencsétlen embert, ki az ördög rabságában szenvedett, szabaddá
tegye. Már p:dig, ha az ördög előtt leborul és ét imádja, ezt
sohasem tudta volna elérni, igy inkább ó is az ördög szolgája lett
volna. Meg is mondta határozottan az ördögnek, hogy a felkínált
gazdagságot nem fogadja el, ilyen áron az nem kell néki. „Eredj
el sátán — szólt — mert meg van írva a bibliában, hogy csak a te
Uradat, Istenedet imádd és csak néki szolgálj.“
Nagy szégyennel és haraggal távozott el az ördög Jézus
mellől. Hogyne, hiszen csúfos vereséget szenvedett. Most már
meg volt törve nagy hatalma, mellyel az emberek felett uralko
dott. Az égben pedig ugyanekkor Isten angyalai, kik karácsony
éjszakáján azzal bátorították a megrettent pásztorokat, hogy: Ne
féljetek, nagy örömet hirdetünk néktek, megszületett a Megtartó,
boldogan énekelték: Győzelem, győzelem, Isten egyszülött fia
legyőzte az ős ellenséget, ne féljetek emberek, szabadokká lette
tek. S a fehér szárnyú angyalok boldog örömmel szálltak le a
fényes mennyországból, hogy szolgáljanak a legnagyobb hősnek,
ki megtörte az ördög hatalmát. A győztes hadvezért, mikor ha
zatért a csatából, fehérruhás lányok csapata szokta fogadni vi
rággal és babérkoszorúval, Jézusnak, a legnagyobb hősnek pedig
fehérszárnyu angyalok szolgáltak.
Ugy-e, mily csodálatos történet ez, gyerekek? Hol ment
végbe az a nagy harc, melyről szó van benne, melyhez fogható
még nem volt ezen a földön? — A pusztában. — Miért ment
Jézus erre a helyre? — Hogy imádkozzon. — Kihez? — Isten
hez. — S az imádság által... — Erét kérjen tőle a munkához,
mit el kellett végeznie. — Mennyi ideig volt igy a pusztában?
— Negyven nap és negyven éjjel. — S ez alatt egészen meg
feledkezett... — Az evésről. — Ugy-e mennyire megszégyeníti
Jézus az olyan gyermekeket, akik étkezéskor annyira sietnek
az ételhez nyúlni s lefekvéskor annyira iparkodnak a puha ágyba
bclefeküdni, hogy az imádságot elhanyagolják. Megtörtént ez már
veletek is? — Igen. — (Egy-két gyermek elbeszéli, hogyan?) —
Gyermekek, legyen olyan kedves nektek is a jó Istennel való be
szélgetés, mint Jézusnak.
Mikor már Jézus negyven nap és negyven éjjel böjtölt,
végre... — Megéhezett. —• Ki vette ezt észre? — Hz ördög. —
S miért ment oda Jézushoz? — Hogy bűnre csábítsa. — Tudta
az ördög, hogy Jézus miért jött le a földre? — Igen. — Mit tu
dott Jézus felől, hogy miért jött? — Az embereket hatalmából
kiszabadítani. S ezt ő megakarta... — Akadályozni. — Szívesen
kiengedi kezéből az ellenség a meghódított országot (pl. a cse
hek a szép Felvidéket stb.)? Nem. — Az ördög sem akarta ki
engedni, ehelyett inkább szerette volna Jézust is... — Bánrecsó*
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toctani. — Mit mondott Jézusnak, rámutatva a körülöttük heverő
Kövekre? — Parancsolj, hogy e kövek változzanak kenyerekké.
S Jézus mit felelt rá? — Nemcsak kenyérrel él az ember.
— Kinek fogadott volna szót, ha úgy szerez kenyeret, ahogyan
az ördög mondja? — Az ördögnek. — Mit követett volna igy
*él? — Bűnt. — Azért tudott Ő ilyen erős lenni, mert csak a
teste éhezett, a lelkét megerősítette... ~ Isten igéje. — Ha va
lakinek nincsen kenyere és éhes, ahelyett, hogy a hazugság és
lopás bűnére gondolna, az imádkozó Jézus példája szerint mit
kell inkább cselekednie ? — Imádkozni Istenhez. — S türelem
mel megvárni, mig Ó... — Kenyeret ad. — Addig pedig erősí
teni a lelkét... — Isten igéjével. — Aki hazudik és lop, bűnbe,
szégyenbe keveri magát, de aki Istenhez imádkozik, azt ő nem
hagyja megszégyenülni. A zsoltáríró is megtapasztalta ezt, azért
mondja: „Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek, de akik az Urat
keresik, semmi jót sem nélkülöznek.“ Zsolt. 34:11.
Midőn az első próbálkozás nem sikerült, hová vitte az ör
dög Jézust? — A jeruzsálemi templom tetejére. *— Mit mondott
ott néki? — Vesd le innen magadat. — Mert meg van írva a
bibliában... — Hogy Isten angyalai meqőriznek. — Jól magyarázta
az ördög a bibliát? — Rosszul. — Bizony, az ördög többszőr
megteszi, hogy félre magyarázza Isten igéjét, hogy az embereket
megcsalja, tévulra vezesse. Jézusnál sikerült elérnie a célját? —
Nem. — Mert Jézus tudta, hogy ő csak addig számíthat Isten
segítségére, amig... — Istennek engedelmeskedik. — S ha hiú
ságból, dicsőségvágyból levetette volna magát a templom tetejé
ről, mi lett volna ez, Isten iránti engedelmesség? — Istenkisértés.
— Ha egy kis leány hiúságból, hogy az új ruháját jobban meg
lássák, édesanyja ti'aima ellenére kabát nélkül szökne el husvét
ünnepén a hideg templomba, minek lehetne mondani a cselekedetét,
istentiszteletnek? — Istenkisértésnek. — Bűn a hiúság, dicsőségvágy, de még nagyobb bűn, ha valaki ezektől inditva kisérti a
jó Istent. Isten segítségére csak úgy számíthatunk, ha az aláza
tosság és engedelmesség utján járunk. — Isten a kevélyeknek ellenök áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ád. Jak. 4, 6.
Ä második támadás is eredménytelen volt. Harmadszor ho
gyan akarta az ördög bűnre csábítani Jézust? — Felvitte ót egy
magas hegyre. — Ott megmutatta néki... — A világ minden gaz
dagságát. — S azt mondta... — Mindezeket néked adom, ha
leborulsz és imádsz engemet. — Boldoggá tette volna Jézust az
a sok pénz, nagy gazdagság, amit az ördög felkínált néki? —
Nem. — ö tudta, hogy csak addig lehet boldog, amig vele van...
— Isten. — Már pedig, ha megkívánja a nagy gazdagságot és
loborul az ördög előtt, kinek a szolgája lett volna ő is? — Az
ördögé. — Mit felelt Jézus a csábitó beszédre? — Távozz tőlem
sátán, mert nekem Istent kell imádnom, és szolgálnom. — Bol
doggá tehet e bárkit is a földi kincs? — Nem. — Különösen

ákkor nem, ha milyen uion szerezzük meg? — Bűnös úton. —
De a szegénységben is lehetünk boldogok, megelégedettek, ha
velünk van... — Isten. — Ezért mondja Jézus: „Mit használ az
embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ö lelkében kárt
vall?“ Máté 16, 26.
III.
Begyakorlás, elmélyítés, énekversek, szentir. hely. Mikor
ilyen módon Jézus harmadszor is visszaverte a támadást, mit tett
az ördög? — Szégyenkezve eltávozott. — A mennyországban
pedig... — örültek az angya'ok. — Velük együtt mi is... — örül
tünk. — Mert most már van valaki, aki megszabadít minket...
— Az ördög hatalmából. — Ha közeledik hozzánk az ördög,
mindjárt od irr.enekülhetünk... — Jézushoz. Amint az óra elején
elbeszélt példában Gyuri is tette. Milyen fegyverekkel kell har
colnunk az ördög ellen? — Imádsággal és Isten igéjével. — örül
jünk is nagyon gyermekek Jézus győzelmének, használjuk e fegy
vereket és énekeljünk boldogan:
Erőnk magában mit sem ér,
Mi csakhamar elesnénk;
De küzd velünk a hős vezér,
Kit Isten rendelt mellénk.
Kérdezed: ki az?
Jézus Krisztus az,
Isten szent Fia .
Az ég és föld Ura,
Ö a mi diadalmunk. (Dunánt ékkv. 256: 2.)
„Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísérteibe ne essetek;
mert jóllehet a lélek kész, de a test erótelen.“ Máté 26: 41.

Bélák Sándor
ev. lelkész.

A tanítványok.
(Máté 10., Márk. 3.)
Abban a hideg, rideg tárgyalási módban, ahogyan a bibliai
kézikönyvek, kivétel nélkül, sablonosán, majdnem ugyanazon szö
vegezéssel ezt a tétéit tarntják: semmi épitő, vonzó nincsen. Puszta
elősorolása a tizenkettőnek, — itt-ott még versben is — akik Jé
zus, „Jer és kövess engemet!" — szavára ott hagynak mindent a
követik őt. így elsikkad a történetből a rejtett gondolatok inten
ciója, a sorok mögötti lélek az, hogy Jézus tanításával, személyes
Varázsával, felsőbbrendűségével vonzotta magához a tizenkettőt
meg »egynémely asszonyokat,“ kik „az ö javaikból szolgálnak

Jézusnak“ (Luk. 8, 3.). Tehát nem tanitványfogdosás, követésre
való felhívás, felszólítás az, mi tanítványokká tette a tizenkettőt,
hanem Jézus életének, tanítói tökéletességének, személyes vará
zsának, mondanivalójának újszerűsége, soha nem hallottságának
eredménye a hozzászegődés oka. Ez a hit, meggyőződés adja a
tanítványok ajkára a szót: „Hová mennék, Uram, örök életnek
beszéde van tenálad!“
Az a Jézus, akit megrajzoltunk az I—II. osztályban (Lásd:
Hogyan tanítsuk a bibi. történeteket az I—II. osztályban c. mű
vünk 42—44., 153 —158. lapjait.) aki a gyermek barátja, betegek
gyógyítója, szegények vigasztalója, lelkek orvosa, nem állhat a
III. osztályos gyermek előtt se piedesztálon, erkölcsi elérhetet
lenségben, hanem lent a gyermekek közt, aki a mai gyermeknek
is az, ami volt a tizenkettőnek: tanítója, barátja, lelke titkára,
ideálja, akit a gyermek lélekkel utánoz, követ, dicsér, magasztal,
védelmez minden ellenkező vélemény ellenében.
Ezt azonban csak úgy valósíthatjuk meg, ha a tanító vagy
a tanítók, akiknek neveléséből kerül fel a gyermek a III. osztályba,
jézusi tanítók voltak idáig. Azért tesszük ezt a párhuzamot, hogy
lássa a gyermek a tizenkettő tanítóját a magáéval szembe állítva.
Természetesen, ha eddig nem Jézusi tanítója volt a gyermeknek,
hiábavaló áz összehasonlítás. Ahol azonban a gyermek és taní
tója közt olt az Istennek országa, ahol a gyermek érzelme taní
tója iránt vonzalommá, bizalommá, — az sem baj, ha bizalmas
sággá válik, — ragaszkodássá, végül szeretetté finomul, tudatossá
válik, ott nemcsak megérzi az analóg esetet a tanítványokéval,
hanem el is tudja képzelni, természetesnek találja, hogy Jézus
iskolája ott van a Genezáret tó partján, édeni ártatlanságban, nap
sugaras kékegű, kék-tükrü tóparton, virágos mezők, rétek, lombos
zöldjében csöndes, naiv, egyszerű emberek között, akik messze
Judea városi romlottságától, környéke kietlenségétől, távol a fa
rizeusi ideológiától, rom'atlan lélekkel lesznek Jézus tanítványai,
rajongó asszonyai.I.

I. Vázlat.
I. Előkészítés. 1. Kapcsolat Keresztelővel, Jézus pusztai éle
tével. 2. Áthajtás. Jézus célja tanítás volt. Ez volt Isten rendelése3. Hangulat- és érdeklődéskeltés. Hol lesz, hol lehet Jézus első
iskolája? Első tanítványai. 4. Célkitűzés. Kikből lesznek tanít
ványai?
II. Tárgyalás. Elmondom a történetet.
A tárgyalás megindítása. I. Ki az én tanítványom? — kérdi
Jézus. 2. Miről ismerik meg az én tanítványaimat? Tenálad örök
élet beszéde van, — mondják a tanítványok.
III. Begyakorlás. 1. Mit kívánt Jézus az ö tanítványaitól? 2.
Vannak-e Jézusnak ma tanítványai? Szentir. hely: Máté 16, 24.;
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vagy Márk 8, 34.; vagy Ján. 13, 34—35. 3. Éuekvcrs: Jézus, hű
séges tanítónk (170.) vagy: Jertek hozzám, Krisztus mondja (424.)
II. A tanítás.
1. Előkészítés. 1. Kapcsolat Keresztelővel, Jézus pusztai éle
tével. Hová vonult Jézus harminc éves korában? — A pusztába.
— Kivel ismerkedett meg? — Keresztelő Jánossal. — Kinek az
eljövetelét hirdette az? — Jézusét. — Hogyan? — Térjetek meg,
mert... — S akik megtértek? — Megkeresztelte. — Kicsodát is
többek közt? — Jézust. — Csak viz érte Jézust a kereszteléskor?
— Isten lelke is. — Honnan tudod? — Mert ez hallatszott az
égből: Ez az én... — Hová vonult aztán Jézus? — Ä pusztába.
— S ott a magányban? — Munkája felől gondolkozott.
2. Áthajtás. Csak azért jött Jézus a földre, hogy munkájáról
gondolkozzék ? — Másért is. — Hogy arról tanítson az em
bereknek. — Eltaláltad. — Másért is még, gyerekek. — (Analó
giába állítás.) Te sem csupán azért jössz ide, hogy tőlem tanulj.
Hanem, hogy jó legyek. — Gondoltam, hogy így felelsz. — Más
képpen mondanám... Gondolkodjatok csak. — Igen, változzunk
meg. — Az is. — Szeressük Istent. — Azt mindenek felett...
Szeressük egymást. — Ez már igen. — Itt köztünk csak szerető
testvérnek van helye. Ne csak szóval... Ez a legfőbb 1 Hanem
cselekedettel is. — Egészen helyes feleletet adtál. — Jézus is ezt
akarta ? — Ezt. — Ez volt a gondolata. — Ezzel küldte le Isten
a földre. — Milyen kicsi a ti iskolátok, 3 0 -4 0 gyerekkel. (Az
iskola körülményei szerint.) A város minden részéből kerültetek
össze. Egy se testvér, se rokon, azelőtt nem is ismertétek egymást.
Ki a tanítótok? (Megneveznek.) Jézus is tanító volt. Akkor isko
lája is volt. — Volt bizony. Egész Zsidóország. (Csudálkozó ar
cok néznek rám.) Hogy lehet iskolája az egész ország ? — Tá
mad fel a kérdés a gyermekek ajkán. — Egy tanító nem taníthat
egy egész országotl — Egyszerre nem is — felelem, — de las
sanként, egyszer itt, máskor amott, három év alatt mindenütt ta
nított Jézus. — Úgy igen! — mondják helyeslőén. — Valahol
hát el kellett kezdenie a tanítást.
3. Hangulat- és érdeklödéskeltés. Hol is kezdhette volna el?
— kérdezem. — Olt, ahol lakott. — Igazatok van! — Talán Názáretben. — Ott, ott! — helyeslik. — Csakhogy ott nem nézték
jó szemmel, hogy Jézus csak tanít egész nap, nem fúr-farag,
ócsol apjával. Bizonyosan meg is mondhatta valaki neki. — Bi
zonyosan. — Volt-e hát otthon maradása? — Nem. — Elment
Názáretből — El. — Csak a szomszéd faluig kellett mennie,
már ott kéklett a Genezáret tava. (Felteszem a képét.) — Mint a
mi Balatonunk! — kiáltanak fel. — Olyan forma. — Vize? —
Kék. — Fölölte az ég? — Az is, mosolyog. — Nézzétek a tó
környékét? — Csupa virágos mező, zöld rét. — Erdei? — Tele
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lehettek madárra!. — Milyen lehetett ott az élet? — Derült, vi
dám. — Milyen fák azok ott? (Mutatok a fügefákra. Ha nem
tudnák, megnevezem.) — Fügefák. — Az nemcsak árnyékot ád...
Hanem gyümölcsöt is. — Nézzetek túl az erdőn... Szép kék he
gyek. Ött is állt egyszer Jézus iskolája. Túl a kék hegyeken? —
Havas hegytetők. — Hogyan tetszheiik nektek ez a vidék? —
Nagyon kedves lehet. — Milyen vágy támad a telketekben? —
Jó volna ott lakni. — Jézus is erre gondolhatott; Itt lesz az én
első iskolám. — De abba tanítvány is kell! — tanitóbácsi. — Iga
zatok van. Ilyen gyönyörű vidéknek, — gondolkodjatok csak, —
milyenek lehettek a lakói? — Jó emberek. — Azok bizony. —
Ennivalót adott nekik? — A tó. — Akkor milyen foglalkozású
volt köztük? — Halász. — A fák? — Ni olaj- és fügefák díszlenek! — Adtak gyümölcsöt bőven. — Az olajfa olajával... Főzni,
sütni lehetett. — Könnyebben éltek, mint másutt. — Ez a szép
paradicsomi tájék az emberek leikébe... Jóságot nevelt. — Igaza
tok van. — Ezt gondolhatta Jézus is. — Gondolkodjatok csak, ti
is! — Ha itt lesz az iskolám, akkor innen lesznek a tanítványaim
is. — Le is ült a tópartra, a fügefák árnyékába... Beszélgetni kez
dett a dolgozó halászokkal. Máskor? Egy asszonnyal. A kapernaumi vámnál a vámszedőkkel. Lassanként... megismerték. — Ó
meg csak beszélgetett, tekintete a halászok leikébe nézett. —
Milyen emberek voltak azok? — Mond másképpen! — Ártatla
n o k .— Mondhatta magában... Ezek lesznek az én tanítványaim..
Vájjon miről beszélgethetett?! galileai emberekkel? — így hívták
Jézus szülőföldjét. — Amiért Isten leküldötte... Hogy egymást
szeressék. — Olyanféléí. Az Istenről valami mást mondott, mit
eddig nem is hallottak. — Hogy az Isten Atyánk. — Mi a fiai...
Jézus meg? — Egyszülöttje. — Úgy mondta: Embernek fia. —
Jézus el-elnézegette a virágos mezőt, a szántóvetőt... Arról mond
hatta.. A magvető példázatát... Akadt hallgatója? — Hogyne! —
Egyik hallgatója elmondta a másiknak a Mester tanítását. Ha
ebéd ideje ott találta Jézust? — Megkínálták egyszerű ételükkel.
— Ha beesteledett? — Házukba hivfák szállásra. — így lettek
lassanként otthonává Jézusnak a Genezáret környékének kis falui.
í. Célkitűzés. Sokan ismerhették. Ha el-elment Jézus egy-egy
faluba... Nem ment magában... Akadt kiséróje. Megszerették... El
sem hagyták... Hozzászegődtek... Igen, igen. Ezt mondom el nek
tek, hogyan lettek e hűséges kísérőkből tanítványok.
II. Tárgyalás. 1. Ki az én tanítványom? A Genezáret tó
környékén volt Jézus első iskolája, lakóiból került a tizenkettő.
Jónás halász házában talált Jézus gyakran vendégszerető lelkeket,
akik vele éreztek, gondolkoztak. Jónás két halász fia, Péter és
András lettek első tanítványai. Majd hozzája szegődött az öreg
Zebulonnak János és Jakab fia. Ha hallhatták Jézust, megfeled
keztek a halászásról is. Ha ott hagyta Jézus a bárkát, mentek
jirtána. — Miért kisértek ti engemet? — kérdezte Jézus. — A t«
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beszéded örökké megmarad, — mondta a boldog Péter. — Jó, —
mondta Jézus, — légy az enyém, de akkor ne zúgolódj, akármilyen
sors vár rád mellettem: ha kergetnek, vádolnak tégedet, akkor is
viseld el ezt a keresztet. — Elviselem, Mester, megyek utánad! —
rebegte boldogan. — Fülöp földije volt Péternek, az meg Náthánt
hívta Jézushoz, Kánából. A kapernaumi vámszedó, Máté is
hozzászegődött. Más-más faluban, városban követte ót Tamás,
Bertalan, Taddeus, Simon és Judás. Ott hagyták mindenüket.
Mentek Jézussal. — Sok jóleikü, rajongó asszony volt még a ta
nítványokon kívül rendes kísérője; egyiket-másikat meggyógyította.
Ilyen volt Salomé, Jakab és János anyja, aki a vagyonából szol
gált Jézusnak, gondoskodtak ellátásáról.
2. Miről ismerik meg az én tanítványaimat? — Arról, hogy
úgy szeressétek egumást, mint én titeket. Sokszor mondta ezt ne
kik. Volt rá oka. Nem hiába, sok faluból verődtek össze, irigy
kedtek egymásra, ha Jézus az egyikkel kedvesen beszélgetett,
egyikkel együtt imádkozott, maga mellé ültetett egyet, kettőt. Volt
köztük hízelgő, mindegyik jobban akart kedveskedni a Mesternek,
mint a másik. — Aki engem szeret, — mondta, — egymást is
szereti. El-elpirultak, de azért titokban csak veszekedtek az el
sőségen.
3. Örök életnek beszéde van Tenálad, — mondották a ta
nítványok. Jézus kis iskolája másfelé is el-eíjárt. Más vidéken nem
fogadták Jézust olyan örömmel, mint Galileában. Sőt tanítványai
közt is akadt, aki ijedten félreállt, Péter azonban kitartott s bol
dogan mondta: Megmaradunk, Mester, tenálad, itt örök életnek
beszédét halljuk.
(A tárgyalás során Jézus iskolájáról beszélgetünk, hol a
János, hol a Péter hajójába ült Jézus, a parton a hallgatók. Vagy
leült a virágos rétre. Máté vámszedő asztalánál is akadt hallga
tója. Szombaton a kapernaumi zsinagógában a Szentirásból taní
tott s gyűjtött maga köré sok-sok tanítványt. Szembe állítjuk a
mi iskolánk sok jellemű tanítványát Jézuséival. Itt is, ott is van
nak irigyek, árulkodók, hizelkedők, jók. A szembeállítás analó
giája javít egy-egy gyermeken. Beismerésre, befelé nézésre nevel.
Látják más környezetben Jézus tanítványait, akik ijedten elhagy
ják. Meglátszik, ki a hűséges, ki a kitartó Jézus mellett.
III.
Begyakorlás. 1. Mit kíván Jézus tanítványaitól? — Szeíetetet, ragaszkodást. — Szeressétek egymást. — Én is ezt kí
vánom? Igen? — Édesanyáék? — Azok is úgy mondják. —
Isten? — Az is. — Mikor boldogok a város lakói? — Ha sze
retik egymást. — Az ország lakói? — Ha azok is szereíetben
élnek. — Ti is Jézus tanitványai lehettek... Ha egymást szeretitek.
—' Ha árulkodni akarok? — Elhallgatok. — Jézus tanitványai
nem árulkodtak stb.
2. Vannak-e ma tanitványai Jézusnak? A keresztyének mind
azok. A reformátusok, katholikusok, evangélikusok. — Mert meg-
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keresztelték ókét. De Jézus ezt a millió meg millió embert csak
akkor nézi tanítványának... Ha szeretik egymást. — Ha irigyked
nek, haragusznak egymásra? — Nem tekinti őket tanítványainak.
3.
Seentir. hely: Máté 16, 24; vagy Márk 8, 34; vagy Ján.
13, 34—35: „Uj parancsolatot adok nektek, hogy egymást sze
ressétek; amint én szeretlek titeket, úgy szeressétek ti is egy
mást.“ — „Erről ismer meg mindenki, hogy az én tanítványaim
vagytok, ha egymást szeretitek.“
á. Énekvers:
Jézus, hűséges tanítónk,
Oktass, hogy ismerhessünk,
Téged, kegyes boldogítónk
Tiszta szívből szeressünk;
Mert kik setétségben jártunk,
Benned napfényre találtunk. (Dallama: Uram,
rosszul cselekedtem. Dtúli Ékkv. 170.)

Elefánty Sándor.

A samáriai asszony.
Jézus az örökélet kútforrása. — Az Isten lélek és akik őt
imádják szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják. Mind
egyik mondat külcn-külön is olyan erőteljes és mélu igazságokat,
hogy úgy mondjam, a sűrített evangéliumot foglalja magában,
melyek nélkülözhetetlen fundamentumai vallásunknak. Bármelyik
kijelentés erősen próbára teszi a legbölcsebb emberi elmét is, ha
mélyére akar hatolni; a legigazabb keresztyén szivén is édes
zsongitó érzés lesz úrrá, ha akár az egyik, akár a másik mon
datból kiáramló mennyei szellő simogatja. A mi kis emberkéink
elméje sem tud, nem is kíván mélyére hatolni annak, mit könyvek
nek serege sem meríthet ki, de igenis lelkűk vággyal keresi az
alkalmat, hogy megfürődhessék a mennyei fényben. Azért a jelen
történetben jelentkező alkalmakat nem nyújtom egyszerre. így el
kerülöm az ész számára a felületességet, a s z ív pedig több üdítő
harraatcseppet nyerhet.
A történet két részre osztva, két önálló tanítást képez. Rend
szerint a harmadik osztályban éri el a gyermek azt a kort, ami
kor az első fájdalmas csalódás nehezül lelkére. — Nem a Jézuska
hozza a karácsonyfát! — jár szájról-szájra a szenzáció. S marad
egy ür, melyet sokszor durva kezek még tágítanak is, mig az
után az idő lassan-lassan betemeti. Ezt az űrt, az’ örökélet aján
dékát hozó^Jézus töltse be.
.
j

Akik az Istent imádják... Akik azt tartják, hogy az istenImádás a konvencionális imák elmondásában merül ki, azok hely
telen utón járnak. Ezt az utat rendszerint a gyermek is követi.
Sőt gyakran az imádságot is lélek nélkül mormolja vagy darálja
el. Az imádságról egy külön történet szól, azért ebben a tör
ténetben főképpen az imádásról, a rajongó szeretetról beszélge
tünk. Nem mindenki, aki imádkozik, imádja az Istent, de aki
imádja őt, az imádkozik is hozzál
Vázlat.
I. Előkészítés. a) Hangulatkeltés. Ismert gyermekidül. Mariska
elesett. A simogató anyai kéz megszünteti a fájdalmat, b) Áthaj
tás. Kép az életből. Bús vándor csak testi szomját olthatja. Lel
kére is keres üdítő forrást. Hol található ? c) Célkitűzés. Ezt a
forrást fogiuk felkeresni.
II. Tárgyalás, a) Kapcsolat. Kirándulás volt tegnapelőtt. Fel
készülés képzeletbeli kirándulásra. Mi legyen az italunk? b) Kör
nyezetismertetés. Samária, az irgalmas szamaritánus hazája. Jákob
kútja. Oda telepszünk le. Hallgatjuk a kút meséjét, c) A történet.
1. Akik a testi élet örömeit várják Jézustól. Jézus kér, mégis ő
ad. A samáriai asszony kételkedik, mert nem érti meg Jézust. A
gyermekek közt is vannak kételkedők. Tűnőben a jézuskahít. Fon
tosabb dolog is van. Jézus még az ivásröl is megfelejtkezik. 2.
Akik az örökélet forrása után áhítoznak. Az ember nemcsak test
ből áll. A lélek is áhitozik üdítő forrás után. Jézus tanítása az.
Eddig a gyermek romlandó dolgokat kért a Jézuskától, ezentúl
kér és gyűjti a lélek javát szolgáló, Jézusnak tetsző jellemvonáso
kat. Hogyan kérje? Hogyan gyűjtse?
III. Begyakorlás, a) Dramatizálás. A történetet már úgy
mondom el, hogy itt nehézségek ne legyenek. A kutat is beszél
tetem. b) Rövid tartalma. Kérdések alapján a főbb mozzanatok.
Jézusnak és a tanítványoknak idevonatkozó hasonló kijelentései,
összefoglaló ének. Melanchton éneke, c) Szövegolvasás. Érezze
a gyermek, hogy egy rövid történetben mennyi szép van egybesüritve. IV. Alkalmazás, a) A gyermek életére. 1. Az iskolában.
Tudományszomj. Kötelességérzet. 2. Otthon. Hol szeretet, ott bol
dogság. 3. Általában. Aki másnak ad, magának gyűjt, b) A min
dennapi életre. 1. Az egyén. Az Isten igéje az a forrás, hol lel
künk üdülést és vigaszt talál. 2. Nemzet. Jézus forrása üdítő, bá
torító és megtartó erőt nyújt a nemzetnek is. c) Jelmondat: Jézus
az élet vizéből ingyen ad. Ének: Mint a szép hives...
Kapcsolat a többi tantárggyal. Beszéd- és ért. gyakorlat: A
forrás, kút. Fogalmazás: A szomorú vándor. — Mit gyűjtött?
Mit kérek ezután a Jézuskától? Számolás: Milyen mély a kút?
Hány liter viz fér a vízmérő edénybe?

A tanítás.
I. Előkészítés, a) Hangulatkeltés. Mariska tegnap megjárta..«
Hazafelé menet ficánkolt. Elesett... — Jaj! — Társai feltámogatták.
— Hol fáj? — Jaj, a térdem! — Hullottak a könnnek. — Sántikálva ért haza. — Jaj, anyuka... — Mi haj édes leányom? —
Mutasd csak! — Az anyai kéz megsimoqatja. — E'muU a könny,
elmúlt a fájdalom. — Mi gyógyította meg? — Az anua simogató
keze gyógyít. — (A gyermekek hasonló eseteiket közük.)
b) Áthajtás. Forrón süt le a nap. — A poros országúton
fáradt vándor halad_ Kutató szemei jobbra, balra járnak—
Valamit keres... Most felcsillan a szeme... Csobogó hanq üti
meg a fülét— Forrást talált! Odasiet_ Térdre ereszkedik ...
Már ivott... Tovább bámul a vízbe... Mit nézhet?... Gyerünk
lábujjhegyen mögéje... A viz tükréből egy bánatos arc tekint fel.
— Ezt nézi. — Ki-é e bús arc? — Talán fáj valamije? — Ta
lán beteg gyermekétől jön? — Ta’án odamegy? — Talán más
valami okoz szomorúságot neki? — Gondolkodik, töpreng vala
min— Behunyja szemét... Nem ahzik_ Lelki szemeivel kutat,
keres — Talán bizony most is forrást keres? — Igen, most is
forrást keres, de nem a testet, hanem a lelket üdítő forrás után
kutat.
c) Célkitűzés. Hát ilyen is létezik? Hála Istennek létezik. Jöj
jetek fiaim, leányaim, segítsünk keresni! Keressük meg azt a for
rást, ahol a lélek üdülést talál.
II. Tárgyalás, a) Kapcsolás. Mi is útra készülünk... Előre
látó ember élelemről, italról gondoskodik... Te mit hozol? —
Te? — Miklós csak pénzt hoz. — A tegnapelőtti kirándulásra
sem hozott mást. A vizet is úgy kellett vennie— Pista sört kí
vánt— A vendéglős egy táblára mutatott. — Tizenhat éven alu
liaknak tilos! Art a nagyoknak is. — Még a tiszta viz is árlhak —
Gabi tüdőgyuladást kapott. — Pedig a nagy melegben kívánjuk
legjobban a vizet. — Olyan országba készülünk most is, ahol
nagy a forróság. Induljunk!
b) Környezetismertetés. Már itt is vagyunk! Itt egy fügefa,
amott egy pálma_ Oly nehéz a járás_ Homoktenger, forró
ség. — Ott egy kút! — Üres. — Kiszáradt. — Józsefet is ilyenbe
vethették. — Milyen országban járunk? — Zsídóország nagy... —
Egyik megyéje ez; Samária. — Ismerős név. — Az irgalmas sza
maritánus hazája. — Talán éppen abból a városból való, amtlyik itt
van előttünk — De nini, a fa árnyékában megint egy kút. (Rajz.)
Gyerünk oda. — Milyen mély. — Hosszú kötél. — De hol a vödör?
(Találgatják: beleesett, elvitték) Itt az a szokás, hogy aki meríteni
akar, az hoz magával. — Talán jön valaki vízért. — Addig tele
pedjünk le erre a kőpadra. — Ni, egy nevet vésett valaki ide. —
Jákob. Miért éppsn ez a név áll itt? — Ó csináltatta. Bizony ez
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Jákób kútja. — Régi — De sok mindent mesélhetne, ha beszélni
tudna! Talán tud is! — Hallgassátok csak!
c) A történet. 1. Akik a testi élet örömeit várják Jézustól.
Sok ember járt és jár erre — kezdte az öreg kút, — meg sem
tudnám számolni_A városból naponta rengetegen jönnek__ Fáradt,
szomjas vándorok serege_Megpihennek, tovább mennek__ El
felejtem őket— De egyre még ma is emlékszem_ Régen tör
tént, mégis mintha csak tegnap történt volna_ Szelid volt az
arca, jóságos a szeme... Többen is jöttek vele. Talán tizenketten is lehettek körülötte_ Azok bementek a városba harapni
valóért— Ó pedig erre a kőpadra ereszkedett le_Keze rajtam pi
hent_Olyan jól esett 1 — Úgy fúrta az oldalamat a kíváncsiság!
— Ki lehet? — Azt az öltözetéről mindjárt láttam, hogy zsidó
ember... Más ruhát viselt, mint a samáriabcliek_ Jaj, csak
hallhatnám a hangját! — Kívánságom csakhamar teljesült. A vá
rosból egy asszony jött. — Korsó a kezében. — A vándor meg
szólítja: „Adjon Isten jó asszony, adj egy kortyot!— Hogyan
kérhetsz tőlem vizet? — Miért csodálkozol? — Azért, mert a
zsidók haragban vannak 8 samaritánusokkal. — Én nem harag
szom senkire sem! — válaszolt szelíden a vándor s most már
kezdtem sejteni!... Az erre haladó utasoktól sokszor hallottam
emlegetni a nevét. Csupa szép és jó, nagyszerű és csodás dol
gokat meséltek róla_ Bizonyára már ti is kitaláltátok kedves
gyermekeim... Igen, Jézus volt! — Az asszony nem ismerte_
Azért szólt Jézus: „Ha te tudnád, hogy ki kért tőled vizet, te
kértél volna én tőlem élő vizet.“ — De hiszen, Uram, még ved
red sincsen, a kút pedig nagyon mély, hogyan adhatnál nekem
élő vizet? Vagy talán nagyobb vagy te Jákobnál, aki ezt a kútat
adta? — Feleljetek rá ti, gyermekeim! — Bizony, nagyobb és ha
talmasabb. — Ti is tapasztaltátok_ karácsonykor. — Amit kér
tetek, azt el is küldte nektek! (A gyermekek arcán emitt a hit,
amott a kételkedés jelei tűnnek fel. Esetleg egy kis bölcs büsz
kén ki is vágja: (Nálam megtörtént.) Nem is a Jézuska hozza a
karácsonyfát. Nem veszem bonckés alá a jézuskahítet. — Boldo
gok, akik hisznek, akik kételkednek, im lássák a helyes útat. —
A samáriai asszony is kételkedett... Nem sejtette, hogy Jézus
nem arra a vízre gondol, amely a testet üdíti_Pedig már ész
revehette volna_ Lám, Jézus az ivásról teljesen megfelejtkezett.
— Fontosabb dolga volt most... Mi lehetett az?
2.
Akik az örökélet forrása után áhítoznak. Figyelmeztetni
akarta Jézus az asszonyt: Nemcsak testből, hanem lélekből is áll
az ember! Azért mondja neki: Aki e kút vizéből iszik, az megint
megszomjazik. — Bizony igaz, erről bizonyságot tehettek ti is,
meg ez az öreg kút. —1 Hát ilyen az a viz, amelytől nem szom
jazom meg többé ? — Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok,
az többé meg nem szomjazik, hanem örök élet forrássá lesz
az ő benne... Kapott rajta az asszony: Adjál Uram, hogy többé
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ne kelljen a kúthoz jönnöm vízért... Szegény asszony! Még
mindig nem értette meg Jézust... Nem csoda... Nem tudta azt,
amit mi tudunk... Ahogyan a testnek szüksége van a kút vizére,
éppen úgy lelkünk sem lehet el a Jézus üdítő beszédei nélkül...
Jézusról beszélgetni olyan jól esik nekünk, mint amilyen jól esik
a szomjas embernek a friss víz. Emlékezzetek csak vissza... Ka
rácsony táján a sok buksi fej hol itt, hol ott egy-egy csomóba
bujt össze és lázasan tárayalt karácsonyról, ajándékról, Jézuskáról... Ugy-e, jól esett... Jézuskáról beszélgetni mindig jól esik...
Felüditi a lelket... Jézus ingyen hozza számunkra az élő vizet...
Nekünk csak kérnünk kell és... Gyűjtenünk... guüjteni minél töb
bet, hogy soha el ne fogyjon... Hogyan leérjük? Ahogyan kará
csonykor kértétek az ajándékot... Gyakran rágondolni... úgy cse
lekedni, hogy öröme legyen annak, aki titeket lát... Szülő, tanító,
testvér.. Jézus... Isten... A karácsonyi ajándékok közül talán már
egy sincs ép állapotban... vagy meg sincsen... (Megették, elrom
lott, elveszett stb.) Mit gondoltok, nem szívesebben venné Jézus,
ha karácsonykor olyasvalamit kérnétek tőle, ami nem romlik el
sohasem? Ami mindig hasznotokra lehetne?... Mi lehetne az?...
Szorgalom, jóság, engedelmesség, tiszta s z ív , könyörületesség...
Igen, ezt kérjétek és ezt gyüjtsétek... Hogyan gyüjtsétek?... Azt is
megmondja ez az öreg kút... Vizét a földben kígyózó erekből
gyűjti... így kínálhat mindig tiszta és friss vizet... Boldog, ha a
szomjazót üditheti. Jön egy samáriai asszony... Hörpintsetek...
Köszönet és búcsú... Simogassátok meg az öreg pajtást ti is...
A viszont látásra! Ti pedig gyüjtsétek az örökélet forrásának
vizét... Gyüjtsétek és akkor fi is érezni fogjátok Jézus simogató
kezét már itt a földön és látni fogjátok szelíd arcát, hallani édes
szavát fenn a mennyországban, az örökéletben.
III. Begyakorlás a) Dramatizálás. Jézus és a samáriai aszszony párbeszéde. Mit mesél a kút?
b) Rövid tartalom. Hol történt? Mit kért Jézus? Miért? Én
nem haraqszom senkire!... Az asszony kételkedése... Jézus figyel
meztet: Nem csak kenyérrel él az ember... Máskor is. másokat is!
Boldogok, akik éhezik és szomjuhozzák az igazságot... Jézus
igaz tanítványa ezt tudja... Péter mondja: örökélet beszéde van
tenálad... Jézus nagyobb Jákobnál, Isten fia... Mit adhat... Mit
kérjek? Kérés imádságban, énekben... Melanchton éneke: Bűnös
lelkem hozzád siet... (Kér. Énekesk. 28 )
e) Szövegolvasás. Könyvünk hogyan Írja le? (Az olvasás is
dramatizáló alakban történik. Beszél Jézus, az asszony és a kút.)
IV Alkalmazás a) A gyermek életére. 1) Az iskolában. Ernő
estefelé átszaladt Ferihez... Te pajtás, mi is a lecke?... Hát te
nem voltál az iskolában?... Olt voltam, csak az eszem járt máshol...
Hogyan fogom délután elnyerni Pali rézpitykéjét... Látod, sikerült
is... Tudod, gyűjtöm őket.. Melyik gyűjt jobb dolgokat? Ernő vagy
Feri?... Gyűjthetünk az iskolában? 2) Otthon. Kató anyukáját
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helyettesítette... ölébe» kis testvérkéje. Anyuka dolgozik, hogy leg
alább egy kis kenyér kerüljön az asztslra... Most az sincsen a
háznál, pedig de nagyon korrog Katóka gyomra... Talán attól éb
redt fel a kis testvérkéje... Csititgatja... Ä kis bömbölő megszólal:
Meséli valamit... És Kató elkezd mesélni... Mesél az arany almá
ról. . Mesél sokáig... Észre sem veszi anyukáját, aki könnyes
szemmel áll mögöttük... Vájjon miért sir?... De jóízű volt a ko
sárból előkerült vacsora... A szeretet a szegények tanyáján is
boldogságot fakaszt!
3.
Általában. Vak katona áll az utcasarkon. Pista uzsonna
pénzét dobja a sapkába. Segített gyűjteni a katonának... ó is
gyűjtött... Könyörületesség... (A gyermekek beszélik el idevonat
kozó élményeiket.)
d) A mindennapi életre: 1. Ae egyén életére. R bánatos arcú
vándor talán még most is a forrás mellett szomorkodík... Keresi
lelkének üdítő forrását... Mi már ismerjük... Mondjuk meg neki
Is... Ki, hogyan ? (Nézz az égre, Jézust keresd, stb. Helyesbitem.)
De talán fáj neki a beszéd... (Simogatnám !) Én édes gyermekeim
megfognám a kezét és ez alá a kép alá vezetném. [R bibliára
mutató Luther kép.) Isten igéje az örök élet forrása... Boldog em
ber az, kinek a biblia a barátja. R szomorú vándor bánatára vi
gasztalást fogsz találni a Szentírásban, mint ahogy az én Sándor
barátom is talált... Együtt voltunk vele a harctéren... Bátor fiú
volt, csak egy rossz tulajdonsága volt... Ha valami bántotta, ak
kor bánatában mulatott s ilyenkor bizony csacsiságokat is köve
tett el... Egyszer hirül hozták neki. hogy édesapja elesett... Most
is borba akarta fojtani bánatát... Duhajkodva kiállt a lövészárok
tetejére, onnan fenyegette az ellenséqet... Csi.. Bum... Jött az
ellenség ágyúgolyója... Égu kiáltás... Nem őt találta... Egyik ka
tonája sebesült meg... Sándorunk abban a pillanatban kijózano
dott... Mellette termett, a segélyhelyre is elkisérte... Egy hét
múlva találkoztam csak vele... Bánata elmúlt, vidám arccal kö
szöntött. Érdeklődésemre elmondta, hogy katonája, hála Istennek
rövidesen meqgyógyul... És ő is talál bánatára vigasztalást... Egy
Uitestamentumot húzott elő a zubbonya alól... — Sebesült kato
nám adta 1 — szólt. Azóta ez a könyv az én barátom és vigasz
talóm.
2.
A nemzet életére. Ti tudjátok, hiszen sokszor hallottátok...
Van egy Bánatorszáq. — Magyarország. — Mi fáj nekünk ? —
Testvéreink szenvedése, hazánk csonkasága. — Ne essünk két
ségbe, hanem szentül higujük: örökké meg áll az a nép, mely
Jézus forrásából merit fiditö, bátoritó és megtartó italt! Jézus
mondta: Boldogok, akik szomjuhozzák az igazságot, mert ók
igazságot nyernek. Mi hiszünk egy isteni örök igazságban.
c) Jelmondat: Én a szomjazónak adok az élet vizéből ingyen!
'•
Énék; Mint a szép^hives^patakra;
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A samáriai asszony.
(Folytatás.)
Yázlat.
I. Előkészítés, a) Hangulatkeltés. A gyermek szereti a szü
leit. Értük imádkozik, b) Áthajtás. R szülő szereti a gyermekét.
Nélküle élni sem tud. c) Célkitűzés. Isten imádására Jézus tanít
meg. Hallgassátok meg!
II. Tárgyalás, a) Kapcsolat. Mire tanította Jézus a samáriai
asszonyt? Az ember lélekből is áll. Hol beszélgettek? b) Környe
zetismertetés. Rz ismerős környezeihez a hegyen épített templom
is csatlakozik. R samariíánusok itt, a zsidók Jeruzsálemben imád
koznak Istenhez. Vitatkoznak: Hol kell az Istent imádni? c) A
történet. 1. Rz Istent lélekben kell imádni. Jézus a fósúlyt nem a
helyre, hanem az imádkoz ás módjára fekteti... Nehogy a gyermek igy
következtessen; „R templom nem fontos,“ — együtt állapítjuk meg:
Ahol haragot tartanak, ott nem imádják az Istent!... Istent lélek
ben kell imádni s nagyon szeressük öt. 2. Jézus az én Megváltóm, öt
is imádom. Rz asszony lassan, lassan érteni kezdi Jézus szavait.
Tudatára ébred annak, hogy az egyszerű vándor ajkain mennyei
szavak hangzanak el, végül a Messiást ismeri meg benne. —
R gyermek is hasonló fokozatot jár végig... Otthon, karácsony
táján érezte hogy van Jézus. Rz iskolában jóságos arcát, szinte
naponta látja. Aztán kezdi érteni tanításait, végül Megváltóját is
meri fel benne, akit imádni kell.
III. Begyakorlás, a) Drumatizálás. R párbeszéd... Az eledelt
hozó tanítványok, b) Rövid összefoglalás. Mire tanít Jézus ebben
a történetben?... Néhány kérdés... c) Szövegolvasás. R történet
magva az Ujtestamentomnak vastag betűkkel nyomtatott helye.
IV. Alkalmazás, a) A gyermek életére. 1. Az iskolában. Min
dent a maga idejében!... Szeretem a tanító bácsit. 2. Otthon. Aki
szüleit, testvéreit szereti, Istent imádja... IV. parancsolat. 3. Álta
lában. A templomban odaadó lélekkel imádkozva, imádjuk az Is
tent. b) A mindennapi életre. 1. Egyén. Isten az ót kereső és benne
bizó léleknek már itt a földön bo'dogságot nyújt. 2. Nemzet. Rz
igazságban imádandó Isten, ha lélekben imádják, igazságot ad a
nemzetnek, c) Jelmondat: Istent imádom, azért hozzá imádkozom.
„Isten dicsérete“ című Pósa vers. Kapcsolat más tantárggyal. For
galmazás, beszéd-érteiemayak.: Hogyan dicsérik Istent az ő te
remtményei?... A templom.
A tanítás.
I. Előkészítés, a) Hangulatkeltés. Vica apukája betegen feküdt a
kórházban.., A leány mindennap meglátogatta— Nem üres kézzel
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ment Virágot vitt A szeretet jele
Petőfi: Aki a virágot
szereti, rossz ember nem lehet... Vica a virágot szerette Sze
retet volt a szivében_ Naponként átkarolta apukáját s ajka
ezt susogta: Szeretlek apukám_ Tudta ezt a jó Isten, akihez így
fohászkodott: Édes jó Istenem, gyógyítsd meg apukámat... Egy
hét múlva két boldog ember adott hálát Istennek.
b) Áthajlás. A szülők is nagyon szeretik gyermekeiket. Hall
gassátok csak 1 (Újságot veszek elő. Csupa szem, csupa föl a
sereg.) Itt ez áll: Teqnap délután egy gyászruhás nő gyermeke
sírjánál összeesett. Meghasadt a szive... Pár sorban mennyi szo
morú dolog_ (Nem bolygatom az előzményeket, nem is bövitem
a hirt. összehajtom az újságot s csak ennyit mondok): Nagyon
szerette gyermekét! Utána ment oda, ahol az lakik, akit minden
nél jobban szeretnünk kell.
c) Célkitűzés. Hogyan kell az Istent szeretni, arra Jézus ta
nít meg bennünket.
II. Tárgyalás, a) Kapcsolat. Legutóbb arról beszélgettünk,
hogy mire tanította Jézus a samáriai asszonyt... Nemcsak testből,
lélekből is áll 0 2 ember... Jézus az örökélet forrása... Az aszszony nem értette, azért kételkedett. Mi megértjük, mi hisszük,
amit Jézus mond_Csak igazságot szól__ Hol beszélgettek?_
Ma megint Jákob kútjához megyünk.
b) Környezetismertetés. Üdvözöljük az ismerős kutat_Tele
pedjünk melléje— Tekintsünk körül_Ismerős a város is__ De
amott a hegytetőn áll valami_Eddig miért nem tűnt fel!__ Nem
olyan, mint a mai templomok_Inkább várromnak látszik... Kik-é
lehet_Az irgalmas samarífánus bizonyára gyakran látogatta...
Irgalmas szivü emberek gyakran látogatják az Isten házát_A
zsidók is ide jártak ?_Sokat vitatkoztak azon, hol kel! az Istent
imádni?_Talán ez is egyik oka a haragtartásnak.
c) A történet. 1. Az Istent lélekben kell imádni! Az asszony
is azt kérdezte Jézustól: Mondd meg, hol kell az Istent imádni ?
Itt a hegyen, vagy Jeruzsálemben ?... Miért kérdezte ?_ Talán
azt gondolta: No most majd elválik, haragszol-e ránk_ Szentül
azt hitte, hogy csak azt felelheti. (A gyermekek milyen feleletet
vártak volna?) Azt sem mondta, hogy mind a két helyen_Ha
nem : Eljön az az óra, melyben sem e hegyen, sem Jeruzsálem
ben nem imádják az Atyát, mert az Isten lélek és akik ót imád
ják, szükséges, hogy iélekben és igazságban imádják_ Sem itt,
sem ott, hanem ott, ahol nagyon szeretik az Istent... Lám a samaritánusok és a zsidók haragudtak egymásra... Szerethették az
Istent?— Szeresd felebarátodat, erre tanította Jézus az embere
ket az irgalmas samaritánusról szóló példázatban_ Énekünk is
azt mondja: Aki azt áHitja, hogy az Istent szereti, de felebarátját
gyűlöli és megveti_ (Kér. Énekk. 443.) Bizony nem imádták
lélekben és igazságban_Csak szájjal imádkoztak, de szívből nem
imádtákw Imádni az Istent, szeretni az Istent_ Nagyon-nagyoti
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szeretni—Imádkozol anyukádért, apukádért, mert szereted őket. Ipar
kodsz mennél több örömöt, mennél kevesebb szomorúságot
okozni nekik...
Nézd a kis virágot, nincsen lelke— Illatát küldi az ég felé_
A madárka sem kulcsolhatja imára a kezét_Dallal dicséri a Te
remtő!— Erős vihar, kis gyönge szél, tenger, patak Hozzá be
szél— Az egész világ imádja őt— Hát ti?_Hogyan
Dicsér
jük az ő szent nevét imában, énekben— Zengd lelkem az új
reggelt— Énekeljük reggel— Nemcsak szánkKal... Szívvel, lélek
kel_ Nincs eszünkben más, csak Isten jósága_
Lélekben és igazságban kell Istent imádni! Ismertem egy
rendes, jóravaló fiút. Azaz dehogy is volt jó. Csak addig volt jó,
amig látták_ Becsapta az embereket_ Csak az embereket !„_
Aki azt hiszi: No most nem látja senki, az becsapja önmagát_
Hamis úton jár_Az Isten lélek, mindent hall, mindent lát, még
8 gondolatunkat is tudja— Azért vigyázz 1 Az igazság útjáról le
ne térj!_Igazságban imádd az Istent, szeresd nagyon-nagyon.
2. Jézus az én Megváltóm, öt is imádom. Csodálkozva hall
gatta a samáriai asszony Jézus beszédét. Eieinte kételkedett_Hogyan
adhatnál élő vizet?_Miért? Nem értette__ Később kezdte ér
teni_ Uram látom, hogy te próféta vagy! így dicsérte_Mikor
pedig azt a nem vart feleletet kapta, igy szól: Tudom, hogy el
jön a Messiás_Sejtette__ Jól sejtette__ Jézus meg is mondta:
Én vagyok az!_Hej gyerekek, ha láttátok volna__ Sarkon for
dult s elfutott. Még a vedrét is ott felejtette_Hova futott?__
Boldog-boldogtalannak elmondta a nagy újságot— Hogyan mond
hatta?_Közben a tanítványok is megérkeztek... Hol jártak?__
Mit hoztak?_Bizony éhes lehetett Jézus__ Mégsem nyúlt sem
mihez_Látta, hogy jön a sokaság a varosból— Talán mondta is:
Most nem az evés a fontos... Azok az emberek éhesek és szom
jasak_ Mire?.... A Megváltó beszédére... Szívesen, örömmel
kallgatták_Két napig náluk maradt__ És hittek benne__ Mond
ták is az asszonynak: Most már nemcsak a te beszededért hi
szünk, hanem mi magunk is hallottuk és tudjuk, hogy ez bizonnyal
a világ megtartója, a Krisztus_ Bizony az! Az én Megváltóm,
a ti Megváltótok, az egész világ Megtartója ő. Pihenés, evés,
ivás nem fontos neki_ Csak egy a fontos: Megmutatni az em
bereknek a mennyországba vezető utat_Nekünk is megmutatta__
Aki a mennyországba akar jutni, annak lélekben és igazságban
kell imádni Istent és az ő szent fiát Jézus is lélek s onnan a
mennyországból figyeli, hogy ki az a gyermek, aki őt nagyon
Bzeretí.
III. Begyakorlás, a) Dramalizálás. Jézus és az asszony pár
beszéde. Az asszony fokozódó hite. A tanítványok hozzák az
élelmet. Jézus nem fogadja el. b) Bövid tartalom. Arra tanít Jézus?
— Hogyan imádom Istent? — Jézus az én megváltóm, mert áldozatot
hoz értem. A samaritánusok hittek benne. Én is hiszem, hogy amit
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ó mond, az az örökélet forrása, c) Szövegolvasás. Rz Ujtestamentomban ez a hely: Rz Isten lélek stb_kövér betűkkel van nyom
tatva... Fontos_ Aki olvassa, érezze, hogy drága gyöngyszem
van szemei előtt_ Szívvel, lélekkel olvassa...
IV.
Alkalmazás, s) A gyermek életére. 1. Az iskolában. R múlt
kor egyik pajtástoknak tanítás alatt folyton mozgott a szája.
Még kilenc óra sem volt s máris Evett Pedig reggel két
bögre kávét is megivott
Jézus éhes volt Mégsem nyúlt az
ételhez. Mindent a maga idején!
Rz iskoláról irt fogalmazásban az egyik lurkó igy hizelgett:
Szeretem a tanító bácsit. Ezt most felolvasom. Nevet nem mon
dok. Csak ez aztán igaz is legyen!
2. Otthon. Ismerek egy kis fehér házikót, melyre bizonyára
mosolyogva tekint le Jézus_ Irmus lakik benne_ Csupa dal,
csupa jó kedv. Majd felveti a házat_Mintha csak egy viháncoló
madárka bújt volna belé_Vagy valami más__ (Találgatják.) Va
lamit a szívébe zárt, attól van olyan jó kedve_R IV. parancso
latot_Azért mosolyog le Jézus... Aki a szüleit, testvéreit szereti,
Istent is imádja.
3. Általában. Lám Vica és apukája első útjukat a templom
felé vették. Tudom, ti sem kerülitek el_Igen ott vagytok__ Csak
hogy egyik-másik néha olt van és még sincsen ott_ Másutt
kalandozik a lelke... Még a templomban sem imádja az 1st«, nt_
A templomban gondoljatok Jézus szavaira_Akik—
b) A mindennapi életre. 1. Az egyén. Megint előveszem az
újságot. Olvasom. Egy igaz mese. Horváíh István boldogan élt fa
lujában. Pedig csak egy kis házikója volt. Egy szép napon az is
leégett. Az öt vigasztalóknak csak ennyit mondott: Majd meg
segít az Isten! Vándorbotot vett a kezébe s azután húsz évig
hírét sem hallották. A napokban egy fényes autó állt meg a köz
ségben. Előkelő úr szállt ki belőle. Nem ismerte senki. Mikor
azonban megmondta nevét, ez is, az is emlékezni kezdett Hor
váth Istvánra. S jöttek a kérdések. Hol, merre járt, hogy az Isten
ennyire felvitte a dolgát. Bizony, az Isten segítette. Elmondta,
hogy sok szenvedés és nélkülözés után egy dúsgazdag, de mo
gorva beteges öreg ember szolgája lett. Egy napon a gazdája
valami uj olvasnivalót kért tőle. Ö a Bibliát 8dta a kezébe. Ilyet
sohasem látott, mert egész életében csak a pénzgyüjtésre ért rá.
Mégis felcsapta a könyvet. Nemcsak kenyérrel él az ember_
Ezt olvasta legelőször. Elkezdett gondolkodni_ aztán olvasott,
olvasott— nem nyugodott addig, mig végig nem olvasta. Ä mo
gorva arc szelíd vonásokat öltött. Szolgáját fiának fogadta s
azóta együtt imádják az Istent. Most azért jött szülőfalujába, mert
olvasta, hogy itt nagy az ínség s személyesen hozta el a bőkezű
adományt.
b) A nemzet. Bizony nagy az ínség, sok a bánat, tenger a
gond. A kifosztott, megcsonkított országnak csak Istenben van
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reménye— Talán soha sem száilt az imádság annyiszor és oly
szívből fakadóén Istenhez, mint most... Isten áidd meg a magyart!
— ezt rebegi rrinden magyar lélek. — Hiszek egy isteni örök igaz
ságban ! — ezt vallják ott túl rabtestvéreink és idebenn az Istent
imádók!
c) Jelmondat. Istent imádom, azért hozzá imádkozom_
Pósa L.: Isten dicsérete.
Mennyben lakó én Istenem,
Mennyben lakó én Istenem,
Vedd füledbe dicséretem!
Könyörgök, légy mindig velem!
Téged dicsér egész világ,
A te neved kiáltozom,
Neked köszön a kis virág.
Légy jó Atyám, ha pásztorom!
Erős vihar, kis gyönge szél,
Tenger, patak hozzád beszél.
Az ég, a föld telve veled,
Dicsértessék a Te neved.

Ha kél a fény napkeletén:
A te szemed rajtam legyen!
És ha leszáll napnyugaton,
Te légy Atyám az oltalom.

Zárd be szivem a rossz előtt,
A jóra adj elég erőt!
Terjeszd ki ránk védő kezed,
Dicsértessék a Te neved.

Hettlinger Gusztáv
ev. tanitó,

Az Úrtól tanult imádság.
Ä Miatyánknak az elemi iskola III—IV. osztályában való
tanításánál azt az átmenetet kell megalkotni, ami összekapcsolja
a II. osztály anyagát az V—VI. osztály anyagával. Ä II. osztály
ban a Miatyánk beszéd- és értelemgyakorlat formájában kerül a
gyermek elé. Megismerteti vele az imádság teljes, szabatos szö
vegét s megszeretteti azt, mint a legszentebb imádságot, fiz V—VI.
osztályban (az osztatlan iskolában) a Miatyánk a Luther kátéja
részletes magyarázatával és annak értelmezésével kerül a gyer
mek elé. fi két pontot, mint egyenes, köti össze a Miatyánk
III —IV. osztályú anyaga, amely a káté eddigi ismeretére (a Tíz
parancsolat, fipostoÜ hitvallás) nyer elhelyezést. Ezáltal a gyer
mek minden zökkenés nélkül jut el a Miatyánk Luther Márton
kátéja szerinti értelmezéséhez. De a Miatyánk III—IV. osztályú
anyaga az elemi iskolai növendékeknek nem csak azon rétegét
segíti meg a Miatyánk megértésében, akik az V—VI. osztályba
lépnek, hanem azokat is, akik a IV. elemi osztály után a közép**
iskolába mennek át.
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Át kell vezetni a gyermeket a puszta szövegismeretből a
tartalmi alapismeretekre; az imádság külső, u. n. legszebb, leg
szentebb imádság ismeretéből, az imádkozás lényegére, fontos
ságára, hogy úgy mondjam: szükségességére. Ez által megérti
a gyermek, miért használjuk pl. istentiszteleteinken s egyéb al
kalmakkor (hittanórán is) a Miatyánkot, vagy miért erre az imád
ságra tanította őket édesany uk legelőször. így azután a gyermek
komolyan veszi a Miatyánkot, általában az imádságot s az imád
kozást.
A) Vázlat.
I. Előkészítés. 1.) Hangulatkeltés. Történet, esemény vagy
mese elmondása által. 2.) Célkitűzés. Rz Úrtól tanult imádság.
II. Tárgyalás. 1 .) Áz imádkozás és az Ur Jézus. 2.) A
Miatyánk felosztása. 3.) A gyermek és az imádság.
III. Tanulság. Imádkozzunk!
B) Tanítás.

Ének ; Jer dicsérjük Istent. (Dunánt. Énekesk. 2. sz.)
Alkalmi imádság. Hittanórái ima.
I.
Előkészítés. 1 . Kedves gyermekeim ! Nem régen történt—
Épen idejöttem hozzátok hittanórára, amidőn egy bácsi meg
szólított egy kis fiú* itt az iskola kapujában. Bizonyára kérdezett
tőle valamit_R bácsi még egyszer megkérdezte a fiút, de bi
zony ez csak állt és bámulva nézett a kérdezösködőre. Ti bi
zonyára szeretnetek azt a kis fiút kinevetni, vagy egyik-másik ta
lán igy gondolkozik közületek : Ha én ott lettem vo!na, majd
megmondtam vo na, vagy megmutattam vo na annak a bácsinak,
amit keresett!— Ez nem is lett volna nehéz dolog! Tud'átok-e;
mit kérdezett oz az idegen ember?— Ho! van az elemi iskola?—
No, hát erre igazán nem nehéz felelni. S a kis fiú még sem tu
dott felelni, pedig ott állt ő is épen az iskola kapujában. Ugy-e,
Magdus, te meg tudtad volna mutatni a bácsinak az iskolát?—
De hát nagy oka volt ám annak, hogy az a kis fiú egy szót sem
szólt a kérdésekre. Utyenis németül beszélt az a bácsi, a kis
fiú pedig nem értett azon a nyelven, mert magyar gyerek volt.
Azt a bácsit aztán én segítettem ki nagy zavarából, mert hát
tudok németül is.
Bizony, gyermekek, sokra megtanít bennünket ez a kis tör
ténet. Megtanít bennünket a többek között arra is, hogy csak
azzal tud az ember beszélgetni, akinek a nyelvét, beszédét is
merjük. Mennyire megörült az az idegen bácsi, amidőn saját anya
nyelvén szóltam hozzá és útbaigazítottam. De máskor valószí
nűleg igyekszik magyarul is megtanulni az a bácsi, hogy tudjon
a magyar fiukkal és minden magyar emberrel beszélgetni. Az
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soha sem árt, ha több nyelven is lúd az ember. Az elmondott
történetből azt is megtanulhatiuk, hogy milyen szerencsétlenség
az, ha valaki nem érti a másiknak a nyelvét és nem tudják meg
értetni megukat egymással. Mi tehát ebből a tanulság?_Igye
kezzünk megtanulni annak a beszédét, nyelvét, akivel szeretnénk
beszélgetni.
Gyermekek, megtudnátok-e mondani, kicsoda nekünk az
Isten?_A mi mennyei Atyánk—. Látjuk-e Őt?— Nem.... Miért
nem?_Mert Isten lélek. Hát ha nem látjuk, akkor bizonyára
nem is tudunk vele beszélgetni ?... De igen.— Hogyan beszélünk
hozzá?_Imádságban—. Bizony, gyerekek, mi akkor beszélünk
az Istennel, amikor imádkozunk. De nem tud ám minden ember
Istennel beszélgetni.... A rossz emberek nem tudnak— A káromkodók sem._Ti semmi esetre se kövessétek az istentelenek
példáját, hanem azon legyetek, hogy tudjatok a jó Istennel be
szélgetni. Mit kell hát tennünk?— Imádkoznunk kell._Nagyon
jól mondjátok! Ki tud közületek imádkozni? Sorra jelentkeznek.
(Egyet-kettőt meghallgatok.) Jól van, gyerekek!... Sok szép imát
tudtok. Mégis melyik lehet a legszebb imádság ezek közül?...
A Miatyánk. Úgy van! Ez a legszebb, a legszentebb imádság.
2. Ma a Miatgánkról tanu’unk.
II.
Tárgyalás. 1. Imádkozzuk el közösen ezt a legszebb,
legszentebb imádságot:
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te
neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mi
képpen a mennyben, úgy itt e földön is. A mi mindennapi ke
nyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne
vigy minket a kisértésbe. De szabadíts meg a gonosztól. Mert
tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Ámen.
(Állva imádkozzuk el.) Ugy-e, milyen szép imádság ez!—
— Bizony a legszebb valamennyinél_— De hiszen erről már
tanultatok is. így hát megkérdezhetem tőletek, hogy ki mondta el
ezt az imádságot legelőször? — Az Ur Jézus. — Jól mondtad,
Józsi. A legszebb imádságot az Ur Jézus imádkozta el először.
Azért mondjuk róla azt is, hogy az a legszentebb imádság. Leg
először megtanulták tőle?_— A tanítványok. — Tőle tanultuk
meg mi is. Vájjon Jézus előtt még nem tudtak az emberek imád
kozni? — De bizony tudtak! ök azonban csak Istenhez imádkoz
tak, akiről tudták, hogy szent s ott trónol a magasságban. Jézus
azonban azt tanította, hogy Isten nekünk mennyei Atyánk. Jézus
mindig így kezdte imádságát: „Atyám!MMinket embereket is meg
tanított erre. Azért kezdi igy az imádságot: „Mi Atyánk—“
Az Ur Jézus gyakran szokott imádkozni. Csendes, egyma
gában mondta az imát. Tanítványai figyelték minden lépé
sét, minden mozdulatát s amidőn azt látták, hogy az Ur
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jézus lehajtja fejét s összekulcsolja kezét, ném mertek szólni hozzá.
— Bizonyosan imádkozik, — gondolták. — Nem is háborgatták
ilyenkor. Csak akkor kérdezőskedtek tőle, amidőn imádságát be
fejezte, s odajött közéjök. Egyszer megkérték őt eképpen: „Uram,
tanits meg minket imádkozni!" S jézus elmondta akkor nekik a
Miatyánkot és meg is tanította őket rá. Azért úgy is nevezzük
ezt az imádságot; az Úrtól tanult imádság.
2.
Talán vannak közöttetek, akik úgy gondolkoznak; Óh,
én ezt már mind jól tudom! Talán igazatok is van, mert titeket
már megtanított az Ur jézus imádságára az édesanyátok. Az is
kolában is sokszor elmondtátok. Ha azonban megkérdezném valamelyiteket, hogy mi minden van ebben az imádságban, meg
tudná-e mondani vájjon?... Aligha... Vagy elmondanátok össze
vissza: atya, menny, föld, kenyér stb. Hohó! Nem úgy van ám azt
Ebben az imádságban szép rend van. jól figyeljetek, hogy meg
ismerhessétek szépségeit, megértsétek tartalmát I_
Ha történetesen valakivel beszélni akartok, valakihez szólni
szeretnétek, vagy pl. valakinek levelet irtok s kezetekben van már
a toll is, előttetek a papiros, mit csináltok legelőször? — Meg
szólítjuk! — szól Gyuszi. — Helyes! Az Ur jézus is Így tett a
Miatyánkban, megszólítja az Istent. Hogyan? — Mi Atyánk... —
Ez az első rész. Kinek szólítja benne jézus az Istent? — Atyá
nak. — Akik tehát már megtanulták ezt a szép imádságot, kinek
szólítják azok is? — Mi Atyánk_— jézus tehát arra tanítja az
embereket, hogy Isten nekik is Atyjuk. Már pedig ugy-e gyerekek,
az édesapa szereti a gyermekeid_így Ibolykát is, meg Katicát
is az ó édesapja... Az Isten is nagyon szereti az embereket, mert
ó az ő Atyjok. Kicsoda hát nekünk az Isten? — ó a mi mennyei
Atyánk. — Ha pedig ó atyánk, akkor mi... — Gyermekei va
gyunk. — És szeretjük öt. így kívánja ezt az első parancsolat
is. (Elmondják.)
Már most, gyerekek, ha megszólítjátok édesapátokat s va
lamit kértek tőle, hogyan folytatjátok a beszélgetést?_— Édes
apám, kérem szépen. Vagyis elismeritek, hogy ö több, mint ti,
hogy ót tisztelet illeti meg. így van ez a Miatyánkan is. Amikor
már megszólitottuk Istent: „Miatyánk_“ megadjuk neki a tiszte
letet: „Szenteltessék meg a te neved..." Ezzel közeledünk hozzá.
Elismerjük, hogy Ó több..., — Mint mi vagyunk. — Gondoljatok
csak a második parancsolatra !... Azt kérjük tehát imádságunkban,
hogy legyen az Ő neve szent. Megígérjük, hogy mi az 0 nevét
nem szégyenitjük meg hanyagsággal, esküdözéssel, hanem tisz
teljük. Képzelem, mennyire fájna nektek, ha édesapátokat valaki
kicsufolnál— Már pedig az Isten neve szenti Azért imádságaink
ban emlegetjük csak az ő szent nevét. S ezekben az imádságok
ban azért könyörgünk, imádkozunk, hogy mindenki szentnek tartsa
az Ur nevét. Mi, akik őt szeretjük, azt kívánjuk, hogy az egész
földön minden ember szeresse őt, benne bízzon, csak ót félje és
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imádja. A mi imádságunkban otthon is naponta kérjük: Jöjjön el
az ő országa! Ezt kérjük istentiszteleteinken a templomban is.
Erre szintén Jézus tanította meg az embereket, s igy minket is.
Hogyan kérjük az Isten országának eljövetelét? — Jöjjön el a te
országod.
Édesapánk megszólitását ott hagytuk el: „Édesapám, kérem!“
Ha most pl. szeretnétek valahová elmenni, vagy valamit meg
venni, hogyan folytatnátok a megszólítást? — Tessék megengedni_
Igen, vagyis kéritek őt, hogy tegye meg, engedje meg nektek,
amit akartok, vagy más szóval: legyen neki is az az aka
rata, ami a tiétek. Arra kéritek, hogy engedjen el benneteket
valahová, vagy pedig engedje megvenni ezt v. azt. Ha a jó
gyermek, az édesapját tisztelő és szerető gyermek, annyira tö
rekszik arra, hogy megtudja édesapja szándékát, akaratát, akkor
az imádkozó embernek, mint Isten jó és engedelmes gyermeké
nek még inkább kell törekednie, hogy az ö mennyei Atyjának
akaratát teljesítse!_Akik jó és engedelmes gyermekei akarnak
lenni a mennyei Atyjoknak, azok nem gondolnak s nem cselek
szenek rosszat soha sem. Sőt még a Miatyánkban is azért imád
koznak, hogy mindig a jó Isten akarata teljesüljön. Hogyan
imádkoznak az 6 akaratánek teljesüléséért ? — Legyen meg a te
akaratod, miképpen a mennyben, úgy itt a földön is. — Igen,
itt a földön is!_ Ez pedig csak akkor lesz, ha mi mindazt, ami
itt a földön Körülvesz bennünket, Őneki köszönjük meg. Az Ur
Jézus azonban tudta, hogy mi imádságainkban úgy sem tudnánk
elmondani, felsorolni mindazt, amit a jó Isten az ő szeretetéböl
és jó akaratából naponként ád nekünk: a jó szülők, a kedves
testvéreink, az egészségünk, ruha, cipő, étel, ital, a meleg nap
sugár, a langyos eső, friss levegő stb. Azért a legszebb imád
ságban arra tanítja Jézus az embereket, minket is, hogy ezekért
igy imádkozzunk: „A mi mindennapi kenyerünket add meg ne
künk ma.“ Tehát csak a kenyeret emi.i Jézus. Mit gondoltok,
hogy miért?_Azért, gyermekein!, mert a kenyér minden ember
nek eledele. Eszik belőle a király is s kenyeret adnak a koldus
szegénynek is. így azután naponta a kezeinkbe vesszük s akkor
hát — úgy akarja Jézus — mondjunk köszönetét Istennek a jó
ságáért és kenyérért imádkozzunk minden nap. Miért kérünk csak
kenyeret? Nem tatáljáfok ki? — Mert nem tudnánk hirtelen fel
sorolni mindent, amire szükségünk van. — Bizony nem— Már
pedig ha valamit is elhagynánk, vétkeznénk a jó Isten ellen,
Bizony sokszor vétkezünk mi Isten ellen!— Szégyent
hozunk nevére, ellenszegülünk akaratának, elfelejtjük megköszönni
a sok-sok áldását. Ha a gyermek megharagitja szüleit, illő ám
beismerni hibáját. — Bocsánatot kell kérnie. — Ha az ember Isten
ellen vét, mit kell akkor cselekednie? — Bocsánatot kell kérni
Istentől. — És a jó Isten? — Megbocsátja bűneinket. — Jézus
arra is megtanít bennünket, hogyan kérjük bűneink bocsánatát...
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És bocsásd meg a mi vétkeinket. — Hogy pedig az Isten meg
hallgassa imádságunkat, arra int bennünket Jézus._— Mi is
bocsássunk meg felebarátainknak. — Az isteni megbocsátásnak
ez az egyik lényegesebb feliétele. Bizony gyerekek, csak akkor
számíthatunk Isten előtt kegyelemre, ha mi is megtudunk bocsá
tani embertársainknak. így kérjük hát bűneink bocsánatát:
miképen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.“
Rz imént azt mondtam, hogy édesapátok nagyon szeret
titeket ? — Megcsókol, ha jók vagytok. — Szép ruhát vesz. —
Ha rossz a cipőtök? — Megcsináltatja. — Dolgozik, fárad érte
tek, hogy jó, puha kenyeret ehessetek. Megvéd benneteket— Mit
csinál pl. akkor, ha valaki meg akar verni téged, Jóska? — Nem
hagy bántani. — Ha késő este kell valahová menned? — Elkí
sér. — Vigyáz rád, őrködik feletted. Megóv a rosszak társasá
gától is. — Hogy én jó legyek. — így tesz Isten is. — R mennyei
Atyánk. — Miért? — Szerelminket. — R legszebb imádságban
azért így imádkozunk védelemért: „És ne vigy minket a kísér
tésbe.“ Tovább ezt kérjük— — De szabadíts meg a gonosztól.
— Rz isteni gondviselés bizonysága az is, hogy szüléitek oltalma
alá helyezett benneteket arra az időre, mig meg nem erősödtök
testben és lélekben annyira, hogy saját lábatokon is meg tudtok
állani az élet nehéz küzdelmei közt. Majdnem ugyanaz történik
veletek is, amit a picike csírázó magnál látunk. Rz életre kelt
kis csira még nem képes a földből táplálkozni. Eleinte készen
kapja az eleséget_ — Igen, a magból. — Tehát a jó Isten ren
delkezése folytán már jó előre az anyanövény gondoskodott
utódjairól.
Minden jó gyermek hálával gondol arra a nagy szerefetre,
amelyben szülei részesítik. R gyermeki hála abban nyilvánul meg,
hogy a gyermek is_ — Szereti a szüleit. — Rz édesapja vé
delme alatt nő fel a gyerek. Csak egyetlen egy példát mondjunk
a sok közül: Jolit kergeti egy rossz fiú... Meg akarja fogni,
hogy megverje. Ki menti meg tőle? Ugy-e, édesapa? Mi tehát 3
kötelességed ilyenkor édesapád iránt? — Megköszönöm neki
a segítségét. — Van ám egy igen szép külső jele is a szeretet
nek!_Megcsókolom édesapa kezét. — Istennek is meg kell
köszönni mindent. De hogyan ?_Erre is megtanítja az embere
ket Jézus, amikor igy tanít imádkozni : „...mert tied az ország,
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.“
Óh, milyen s?ép is ez az imádság! R Míatyánk!_.. Milyen
szép imádságra tsnitott meg minket az Ur Jézus 1 Imátíkozzuk
csak el: „Mi Atyánk_“
3.
Kedves gyermekek! Most már még jobban ismeritek a
legszebb imádságot és megtanultátok azt is, hogy kivel tudtok
beszélgetni benne_ — A jó Istennel, a mi mennyei Atyánkkal.
— Ki tud tehát Istennel beszélgetni? — Aki tud imádkozni. —
Az Ur Jézustól ime ti is megtanultatok imádkozni. Tehát mint
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gyermekek is tudtok beszélgetni Istennel. Imádkozzatok hát, gye
rekek, minden nap!... Gondoljatok arra a kis fiúra és bácsira,
akik nem tudtak egymással beszélgetni. Nem pedig azért, mert
nem értették egymásnak a nyelvét. Istennel imádkozva szoktunk
beszélgetni. El ne felejtsétek, amit tanultatok, mert akkor nem tud'
tok majd Istennel beszélni s jusson mindig eszetekbe ez a figyel
meztetésem: Gyermekek, imádkozzatok!
Egy kis virágot láttam nem rég. Ä nyáron olyan szép fehér
virága volt!_Hát még az illata? fiz volt ám még csak kellemes!__
fiki elment e szép virág mellett, megállt előtte, gyönyörködött
benne. Ámde egyszer csak bevitték a szobába, ott feltették egy
virágállványra. Ott a szegény kis virág el kezdett hervadni. Már
nem volt illata sem. S most, amikor láttam, már csak vékony csenevész szára, sápadt, sárgás levelei voltak. Miért? — Nem kapott
éltető, meleg napsugarat. -- Ettől fogva mindenki elkerülte, senki
sem törődött vele. Kedves gyermekeim! Ilyen kedves szép virág
a ti ártatlan telketek is. Mindenki szeret benneteket. Igen, mert
a lelketekre rásűt az imádság meleg, áldott napsugara. De ha
nem imádkoztok, olyan lesz a telketek, mint a rendes helyéről
elvitt kis virág. Nem tetszik senkinek. Nem tetszik, mert beteg.
Imádkozzatok, hogy szép legyen a telketek mindig, mint amilyen
az a kis virág volt.
111. Tanulság. Elmondok nektek megint egy kis történetet.
A nagyapám mesélte el nekem, amikor kis gyermekkoromban a
legszebb imádságra tanitgatott:
Egyszer egy bácsi bement falujából a városba. Olt volt neki
dolga. Mire a sok-sok dolgát elvégezte, nagyon megéhezett. Be
ment tehát egy vendéglőbe ebédelni. Éppen akkor harangoztak
délre, fimint belépett, levette kalapját és mindenkinek köszönt
illedelmesen. Majd leült egy asztal mellé. Nem sokára hozták a
jóillatú s párolgó levest. S az a jó bácsi szépen összekulcsolta
kezeit és csendesen imádkozott. A szomszéd asztal mellett néhány
hetyke legényke ült. Ezek kinevették a bácsit, fiz egyik így szóit
társaihoz: „Megtréfálom az öreget!“ „Mondja csak, bácsi, ma
guknál mindenki szokott imádkozni?“ — szólt gúnyolódva. Ar
cáról is, de meg a szeméből is látszott, hogy mennyire szeretne
kacagni, fi bácsi illedelmesen letette kanalát s tudakolta: „Miért
kérdi öcsém?“ „Hát csak kérdezem!“ — volt a felelet, fi jó bácsi
erre keményen szemébe nézett a legénykének s igy válaszolt:
„Óh nem! fi disznók nálunk nem imádkoznak!“ fi többit ti is
elgondolhatjátok. — Szégyelte magát a legény. — fi hetyke em
berek megérdemlik, ha megszégyenülnek. A jó öreg bácsi pél
dája pedig mire buzdít titeket? — Hogy mi is imádkozzunk.
Záró ima; fi Miatyánk.
Ének: Ki dolgát csak Istenre hagyja. (Dunánt. Énekesk. 373.)

í Berger Lajos.

Mária és Márta,
Tanítás.
I. Előkészítés, a) Kapcsolás az előző történetekhez. A Genezáret tó partján fekvő csendes kapernaumi lakóhelyéről elindult
Jézus a tizenkettővel, hogy beutazza bérces-völgyes szép hazá
ját. így jutott el egyszer Samáriába is. Az országút mellett talál
tak egy hires kutat, amely hús vizével csillapította a fáradt ván
dorok szomjúságát. — Igen, a Jákob kútja 1 — Emlékeztek-e
még a múltkori bibliai óránkra, amidőn hallgattuk a kútnak érde
kes és tanulságos meséjét?... Jézus leült a kút mellé egy kőre.
— Pihenni akart. — S a tanítványok? — A városba mentek. —
Miért? — Eledelt venni. — Azalatt Jézus gondolataiba mélyedve,
ott Olt a kút mellett, majd fel-fel nézett a közelben emelkedő
Garizim hegyére, hol a samáriaiak által épített hires templomnak
romjai látszottak. Egyszerre csak ott termett valaki a kútnál. —
Egy asszony jött vízért. — Jézus? — Inni kért tőle. — Jézus
észrevette, hogy az az asszony vágyódik Isten után, azért be
szélgetés közben tanítani kezdte. Hogy megörült az asszony,
amidőn bölcs beszédéről megismerte Jézust I_Még a korsóját
is ott felejtette— — Szaladt a városba, hogy az örömhírt min
denkinek elbeszélje. Persze mindenki kiváncsi volt Jézusra. —
Kimentek hát a kúthoz. Aztán ? — Kérték, hogy maradna náluk.
— Jézus örömmel tanította a népet Istennek megismerésére. —
Ott maradt két napig.
b) Áthajtás a történetre és érdeklödéskéltés. Jézust nagyon
sokan várták ám máshol is és boldog volt, aki vendég gyanánt
tisztelhette. — Mert szerették. — Vájjon ti szeretitek-e? — Na
gyon ! — Lélekben itt van közöttünk is, mert szeretitek. Ö maga
mondta: „Valahol ketten, vagy hárman összegyűlnek az én ne
vemben, ott vagyok én közöttük/ Midőn pedig még itt járt a
földön az Isten Fia, akkor is szívesen felkereste a jó embereket
az ö hajlékaikban. így jutott el egy istenfélő asszonynak, Már
tának, a házába is.
c) Célkitűzés. Ha Jézus tanítása szerint éltek, kedves ven
dégként hozzátok is bekopogtat a mennyei Király.
I I . Tárgyalás, a) A történet elbeszélése. A főünnepek alkal
mával minden hivő zsidónak el kellett mennie a templomba, Je
ruzsálembe. Ilyenkor valóságos népvándorlás indult meg a fővá
ros felé. Odasietett már pár nappal előbb a nép az egész or
szágból imádkozni. Ősi szokás szerint Jézus is el szokott menni
hazája fővárosába ünnepelni. Hej, de boldogan várták úgy ünne
pek táján a kedves vendéget!— Volt sürgés-forgás a konyhában,
mert mindén vendégjáró háznak gazd'asszonya ki akart tenni
magáért és a legjobbizü falatokat készítette el. A gazda pedig
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gyakran kinézett a messze elfutó országúira megnézni, hogy
vájjon jön-e már a vendég a megszokott társéival együtt.
A Jeruzsálembe és Jerikó felé vezető orszánút^ói kissé bel
jebb eső Betánia nevű faluban szintén várlak az Üdvözítőt, a jólelkü Mártának házában. Jól tudták, hoqu valahányszor Jézus a
templomba megy, jövet is, menet is betér a Jeruzsálemtől egy éra
járásnyira fekvő barátsáoos kis faluba, ahol mindenki annyira
szerette őt. Azt sem tudták örömökben, hogyan mutassák meg
szívességüket Jézus iránt.
Mikor Jézus kopogtatott az aitón, Márta azonnal szaladt a
konyhába ételt készíteni, Mária pedig, Mártának testvére, aképpen tisztelte meg Jézust, hogy a szobában leültette a kényelmes
vendégszékre, addig ő szerényen meghúzódott egy alacsonu szé
ken, Jézusnak a lábainál és figyelmesen hallgatta az Ur Jézus
tanítását. Nagy áhítattal figyelt minden szóra s lélekben fenn járt
a mennyországban.
Egyszerre csak nyilik az ajtó s a szorgos munkától kipi
rult arccal Márta lép be a szobába. Ó nem veszi észre, hogu test
vére szent dolgokkal van eifoqlalva s az ember testi gondjai
nem érdeklik, lelkét táplálja a Meqváltó ajakáról elhangzó taní
tással. Mártát a földi javak foglalkoztatják inkább. S feddőleg
tekint Máriára, mintha csak azt mondaná :
— Nem tudom egyedül elkészíteni az ebédet, olyan sok a
dolgom. Jöjj te is a konyhába, hogy ideiében teríthessünk kedves
vendéaünk tiszteletére!_
Kétségbeesik a gondolattól, hogy Jézus neheztelni fog, ha
késik a megvendágeíés ideje. S kérő tekintettel fordul Jézus felé
és panaszkodva szól: „Uram! nem gondolsz arra, hogy az én
nővérem egészen magamra hagyott engem
Mondd neki, hogy
segítsen énnekem!“
Jézus mindig megfeledkezett arról, hogy éhes, valahányszor
buzgó hallgatóságra talált, akiknek Isten országáról beszélhetett.
Sajnálta Mártát, hogy ö nem részesülhet az evangéliomnak bol
dogságot ígérő áldásában a szorgos munka miatt. Bár nem tesz
neki emiatt szemrehányást, szelíd tekintetével és szavaival mégis
értésére adja: A testi éhséget kevesebbel is lehet esi lapítani s
a test táplálékát kevesebb munkával is megszerezhetitek, hogy
több idő jusson a lelki épülésre. És szelíden szól: „Mártái Márta!
szorgalmas vagy és sokra igyekezel; de egy a szükséges dolog.
Mária a jobbik részt választotta, melyet el nem vesznek tőle.“
b) Egy a szükséges dolog. Jézus mondta Mártának ; Egy a
szükséges dolog! Miért mondhatta vajjen e szavakat neki? —
Mert sokat fáradt, mig az ebédet elkészítette. — Aki megszokta
ia munkát, az szeret dolgozni s örömet talál a munkában. Munka
nélkül nem lehet megélni. Ezt jól tudta Jézus is s ő ezért nem
s ítéli el a szorgalmas embereket. Mártát Is megdicsérte. Hogyan?
— Szorgalmas vagy M árta! — De Máriát mintha jobban meg-
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dicsérte volna?... Azt mondta neki, hogy— — Ő a jobbik részt
választotta. — És megértette Márta is, meg Mária is Jézus be
szédét. Egyszerű szavakkal mi igy mondanánk: Köszönöm, Márta,
szívességedet, hoay sokat költesz és fáradsz értem. De lásd, e
rövid fö’di életünkben a test kevesebbel is beéri, azért helyesebben
cselekednél te is, ha lelked nemesítésére gondolnál!_Most talán
már sejthetek, hogy mi lehet a „jobbik rész,“ ame'yet Mária
választott? — Igen a tanulás az! — Jól gondoljátok. A lélek
ugyanis előbbre való— — A testnél. Abrahám történetéből ta
nultuk, hocy 6 mint jövevény lakott Kánaánban. Mi is jövevények,
vándorok vagyunk itt a földön. Földi létünk a sirig tart, de lelki
életünk örökkévaló. Máriák legyetek ti is inkább s figyelmeteket
a mennyei dolgok felé fordítsátok. Kerülnötök kell mindent, ami
a lelket bemocskolja. Mi az, ami beszennyezi a lelkei? — Ká
romkodás, illetlen beszéd, tolvajkodás. — Megóv a gonosztól?
— Isten. — Jézus. — De kérned kell a segítségét. — Imádkozom.
— Az imádság erősiti a lelket.
Hány ember van, aki felcicomázza magát!... Ott áll napjában
többször_— A tükör előtt. — Szépíti magát. — Még közietek is
van, aki a piros papírral szópitcieti magát. — Ajkát befesti. —
Utánozza? — A naoyokat. — Pedig hát szebb a testnek a ter
mészetes színe. A legtöbb festék méreg. Az ajkpirositás miatt
már többen meghrltak, u. i. a sebes ajakra mázolt méreg fel
szívódott a vérbe. Drágán fizettek hiúságukért. Hiúságból még
egyebet is csinálnak az emberek... — Cifra ruhában járnak. —
Ékszereket viselnek_ — Fülbevalót, karperecét, gyűrűt. — Némélyik magával hord egy egész ékszerész kirakatot. Miért? —
Hiúságból. A felékesitett testben legtöbbször üres lélek tanyázik.
S meddig tart a földi hiúság? — A sirig. — A test elenyészik.
S lesz belőle, mint az irás mond a? — Por és hamu. Még előbb
eljut a sirba, aki dorbézol. Ez az első büntetés azért, hogy a mulatozó
ember kerüli az Isten házát. — Inkábh elmegy a korcsmába.
c) Amikor te is vendégül látod az Ur Jézust. Nektek is szól
a Megváltó intése: Egy a szükséges dolog! Gyomláljatok hát ki
a szivetekből s Ilikétekből minden rossz kívánságot, amelyek el
nyomják a lélekben a jobbik részt. Segít benneteket ebben a törekvéstekben? — A Jézus. — Nektek is vendégetek lehet a Jézus.
Mecjérzitek az ő közelségét a szivetekben_ — Ha jót cselek
szünk. — Helyesen mondtad. Miféle jót cselekedtetek a mai na
pon. (Elmondják.) Aki jót cselekszik, annak a szive ajtaján be
kopogtat a Jézus: az örök szeretet. Látod az éftezőt? — Alamizs
nát adok neki. — Látod a rongyokba burkolódzó szegényt? —
Felruházom. — De titkon, nem dicsekszel véle. A dicsekvés sem
tartozik a lélek virágai közé. Az irgalmas szivü emberek tetteit
feljegyzik oda fent az égben. Jézus mondja:
— Amit cselekedtetek eggyel az én atyámfiai közül, azt ve
lem cselekedtetek.

Tegyetek jót mindenkivel, ha vendégül akarjátok látni a
Jézust. Még nagyobb szeretettel kell viseltetnetek azok iránt,
akik legközelebb állanak hozzátok. Kik ezek? — A szülök, test
vérek, rokonok. (Esetek felsorolása a szeretet kifejezésére, gya
korlására.)
,
111. Begyakorlás, a) összefoglalás. Elmondjuk a történetet
Emlékeztető gondolatok: 1.) vendégvárás, 2.) fogadtatás Bétámé
ban, 3.) Márta kérése és 4.) Jézus válasza. Most pedig vegyétek
elő a könyveteket, hogy a mai történetet abból is elolvashas
suk. (Elolvassák.)
b) Elmélyítés. Lelkünket művelhetjük olvasással is.*Első sor
ban a vallásos könyvek és újságok alkalmasak a lélek nemesíté
sére. (Megnevezünk ezek közül néhányat.) Szent könyvünk? —
R Biblia. — R z Énekeskönyvünk. — Imádságos könyvünk. — R
naguok számára irt legkeresettebb vallásos lap? — A Harangszó.
*— Gyermekek részére? — A Kis harang. — Olvasgassátok hát
a jó olvasmányokat, mert ez által is sok szépet tanultok.
c) Énekvers:
Jézusom, Krisztusom,
Én szerelmesem!
Lelkem téged melyik
Helyen keressen?
Világom, vesd reám a te fényed,
Nélküled a földön nincsen élet! (Nyíregyházi ének
anyag III-IV. oszt.)
d) Szentirási idézet: Kölcsön ad az Urnák, aki kegyelmes a
szegényhez. (Példab. 19, 17.)

Tolnai Pál.

Jézus bevonul Jeruzsálembe, megtisztítja
a templomot.
(Máté 21, 1—14, Luk. 19, 29-40.)
Az I—II. osztályban Jézus szenvedésének történetét azzal in
dokoltuk, hogy ártatlan életének el kellett pusztulnia, mert irigy
kedtek reá a zsidók papjai, tanítói. Aztán nagy általánosságban
tárgyaltuk a Jézus halála és feltámadása történetét.
A III. osztályú gyermek ilyen indokolással már nem elég
szik meg, tudni akarja az általános okon kívül a részleteket is.
Ismerni akarja a papság ellenséges magatartásának minden rejtett
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okét, lézust emberi és isteni megnyilatkozásaiban, szenvedésében
halálában, a halál diadalmában.
Az a kérdés, mi való ebból a III. osztályú gyermeknek, mi
nem szárnyalja túl értelmét, felfogását.
Azok a jézusi bibliai történetetek, melyeket eddig az I-II-III.
osztályban tanultak a gyermekek, nem igen mutatják meg azt az
éles szóharcot, mi Jézus és az Írástudók közt elhangzott, sem
azt a sok fondorlatot, amelluel Jézus életére törtek az Írástudók,
meg a papifejedelmek, eauedül az irgalmas samaritános története
az, amiről feltételezhető, hoau Júdeábán, közelebbről a jeruzsálemi templomban hanoozhatott el Jézus ajkáról, szemtől-szembe
az Írástudók, farizeusok szőrszálhasogató kritikai bírálata előtt.
A többi, eddig tanult történetek mind inkább csendes meg
hitt körnuezetfi iskolájában, Galileában és környékén folytak le,
valamint Bethániában, ahol nem igen voltak írástudók.
Adni kell hát valamit a tantervi anyagon kívül, ami meg
magyarázza, indokolja, érthetővé teoue az Írástudók, farizeusok,
papi fejedelmek Jézus iránt kifejlődő ellenszenvét, gyűlöletét, mely
odaviszi őket, hogy okot találjanak az elmaradt megkövezés helyett
az elfogásra, a meaöletésre.
Jézus idegen Jeruzsálemben, a farizeusok rosszakarata ül
dözi, a papi fejedelmek gőaje ellenszenvet nevel Jézusban. Mig
Galileában határtalan hit, jóság fogadja, addig a fővárosban hi
tetlenkedést, rosszakarafot talál. Az a vélemény kerül Jézusról a
köztudatba, hogy a galileai elfogja törölni a törvényt , melyből élt
egész Jeruzsálem.
Mégis vannak Jeruzsálemben is megért ^ lelkek, akik sze
retettel csüngtek Jézuson, de viszont oly nagy volt ott az orto
doxia, hogy nem mertek érzésüknek, a kiközösítés, a megkövezés
veszedelmére gondolva, hangot adni.
A papi fejedelmek lenézték Jézust, a farizeusok, Írástudók
elégedetlenkedtek, lármáztak Jézus ellen. Mea akarlák fogni tem
plomi tanításaiban. Gondoljunk az adópénzre (Máté 22, lő —22.), a
bűnös asszonyra (Ján. 8, 3.), amikor Jézust eszelősnek tartják
(Ián. 10, 20—30.), mikor magát Ábrahám előtt valónak vallja
(Ján. 8, 52—59.), mikor azt mondja: „Én és az Atya egy va
gyunk“ (Ján. 10, 30.), mikor a megkövezési szándék után újra
Jeruzsálembe iön (Ján. 11, 8—45.), amikor a templomot le akarja
rontani (Máté 23.), gondoljunk a farizeussal való ebédjére (Luk.
11, 39—54.)
A csudák, miket cselekedett, különösen Lázár feltámasztása
(Ján. 1, 1—35.), minek rajongó hirdetői szaporodtak, terjesztették
hírét, nevét Jézusnak Jeruzsálemben. Jairus leánua, a naini ifjú
feltámasztása (Máté 9, 18, Luk. 7, 11, Ján. 11, 41.) még jobban
felkavarja az indulatokat; a cél: elnémítani Jézust (Ján. 12, 10.).
Tanácskoznak is felőle (Ján. 11, 47 ), betetőzi ezt a türelmetlen
séget a bevonulás diadala, cselekvéshez fognak a« farizeusok. Dt
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a megbántott hiúság is sarkalja ókét (Máté 22, 18 —22.), a Jézus
személye körül növekedő hir dicsősége, meqfoghatatíansáqa, a
rajongó lelkesedés, ebbél könnyen lehet a fennálló társadalmi
rend ellen való vétséget megállapítani, amit a leigázó hatalom
fegyverével torolhatnak meg s még ebbő! is ők nyernek érdemet
a hatalom utált feje előtt, amikor ilyen társadalom-felforgatót a
hatalom kezébe adnak.
De nézzük a másik oldalt: a rajongókat, a csudák látása,
hallása, elmondása által megmámorosodott tömeget, amely a régi
dávidi dicsőség feltámadását reméli Jézustól, aki elűzi a gyűlölt
római hatalmat. Ez a tábor nő, szaporodik, az úlrakészülödés,
hogy Jézus a Dávid fia, a Messiás, a várva várt.
R két tábor anyagias gondolkodása fe’ett ott a jézusi alá
zatosság, a jövőbe látó aggodalma, a tiszta erkölcs korbácsát
kézberagadó hős, aki csendesen akar bevonulni a lelkekbe, nem
diadalmas hadvezérként Jeruzsálembe.
I. Vázlat.
I. Előkészítés. 1. Kapcsolat az eddig tanult jézusi történe
tekhez. 2. M it látott Jézus Jeruzsálemben? R papok, írástudók
élete, tanítása. Ezek ellenszenve’ Jézus iránt. Törekvésük, hogy
Jézust megfogják beszédében. Ideíllő jézusi történetek: a szom
batnapi munkáról, a bűnös asszonyról, az adópénzről. Jézus csu
dáinak hatása az írástudókra. Jézus hívei, ezek hite Jézus isteni
rendeltetéséről. 3. Célkitűzés.
II. Tárgyalás. 1. A történet elmondása az alábbi részlete
zés szerint: 1. R bevonulás előkészületei. 2. Ä bevonulás. 3 .Jé
zus könnyei. 4. Megtisztítja a templomot. 5. Ä tárgyalás megin
dítása.
III. Begyakorlás. 1 . Eljön-e ma is Jézus? 2. Hogyan vár
hatom én a Jézust? 3. Szenlir. hely:Ján. 10. r.t 11. v. 4. Ének
vers : R nagy király jön, hozsánna, hozsánna! (DtúliÉnekesk. 120:1.)

II. A tanítás
1. Előkészítés. 1. Kapcsolat az eddig tanult jézusi történe
tekkel. Hová vágyakoztok minden munka után ? — H?.ze. — Mit
találtok otthon? — Nyugalmat. — Hogyan indultok hazulról
másnap a munkába? — Friss erővel. — Jézusnak is volt ilyen
otthona? Volt, ahol jó embereket talált. — Legutóbb hová tért
be ? — Beihániába. — Kik látták vendégül ? — Mária és Márta.
— Hogyan akarta pihentetni az egyik, hogyan a másik? Márta
vendéglátáshoz fogott. Mária meg Jézus beszédét hallgatta. —
Ki nyerte a jobb részt ? — Mária. — Mi a legszükségesebb do
log ? — R lélek tápláléka.
Mit ígért Jézus a samáriai aszszonynak ? — örök élet vizét. — Ilyen gondolkozása volt Jézus-
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nak. — Gondolt ó földi hatalomra ? Nem. — Akart-e ő zsidók
királya lenni? — Nem. — Az ő országa nem ebből a világból
való volt.
2.
Mit látott Jézus Jeruzsálemben ehelyett ? — Mást, ide
gent. — Igazad van. — Máskor is járt Jézus Jeruzsálemben?
— Járt, husvéíkor. — Ismerte a papokat? — Hogyne. — Meg
az írástudókat is, ahogy akkor a biblia magyarázóit nevezték.
Megértette őket Jézus? — Nem. — És azok? — Gyűlölték Jé
zust. — Úgy látta Jézus, hogy a papok, írástudók mást taníta
nak és másképpen élnek. De mást is látott. Cbyan gyerek is van
köztetek, — konkrétummal akarok példázni, — aki itt benn megül,
jól viseli magát, ott künn meg a a legrosszabb, társait üti-veri,
árulkodik, leépmu'ató, szövöm bele az új szót beszédembe. A pa
pokat, írástudókat mind képmutatóknak nevezte Jézus. Miért? —
Mert mást tanítottak, másképpen éltek. Tudnád-e ezt másképpen
elmondani. — Rá akarom vezetni a gyermek gondolkodását, azért
kérdést dobok a lelkűkbe. — Segítselek a szegényen! — taní
tották. — És nem segítettek. — Nem szabad szombatnapon sem
mit se csinálni— E hagyták pusztulni felebarátjuk barmát, ha
gördörbe esett... Majd holnap, ma szombat van ! Legyetek tisz
ták! — hirdették... S nem ültek le a bűnös ember mellé, nehogy
rossz hírbe kerüljenek. Ki vette észre ezt a fonákságot? —
Jézus. — De nemcsak észrevette... De meg is mondta a sze
mükbe Hogyan szól a közmondás az igaz beszédről meg a
betört fejről ? — Szólj igazat, betörik a fejed. — Jézus is
így járt.
Meg akarták fogni. — Talán elfogni? — kérdem. Nem, a
beszédjében. S ha megfoghatták volna? — E! is fogják. — Iga
zad van. S vitték volna? — A törvény elé. — De Jézus vigyá
zott. Úgy akarták megfogni, hogy mutattak az írástudók Jézusnak
egy császár-képpel díszített pénzt. Kérdezte«: Kell-e a császár
nak adót fizetni vagy nem? — Ha Jézus azt mondja: nem! —
Akkor lázadónak mondják. Jézus csak annyit mondott: Kinek a
képe van a pénzen ? — A császáré, — mondták az írástudók.
— Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, Istennek, ami
Istené. S a képmutatók ott maradtak ? — Elszégyelték magukat
s eltűntek. — Egyszer egy bűnös asszony futott Jézushoz, akit
megkövezéssel akartak büntetni. Jézus csak annyit mondott az
üldözőknek, az dobja rá az első követ erre az asszonyra, aki
büntelennek érzi magát... S mi történhetett? — Egy se mert rá
követ hajítani. — Igen, lehanyatlottak a felemelt öklök, kihullt a
kő kezűkből, mint a tetten értek, — elpárologtak. Ott térdelt
a bűnös Jézus lábánál, akinek csak annyit mondott: Eredj el bekér
vei, többet ne vétkezzél. — Milyen szép lehetett látni a nyugodt
Jézust s a képmutató, kövezni akaró írástudókat.
Beszéddel meg nem foghatták. Cselre gondollak. Jé
zus csodáinak hire ment Jeruzsálemben is. Lázárt feltámasztotta

a koporsóból... mondták Jeruzsálemben. A naini ifjúról is hal
lottak. Itt nincs mit tenni, mint Jézust eltenni láb aló!. — Ei
ám — szól bele az egyik gyerek, — de ott volt Jézus tizenkettóje,
meg sok hive ezenkívül. Kik lehettek azok ? —* Akikkel jót tett.
— Azok is. — Akikkel csudát cselekedett— Igen, azok
nak rokonai, ismerősei, a csuda nézői. Ezek nemcsak hitei
voltak Jézusnak— Mások is... Valahogyan úgy nézhettek rá,
mint— az Istenre. — Helyesen mondottad. Boldogok voltak, ha
Jézus rájuk mosolygott... ha ruháját érinthették. Mint ti, ha hoz
zám húzódtok az udvaron, beszélgetés közben... Ezek voltak az
ö rajongói... Akik mindig vele voltak— Kisérték, mint az ár
nyék— Ezek nemcsak szerették Jézust— Hanem gondoljatok a
zsidók rabságára— Szabaditót hittek Jézusban. Ahogy akkor
a*zsidó Írások mondták: Messiást. — Igen. — Ez fogja elker
getni a római hatalmat.
3.
Célkitűzés. így következett be á bevonulás Jeruzsálembe,
amelyről most akarok tinéktek beszélni, ahogyan leírták a bib
liában.
I. Tárgyalás. A történetet elmondom. Közeledett a husvét, a
zsidók nagy ünnepe. Hetekkel előtte tele vannak az országutak
bűcsusokkal, akik mind Jeruzsálembe igyekeznek, hogy áldozza
nak a templomban.
Ott megy köztük Jézus is a tizenkettővel, a rajongók népe
nyomon követi. Fáradt. Betfagéhoz értek. Kicsi falu az Olajfák
hegyénél. — Menjetek Beifagéba, — szólt két tanítványának, —
kérjétek el ismerősöm szamarát, mondjátok, nekem van rá szük
ségem.
A tanítványok el is hozták a szamarat. Az a szeretet, ami
lelkűkben élt, nem engedte, hogy csak igy ültessék a szamárra
jézust. Ruhájukat teritik az állat hátára, úgy ül rá Jézus. A töb
biek meg a rajongók, a lelkesedők követik a tanítványok példá
ját; ruhájukkal teritik be az utat, mások galyakat vagdalnak a
lombosodó fákról, virágokkal, levelekkel hintik tele Jézus útját.
Az előtte és utána menő sokaság öröme nem ismer határt, min
den rajongásuk, szeretetük egy szóba, kiáltásba gyülemlik össze:
„Hozsánna a Dávid fiának 1 Áldott, aki jó az Urnák nevében 1
Hozsánna a magasságban! Éljen, éljenI“
így vonul be az éljenző hivek sorai közt. E hírre össze
szaladt egész Jeruzsálem s elképedve kérdezik: Kicsoda ez ?
— Király? Fejedelem? — Isten fia... a názáreti próféta... aki
gyógyít, aki feltámaszt a halálból, aki az élet! — hangzik innen
is, onnan is a lelkesedő tömegből.
ó meg halad köztük alázatosan, szamár hátán ülve. Szeme
nem körül a diadalon, lelke el-elborul. — Sírásra fakadj Jeru
zsálem, Jeruzsálem, aki engemet nem fogadsz szeretettel, pedig
pékét hoztam neked, vesztedbe rohansz I Ellenség fog körül, nem
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sok évek után, lefiporjók fiaidat, nem marad benned kő kövön,
mert nem ismertél el engem Messiásodnak, Üdvözítődnek !w
Beérve a városba, első útja a templomba vitt. De mit lá
tott ott, a békesség hajlékában! Galambárnsokat, pénzváltó ke
reskedőket. Az eladók, vevők zsivaja verte fel a templom csend
jét. Felindult rajta, korbácsot fogott, kikergette az árusokat, a
vevőket, asztalaikat felforgatta. — Az én házam imádság háza
s ti rablók barlangjává tettétek ! — mondta.
Azután beült a templomba s tanította a néma bámulattal
áhítozó népet nagy szeretettel Isten nagyságos dolgaira.
A tárgyalás megindítása. Hová készülődött Jézus husvét
előtt? — Jeruzsálembe. — Egyedül? — Nem, tanítványai is
vele voltak. — Egész Zsidóország vonult a fővárosba. Kikhez
hasonlítottuk a népet? — Búcsusokhoz. — Igen. — Mi történt
Betfagé előtt ? — Milyen üzenettel hozták el a tanítványok a
szamarat ?
1. A bevonulás etökéssületei. Hogyan készítették elő a tanít
ványok Jézus bevonulását? — Ruhák leteregetése, az út bébintése gályákkal, zölddel, virágokkal. Minek a jele ez mind? — A
tiszteletnek. — A szeretetnek. — Annak, hogy őt elfogadták
Messiásnak.
2. A bevonulás. Néma maradt az ót kísérő nép ? — Nem.
Hozsánnát, éljent kiált Jézusra. — Kinek a fiát látja Jézusban?
— Dávidét. — Azét, aki a legnaggobb királya volt a zsidóknak.
— Hogyan hallgatta ezt Jeruzsálem ? — Elképedve. — Ijedten. —
Kicsoda ez ? — kérdezték. — S mit felelt rá a rajongó nép ? —
Ez a Messiás. Ez a názáreti próféta. Ez az élet.
3. Jézus könnyei. Fejébe szállt Jézusnak ez a nagy diadal ?
— Nem, szerény maradt. — Nézte a várost. — Milyen gondo
latai támadtak? — Ez a város hamarosan elpusztul. — Miért?
— Nem vette be Jézust. — Mi lesz a város vége ? — Kő kövön
nem marad belőle. S lám, Jézus szava beteljesedett, majd 40
év után elpusztult Jeruzsálem.
4. Megtisztítja a templomot. Hová indult Jézus legelőször?
A templomba. — Lelke nyugalmat talált ott? Békét talált. —
— Egyiket sem. — Helyes? Vásárt. Árusokat, vevőket, keres
kedőket. — Szent harag öntötte el. — Korbáccsal verte ki a vá
sáros népet a templomból. Korbácsánál is erősebb volt a szava:
Az én házam,..
111.
Begyakorlás. 1. Eljön-e ma is Jézus ? El. — Ahol vár
ják. — Hogy várták tanítványai, hívei? Ujjongva. — Mit tere
gettek útjára? — Ruháikat, gallyakat. — Széppé tették útját, ün
nepivé bevonulását. Mi is várjuk. Lelkűnkbe, szivünkbe. Ha ven
déget várunk. — Rendbe hozzuk a szobákat, takarítunk. — Te,
ha Jézust várod? — Én is nagytakarítást csinálok. — Hogyan?
— Ami rossz a lelkemben, kiseprem. — Ott is vannak árusok,
Y?yök. Azt nektek kell kikergetni. Másképpen ott Jézus hajlékot
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-nem talál. Vizsgáltad már magad A ?
Mi kivetni valót találsz
magadban? Esetek elbeszélése. — Bizony Jézusnak tiszta hajlék
kell. Oda tér be.
2. Szentir. hely: „Én vagyok a jó pásztor, a jó pásztor éle
tét adja a juhokért“ (Ján. 10., 1 1 .) Vagy: „Imé ajtód előtt állok
és zörgetek.“ (Ján. jel. 3., 20.)
3. Énekvers:
A nagy király jön, hozsánna, lioz$<ínna \
Zeng a kiáltás előtte, utána ;
Zöld ágakat, szeldelnek útjára,
Békességei hoz népe javára. (Dlúli Ékkv. 120.)

(Dallam: Kspi Egyet. Korálkv. 65. sz.) (Debreceni énekanyag
a III. oszt. sz.)

Elefánty Sándor.

Az utolsó vacsora.
(Máté 26, 17—29., Márk 14, 13—26., Luk. 22, 7 -2 0 ., Ján. 13.)
Valamennyi jézusi történetben annyi az érze’ml nevelésre,
a hit elmélyítésére alkalmazható anyag, de egyikben sincs annyi
hangulati elem, transzcendentális megérzés, mint ebben a törté
netben. Valami mélységes megérzés, bánatos jóság rezeg Jézus
szavaiban, cselekedeti mögött valami sugaiat az utolsó meghitt
együttlétröi, utolsó jótevése: megmossa ő, a király, a mester a
vetélkedő, gyönge tanítványok lábait s ebben a jóíevésben örök
példát mulat arra, hogy aki köztük eisó a^ar lenni, iegyen a többi
szolgája; adja a keresztyén alázatos, mayát felemésztő szereidet
Mást is akar: nem csupán emléket állítani lelkűkben az u*o!só
együttlétrői, hanem még évezredek múlva is elevenen ható, örök
forrást nyitni szomjas emberi lelkek számára: a .kenyér és a bor
misztériumát testével, vérével pé'dázza; hogy beteljék az írás:
„ha ketten, vagy hárman összegyűltök az én nevemben, ott va
gyok én lélekben közietek,“ erét, bocsánatod, üdvösséget nyújtok.
Ez a misztérium jel lesz a keresztyének közt, lelki éhséget és
szomjúságot ohó megtört test és kiontott vér képében „s aki azt
eszi és issza, soha meg nem éhezik és szomjuhozik.“ (Ján. 4, 14.)
De van az isteni gondvi selés e misztikumában valami drá
maian ható is, az, hogy ez a búcsuzás minden vonatkozásaiban,
& róla való emlékezetbe-idézés beleilleszkedik a zsidók akkori
húsvétjába. Jézus is megérzi ezt, óit szól utolsó mindenkori tifokzatosságú rendelkezéseiben: „ez az én vérem, az új szövet-
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légnek vére—* (Máté 26, 27.) „Ezt cselekedjetek az én emléke*
zetemre.“ (Luk. 22, 19-20., Pál I. kor. 25.)
Úgy emlékezzünk meg hát az úrvacsora! szertartásról, mint
É keresztyénség legsarkalatosabb tanáról, anélkül, hogy azt szá
raz dogmaként kezelnénk, tárgyalnánk, vagy káté-modorban taní
tanánk. Ments Isten! Nekünk hivó keresztyéneket kell nevelnünk,
akiket tanításainkkal késeitünk elő s majd 14—15 éves korra, —
a mai gyakorlat szerinti konfirmációra, amikor elóször élnek az
érvacsorával, fel kell bennük támasztanunk azt a lelki kívánságot,
éhséget, szomjúságot, hogy szükség legyen nekik az űrvacsora
Vétele. Máskülönben lelki ránevelés nélkül igaza lesz Pál após
nak (Pál I., 11, 27—29.), „aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy
issza az Urnák poharát, vétkezik az Ur teste és vére ellen; Íté
letet eszik és iszik magának. * Nevelési szempontból végtelenül
hálás lesz, ha e tételt megelőzőleg egy úrvacsorái szertartást né
mán végig szemlélünk tanítványainkkal. Ebben nincs semmi profonizáló. Ez lesz az igazi lelki élmények alapján felépített tanítás,
amely a gyermeket foglalkoztatja. Ennek vallásórán való megbe
szélésével indulna el a tanítás, ehhez kapcsolódnék a tanítás, tá
madna fel a gyermekekben a kérdés, miért rendelte ezt a szertar
tást Jézus? Mivé fejlődött ennek jelentősége évezredeken át?
Miért él vele apa, anya? Miért él vele majd ő is. Ennek folyamán
mutatnám be Leonardo da Vinci freskóját reprodukcióban, kép
szemlélettel. Vitatkoznának, kérdezgetnének, ezzel teremtenénk
meg a való helyzetet, az utolsó vacsorát minden körülményeivel
együtt.
I. Vázlat.
1. Előkészítés. 1. Az urvacsorai istentisztelet végig szemlélése.
9. Beszámolás az úrvacsorái szertartásról. 3. Célkitűzés.
]I. Tárgyalás. Elmondom a történetet. A tárgyalás megin
dítása: 1. A vacsora előkészületei. 2. Jézus megmossa a tanítvá
nyok lábét. 3. Az utolsó vacsora. 4. Az utolsó vacsora emlékezete.
5. A látott űrvacsora emlékezete.
III. Beggakorlás. 1. Tebenned is lakhatik a Jézus? 2. Szentír.
hely: (Ján. 6 , 56). 3. Káté; 5. rész. 4. Énekvers: 308: 1 .
II. A tanítás.
I. Előkészítés. 1. Az úrvacsorái istentisztelet végig szemlélése.
Minden előre való befolyásolástól óvakodom. Minden szemlélő
úgy lásson, halljon, érezzen át mindent, ahogyan első benyomá
sai adják. — U'ána se kérdezek semmit. Majd a legközelebbi
vallásórán. Azt azonban, ami az úrvacsora! szertartás alatt elő
fordul: felállás, imára lehajtott fő, éneklés, csinálom s csinálja
Vélem a figyelő lelkek kis serege.
ö
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2. Beszámolás az úrvacsorái szertartásról. Mi hatott meg a
szertartás alatt benneteket? — kérdem. (Felidézik a szertartás vég
zőit, a lelkész beszédét, a szertartási igéket.) — Rz úrvacsora élve
zői, a hívek: arcuk, szemük. Mi mehetett végbe lelkűkben? — Az
ami a tietekben, mikor bűnötöket beváltjátok s ott álltok szülőtök
előtt. Büribánat. (Ne higyjük, hogy ennek a szokatlan szónak ér
telmét ne értenék. Értik, hisz ők is éreztek már bűntudatot, akkor
bünbánatot is.) Mi a Jézus érdeme? — Kereszten szenved halált.
— Kiontja vérét, összetörik testét. Róla emlékezik a szereztetési
ige. Erre gondoltak a hívek... Mindnyájunk bűnéért halt meg_
Milyen nagy szeretet élhetett Jézusban, hogy erre képes volt. De
volt lelki ereje hozzá. Tudta, hogy tanításáért meg is kell halnia.
3. CélJcilüzés. Láttátok a mi úrvacsoránkat. Hogyan folyha
tott le a legelső? Mikor Jézus volt a lelkész (probléma), a hívek
a tanítványok. Hogyan vehették el kezéből a kenyeret, a bort a
pohárral. Mi mindent beszélhetett nekik akkor (mint a lelkész a
híveknek), mikor Jézus tudta, hogy ez az utolsó vacsorája tanít
ványaival.
Beszélgessünk erről az utolsó vacsora emlékezetéről.
II. Tárgyalás. Elmondom a történetet. Virágvasárnapján vonult
be Jézus Jeruzsálembe, azóta fel-feljárt a tizenkettővel, tanítván
a templomban (Máté 26, 55.). A mester a tizenkettővel együtt
akarta elfogyasztani a húsvéti bárányt. El is mentek a tanítványok
ahhoz az emberhez, akinél vacsorázni akartak; elkészítették az
asztalt, rajta a vacsorát. Majd mikor beesteledett, bevonult Jézus
a tizenkettővel.
Máskor magunk mosták meg a hosszú út után lábukat, ha
vendégek voltak, a vendéglátó gazda végezte azt el. Most meg
a mester leveti felső ruháját, a törülközőt derekára köti, vizzel
önti tele a medencét s egyenként mosni kezdi a tanítványok lá
bát, majd a derekára kötött kendővel meg is törölte. A tanítvá
nyok elcsudálkoztak_ Összesúgtak: — Mi ez? — A mester
mossa meg a tanítványok lábátI Ne engedjük 1 — Meg is szólalt
Péter szájával a tizenkettő: Az én lábamat nem mosod meg,
Uram, soha! — S húzódozni kezdett a lábmosás elől. — Ha meg
nem moslak, — felelt Jézus, — nem vagy az én tanítványom. —
Erre Péter ellenállása megtört, nem ellenkezett. — Mikor Jézus
végzett a lábmosással, leült az asztalhoz s megszólalt szelíden:
Értitek, mit csináltam veletek? — Példát mutattam néktek, aki
köztetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok.
Evéshez fogtak, csendesen beszélgettek. Végig suhant Jézus
tekintete utoljára a tizenkettőn. Hogy ismerte őket kívül-belül.
Mellette ül a gyorsan felinduló János, az örökké ingadozó Péter,
amott a többi: Zebedeus fiai, Máté, a vámszedő. Ott a sötét te
kintetű Judás, szembe se mer nézni Jézussal, tekintete elől le-Ieüti
fejét, mint aki titkol valamit. Jézus tudta, hogy ó lesz elárulója
$ bánatos tekintettel, szemrehányóan megszólal: Nagy kívánt
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Sággal akartam veletek a húsvéti bárányt megenni, mert érzem,
ez az én utolsó vacsorám veletek. Közületek valaki elárul engemet ez éjszaka, meglátjátok.“ — Csupa bámuló arc ijedt rebbenése meredt rá, mindnek kérdezett a tekintete: Csak nem én?
Csak nern én? — János ingerülten pattant fel az igaz ember bá
torságával; Mester, ki az? — Az, — felelt Jézus csendesen,
— aki velem nyúl a tálba_S elképedve látja a tizenegy, hogy
Judás egyszerre nyúlt a tálba a Mesterrel. Elhalt minden szó,
némán remegtek az ajkak, nyomott kedvvel ültek magukba roskadva. Judás törte meg a csendet, felállt s eltűnt a sötét éj
szakában.
Mintha mázsányi súly szakadt volna le keblünkről, könynyekben sóhajtottak fel az eltűnt Judás után, amikor Jézus ke
zébe veszi a kenyeret, megáldja, megszegi, egyenként nyújtja a
tizenegynek s bánatos hangja megszólal, minden szava bevéső
dik lelkűkbe örökre kitörülhetetlenül: „Vegyétek, egyétek, ez az
én testem. Tiérettetek törik meg; ezt cselekedjétek az én emlé
kezetemre.“ (Pál I. kor. 11., 24.) Majd a pohárhoz nyúlt s foly
tatta : „Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én szövetségemnek
vére, melyet sokakért kiontok bűnöknek bocsánatára.“ (Máté 26,
26—28.) „Ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok; az én em
lékezetemre.“ (Pál I. kor. 1 1 ., 25.). Végig ment köztük a vándor
pohár. Keserűen ittak belőle, talán könnyük pergett belé fájdal
mas arcukról. Nem mondott a Mester ilyen beszédeket. Mélyen
a lelkűkbe vésődött minden szava. Aztán énekszóval befejezték
a vacsorát, megcsókolták egymást, mint mindig s indultak a Gecsemáne kertje felé, hogy ott pihenjenek le a fák árnyékos sű
rűjében.
A tárgyalás megindítása. Milyennek találjátok ezt a törté
netet, gyerekek? — Szomorúnak. — Mintha valaki halála előtt
búcsúzna szeretteitől. — Olyanformán. — Nem csak búcsúzna
övéitől, hanem, — utolsó rendelkezéseit is elmondja. — Végren
delkezik. — Igen, utolsó akaratát mondaná el. — Hogyan hall
gatják az ilyet azok, akikhez beszél ? — Bánatosan. — Szemük
ben ? — Könny gyűl. — Arcuk ? — Szomorú. — Szivük ? —
Majd meghasad. — Ezt érezhették a tanítványok is? — Igen.
— Milyen volt a szivük_Szomorú. -- Miből sejthette Jézus
utolsó estéjét, beteg volt? Dehogy. — Az Írástudók, farizeusok,
papok napról-napra faggatták_ Hogyan akarták megfogni? —
Beszédében. — össze is súghattak_Én is azt hiszem. — Ho
gyan végeztek a zsidók azzal, akit gyűlöltek? — Megkövezték.
— Jézus egyszer elkerülte ezt a szörnyű veszélyt. Tudta, most
már csak... a halál következhetik. Látta a templomban az öszszesúgókat. — Azt is. Meg még inkább? Judás forgolódását a
papok körül. — Jól ismerte Jézus Judást. Miért nem menekült el
Jézus a halál elöl? — Nem akart. — Tudta, ez az Isten aka
rata. Meg kell halnia tanításáért.
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1. A vacsora előkészületei. Milyen ünnepek elÓtt álltak a zsi
dók ? — Husvét előtt. — Miért ünnepelték ? — Egyiptomból való
szabadulásuk emlékére. — Hogyan szabadultak onnét? — Bá
rány vére által. — Hogyan? — Bemázolták a bárány vérével
az ajtó oldalát s oda nem ment be a haláltosztó angyal. — így
történt. — Igazad van. — Ezért, megemlékezésül, ették a húsvéti
bárány húsát. — De a kenyeret ? — Élesztő nélkül dagasztották
meg. — Ezt az emlékvacsorát Jézus is elfogyasztotta. Igen. De
előbb ?
2. Megmosta tanítványai lábát. — Hogyan fogott hozzá ? —
Elmondják az előkészületeket. — Hogyan nézték a tanítványok
a lábmosást? — Meglepődve. — Hisz eddig ók mosták meg a
Mester lábát. — Igen, — szólok közbe, — a tanítvány tanító
jáét. — S most? — Ellenkezőt látnak. — Ha vendégek voltak,
kinek a tiszte volt a lábmosás ? — A gazdáé. — Lám, — szólok
közbe, — se nem vendég, se nem tanitó egyik sem, mégis meg
mossák a lábát. Ha szolgák lennének? — Az ö dolguk lenne.
— Kitüntetés volt az? — Bizony az. — Hát megfordítva? —
Lealázó munka. — S Jézus vállalta ezt a lealázó munkát. Egy
kedvűen fogadták ezt a tanítványok? — Egyenként szabadkoz
tak a lábmosás ellen. — Milyen szavakra fakadt Péter? — Az
én lábamat, Mester, nem mosod meg soha! — Bátor mondás ez,
gyerekek. — Az is. — Hát Jézus? — Ha meg nem moslak, —
nézett Jézus Péterre, — nem vagy az enyém. — Ejnye, — mondta
Péter, — akkor csak moss meg engem egészen. — Nem gon
doljátok, valami célja lehetett ennek a lábmosásnak, mert
eddig sohase mosta meg Jézus a tanítványok lábát — Ki is tűnt
hamarosan. — Miből gondolod? Mert megszólalt a Mester:
Pé?dát mutattam nektek, aki köztetek első akar_
Mi szólhatott Jézus szavaiból tanítványainak ? — Nagy sze
retet. — Alázatos szeretet. — Tudtok-e valakit, aki ilyen aláza
tos szeretettel dolgozik körülöttetek éjjel-nappal ? — Édesanyánk.
— Az is. — Mi mindent nem csinált veletek! — Táplált. —
Mosott ránk_Dajkált__ Gyógyított_Ha sirtatok?__ — Meg
vigasztalt. — Ha beteg voltál ? — Ott ült ágyunk mellett. — Ve
zetgetett. — Elő se tudjuk sorolni_Mi mindent csinált velünk.
— Talán életét odaadná gyermekeiért. — Oda bizony. — Ez az
igazi alázatos szeretet. — Ilyen volt Jézus is. — Mi volt a célja
ezzel a példaadással ? Ti is ilyen mesterek legyetek. — Adjátok
élteteket azokért, akiért fáradtok, akit szerettek. — Te is adtál
már példát társaidnak hasonlóképpen ? Esetek.
3. Az utolsó vacsora. Leültek már. Elfogyasztották a húsvéti
bárányt. Jézus valamennyit_ nézte... Szinte? Búcsúzott tőlük a
tekintete. — De bánatos lehetett. — Az arca is. — Hát még a
hangja! — Valamennyi kiállta tekintetűt? — Ki, igen. — Vissza
mosolyogtak__ Ránevettek..., bizalmasan ránéztek... Rajta fe
lejtkezett a tekintetük. Bizony, nem volt előtte titkuk. — Ismerte
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ókét kivül-belül. De n i! — Igen! — Judás nem állta jézus te
kintetét. — Ki nem mer mások szemébe nézni ? — Aki bűnös...
Valami nyomja a szivét. — Judás? Lesütött szemmel ült. —
Hogyan beszélt Jézus a mai vacsoráról ? — Nagy kívánsággal—
S milyen súlyos vádat dobott a tanítványok felé ? — Áruló van
kőztetek. — Milyen lett minden arc ? — Ijedt. — Igaznak érezte
magát mind a tizenkettő ? — Nem, csak tizenegy. — Mire fa
kadtak azok ? — Csak nem én ? — Én sem ? — Én rólam csak
nem teszel fel ilyen dolgot ? — Én rólam s e ! — Jól es
hetett Jézusnak ez a szeretet ? — Hogyne I — Érezte szeretetüket. — De János? Tudni akarta, ki az áruló? — Igazad
van. — Meg is kérdezte. S Jézus mit felelt ? — Aki velem egy
szerre nyúl a tálba, az az áruló. — Milyen különös ismertető jel!
S abban a pillanatban? — Egyszerre mártott a tálba Judás Jé
zussal. — Mi lett a vége ennek a lepiritásnak ? Elment Judás.
— Talán állni se tudta a tizenegy tekintetét. — Eltűnt. — S a
tizenegy? — Mindent látott, érzett. — Mit? — Judás nem kö
zéjük való
4. Az utolsó vacsora története. Azt mondtátok, eltűnt Judás.
— El. — De a tanítványok is megszabadultak_ Valami nagy
vádtól_Kiknek találta őket Jézus ? — Igazaknak. — Megkönynyebbült a lelkűk_De Jézus tovább is szomorú maradt. Most
csinál valamit? — Megáldja a kenyeret, megszegi, egyenként
adja a tizenegynek. — Mit mond utána ? — Ezt cselekedjétek...
Minek nevezte a kenyeret? — Az én testemnek. — Á kenyér
a testünket táplálja. Jézus is eljön hozzánk táplálékul. — A lel
kűnkhöz_Megvigasztal__ , megment. — Igen, a bűnből. — El
hagyom a rosszat .. Táplálta lelkedet megtört testével— Azután ?
Sorra járt a vándorpohár. — Minek nevezte a bort ? — Vérének.
— Uj szövetség vérének_ A bárány is vért hullatott_ott Egyip
tomban... vérét a ház ajtajára kenték... Ez lett a szabadító...
Jézus is vérét ontja... Akkor ő is bárány... Vére szabaditó—
Olyan piros, mint a bor_ A bárányról eszünkbe jut kiomlott
vére... Egyiptomból szabadultak a zsidók— Az volt a régi szö
vetség Istennel. — Hát Jézussal? — Uj szövetség. — Óit is
vér a szövetség jele, itt is. — Melyik drágább ? — Jézusé_
Embervér, Isten fia vére_nem állaté... Öntudatos emberé___
Amott egy nép szabadult meg a nyomorúságból állat vére által.
— Itt meg? — Jézus vérével minden ember. Kinek szersződése,
szövetsége (változtatgatom a szinonim szavakat) újabb ? — Jé
zusé. — Megint mit mond? — Ezt cselekedjétek_EmléJcesetemre... gyerekek, — hangsúlyozom, elgondolkozva: Em-lé-keze-tem-re! — Tettél már valamit édesanyád emlékezetére ? —
ó róla még nem beszélünk igy. — Igazad van. Él még. — Mit
tesztek nagyapátok emlékezetére ? — Halála fordulóján ? — Ko
szorút teszünk sírjára_Neve napján ?... Könyve, Írása, képe—
mind ö rá emlékeztet. — Bizony emlékeztet— — Szavaira...
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Szokásaira... Egyik-másik beszédmódjára... Igen, Igen! — Ilyet!
emlékezetet irt Jézus is a tanítványok leikébe. — Ha kenyeret
esztek együtt, bort isztok utána, róiam emlékezzetek meg. — S
azóta? — Megemlékezünk. R templomban_ Jézus utolsó vacso
rájáról.
5. A látott úrvacsora emlékezete. Mit láttatok ti az úrvacso
ránál? — Meg volt terítve az oltár. — Mivel? — Kenyérrel, bor
ral. — Égett a gyertya. — Jelezte az estét, a vacsora idejét. —
Beszélt a lelkész Jézusról. — Mit? — Hogy bűneinkért halt meg
jézus. — Mijét törték meg Jézusnak a kereszten? — Testét. —
Mint a kenyeret szokták. — Mije omlott le a keresztről? — Vére.
— Csak ez a két jelkép emlékeztette a híveket az utolsó vacso
rára? — Nemcsak— Hanem a lelkész elmondta Jézus beszédét
a kenyérről és a borról. — Mondd el te is... — Elmondja. —
Hogyan hallgathatták Jézus utolsó rendelkezéseit a tanítványok?
— Búsan. — Szótlanul. — Fájt a szivük. — Az elválástól is fél
tek... Nem akarták elhinni, hogy holnap nem látják a Mestert.
— Hát még? — Hogy meghal... Egy-két gyöngébb szivü? —
Talán sirt is. — S ott, a mi úrvacsoránkon? Hogyan hangozhatott
Jézus szava a lelkész ajakéról? — Szomorúan. — Igen, mert ml
és a hívek tudjuk, amit akkor a tanítványok nem tudtak, nem
hittek, hogy milyen sorsa lesz Jézusnak. — De a hívek mást is
tudtak, amit ti csak sejtetek! — Hogy Jézus meghalt bűneinkért.
— Azt is. — Mást is. — Hogy Jézus testét és vérét nem lehet
enni és inni... Hanem valami másnak kell itt benn (mutatok a szi
vemre) történnie! — Megbánásnak. — Jól mondtad. — A hívek
nél is megtörtént ez a megbánás? — Meg. Honnét tudod? —
Mert hangosan megmondták. — Mit? — Bűnösöknek vallották ma
gukat. — Igazatok van. — S elég ez? — Nem —Mást is mond
tak a hívek? — Bánják a rosszat, amit csináltak. — Aztán? —
A hívek megígérték, hogy jobbakká válnak. — Igen, igyekeznek
megváltozni. — Ezt mind ti is megcsináljátok. De valami még
hiányzik. — Micsoda? — Hisszük, hogy ezt a Jézus teste és vére
viszi bennünk véghez. — Kinek a jóságából ? — Istenéből. —
Kegyelméből, jóságából, — variálom a szót. A hívek is Jézus
emlékezetére vették az úrvacsorát. De Jézus mást is mondott. —
Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az ó em'ékezetére_Ott
lesz köztük. — Hogyan ? — Leikével. — Azzal. — Ezt értették
a hívek... Miből gondolod ? — Arcuk elkomolyodott— Másiké
bánatos volt— A bánat könnye szemükben... Fejüket lehajtot
ták— Velük volt a Jézus. — Köztük volt... „Betért hozzájuk, —
szólok az énekverssel, — szegény megtérő juhokhoz.u (Úrvacsora
szertartásból.) Milyen megható az, ha édesapám sírjánál megál
lók s róla emlékezem. Hallom a hangját_, látom az arcát, érzem
a csókját_is. Ha meg az Ur asztalánál térdelek— (Az analó
giát folytatják ók): Hallom a Jézus szavát_Mit ? Ezt cselekedjétek— Ez az én testem... Ez az én vérem... Látom... az Ur-

Vacsoránál ülni— Itt van ni! — mutatóm fel hirtelen Leonardo
da Vinci képét !... Milyen bánatos a tekintete... A tanítványok
arca?... Mintha azt mondaná... Minek búcsúzik?... ügy, úgy!
— Jó az Isten, megsegíti. Vagy nézzetek a bal szélen álló Judásra Nem én vagyok az áruló... Én se 1 — Csak nem én ?
— S ó csak szelíden
Azt mondja: Aki velem. — Érzem...
hogy mellettem van. — Igen. — Hogy is mondta ? — Ahol ket
ten, vagy hárman...
Milyen megható ez a Jézussal való... (várok!) egyesülés. —
Jól mondtad.
De én az Úrvacsora vétele után mást is láttam a hívek ar
cán ? — Nyugodtak voltak..^ Igen, velük volt a Jézus... Máskép
pen mondanám_Beszállt a lelkűkbe— igen, igen! Az lesz az
eszük kormányosa— Ha rosszat akarnak tenni ? — Megfogja a
kezüket... Mit mondhatott ott benn ? — Állj! ne tégy rosszat!
—^ Ha meg akarna valakit ütni? — Visszarántja a kezét. — Ha
csúf beszéd hagyná el száját_— Elhallgattatja. — Ezt a nyugal
mat adta meg a Jézus. Bennem él, benne élek. (Énekvers-töredék a 141: 1.)
111.
Begyakorlás. 1. Tebenned is lakhatik Jézus ? — Lakhatik. — Csak hívnod kell. — Ebéd idején hogyan hívod? — Jö
vel Jézus — Ebéd után ? — Aki ételt— — Este ? — Uram,
maradj velem. — Reggel ? — Legyünk együtt ketten_ — Ho
gyan is imádkoztatoK I. osztályos korotokban ? — Édes Jézus,
legyünk együtt Retten. — Légy az o'dalamnál, ha játszom a kert
ben_ (Pósa L.) Aki vele jár_, azt baj nem érheti_Veletek
jár... Veletek nő. Neki elmondhatjátok bánatotokat, bajotokat—
Megvigasztal_
S ha nagyok lesztek ? Mi is élünk az Úrvacsorával. —
Bennünk él a Jézus.
2. Szentir. hely: „Aki eszi az én testemet és issza az én
véremet, az énbennem lakik s én is abban." (Ján. 6 ., 56.)
3. Káté: 5 rész_ „A Jézus Krisztus_ megváltott nem
arannyal, sem ezüsttel, hanem szent és drága vérével, ártatlan
szenvedésével és halálával—“ (2 . hitágazat.)
4. Énekvers:
„Készítsd magad kedves lélek.
Hit legyen szent ékességed.
Rakd le bűnöd súlyos terhét,
Imádd Megváltód szerelmét.
Néed, ma üdvözítő Urad,
Szent asztalához hivogat.
lm kegyesen hozzád száll ma,
Ki az ég és föld k i r á l y a (Dtuli Ékkv. 308, 1.)
(Debr. énekanyag a III. oszt. sz.)

Elefánty Sándor.
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Gecsemáne.
(Máté 26, 31-56., Márk 14, 27-54., Ján. 18, t —11.)
Semmit sem von le Jézus istenfiűságábó’, ha tárgyalásunk
során bemutatjuk a küzködő, félő, a szenvedéstől menekülni akaró
embert, akiben vergődik, verejtékezik a lélek a testtel, lelke győz
a kísértés ellen.
Semmivel nem igazolhatjuk, világosíthatjuk jobban az ő lelki
erejét, mint állhatatos imádkozásával. Mintha csak Jákob szava
hangzana, másképpen variálva: „Nem bocsátlak el, mig meg nem
áldasz engem." (I. Mózes 32, 26.) „Nem bocsátlak el, mig nyu
galmat nem talál lelkem." A testi kívánságot legyőzi az ima, ami
égbe emel: „Imádság a lélek szárnya; felviszi a mennyországba."
(Pósa L.)

I. Vázlat.
I. Előkészítés. 1. Kapcsolás. Elindul a tizenkettő éjjeli nyu
galomra. Vájjon, hoz ez az éjjel nyugodalmat Jézusnak? Mi nem
hagyja aludni? 2. Áthajtás. Kinél kell nyugalmat találnia? Mi gá
tolja meg abban? Mi kisérti? Mi ád neki végre nyugalmat? Ml
az az erő, ami legyőzi a testi erőtlenséget, mi az, ami késeséget ád
a léleknek a szenvedés elviselésére? Hoz-e nyugalmat a tizen
egynek s a tizenkettediknek? 3. Célkitűzés. Kövessük a nyugalma!
kereső Jézust s a nyugalomba merült tizenegyet.
II. Tárgyalás. Elmondom a történetet. A tárgyalás megin
dítása. 1. A lelki nyugalmat kereső és megtaláló Jézus. 2. A nyu
galomba merült tanítványok. 3. Az áruló. 4. A hősködó Péter és
a megvert nyáj.
III. Begyakorlás. 1 . Mi szerezheti meg a te lelki nyugal
madat? 2. Mivel győzhetsz le minden nyugtalanságot? 3. Káté.
4. Ének. Mind jó, amit Isten teszen. (Dlúli Ékkv. 376.) 5. Imádság.
II. A tanítás.
I. Előkészítés. 1. Kapcsolat. Hol hagytuk a tizenegyet mes
terükkel? — Vacsora után, mikor elindulnak fekvő helyükre. —
Agy, rendes nyugvó hely fogadta őket? — Nem, a kert lombos
bokrai adták a pihenő helyet. — Bizony, sokszor mondta Jézus:
„A rókáknak van barlangjuk és az égi madaraknak fészkük, de
az ember fiának nincs hová fejét lehajtani." (Máté 8 , 20.) 2. Át
hajtás. Már a vacsora alatt is milyen volt Jézusék kedve, hangu
lata? — Szomorú. — Miért Jézusé? — Érezte, hogy közeleg az
áruló. Utána jön a halál. — Miért voltak szomorúak a tanítvá
nyok? — Miért iluen bús Jézus? — Miért rendelkezik így, mintha
utoljára látná ókét?
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Ha ilyen Jézus lelke, ád-e majd neki nyugalmat a fekvés,
az alvás, az álom? — Nem adhat — Akkor valami kfizködhetik
Jézusban? — Igen. — A teste mit mondhat? (Személyesítem a
testi nyugalmat.) — Feküdj lel — Aludj 1 — Pihenj! — Egészen
helyesen feleltél. — És a lelke? — Nem nyugodt. — Igazad
van. — Mi az, ami benne nyugtalankodik? — Ami kisérti? —
Tudja a sorsát? — Tudja. — A halál... — Gondolod, veled tör
ténne ilyen? Elmenekülnék. — Ilyenre Jézus is gondolhatott. —
Én is azt hiszem. — Szembeállt egymással a teste és a lelke.
— A teste erőtlenül... Azt mondta: Ne szenvedj 1 — Tisztán
Így volt. A lélek meg azt mondta: Késs vagyok meghalniI —
Igen ám, gyerekek, de ez nem következett be Jézusnál. Ó is em
ber voltl
Valami erő vitte benne véghez ezt a változást. 3. Célki
tűzés. Mi lehetett az az erő, ami legyőzte a test erötslenségét,
készségessé tette a szenvedésre?
11. Tárgyalás. Elmondom a történetet. Elhagyták Jézusék már
a vacsorázó házat. Ott ballagnak az esthomályban a szűk kőhá
zak utcáin a városból kifelé. Csak ki innen , a kőfalak forrósáqából, ahol nyugtalanság terem, ahol nem biztos az élet. Ki, az
Isten szabad ege alá, a Gecsemáne olajtermö kertjeibe, ott a bok
rok alja..., ott a nyugalom helye, védi minden ága, bokra.
De mégse! Judás elment! — beszélget Jézus magában, —
biztosan eljön, tudja a szállásnak bokrait. Megmutatja az éjjelt
nyugalom helyét... Megfogják..., viszik_ kinhalálra..., kereszt
fára. — Milyen nyugtalanná teszik e gondolatok lelkét. — Ti az
éjjel, — néz rá az ót kisérő tizenegyre, — nagyot csalódtok ben
nem! — Szétszaladtok, mint a megvert pásztor Juhai. — Dehogy,
Mester, — szólnak innen is, onnan is a kísérők közül! — Min
denki csalódhatik benned, de én nem! — pattanik fel Péter ön
érzetes szava. — Te, Péter, — mosolyodott el keserűen Jézus,
— mire a kakas hajnalt kukorékol, te háromszor letagadod, hogy
engem ismertéll — Inkább meghalok, Mester, hogy sem meg
tagadjalak! — Nem is felelt ró Jézus; ismerte Péter óllhatatlanságát.
Odaértek a bokrokhoz. Leültek sűrűjébe. — Maradjatok itt,
— szólt a tizenegyhez, — odébb megyek, imádkozom. S Péter
rel, Jánossal és Jakabbal félrevonult. De azok nem bírták soká:
elnyomta őket az álom. — Jézus meg imába kezdett: Szo
morú az én lelkem mindhalálig. Maradjatok itt, vigyázzatok én
velem. — Beljebb húzódott, hogy egyedül lehessen Istennel. —
Milyen egyedül vagyok én, — sóhajtott fel fájdalmában, itt a
három kedves tanítványom, alszik. Amott a többi, akikért éltem;
egg sem sejti, egy sem gondolja, mi sors vár reám. „Atyám! —
mondta panaszosain, — ha lehet múljék el tőlem a szenvedés ke
serű pohara, de legyen meg a te akaratodI“
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Visszament a félálomba merőit háromhoz ’ és a többihez.
Mind aludt, lelkűk is. Keserűen szólt rájuk: — Nem vigyázhat
tok velem egy óráig is? Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kí
sértésbe ne essetek. — Birkózik benne a félelem, fél a haláltól,
verejték gyöngyözik homlokáról, A kisértő, ki egykor a pusztá
ban Ígért neki hatalmat, vagyont, dicsőséget, ha őt imádja, meg
szólal benne: Hagyd itt ezt a kertet , menekülj, fuss, mig
nem késői — Nem, — szólal meg benne a lélek, — kész va
gyok a halálra, ha a testem gyönge, erőtlen is_— Verejtékezve
borul a földre... Végre nyugodtan feláll, látja az Istent, ki meg
mutatta arcát, beleszállt a leikébe, érezte erőt adó lelkét. Vissza
tér nyugalma: „Isten én erőm és bizodalmám!“ — Már nem
fél, lelke nyugalmát megtalálta.
S a tanítványok 1 — Itt a három, amott a többi; viaskodik
bennök az álom a virrasztással. Testűk erőtlenül lehanyatlik,
álomba merülnek. Még Péter is, fogja kardját s alszik mélyen.
De Judás ébren van_ Közeledik. Jézus éber lelke hall
minden neszt. — Lépteket hall_Ä fáklyák, lámpások imbolygó
fénye be-bevilágit a bokrok sötétségébe... Őt keresik, tudja, érzi.
Az a Judás népe.
Közelednek. „Keljetek fel, — rázza fel az alvó tizen
egyet, itt jön az áruló.“ — A félálomból ébredezök ijedten néz
nek szét, a füstölgő fáklyák fénye fegyveresekre világit, a botos
csőcselék kereső, kutató szava mordul a bokrok alján. Elől jön
Judás. — „Akit én megcsókolok, az a Jézus, fogjátok meg azt.*
— Csakugyan Judás. Mikor észrevette Jézust a tizeneggyel, szo
kása szerint megcsókolta, megölelte a szeretet színében: „Békes
ség neked, Mester 1“ — hangzott az áruló szava. — „Csókkal
árulsz el, Judás!“ — Nem felel rá Judás semmit, a fegyveresek
meg Jézusra rohantak, megkötözték, a városba akarták kisérni.
De Péterben feltámadt a Mester iránt való önfeláldozás
szeretete, kardot rántott, vagdalódzott a Jézust körülvevő szol
gák között. Egyiknek levágta fülét. — „Péter, — szólalt meg
Jézus szelíden, — hagyd abba. Hiábavaló! Aki fegyvert ragad,
azzal vész el. Ez az Isten akaratja.“ — Péter kezéből ijedten
hullott ki a kard, eltűnt bátorsága, vert nyáj lett, futott s vele a
tiz — nehogy ők is fogságba jussanak.
A fegyveresek meg vitték a Mestert a főpaphoz. Pétert a
kíváncsiság hajtotta Jézus után: Mi lesz a Mester vége? —
Jánossal mentek ketten Jézus után.
A tárgyalás megindítása. Elhallgattak. Megszólal az egyik:
Mennyire magára maradt Jézus. Egyik se tudott vele virrasztani...
imádkozni_magára hagyták__ meg se védelmezték—
1. A nyugalmat kereső és megtaláló Jéms. Jó volt-e az, hogy
Jézus magára maradt? — Jó. — Bár először fájt Jézusnak. —
Bízott tanítványai állhatatosságában? — Nem! — Bár Péter fogadkozott, hogy meg nem tagadja. S mikor elment vele imádkozni?
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— Elaludt mellette. Pedig hogyan biztatta őket a virrasztásra t
— Vigyázzatok és imádkozzatok... Ott térdel egyedül. — Kit
hiv segítségül ? — Istent. — Hogyan ? — Atyám, ha lehet_
— Mi birkózik benne? — Teste gyengesége. — Az, az, ami a
haláltól fél— Az, aki a pusztában_ Hatalmat ígér neki_Ha
cserébe? — Ót imádja. — Mit sugdoshatott neki ? — Hagyja el
a kertet_Fuss!__ Menekülj!__ De lelke már fölkerült a menny
országba_„Imádság a lélek szárnya, fölviszi a mennyországba."
(Pósa L.) Kész vagyok meghalni. Ott káprádzik szeme előtt
mennyei Atyja képe, nincs már egyedül_Elmúlik a láza, gyön
gyöző verejtéke elapad_ lelke nyugalmát megtalálta_ zsoltárt
suttog szenvedő ajka_: „Isten én erőm és blzodalmam 1“
2. Az álomba merülök és az áruló. A tizenegy meg alszik_
Nyugodtan_Mi nem bántja őket ? — A lelkiismeret. — Erőtlen
a testük, készületlen a lelkűk_Tovább, tovább! Ott jön Judás.
— Miből gondolod? — Előre világit a fáklyák fénye. — Kutat
ják a bokrok alját. Jézus? Meg kiáll. — Mintha azt mondaná:
Itt vagyok! — Fogjatok meg! — Felébreszti az alvókat! —
Keljetek fel, itt az áruló. — S az áruló? Tudta, mit csináljon.
— Megcsókolta_, úgy amint megszokták_ Ez volt a jel. — Rá
is rohantak. S pár pillanat alatt vihették Jézust a főpaphoz.
3. A hösködö Péter, a megveri nyáj. De Péter ? — Kardot
rántott— Igen, úgy álomból ébredten, hirtelen. — Vagdalódzik.
— Sőt? — Egy szolga fülét le is vágja. — Hogy csillapítja le
Jézus a hevcskedó Pétert ? — Dugd vissza kardodat_S Péter ?
— Egyszerre gyáva lesz_ Miért ? — Látja, hogy magára ma
radt_ Eldobja a kardot és elfut_s vele a tiz. — Beteljesedett
Jézus szava: Megverem a pásztort és elszélednek a nyáj juhai_
111.
Begyakorlás. 1. Mi szerezheti meg lelked nyugalmát ?
Ha tudok Istennel együtt lenni. — De ahhoz más is kell_Gon
dolj Jézus esetére... Le kell győznöm a lelkemben élő rosszat_
Igen. — Fáradsággal_Viaskodással. — Mindig sikerül ? — Nem
mindig. — Sokszor az győz felettem. — S akkor? — Nyugtom
nincsen. — Ha meg legyőztem? — Nyugodt vagyok. — Azt
mondja egyik énekünk : „Amíg buzgón imádkozunk, az Istenről
gondolkodunk, S lelkünk szinte belemélyed, Addig nem bánt ez
az élet. Enyhül búja és keserve_ Könnyűvé lesz súlyos terhe_
Szúró tövis élét veszi, lelkünket gond nem epeszti. (Dtuli Ékkv.
26, 2—3.)
2. Mivel győzhetsz minden nyugtalanságon ? Imádsággal. Ha
tudok imádkozni. Ha a szárnyam felvisz az égbe_Aki nem tud
imádkozni, annak hangja itt marad a földön_
3. Káté: A Miatyánk 3. kérése: „Legyen meg a te akara
tod, miképpen a mennyben, úgy itt a földön is.“ (Máté 6 , 10.)
á. Ének:
Mind jő, amit Isten tészen,
Dorgálása nem tesz kárt,
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Bár nyújt keserű pohdrt;
Hát eltűröm, mert vig öröm
Kesébe Istenemnek
Orvossága lelkemnek. (Dtúli Ékkv. 376.)
5. Imádság:
Amíg buzgón imádkozunk,
Az Istenről gondolkozunk,
S lelkünk szinte belemélyed,
Addig nem bánt ez az élet.
Enyhül búja és keserve,
Könnyűvé lesz súlyos terhe;
Szúró tövis élét veszti,
Lelkünket gond nem epeszti.
(Dtúli Ékkv. 26,2—3.)

Elefánty Sándor.

Jézus a főpap előtt.
(Máté 26, 59-68.; Márk 14, 55-65.; Luk. 22, 63-71.;
]án. 18, 19-24.)
Ha az előbbi történetben a gyönge embert látjuk viaskodni
a halál, a szenvedés félelmével, amin győz, felvértezve magát
Isten erejével, addig itt a győzedelmes, tiszta, Isten fia, a király
áll előttünk, teljes méltósággal, kivel szembe milyen erkölcsi törpeségbe sülyedtek a főpap, a tanács. Milyen hamissággal vádol
ják, próbálják azt bizonyítani Jézus ellen, csakhogy bosszújokat
kielégíthessék Jézus ellen; elveszítsék őt.
Cél szentesíti az eszközt: Ha pénzen vettek árulót, vehet
nek hamis tanukat is. Ezeknek bizonyságai alapján, — a törvény
hez alkalmazkodva, — büntethetik ítéletükkel, végeztethetik ki a
helytartó Pilátussal. Ez a tervük s ezt végre is hajtják.
Ezt kell bemutatnom.
Milyen a magát Krisztusnak vslló Jézus? Milyenek a nép
vezérei, akikben a tömeget jellemző vonások megmutatkoznak.
Milyenek a felfogadott tanuk? R felfogadott áruló, a Jézust meg
tagadó? Szembe állítjuk Jézus erkölcsi nagyságát ezeknek erkölcsi
törpeségével.
Rz elmélyítésben megláttatom: miért erkölcsi eszményünk
nekünk a királyi Jézus? Hogyan leszek hozzá hasonló? Hogyan
óvakodom, hogy erkölcsi törpévé ne alacsonyuljak.
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L Vázlat.
I. Előkészítés. 1. Kapcsolat. Milyen lett Jézus a lélek harcá
ban Isten erejével? — Győztes. — Nem félt az elfogatástól, a
szenvedéstől, a haláltól. — 2. Az érdeklődés-keltés tovább szövése.
Megállott Jézus önmagával, a tömeggel szemben is. — Megáll a
bíróság előtt is. — Király, méltóságos. Tiszta, ártatlan. Mégis
milyen bűnt fognak rá? 3. Célkitűzés. Mivel veszítik el?
II. Tárgyalás. R történet elbeszélése. A tárgyalás megindí
tása. 1. Milyen a magát Krisztusnak valló Jézus? 2. Milyenek a
nép vezérei? 3. Milyenek a tanuk?
II I. Begyakorlás. 1 . Ki ezek között az erkölcsi nagyság?
2. Ki a te eszményed? Lehetek-e hozzá hasonló? Mikor válók
törpévé erkölcsileg?
3. Szentir. hely: I. Péter 2, 22.
4. Ének: Szerelmes Jézus, vájjon mit vétettél? (182, 1.)
11. A tanítás.
1. Előkészítés. 1. Kapcsolat. Hol küzködött Jézus önmagá
val? — A kertben. — Milyen gondolatot adott neki a test? —
Menekülj, fuss!_ — Ki állt mellé küzdelmében? — Isten. —
Mivel közeledett hozzá? — Imádsággal. — Az ima megmutatta
Isten arcát. — Az Isten beleheli a maga erejét: Győz önmaga fe
lett. — Legyen meg a te akaratod. — Szembe néz a szenve
déssel. — Lelke nyugalmat talál. — Pedig? — Jött az áruló. —
S vele szembe is? — Nyugodt maradt. — A fegyveresek elhur
colják. Nyugodtan ütteti magát.
2. Az érdeklődés-keltés tovább szövése. Hogy is mondtátok:
mit adott Jézusnak az imádság ereje? — Ngugodalmat. — Azt.
— Bízott önmagában? — Igen. — Istenében? — Mindenek fe
lett. — Hogyan fegyverezte le Pétert? — Aki fegyvert fog,— —
Ellenszegült a fegyvereseknek? — Nem, ment velük. — Mit
érezhetett magában? — Igazam van. — Bűnöm nincs. — Nem
Ítélhetnek el igazságosan. — Hogyan szokták a nyugodt embert
festeni? — Királynak. — Uqy van. — Mivel ékesítik fel? — Pa
lásttal, koronával, pálcával. — Ráillik-e Jézusra ez a szó, »ki
rály“? — Nyugodtan. — Tudtam, hogy ezt mondjátok. Keresse
tek rajta egyéb királyi vonást. — Tiszta a lelke. — Úgy érzi,
nincs benne bűn. — Ez is igaz. — Nem lázitott. — Úgy van.
— Akkor neki is van királyi ruhája? — Mi az? — Ártatlansága,
tisztasága, igazsága. — Elég, gyerekek, ennél szebb öltözete sen
kinek sincseni — Ezt viselte Jézus. — Akkor 6 _király. — Igen.
— Méltóságos_A leikével király, akinek a tekintetét se állta
Judás. — Akinek az igazát nem tudták megcáfolni. — Dehogy
nem, gyerekek! — Valami nagy bűnt fognak rá. — De nem le
heti — szól bele az osztály véleménye. — Tudom. De a ross*
mindenre képes.

3.
CélTcitüeés. Mivel akarják hát az ártatlanság királyát el
veszíteni ?
II. Tárgyalás. Elmondom a történetet. A fegyveresek meg
álltak a fogoly Jézussal a főpap udvarán, ahol a lűz mellé tele
pedtek le, várván a reggelt, amikor Jézust a főpap elé állít
hatják.
És azok, akik Jézust őrizték, csúfolták, ütötték, verték,
mások bekötve szemét, úgy pofozták, gúnyosan kérdezve:
„Találd ki, Krisztus, ki az, aki megütött?“ (Luk. 22., 54-55.,
63-64.) Mindezt a bántalmat Jézus némán tűrte, arra hagyta a
büntetést, aki igazán Ítél.
A főpapok, a tanács olcot kerestek Jézus ellen, hogy meg
ölhessék. Okot nem találtak. Fogadlak hát pénzen hamis tanukat,
akik hazugságot bizonyítsanak rá. Egyik ezt mondts: Jézus
azt mondta: „Le tudom rontani az Istennek a templomát, de har
madnapra felépítem azt.“ — Annyira érezte Jézus a maya iga
zát, hogy a főpap unszolására se felelt semmit a hamis tanú
vallomásra.
Kajafást bántotta, hogy Jézus őt semmibe se veszi, nem
is felel kérdéseire. Magából kikelve türelmetlenül kiáltott Jézusra:
„Az élő Istenre kényszeritelek, mondd: te vagy a Krisztus,
az élő Istennek fia?“ — „Te magad mondtad, — felelt Jézus,—
sőt majd megláttok engemet Isten jobbja felől ülni s eljönni az
ég felhőiben.“ — A tanács tagjai káromkodást láttak e mondás
ban, bedugták fülüket s fennhangon kiáltották: „KáromkodikI
Isten fiának vallja magát 1 Krisztusnak! Nekünk nincs királyunk!“
— A főpap csodálkozó arcot vágott, szakállát tépte, ruháját be
hasogatta, ez volt a mély gyász jele. — „Mit gondol a tanács?“
— kérdé magából kikelve. A tanács egyhangú Ítélete; „Méltó
a halálra!“
ő meg állt ott, mint a vágóhidra szánt bárány, megnémult.
A csőcselék, a pripok, a tanácsbeliek a gúny, a szidalom min
den szavával csúfolták, szidták, leköpték, ütötték, verték. Neki
meg az arca se rándult, könnye se csordult, állt, mint király,
Krisztus, méltósággal a tisztaság, ártatlanság hófehér ruhájában.
A tárgyalás megindítása a gyermek megnyilatkozó érzelmi
skálája szerint. Hogyan gondoltok az elmondottakra? Csúnya
volt. — Miért? — Égy ember ellen annyian összegyűlnek. —
Megkötözik. — Ütik— Verik_Szavait? — Félremagyarázzák. —
S ezt nem ostoba emberek csinálják. Bizony nem, hanem a fő
pap, a vének tanácsa, olyan, mint nálunk 8 z országgyűlés. —
Kik ülnek ott ? — Az ország legokosabb emberei. — Igen. —
S ezek Ítélik el Jézust. Volt-e valami alapja vádjuknak? — Nem
volt. — Miből gondolod ? —• Hogy tanukra volt szükség. —
Tanukra! — gondolkozom hangosan: hát minden vádat tanuk
kal kell bizonyítani. Itt is volt szükség tanukra... Min csodál
koztok hát? — akarom figyelmüket a tanuságtétel hamis voltára
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felhívni. — Mit bizonyít a tanú ? — Az igazat. — Jól mondtátok. — S mit bizonyítottak ezek a tanuk ? — Hamisságot. —
Amit Jézus soha se mondott. — Vagy ha mondott ? -- Máskép
pen értette. (Hivatkozás a testre, melyben Isten lelke lakik, el
rontására, amely harmadnapra feltámad.) Tagadta ezt Jézus? —
Nem. — Belenyugodott? — Azt sem. — Miért nem tette? —
Látta, itt a főpap célja egy: őt halálra Ítéltetni. — Még akkor is?
— Ha igaz ember. — Mennyire királyi Jézus_ Igen, nem felelt
b vádakra. — Kinek nem tetszett ez a néma hallgatás ? — A
főpapnak. — Igen, gyerekek, ők azt a látszatot akarták mutatni,,
hogy Jézust törvényes tanúvallomások alapján ítélték halálra. —
S ó ? Hallgat. — Milyen méltóságos. — Mintha azt mondaná :
Ti törpék, felettem, a király felett akartok ítélkezni? — Szólásra
bírta a főpap Jézust mégis? — Igen. — Mivel? — Az élő Is
ten nevében szólitotta fel. — Ugyan, mire? — Mondja meg:
Krisztus, az élő Isten fia-e ? — Jézus ? — Megmondta: az va
gyok ! — Gondoljátok, milyen elszörnyedés támadt a tanácsban.
Szemük? — Kerekre meredt. — Ajkuk a bámulattól Jézuson fe-^
lejtkezett. — Kezük, mint mikor valaki megijed valami veszede
lemtől? — Ég felé emelkedett. — Egy-egy szenteskedő tanács
béli ? Talán a fülét is bedugta, hogy ne hallja Jézus szavait. —
De Jézus egyebet is mondott ? — Sót meglátjátok, hogy Isten
jobbján ülök az égben. — Ami erre következett, azt csak elképzel
hetitek. Hogyan — Fölugráltak. — Elszörnyedtek_kiáltottak__ •
Egyformát mind ? — Igen, halálra vele. — Káromkodott. — Isten
fiának vallotta magát. — A mi Istenünknek nincs fial — Aztán
egyebet is szoktak csinálni az ilyen emberek, dühükben, mérgük
ben. — Köpdöstek Jézus tiszta arcára. — Pofon ütötték. Pálcá
val verték_Milyen szörnyű, gyerekek, azt ütni__ (várok)__ , aki
gyöngébb, aki nem tud védekezni, nem üt vissza—, aki egymaga
van sok dühössel szemben, aki nem ingerel senkit, nem harag
szik, nem káromkodik, nem jajgat_ Csak, mint a bárány... né
mán tűr.
1. M ilyen a magát K risztusnak valló Jézu s ? — kérdezlek
benneteket. — Király. — Értem, — én is azt mondom. — S za vaiban? — Előkelő. — Az. — Van a szavának fullánkja, mérge,•
mint a főpapoknak? — Nincs. — Nem mondott semmi felesle
geset ? — Nem. — Be is következett az, amit magáról jósolt ?
Be, ott fog ülni az Atyának jobbján. — Miért nem volt szava a
hamis tanukhoz, annyi se, hogy hazudtok? — Mert szóba sem
akart velük állani. — Azok is milyen törpék voltak. — Milyenek
voltak cselekedetei ? — Igazak. — Visszaütött ? — Nem, ő király.
— Rúgott, vágott? -- Azt sem. — Csak állt. — Ó volt ott a
szikla. Azt sem lehet megmozdítani. — ót sem. Ráillik, amit ma
gáról mondott: Istennek fia.
2. Milyenek a nép vozetöi? — Mit gondoltok? — Méltó volt
f főpaphoz, ahogyan viselkedett? — Türelmetlen volt Jézushoz
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Hát még? — Kilátszott, hogy jézust minden áron el akarta Ítélni.
— Tón a hamis tanuk felfogásáról is tudott? — Hogyne! —
Szükség volt a hamis tanukra, mert különben kitűnik jézus ár
tatlansága. — Hogy akarta Jézust mégis szólásra bírni? — Megkérdézte, Isten fia-e vagy sem. — Hogy felelt? „Te mond
tad—“ stb. Miért szaggatta meg a főpap Jézus szavaira ruháját?
-r- Mert Jézus szava káromkodás szerintük — Szerintük nincsen
Istennek fia. — Egy húron pendült az egész tanács. Egyszerre
kiáltották: Méltó a halálra! S ami azután jött?— Az csúnya.—
Méltó egy ország tanácsához? — Nem, — Leköpdösték Jézust,
Mb. — Míg Jézus föléjük emelkedett, mint király, ezek meg? —
Lesülyedtek. — Hogy is mondtuk előbb? — Törpékké lettek. —
Nem termetükre. — Hanem ? — Szivükre, lelkűkre. — Én úgy
mondanám: jellemükre. Jellemtelenek voltak mind. — Azért törpék.
3.
M ilyennek találjátok a fölfogadott tanukat? Azok a kiest
emberek! — Még annál is alsóbbrendüek. — Fizetnek nekik ? —
Hogyne, pénztI Sokat... S cserébe? — Eladják a szavukat. —
Azt is. — Véleményüket... Továbh... Meggyőződésüket... Még
beljebb gondolkodj! — Lelkűket... — Lelkiismeretűket. — Jól fe
jezted ki magadat. Lelkiismeretűket adják el. Szegény, megtévedt
emberek! — Ezért nem szólt hozzájuk egy szót se Jézus. — Nem
találta érdemesnek, hogy feleljen hamis tanúskodásukra_Minek?
— Megvásárolt emberek. — Mint az áliátokat veszik, ki meny
nyit kér a szaváért. Ezek is törpék, jellemtelenek.
111. Begyakorlás. 1. Ki ezek közül az erkölcsi nagyság? Azt
kérdem most m ár: Ki volt itt a legnagyobb ? — Úgy is mond
ják „nagyság“. — Jézus. — Törpeség ? — A tanács, a főpap,
a hamis tanuk. — Jézus szava? — Tiszta. — Cselekedete? —
Igaz. — Élete? — Ártatlan. — Lelke? — Hófehér. — Ilyen
„erkölcsi nagyság“, — vegyítem beszédembe az új szót —, nem
lakhatik a földön_Annak? — Isten mellett a helye. Isten jobb
ján. — Mi ékesíti ? Tisztaság, ártatlanság, igazmondás_De szép
tulajdonságok! S a többiek, akik vele szembeálltak? — Törpék
voltak. — Erkölcsi törpék. Van nekik is díszük ? — Nincs, csak
disztelenségük. — Jellemtelenségük. — Mi lenne az ? — Szavuk
ban hangosak. Cselekedetük hamis. — Mit csinálnak az igazsággal?
— Megölik. — Ilyen disztelenséggel ülhetnek az Isten jobbján ?
— Nem. Nincs helyük az égben. — Csak a sárban. — Es a
hamis tanuk ? — Azok még ezeknél is dísztelenebbek. — Miértf
— Eladták a lelkiismeretüket. — Ez az ember legdrágább kincse.
Pénzért. — Ezek a mocsárban élnek.
2. K i a te erkölcsi eszményed , nagyságod? — kérdem most már.
— Jézus. — Gondoltam, hogy így feleltek. Rokonszenves, — Tele
van a szivetek. Talán inkább csak részvéttel vagytok hozzá bá
natában? — Az is. — De másért is! Tiszta, ártatlan, igaz, —
S amazok ? Bűnösök, hamisak, hazugok. Lelkkiismeretük tisztá
talan. — Lehetsz-e Jézushoz hasonlóvá? — Voltál már tiszt*
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szavaidban ? — Az igazat mondtad, vagy a hamisat ? Mást
mondott a nyelved, mint a kezed? — Kerülhetsz te is jellemtelen emberek közé? — Igen. S ott is? Meg kell állnom, mint
Jézus. — Bizony még ha a fejedet beverik is._ Szólj igazat,
betörik a fejed. — Kinek neveztétek Jézust? — Erkölcsi nagy
ságnak. — Még nagyobbnak ? — Erkölcsi nagyságnak. — Még
annál is nagyobbnak? — Isten fiának. — Hogyan imádkoznál
hozzá ? — Tiszta legyek, igaz, ártatlan. — Pósa bácsi azt
mondja:
„Tiszta, legyek, mint a fehér galamb szárnya,
Harmatgyöngyben fürdő liliom virága,
Mint a leesett hó, mint a napsugárul
3. Szentir. hely: „Bűnt nem tett, álnokságot nem mondott
b szája. Mikor szidták, senkit se szidott és mikor szenvedett,
senkit se fenyegetett; hanem arra hagyta, aki igazságosan ítél.“
(I. Péter 2, 22 -23.)
Énekvers:
Szerelmes Jézus, vájjon mit vétettél ?
Ily Ítéletet mivel érdemeltél ?
Mi bűnt találtak benned és mi vétket,
Kik elitéltek? (Dtúli Ékkv. 182.
Üj dallam. K*ipi: Egyet. Korálkönyve 67.)
(Debreceni énekanyag a III. o. sz.)

Elefánty Sándor.

Péter és Judás.
(Máté 26, 69-75.; 27, 3—9.; Márk 14,66—72.; Luk. 22,54—62.;
Ján. 18, 15-18.; 25-26.)
Az előbbi történet tárgyalása során szó esett az erkölcsileg
lesülyedt főpapról, tanácsról s a két megtévedt tanítványról.
Péter és Judás is erkölcsileg lesülyedtek. Ezek jellemét vizs
gáljuk.
Péternél látjuk a hősködő (lásd a gecsemánéi jeleneteti),
majd kíváncsiskodó, a puszta életét féltő, azért minden hazudozásra képes gyáva ember életét, aki megbánással próbál
segíteni a dolgon. A tárgyalás végén érinteni fogjuk, hogy Pé
terből ember lesz még, hatalommal, isteni erővel teljes, akiben
a Szentlélek ereje mindent megváltoztat. Ez az a kapocs, mely
hez a pünkösd hozzáilleszkedik.
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Judás, a pénzért mindenre képes, kufár, lelketlen, Isten nél
kül éld ember. Aki mikor látja, mit művelt, eldobja az életet
magától, öngyilkos lesz; azt hiszi, ezzel hibáján segít. Nála is
van megbánás, de ez nem javulásra, hanem az élét eldobá
sára viszi.
Péter lelki harca rokonszenvesebb, csak a megbánásig jut
el; első állomás a javulás felé, de nem a végleges. Judásé el
lenszenvesebb, nincs benne megbánás, legfeljebb öngyilkos lesz.
I. Tázlat.
1. Előkészítés. 1. Kapcsolat. Jézus, mint király, erkölcsi
nagyság, eszmény. Király szavaiban, tetteiben, tiszta, ártatlan,
igaz; Isten fia. Milyen a főpap, a tanács, a hamis tanuk? Er
kölcsi törpék, kicsinyek. Mi teszi ókét kicsikké ? — Hamisságuk,
erőszakosak, hazudnak, az igazság, a tisztaság, ártatlanság ellen
küzködnek.
2. Áthajtás a két tanítványra. Már az utolsó vacsoránál is
láttuk a gonosz Judást, meg mikor Jézust a Gecsemánéban elfog
ták. Ki volt az a hősködó tanítvány? — Péter.
3. A két tanítvány jellemének ismert vonásai. Milyen Péter,
mikor erősen fogadkozik Jézusnak? — Hősködó. — Hogyan
mondja? — Ha mindenki megcsal, én ttbenned meg nem csa
latkozom. — így ismeri Jézus ? — Nem. — Mit mond neki mo
solyogva ? — Bizony mondom, Péter, mielőtt a kakas... S mi
kor Jézust elfogták a kertben? — Csakugyan hős? — Igen,
kardjával vagdalkozik. — Minek a jele ez ? — Meg akarja men
teni Jézust. — Hogyan csendesíti le Jézus Pétert ? — Akik fegy
vert fognak_Erre, Péter? — Elfut. — Most is hős? — Nem,
gyáva. — Hazament szülőfalujába ? — Nem, kíváncsian Jézus
utón lopakodott.
Hát Judás ? — Alattomos ember. — Nem állja Jézus te
kintetét. — Mit csinált titokban 1 — Elárulta Jézus alvó helyét.
— Miért? — Hogy elfogják. — ö róla egyebet nem tudnak.
4. Az érdeklődés tovább szövése. Nem különös nektek Péter?
— Egyszer hős, máskor gyáva. — Ki ismerte ilyennek? — Jé
zus. — Meg is mondta_Mielőtt a kakas— Beteljesedik-e Jézus
mondása?
Judásról is szeretnék tudni egyet-mást.
5. Célkitűzés. Mi lett a hósködó Péterrel, meg az áruló
Judással ?
II. Tárgyalás. Elmondom a történetüket, a) Péter. 1. Péter hazudozása. 2. Mit beszélhetett Péternek Jézus szeme? b) Judás
1. Judás árulásának következményei. 2. Megundorodása önma
gától. A lelkiismeret szava. 3. Víziói, vége.
A tárgyalás megindítása. Péter jellemzése: gyávasága, ml
tiazudozásra, Jézus megtagadására vezeti. Bűnbánata. Judás önző;
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ki pénzért mindenre képes, Az önzés következményei: Judás fut
maga elöl, látja az ártatlant, rajta segíteni nem tud, a pénz viszszaadásával sem segít a dolgon.
III. Begyakorlás. 1. Voltam-e én már Péter? 2. Csak pénz
szerzés miatt lehetek Judás ? Másért is vannak Judások. Voltam-e
már Judás? Megválíozhaiik-e Péter? — Hát Judás? 3. Szentir.
hely; Pál kor I., 10. r., 12. v. 4. Káté: III. rész 6. kérése. 5. Énekvers: Dtuli Ékkv. 321, 1.
11. A tanítás.
1. Előkészítés. 1. Kapcsolat. Kinek ismertük Jézust? — Ki
rálynak. — Milyen nagyságnak ismertük? — Erkölcsi nagyság
nak. — Minek mutatta meg királyságát? — Mennyeinek. — Mi
lyen volt szava, cselekedete ? -- Ártatlan, tiszta, nemes. — Miért
élt? — Az igazságért. — Milyenek voltak vele szemben a fő
papok, tanácsbéliek ? — Kicsinyek, törpék. — Mire törekedtek ?
— Hogy Jézust elveszítsék. — Találnak életében gonoszságot?
— Nem. — Van olyan hallgatója, aki hazugságot mondana rá? —
Nincsen. — Mihez folyamodnak hát? — Hamis tanukhoz. —
Mit fizetnek azoknak a tanúskodásért ? — Pénzt. — Mijöket ad
ták el a hamistanuk? — Szavukat, lelkiismeretüket. — így vész
el Jézus.
2. Áthajtás a két tanítványra. Melyik tanítvánnyal találkoz
tunk az utolsó vacsoránál? — Judásssl. — A kertbe menve Pé
terrel. — Mi volt a csúnya Judásnak vacsora! viselkedésében ? —
Nem tiltakozott az árulás ellen. — Mi látszott Péter hősködésé
ből ? — Meg akart halni Jézusért.
3. A két tanítvány jellemének vonásai. — Hogyan fogadkozott Péter, mikor Jézus azt mondta, hogy csalódnak benne? —
Höskődött. — Hogyan ? — Ha mindnyájan
Elhitte Jézus ezt
az üres beszédet ? — Nem. — Mit mondott ismerve Pétert ? —
Mielőtt a kakas_ Hősködését hogyan mutatta ki Péter? — Kardott rántott, stb. — Mivel csendesítette le Jézus Pétert ? — Akik
fegyvert fognak,_ Mi lett e szavakra a hősködö Péterből ? —
Gyáva, aki elfut.
Judás is hősködött ? — Nem, meghúzta magát. — Tekin
tetét ? — Fel se merte emelni Jézusra? — Alattomos, lesüti
a szemét. — Valamit titkol. — Nem igaz ember. — Kiket veze
tett az imádkozó Mesterhez? — Fegyveres katonákat. — Éjjel,
hogy titokban maradjon az emberek előtt.
4. Az érdeklődés tovább szövése. Nem különös nektek Péter ?
Egyszer hős_Nem kíméli életét. — Igen, igen, mert megvág
hatják, szúrhatják a katonák. — Nem fél. — S mikor maga ma
rad a hősködésben ? — Elfut.
5. Célkitűzés. Mi lesz a hősködö Péterrel s az áruló Judással?
II. Tárgyalás. Elmondom a történetet. Kik követték Jézust
elfogatásakor messziről? — János és Péter.

*9

a) Péter, A Jézust kisérő tömegbe került Péter és János. Mi
kor lekisérték Jézust a főpapi udvarba, ismerve Jánost az ajtónálló
leány, besurrantak mind a ketten az udvarba s letelepedtek a tűz
kórul. A tűz lángja rá-rávilágitott a körülülőkre, egy fellobbanó
láng rávilágított Péter arcára is. — „Ugy-e, — villant rá Péterre
egy szolgáló tekintete, — te is a názáretinek vagy a tanítványa ?“
— Hogy mondhatsz már ilyet! — pattant fel önérzetesen Péter
s tovább melegedett a tűznél. A tétlenkedő ácsorgók mi másról
beszélgethettek volna, mint az elfogatás részleteiről. — Egyik
tanítvány még kardot is rántott Mestere védelmére. — Az ám
— szólt bele egy melegedő veres szakállas. — Még Málkusnak
a fülét is levágta a kardja. — Nem sokat ért vele, — szólt bele
egy másik ácsorgó, -- mert a názáreti letetette tanítványával
a kardot. — Biztosan földije lehetett az a hadakozó, vagy ro
kona. — Volt itt az előbb egy galileai beszédű, — néz körül
a melegedő tűznél a veres szakállú. — Ott van ni! — mutatott
rá a tűzfénynél megvilágított halovány Péter arcára, — te vagy
az! — Péter fejét tagadólag rázza. — Csak ne tagadd! — Nem
én vagyok az! — vágta ki Péter konokul. — Mit tagadod? —
nevetett bele a kárörvendök gúnyja, — elárul a beszéded, te is
názáreti tájszólással beszélsz. — Istenemre mondom, összetévesz
tetek engem mással! — Soha se ismertem azt az embert!
Folyt a beszélgetés tovább, közeledett a hajnal. Jézust ott
kínozták, gúnyolta a szolgahad, pár lépésre a melegedő Pétertől.
Valamelyik cseléd megint belekötött Péterbe: Tégedet is
a futók közt láttalak a kertben, csak ne tagadd! — Péter mé
regbe jött s haragosan kiabált, hogyan foghatnak rá ilyen hazug
ságot, soha sem ismertem azt az embert, — mutatott rá a szen
vedő Jézusra. — Nagyot nevettek Péter erőlködésén. — De
kukorékolnak a kakasok_ egyet_kettőt__ hármat__ s vele Péter
lelkében fölébredt a hajnal, a ielkiismerete. önkéntelenül a rá viszszanéző Jézussal akadt össze tekintete (Luk. 22, 61.). Mit mond
hatott Jézus szeme? Mi mehetett végbe Péter lelkében!— Felug
rott, megrázkódolt, heves zokogás tört ki kebeléből: sirt, sirt a
lelke mélyéből, olyan mélyen, olyan fájón, ahogyan csak férfi tud
sírni, ha nagy fájdalom éri_Majd lassan elindult, ki az udvar
ból_ ki, ki innét... messze_ De azok a szemek kisérték— Be
széltek neki... Vájjon mit beszéltek?
b) Judás. Mi lett Judással? — kérdezhetnétek. — M enta
fegyveres tömeggel a főpaphoz. Ott állt a tanács mögött. Meg
bújva. S mikor hallotta a halálos ítéletet, megundorodott maga
magától. Futott, azt hitte, elfuthat a telkiismerete elől. A pénz, a
harminc ezüst pénz, úgy égette a testét, a lelkét— Valami ott
benn, a lelkiísmeret szava felébredt, szólt keményen: Mit tettél?
Elárultad az ártatlan vért! — Tedd jóvá utálatos tettedet. Eredj
a papokhoz. — Itt a pénz, — szórja a pénzt a meglepett papi
Janács asztalára, — nem kell, ártatlan embert, árultam el; eres?«*
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tóétek ót szabadon! — Mi közűnk hozzád? — nevettek a
szeme közé, — ez a te dolgod. — Zavartan haggta ott a pa
pokat. Látta maga előtt a megkötött kezű Mestert, testén az üté
sek, a csúfságok nyomait érezte, úgy fájt az, úgy égette testét
s benn a lelkét. A pénzt eszelősen szétszórta a templomban, azt
hitte, azzal megszabadul a lelkiismeret szavától, a szenvedő ki
rály képétől. De a kép vele ment, előtte lebegett_Nincs nyu
galma tőle, retteg, fél... S egy eszelős pillanatban végez magával,
meghal önkezétől. A papok meg összeszedik az elszórt, gazdátlan
pénzt. Temetőföldet vesznek rajta idegenek temetőjéül.
A tárgyalás megindítása. Mit szól a telketek ehhez a tanít
ványhoz? — Utálatosak. — Talán ilyen kemény szóval ne illessük
őket. — Péter hazudott folyton. — Miért? — Hogy ne bántsák.
Félt. — Mitől? — Hogy Jézus mellé kerül. — Gyáva ember_
Az—. Mindent letagad.
S Judás? — Az se különb. — Na, mégis... Ez nem gyá
vaságból árulja el a Mestert_ — Nem bizony. — Fémért. Azért.
— Szerethette. — Jobban a Mesternél. — De csak meddig ? Mig nem látta árulása következményeit. — Mi lett árulása kö
vetkezménye ? — Jézust elfogták, kínozták, halálra Ítélték. — Ezt
várta Judás ? — Nem.
S most ? — Meg akarja szabadítani
Jézust. Igen. — Tárgyalt is a papokkal, visszament. — Mi lett a
tárgyalás eredménye? — A papok szóba se álltak Judással.
(Feleslegesnek találom úgy Péter, mint Judás jellemével a
legaprólékosabb részletekig való kikérdezést: Mit mondott Péter
először, másodszor, harmadszor_Mert nem ez a lényeges, ha
nem az, hogy fölébred mindegyikben a lelkiismeret szava, az űzi,
hajtja, nyugtalanítja, megbánásra bírja, bűnvallásra, jóvátételre
ösztönzi, de mind a kettőnél elmarad a legfontosabb: A jó útra
lépésnek a hite, igyekezete. Az egyik majd nyolc hét után tér jó útra
(Péter_pünkösd), a másik nem lát maga előtt útat, zsákúlcába ke
rül. Elpusztítja önmagát, a lelkiismerefét. El lehet azt pusztítani ?
1. Péter hazudozása. Mi mindenre volt képes Péter? —
Csak azért, hogy gyáva életét megmentse_Hazudik__ Letagadja,
hogy földije Jézusnak_Tagadja, hogy ő tanítványa lenne__ Soha
se volt a kertbe_Nem ismerte Jézust__ S ekkor kinek a jö
vendölése teljesedik be ? — Jézusé. — Hajnalt kukorékol a kakas.
— Csak a hajnal ébredt a kukorékolásra? — Nem, Péter lelki
ismerete is.
Mi ébresztette fel egészen? (Máté 10, 30—33.) Két szem,
a Jézus szeme, összeakadt Péterével. — De sokat beszélt az a
szempár_
2. Mit beszélhetett Jézus két szeme? — Te hálátlan. — Föl
diái vagy_Galileai— Legkedvesebb tanítványom__ , legelső —
(Ján. 1. 42— 43). Te tettél rólam vallást, hitet_Hallja Péter;
„Te vagy Krisztus, az élő Istennek fia_ (Máté 16, 18.).“ Én is
bizonyságot tettem rólad:_ „Te Péter_és ezen a kősziklán__ “
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(Máté 16, 18.) Péter kőszikla vagy te ? — Nem. — Inkább ho
mok_Futóhomok. — Arra ugyan nem lehet házat épiteni__ Té
gedet kincstárosnak tartottalak (Máté 16, 19.)_ „Neked adom a
mennyország kulcsait_“ Te velem halásztál__ Mit mondtam? —
„Te embereket fogsz halászni.“ (Luk. 6. 10.) Te velem jártál, a
vizeken. Az én erőm tartott a vizeken. (Máté 14, 27—29.) Hogy
elmerültél most, Péteri Ugyan miben ? — R hazugságban... Miért?
— Hogy megmeneküljön Jézus sorsától. — Milyen gyáva
lehetett Péter! De Jézus szeme nemcsak felébresztette Péter múlt
ját. Megrázta egész testét. Valami különös érzés járta át . Sirt.
— Gyerekek, ti is szoktatok sirni? — Ha elveszik a játékunkat.
— Sírunk. — Ha fáj a fejünk ? — Sírunk. — Ha nem kapunk
kedves falatunkból? — Sírunk. — Ä férfi ember már nem sir
minden pillanatban. Annak kemény a szive. Igen, akié kemény.
De az a két szem megpuhitotta a konok Péter szivét... Mást is
beszélt az a két szem ? — Azt, ami legszégyenitőbb egy férfira...
Gyáva vagy! — Az. — De ezt nem csak a két szem mondta
Péternek... Hanem onnan belülről (mutatok a szivemre)..., vissz
hangja támadt. Az is kiabálta benne_ Gyáva! Gyávái — Ha
bedugta a fülét— Hallotta_ Lehunyta a szemét?_ Akkor is
szólt— Futott? — Vele futott a hang is. — A lelkiismeret elől,
hiába, gyerekek, nem lehet elfutni. Elcsendesiteni? — Azt nem
lehet.
A mese szerint — fordulok a mese hasonlatához, ana'ógiaképpen, — a tündérek a kápolna harangját ledobták a tóba,
hogy hangja ne zavarja életüket. S a harang? — Ott is szól,
megszólal_— Mondja a mese. — Igen a lelkiismeret harangját
se lehet eltemetni. Nem lehet elnémítani_Péter meqrázkódik...
— Sirt keservesen. — Valahogy másképp, mint ti... Szégyentől...
— Igen, annyi idegeu előtt, szolgák, cselédek előtt. — S ami a
legfőbb !_Jézus szeme előtt... Mi fakadhatott Péter keblében ?
— Megbánás. — T alán szeretett volna_ Oda borulni Jézus lá
bához_ Újra elmondani: „Te vagy a Krisztus_ Péter könnye
megtisztítja lelkét_De a jóra is ösztönzi__ — Gyerekek, milyen
fájdalmas nyolc hete lehetett az Péternek, mig megkapja a Szentleiket s vele átváltozik más emberré.
b) Judds. 1. Judás árulásának következményei. Judás is gyáva
ságból árulta el a Mestert? — Pénzért. — Szerette a pénzt. —
Ezért mindenre képes. — De mikor látta Jézus halálra itéltetését? — Megborzad. — Mitől? — Ó juttatta ide Jézus!. — Itt
is fölébred a lelkiismeret? — Fel. — Őt is kiséri valaki? — A
lelkiismerete. — Az is. — Más valaki? — Jézus. — Az. — Úgy,
ahogy látta Kajafás előtt_(Felteszem a töviskoszorus Krisztus fő
képét—) összekötve a keze_ Hátán? — Az ütések csíkjai. —
Arcán? —Csorog a vér_ Ütések pirossága. — S ez mind be
szél— Mit? — Te tetted! — Ha lehunyja szemét... Akkor is
látja— Ó se szökhetík el a fájdalom jeleitől...
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2. Megundorodik önmagától. Hogyan próbál magán segíteni?
— Visszaviszi a pénzt... Az áruló harminc ezüstöt. S a papok?
Nem veszik vissza. — Semmi közünk kozzál — mondják. — De sza
badulni akar a pénztől—Elszórja a templomban. — Most is érték neki
a pénz? Drágaság? — Nem. — R lelkiismeret azt mondja: Pénzen
szereztél Mesterednek_ütéseket, verést, halált, kint... Leveheti róla
a fájdalmakat? — Nem bírja. — Kiszabadíthatja Jézust? — Nem.
— Se hatalma, se ereje nincs hozzá...
ő is megbánja hát tettét? — Meg, de kétségbeesik .. El
árultam az igaz vért!
Ki tudja magából dobni a lelkiismeretet? — Nem. — Ki
lophatja, mint a tündérek a harangot? — Nem lehet... Sötét
gondolata támad... Akkor haljak meg én... S vele? — R lelkiismeretem. — Meghalt a teste_ Erőszakosan. — Elvette azt,
amit Isten adott, amit csak 6 vehet el— Meghalt a lelkiismerete?
— Rz él tovább.
III.
Begyakorlás. 1. Voltál te már Péter? Édesanyádhoz?
Édesapádhoz? — Hagytad öcsédet a büntetésben, hogy te meg
menekülj. Gyávaságból nem mondtad meg az igazat. — Hazud
tál ? Letagadtál valamit ?
2. Csak az a Judás, aki pénzért visz téged a rosszba? Rz
árulkodó is legtöbbször Judás. Megváltozhatik-e Péter és Judás?
— Meg. — Megbánja tettét. — Jó útra tér.
3. Szentir. hely: „Azért aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon,
hogy el ne essék.“ (Pál I. kor. 10, 12.)
4. Káté: III. rész, 6. kérés: „És ne vigy minket a kisértetbe.“
5. Énekvers; Eltévedtem, mint a juh. (Dtúli Ékkv. 321. Deb
receni énekanyag a III. osztály számára.)

Elefánty Sándor.

Jézus Pilátus előtt.
(Máté 27. r. Márk 15. r. Luk. 23. r. Ján. 18—19. r.)
Mivel Debrecenben van a Déri-muzeumban Munkácsi ere
deti Ecce homoja, tanításomat megelőző napon az osztályt elve
zetem a múzeumba, hol az Ecce homot észrevétetem a teremben
elhelyezett hét-nyolc kiválóbb alkotás között.
Ahol ez az alkalomszerüség hiányzik, ott a tanító megszerzi
az említett képet reprodukcióban.
A kép szemléletében az irányítást észrevétlenül végzem a
háttérből. Tanulóim kérdésére felelgettek, ami vonatkozhatok a kép
nagyságára, főszereplőire, alkotójára.
A tömeg szemléleténél észrevétetem a jézusi és a főpapi
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pártot. A Jézusért aggódok kozott Magdolnát, kf kezét tördelt*
az áléit Máriát Jánosnak gyámolitó gondosságával, a rettegő arcú
menekülő öreg asszonyt, az ijedt kékruhás fiút, a kép bal hát
terében az aggódó tanítványokat. A főpap felfogadott tömegét:
az üres kiáltozókat, a dühös káromkodókat, fenyegetődző alako
kat, a tömegindulat rendezőit, irányítóit. Az isteni nyugalmu Jé
zust, a királyt. R tétovázó Pilátust, a merev katonákat.
Célom az, hogy most csak egy-egy gondolatot, érzelmi képet
nyissak meg az eredeti alkotás szemlélete közben s ezt eleve
nítse fel a holnap elébük állított reprodukció, ami előtt folyik le
a tanítás.
Erkölcsi és tárgyi célt tűzök ki. Előbb az erkölcsi célt va
lósítom meg, három szempont körül csoportosítva a történetet:
Jézus, a tömeg, Pilátus. E három szereplő cselekedete dombo
rítja ki az erkölcsi nagyságot és törpeséget.
Rz erkölcsi célt nemesítem, öntudatosabbá teszem a tárgyi
cél kidolgozásával, hadd lássa a gyermek a művészi munka meg
születését, gyönyörrel élvezze a forma, szinérzék gazdaságát, mi
a képen uralkodik, a felfogó képesség nemességét, zsenialitását,
mi az erkölcsi érzelmek mélyítéséhez vezet. Ezt a két célt ko
ronázza a tanulság énekkel, szentirási idézettel.
A) Vázlat.
I. Előkészítés. I. Kapcsolat. Jézus sorsa a főpap előtt. A
két megtévedt tanítvány. 2. Hangulat- és érdeklödéskeltés. 3. Cél
kitűzés.
Erkölcsi cél.
II. Tárgyalás. 1. A történet elmondása a kép szemlélete
közben. 2. R szenvedésben is isteni Jézus. 3. R változó hangu
latú tömeg. 4. A tétovázó Pilátus.
Tárgyi cél.
1.
A kép szemlélete közben irányítás, kiegészítés. 2. R kép
színezése, forma nyelve. 3. R művészi kép megalkotása.
III. Beggakorlás. 1. Elmélyítés. Jézus az emberek isteni
eszménye. 2. Hogyan leszek hozzá hasonló? 3. Tanulság ének
ben, szentirási idézetben.
B) A tanitás.
1. Előkészítés. 1. Kapcsolat. Elmondják Jézus ügyének tár
gyalását a főpap előtt s a két megtévedt tanítvány sorsát.
2. Hangulat- és érdeklödéskeltés Jézus további sorsa iránt.
Hol jártunk tegnap ? — R múzeumban. — Mi fogta meg leg-
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jobban a lelketeket ?
Munkácsy kepe. — Mit ábrázolt ? —
Jézust Pilátus előtt. — Azt. — Római nyelven: Eccé homo.
(Felirom) íme, az ember! — Mit éreztetek, mikor a képet nézté
tek ? — Gyönyörűséget. — Mást is. — Hogyan bántak az ár
tatlan Jézussal ? — Igen. — Milyen volt rajta az a sok ember,
tömeg (világositok)? — Durva. — Meg azt is néztük, aki azt
mondta, ami a képre van írva: Ecce homo. — Pilátust.
3.
Célkitűzés. Amit tegnap az eredeti képen szemléltetek,
éreztetek, annak a történetét tanuljuk meg ma. Kiről tanulunk
hát? — Jézusról és Pilátusról. — Hogy jobban elgondolkodja
tok Jézusról, idehoztam az eredeti kép kisebbített alakját (repro
dukció)
II. Tárgyalás.
A) Erkölcsi cél.
1. Elmondom, a történetet a kép szemlélete közben. Itt se
szakaszonként haladok előre.
2. A szenvedésben is Isten Jézus Krisztus. Honnan került
Jézus Pilátushoz? — A főpaptól. — A papok mire szánták? —
Halálra. — Megérdemelte-e Jézus a halált? — Nem, ártatlan
volt. — Végrehajtották rajta a halálos Ítéletet? (Tétováznak.)
Nem tudjátok? Nem bajt Nem hajtották végre, mert a zsidó
nem ölhetett embert. Melyik parancsolat tiltotta az emberölést?
— Ötödik. — Hogyan tiltotta ? — Ne ölj 1 — Miért vitték hát
Pilátushoz Jézust? — Hogy ölesse meg. — Pilátus rögtön vég
rehajtotta a halálos ítéletet ? — Nem, előbb kihallgatta Jézust.
Ott áll a törvényház. Fenn az erkélyen_ — Pilátus és Jé
zus. — Lenn? — A kiabáló emberek. — Tömeg, — érintem az
akarat nélküli emberek magasabb fogalmi jelzését.
Nézzük Jézust. Hogyan látjátok ott állni ? Mint a királyt. —
Igazad van. — Gunyolásul öltöztették fel annak. — Mondd el
öltözetét. Bíbor palástban, korona fején, nádszál összekötözött
kezében. — Arca ? — Komoly. — Látszik rajta a szenvedés ?
— Nem. — Sirás? — Az se. — Könny ? — Nyoma sincs. —
Pedig a szive, lelke ? — Fájhat. — Biztosan. — S a fájdalmat
eltűri. — Pedig ha szúr a tövis, a kiabálók durva káromkodása,
jobban sebezheti lelkét mindennél. — Áll, némán. — így csak
Jézus szenvedett. — Most vallatja Pilátus.
Mit kérdezett Pilátus Jézus vádlóitól? — Mivel vádoljátok
ezt az embert? — Másképpen is mondhatnánk I — Milyen bűn
van Jézusban? — Vagy* Melyik törvény ellen vétett? — I'yenformán gondo’om én is. Mit mondtak a vádolok ? — Félrevezeti
a népet, megtiltja az adófizetést a császárnak, magát Krisztus
nak mondja. — Nagy vádak ezek, gyerekek! — Bizony ez nagy
bűn, ha igaz. Hogy mondanád azt: félrevezeti a népet. — Mást
tanít, mint amit a templomban tanítanak. — Mit tiltott meg Jézus ?
— Az adófizetést. — Kinek? — A császárnak. — A te szüleid
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Is fizetnek adót? — Igen. — Ha nem fizetnének? Eladnák Él
holminkat s abból telne ki flz adó. — Ha meg valaki azt mon
daná a piacon, sok ember elótt, ne fizessetek adót! — Lázltó
lenne. — ügy nevezik, igazad van. — Mi annak a büntetése ?
— Börtön. — Kit láttak hát a zsidók Jézusban? — Lázitót. —
Azt. — Még egy nagu vádat mondtak rá ! — Királynak mondja
magát. — Volt-e a zsidóknak királyuk ? — Nem, császárjuk volt.
De régen királyuk volt. Hires nagy királyuk, mint amilyen Dávid.
De ez az idő elmúlt, Aki ezt az időt akarta volna visszahozni
királlyal együtt, — ez volt a zsidó hazafiak álma, — azt láza
dónak tekintették a császár ellen. — Halál volt a büntetése. —
Rosszlelkü főpapok!_Tudták, miért vádolták Jézust.
Most Pilátus Jézushoz, a vádlotthoz fordult. — Kérdezzé
tek! Csakugyan te vagy a zsidók királya? — Te mondtad, —
felelt Jézus, de az én országom_Meqfelelt minden vádasko
dásra? — Meg. — Földi hatalomért élt Jézus? — Nem. — Földi
királyságra vágyott? — Nem is gondolt rá. — Miért dolgozott?
— Isten országáért Mit gondolt Pilátus ebből a mondásból? —
Hogy ez az ember ártatlan. — Ki is mondta: Mondjad! — Én
semmi bűnt_Ami erre hallatszott, azt mutatja a kép... Hallga
tok. Egyszer csak megszólalnak...
3. A változó hangulatú tömeg. Ott a kiabáló tömeg! — ÄE.
— Nézzétek a Jézussal szembenállókat! ») A fölbéreli tömeg. Ke
zükkel fenyegetódznek. — Szájuk? — Kiabál. — Mit? — Fe
szítsd meg! — Másiké? — Fellázítja a népet. — Még mást is
kiabáltak_Tanít az egész országban. — Mit mutat a tekinte
tük? — Mérget, haragot. — Talán meg is ütnék Jézust, már-már
az látszik, — ha — nézd csak — (mutatok a katona fegyverére)
a katona lándzsája nem védené. — S Jézus? — Hallgat. — Nem
is ember volt ő. — Isten. — Az. — Nyugodt, nem látszott az
arcán semmi. — Csak bízott Istenben.
b) A Jézusért aggódok. Nézzétek csak, a tömegben mást is
látni! Ott a feljáró lépcső mellett egy leány_ Igen, az Mária
Magdolna. — Nézzétek csak! — Tördeli a kezét. — Sir is. —
Kiért? — Jézusért. — Sajnálja, szereti. Ott a bal szélen! — Egy
fehérkendős asszony. — Eldül valaki karjába. — Ki az? Majd
elájul... Ki lehet az? — Mária. - Igen, Jézus édesanyja.
Szegény édesanya! Hogy fájhat a szive, lelke! — Ki van
összekötözve, megcsúfolva? — Fia, akit úgy szeret. Segítene bi
zonyosan rajta! Lehet? — Nem. — Ha odarohanna? — A kato
nák visszalöknék. — A tömeg? — Megütné. — Ki fogja, hogy
el ne ájuljon? — A kedves tanítvány, János. — Hogy fájhat
annak is a lelke! — Akit legjobban szeretett, megcsúfolva. Ni,
ott egy asszony! ölében? — Gyerek. — Arcán? — Ijedtség. —
Előtte a kékruhás fiú kezét nézzétek, meg arcát— Megijedt. —
Mitől? — A kiabálástól is. — Attól is. — Meg? — Szegény Jé
zus látásán.
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S ott hátul a kapuboltok alatt_ Ott is ijedt emberek. —
Kik lehetnek azok? — A tanítványok. — Eltaláltad. — De szo
morú kép! — Miért nem kiabálnak ók is!? Miért nem védik Jé
zust? — Célt érnének? Agyonkiabálnák őket. — Talán még
ők is... (várok) bajba jutnának. — Ott a boltozatos nyílások alatt?
c) A vádolok. A nagyszakállu papok... Kiabálnak? — Nézzétek
csak! — Nem! — Ide is hajolnak, amoda is. — Miért? — Biz
tatják az embereket. — Tán fizettek is nekik. — Meglehet. —
Arra is képesek, csakhogy Jézus elpusztuljon. Aki háttal áll,
hátratett kézzel. — Áz nézi Jézus szenvedését. — Úgy van. —
Van-e még ilyen a képen? — Van. — A lépcsőn is áll egy. —
Hátul többen.
4. A tétovázó Pilátus. Eddig Pilátus hogyan viselkedett Jé
zussal szemben? — Igazat adott neki. — Tovább? — Megijedt
a kiabálóktól. — Meg bizony. — Azért most másképpen akarja
Jézust, kit ártatlannak hisz, megszabadítani, a) Igazat ad Jézus
nak. Hogyan mondta ki az Ítéletet ? — Én semmi bűnt sem ta
lálok benne. — Mikor Horthy Miklós ünnepelte 10 éves kormányzósáoát, raboknak kegyelmezett meg ; szabadon bocsátotta
őket. — Pilátus is igu tett. — Kinek akart megkegyelmezni ?
— Barabásnak. — Úgy gondolta Pilátus: megszavaztatom
a tömeget, s amelyiket akarja, azt bocsátom szabadon. Meg
szabadulok attól, hogy Jézust halálra Ítéljem — Erős aka
ratú volt? Gyönge. — Volt bátoisága szabadon bocsátani Jézust?
— Nem volt. b) Tétovázik. Kikre bízza az ítéletet ? — Az em
berekre. — De milyenekre ? — Akiket a főpapok felfogadtak
Jézus ellen. — Hogyan szólította fel Pilátus a tömeget a válasz
tásra ? — Melyiket kívánjátok, hogy elbocsássam ? -- Szabadon
eresszem, — magyarázzák. — S a tömeg a maga lelkére hall
gatott ? — Nem, a papok szavára. — De gyöngék az emberek,
ha ilyen tömegben, nyájban vannak ! — Hogy lehet őket másra
csábítani_Mint amit__ a lelkűk parancsol. — Azt. — Ki is
kiáltják a papok szavát. Hogyan ? — Bocsásd szabadon Barabást,
Jézust meg feszítsd meg !
S Jézus, az ártatlan bárány, csak állt némán. Milyen
fájdalom lehetett lelkében? — Az, hogy azok Ítélték el, akikkel
jót telt. Gondoljatok csodáira. Akiket a halálból, betegségből
megszabadított, akikkel jót telt. Milyen volt a tömeg Jézushoz?
— Hálátlan. — Mi következett most a szenvedő Jézusra? —
Elmondják az ostorozást, a királyi jelvényekbe való felöltöztetést.
A nép elértette a gúnyolódást. Hogyan üdvözölte Jézust? —
Mint a királyt. — Komolyan? — D 2 hogy, gúnyból. — Azután
a leqcsunyább dolog következett_ Az volt a zsidóknál az utálat
jele— Micsoda ? — Kopdösték, verték, pofozták. S az ártatlanság
báránya? — Tűrte némán. — Szeme sem rebbent, könnye se
csordult_ Azt mondja a biblia szenvedéséről: „_nem fenyegetődzött, hanem ügyét az igazságosan itélőre bízta.“ — Kire? —
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Az Istenre. „Isten megfizet mindenkinek az ö cselekedete sze
rint.“ (E két szeniirási idézetet felirom.) c) Pilátus menteni akarja
magát as ítélet alól. Erős akaratú ember volt Pilátus ? — Gyönge.
— Megijedt. — A tömegtől_Mijét féltette ? — A hatalmát. —
Talán az is járt a fejében, hogy ha Jézust szabadon ereszti, a
dühös főpapok bevádolják a császárnak s mi lesz akkor?— Gon
dolta magában: Inkáb_ (várok, megnyilik-e a gyermekek gon
dolkodása) Jézus vesszen el, mint én... Hogyan akarta most
tisztára mosni magát ? Vizet hozatott_Micsoda érdekeset mon
dott ? — Ártatlan vagyok ez igaz ember vérétől, ám ti lássátok!
— Másképpen is tudnád mondani? — Ti Ítéltétek el, ti vagy
tok az okai, ti vagytok a felelősek, ha ebbőt baj lesz. Talán
még a császár előtt is. — Bizony ott is. — Megértette a nép
Pilátus kézmosásának jelentőségét? — Meg. — A szavát is?
— Azt is. — Mi a jelentősége a kézmosásnak? — Tiszta va
gyok Jézustól, nem én döntöttem bajba. — Ti vagytok a fele
lősek. — S a nép kimondta magára a legszörnyübb szavakat 1—
Az ő vére mi rajtunk és a mi fiainkon. — Értitek ezt gyerekek?
(Ha nem tudnának okoskodni, vezetem őket.) Ha ártatlanul folyik
ki Jézus vére? — Mi vagyunk a bűnösök. — Kit büntessen érte
Isten ? — Minket. — Még tovább! — Gyermekeinket. — Meg
győződött a nép Jézus ártatlanságáról? — Nem. — Akkor nagy
veszedelmet vett magára. Mert az Isten büntet az ártatlanul ki
ontott vérért.
Ezután gyerekek, nem következhetett más,... mint Jézus
halála. — Az. — A tömeg mérge, dühe elérte célját. Barabás
kiszabadult, Jézus meg elindult a Golgotára.
B.) Tárgyi cél.
1. A kép ssemlélete s hőében irányítás, kiegészítés. Miért adta
Munkácsy Mihály festményének ezt a nevet: „Ecce homo,“ „íme,
az ember?“ — Mert azt a pillanatot mutatta, mikor Pilátus ezt
mondta a népnek. — Hol folyt le az ítélkezés? — A törvény
házban. — Igen a törvényszéken.
Kit vettél észre a képen legelőször? — Jézust. — Miről
vehető észre? — összekötve a keze. — Tekintete? — Szomorú.
— Mi mutatja szomorúságát ? — Arca. — De nyugalom is van
rajta. — Azt miről veszed észre? — Bántják, de ő nem sir, nem
káromkodik, néma. — Ha megszólalna Jézus, mit mondana ? —
Én Istenem, ne hagyj e l! — Szépnek találod a képet ? — Annak
is, meg szomorúnak is. — Én is úgy találom. — Mikor először
megnéztétek, meglepődtetek, de még nem_Gyönyörködtünk benne.
— Mi adta a gyönyörűséget ? — Hosszan, sokáig néztük. —
Egy-egy vers, dal egyszeri hallásra is tetszik, de ha sokszór hall
juk, vagy tanítok róla? — Jobban megszeretjük. — Találunk
benne szépségeket. — (Az előbbi tárgyalás során észrevették
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jézus aggódó szeretteit a tömegben, a lármázó, fenyegetődző ala
kokat, a kíváncsiskodókat, a közömböseket, Pilátust katonáival, a
környezetet.) Ugy-e most más szemmel nézitek a képet, mint mi
kor énnélkülem néztétek 1 — Még az alakok is beszélnek. —
Igazán beszélnek? — Igen_Szinte halljuk a hangjukat' — Néz
zetek arcukra! R mérget, haragot Jézus és Pilátus iránt. — A. „Fe
szítsd meg 1“ kiáltását. — Minden alakot megnéztetek, most hát
rább menjetek s hunyorított szemmel nézzétek jól az egészet.
Mit éreztek a kép nézésénél ? — Szomorúságot. — Kit sajnáltok
rajta a legjobban? — Jézust. — Hát még? — Anyját, — Ta~
Hitványait. — Lám, beszél a kép s ti megértitek. De csak ha
gondolkodunk rajta. — Úgy is van az, gyermekek. — így néz
zétek mindig a képeket
2. A kép színezése, formanyelve. Milyen általános szint láttok
a képen ? — Barnát. — Festhette volna Munkácsy Mihály ezt a
képet derült, világos színekkel is 1 (Adom fel, a megtévesztő kér
dést.) — Nem lett volna jó, mert a világos szin örömet fejez ki.
— Ezen a képen pedig ? — Nincs öröm, hanem szomorúság. —
Igazatok van, jól okoskodtok. — Ha szomorúság van a család
ban, hogyan öltözködünk ? — Feketébe, sötét ruhába. — S ha
öröm ért bennünket? — Világosba. — A művész szomorúságot
festett, azért adott sötét alapszint festményének. — Nézzétek Jé
zust. — Mije világit? — A melle és az arca. — Hozzáfűzöm:
fekete hajból. — Ruhája? — Biborszinü. —• Sötét. Pilá!us?Míje
világit? — Ruhája. -- Csak a haja? — Fekete. — Miért? —
Hogy annál jobban kiemelkedjék Jézus arca s Pilátásé. Nézzetek
a két alak mögé. — A falon milyen ajtók? — Sötétek. Ebből a
sötét háttérből jobban kiemelkedik Jézus bíborban, Pilátus fehér
ben. — Máriát mi emeli ki az alakok közül? — Fehér kendője.
— A sok egyforma szinü tömeg alakjait? — A világos kendők.
— Az ölében gyereket tartó asszony mellől hogy kirí az ijedt arcú,
kékruhás inas. — Fönt a képen mi ád világosságot, mintha on
nét ömlene le? — A házak sárga fala. — Meg meg? — Egy
alig látszó kék ég. — Látjátok, sötét a kép, mégis beszél rajta a
sok szin. — És az alakok ? — Mind kivehetők. — Arcuk is ? —
Beszél. — Mennyi mindent!
3. A művészi kép megalkotása. Most már nemcsak megnéz
tétek, hanem meg is láttátok rajta, ami ha szomorú is rajta, de
szép, gyönyörködtető. Azt is tudjátok, hogy ki az alkotója? —
Munkácsy Mihály. — Az. — Hogyan alkotta ezt a művét? —
Ugy-e, nem tudtok rá felelni! Ismeritek Pósa bácsi versét. A kis
növendék címűt, aki hazamegy Pestről vakációra.
Látta Pósa ezt a kis növendéket? — Nem. — Tehát csak
elképzelte. — Talán gyerekkorában őt is igy várták haza. Ki
tudja? — Visszagondolt rá. — Elmosolyodhatott. Majd tollat, pa
pírt vesz elő. Gondolatai csak úgy zsongnak a szivében; írni
Kezd, ir, ir... Egyszerre ott a vers. Maga is gyönyörködik benne.v
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Hát még ti! Így allot a festő is. Hol dolgozik? — A műtermé
ben. — Ki volt műteremben? — Mit láttatok ott? — Elsorolják.
Olvasgatott Munkácsy. A bibliából. — Kire gondolt? — jézusra.
— Arra is. — Meg Pilátusra is. — Elteszi a bibliát. Gondolkozik
rajta, ilyen arccal, ni! (Feltűzöm Munkácsy arcképét. Elhallgatok,
várok! Azt akarom, hogy a művész s a gyerekek közt lelki kap
csolat teremtődjék.) Ez a történet hetekig foglalkoztatja. Ha az
utcán lát egy-egy alakot, aki a képhez illik, azt pár ceruza vo
nással könyvecskéjébe rajzolja. Szombaton ott ül a zsidótemplom
ban, néz és lát, rajzol és gondolkodik. így gyűjtögeti hozzá az
alakokat, arcokat, fejeket. A költő leírta a verset, a festő meg
festi a képet. Papírra felvázolja, amit a lelkében lát: Krisztust
Pilátus előtt. — S aztán? — Vászonra festi. — Igen. — Mennyi
ecset, festék! Még kettős létra is. Aztán keres a képének meg
felelő alakokat, azokat felöltözteti képének megálmodott formáiba.
— Meg tudnád-e festeni ezt a képet? — Nem. — Hát én? —
Tanító bácsi sem. — Elég hát, ha vásznam, ecsetem, festékem
van? — Bizony ahhoz egyéb is kell! — (Gondolkoznak_Megállanak.) Ahoz sok ész, ügyesség kell. — Lángész, gyerekek. Mű
vészi lélek. — Ez volt Munkácsy Mihályban. Boldogok lehetünk,
hogy magyarnak, a mienknek mondhattuk.
III.

Begyakorlás. 1. Elmélyítés. Jézus az emberei isteni esz

ményképe. Ez a kép közelebb viit bennünket Jézushoz? — Közelebb.
— A telketek? — Finomodott. — Mit éreztetek meg Jézusról?
— Mennyit szenvedett. — Kikért ? — Miértünk. — Milyen volt
a szenvedés perceiben? — Isteni. — Az. — Milyen az ember,
még a legerősebb is, ha szenved ? Gondoljatok csak a betegségre!
— Jajgat. — Sir. — Haragos. — Dühös. — Félrebeszél. Ká
romkodik. — Ha teheti üt, rúg. — Jézus meg ? — Ha'lgatott,
mint a bárány. — „Bizony Isten volt ez.“ Mit nem mutatott be
szédében ? — Hiúságot. — Nem akart király lenni. Mit nem mu
tatott ellenségeivel szemben? — Indulatot. — S te, ha meglök
nek? — Visszalököm. — Ha árulkodnak rád? — Én is árulko
dom. — Jézus szerette ellenségeit. — És te? — Gondolkodjál

csak!
Láttatok-e, hallottatok é ilyen tökéletes emberről? — Nem.
Nem is ember volt ő_Isten. — Az. — A múltkor fekete gyász
szalaggal karján jött fel Laci az iskolába. — Meghalt a nagy
mamája. — Milyennek láttátok sz arcát? — Szomorúnak. — Azt
is hallottam róla, azóta kedves nagyon sz édesanyjához, segít neki,
mikor szabad ideje van— gyöngéd, figyelmes. — Pedig a szive_
Fáj. — Lám, Jézust követi. Órá gondol.
2. Hogyan leszel hozzá hasonló? Imre visszaütötte Karit. -Jézus azt mondta, aki téged megdob kővel, dobd vissza kenyér
rel. — Ilus beárulta Idát, mert a könyvét itthon hagyta. — Jézus
a magáét adta volna oda. — Laci nevetett Imre büntetésén. —
Jézus nem örvendett más baján. Pista mindig hazaviszi megmaradt

Uzsonnáját, nem adna Jancsinak. — Feri otthagyta öccsét az ut
casarkon, jöjjön át maga az utón. — Jézus átvezetné öccsét. —
Bár vezetne titeket is_ Ót hívjátok: Jézusom légy velem!
3. Tanulság: a) Szentirási idézet: I. Péter, 2, 23. „Szidalmaztatván, senkit sem szidalmaz, arra hagyja a bosszúállást, aki
igazán itéi.“
b) Énekvers: E szomorú napot. (Dtűli Énekkv. 198.)

Elefánty Sándor.

Jézus a keresztfán.
(Máté 27. r. Márk 15. r. Luk. 23. r. Ján. 19. r.
Azt az erkölcsi ideált, amit láttunk a Kajafás és Pilátus
előtt álló Jézusban, aki az erkölcsi törpékkel szemben is meg
maradt tisztának, ártatlannak, igaznak, látni fogjuk most a ten
ger emberfölötti szenvedésben ts, amelyben még a nagyjellemü
emberek is törpénké sülyednek, aki önzetlen szeretetböl megy a
keresztre, aki a gonosznak mennyei üdvösséget ígér, gondosko
dik szeretteiről, utoljára magát ajánlja Isten oltalmába, kegyel
mébe, mikor utolsót vonaglik már a test, indulóban a lélek a
mennyei Atya hajlékai felé. Ilyet csak Isten fia tehet.
Ha Jézus élete, tanításai, csodái nem hirdetnék égből való
származását, ez az isteni szenvedés prédikálná istenfiúságát,
mit a pogány százados keményen ki is mond: „Bizony, ez igaz
ember és Isten fia volt!“
I. Vázlat.
I. Előkészítés. 1. Kapcsolat. Rz a testi szenvedés és lelki
megpróbáltatás, ami Jézusra várakozott Kajafás és Pilátus után,
itt emelkedik a legmagasabbra. De abban is Isten marad a szen
vedő, aki a kínok óráiban is Üdvözilö, Megváltó. 2. Áthajtás a
történetre. Kész az Ítélet. Viszik az Ártatlant a legcsúfabb halálra,
a keresztre. Ezzel akarják megszégyeníteni. Ebből a szégyenfá
ból lesz a keresztyénség reménységfája, a diadal jelvénye a go
noszság felett. 3. Célkitűzés. Hogyan marad Jézus a kereszt szen
vedése közt is Megváltó, Isten fia ?
II. A tárgyalás. Elmondom a történetet. A tárgyalás meg
indítása. Jézus a szenvedésben is a földre szállt szeretet, aki
1. a rajongó asszonyokat vigasztalja, meglátja jövendő sorsukat;
2. imádkozik kínzóiért, a gúnyolódókért; 3. a megtérőnek menny
országot ígér; 4. gondoskodik anyjáról, legkedvesebb tanítván
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nyáról; 5. utoljára hagyja magát Isten oltalmába, mikor már erőt
len a lelke jótevésre.
III. Begyakorlás. 1. Tudok-e én a szenvedésben önzetlen
lenni? Az az erkölcsi nagysáp, aki a szenvedésben önzetlen
tud lenni. 2. Szentir. hely: I , Péter 2, 24. 3. Énekvers: Sírjon
az ég— (Dtuli Ékkv. 199, 1—3.) 4. Ima. Kovács Sándor Kér.
imádságos könyv. (99-100 1.)
II. A tanítás.
I. Előkészítés. 1, Kapcsolat. Mennyi szenvedést tűrt el ed
dig Jézus. — Gúnyolták. — Csúfolták_ Kinevették, hogy magát
Isten fiának tartja. — Mennyi lelki fájdalom. De testét se kímél
ték_ Nem bizony. Üiötték, verték_Megütötték arcát... Leköpdösték_ Bizony, mindazzal illeték, amit a durva emberek szok
tak csinálni_Utoljára még Pilátus is kigunyoita. Hogyan? —
Királyi ruhába öltöztette_Fejére ? — Koronát tétetett__ — Igaz,
tövisből. — Mit beszélt öltözete ? — Király vagy! — S a gú
nyolódok? — Ügy hajlongtak előtte, mintha igazi király volna.
— Jézus ott is király maradt_— Nyugodt. — Arca ? — Nem
könnyezett_Szája ? — Nem jajgatott. — Ezért mondta Pilátus__
— íme az ember. — Más szóval mondd... — Ez az ártatlan
ság ! — Akiben bűn nincs. — Akinek az országa nem Innenvaló. — Én ott is, — szólok közbe, — többnek látom Jézust,
mint királynak. — Nem csak azért jött a földre, — irányítom gon
dolkozásukat a várt fogalom kimondására, — hanem_ hogy
Megváltó legyen. Ezt vártam. — A Megváltó állt az üvöltő tö
meg előtt. — Akinek meg kell halnia, hogy üdvösségre jussunk.
— Ez az Isten akaratja.
Áthajtás a történetre. Gyermekek, milyen szép cselekedet ez
Jézustól; Meghalni azért a hálátlan, ótet ütlegelő, csúfolódó nép
ért. — Mi mindent nem ád értük ? — Életét. — Fiatal életét. —
Ártatlanságát_— Bűnösnek tartják__ Tisztaságát__ Mi éri cse
rébe? — Kegyetlen Ítélet: Rabló módon ölik meg. Milyen go
noszak voltak itt is azok, akik elitélték: meg akarják szégyeniteni.
—■ Mivel? — Megölik, mint gonosztevőt. — Lám, mi nem úgy
látjuk a keresztfát, mint szégyenfát. — Hanem ? — Mint a sze
retet jelvényét. — Igen. — Aki szeret, az szenved, keresztet
visel—
3.
Célkitűzés. Hogyan marad Jézus a kereszten is a szeretet
megváltója, üdvözítő, Isten fia?
II. Tárgyalás. A szenvedés történetét elmondom. Pénteken reg
gel kilenc óra tájban indult el a szomorú menet a kivégzéshez.
Elől a százados, utána a fegyveresek, Jézus s a két rabló ke
reszttel a vállukon. Mögötte a dúrva katonák, a kárörvendők,
gúnyolódok csúfolódó tömege. Milyen ellentét: benn az ünnepre
készülő Jeruzsálem minden útcáján, házában ünnepi sürgés-forgás#
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a bekövetkezendő egynapi öröm teljessége, Tcünn az ébredő ta
vaszi természet üde zöldje, virágával, mosolyával szerteszét s
ebben a derűs környezetben vonul ez a sötét, szomorú halotti
menet, A tömegben itt-ott egy-egy siró-rivó asszonyfej, aki
magára bűzött kendőjével takargatta el fájdalmas arcát a gúnyo
lódok nevetésétől s a félelemtől, nehogy őt is bántalmazzák.
Már alig bírja jézus keresztjét, leroskad alatta. A százados egy
erős, izmos fertiunak int, aki engedelmesen veszi vállaira a súlyos
keresztet, nem ellenkezik, tudja, vesszózes lenne a vége, ha nem
engedelmeskedik. A varoson kivül szaporodnak a jajongó, rajongó
asszonyok, az itt-ott feltünedező árva tanítványok. Siratják azt,
aki velük jót tett, akinek szájában rossz se termett, aki gyógyí
tott, szeretetet cselekedett. — „Jeruzsálem leányai, — pillantott
rájuk Jézus, elnyomva fajdalmát, könnyeit, — magatokat, gyerme
keiteket, jövendőtöket sirassatok, ne engeml Mert napok jönnek
rátok, melyeken azt mondjatok; Essetek ránk hegyek, halmok
borítsatok be minket! Mert ha ez a sorsa a zöldeiö fának, mi
lesz a szaraz faval?“ (Luk. 23, 29—30.)
(Felmutatom Munkácsy „Golgota“-ját) Ott áll már a keresztfa
s rajta a nagy szenvedő, jobbja, baya felöl a két rabló. A hóhér
elvégezte munkáját. Indul létrájává*. Mit szenved a mi Urunk!
Némán, szó nélkül, mig a másik kettő ordít; jajgat a mérhetet
len fájdalomtól. A kereszt körül a kiváncsi tömeg. A nagypapok
gúnyolódó szava kiáltja túl a szenvedőket: „Itt a templom lerontója, aki azt harmadnapra felepiti; segíts magadoni“ — Azt
mondjak; „Másokat feltámasztott ez“ — s vágott szemével a
nagy szenvedőre. — „Igen, — nézi egy barnaképű farizeus, —
vakokat gyógyított, sántát megigazított 1_“ Megvetően fordította
fejet másrele: Segítsen most magán, ha tud. — „Úgy van!
— kiabálták a köruláliók, — akkor hiszünk benne!“ S a szenvedő
fátyolos tekintete az eget kereste: „Atyám! — szolalt meg tö
redező hangon, — bocsáss meg nekik, — nem tudják_mit csi
nálták,_ nem tudjak_, mit beszélnek !_“
A két rabló szörnyű kínjaiban is hallotta a gúnyolódok sza
vait. Mindent megértettek. Az egyik vadul káromkodva szólt Jé
zushoz : — Szabadíts meg minket is, ha te vagy a Krisztus!“
A másikban azonban, kit a szenvedések már megtörtek, feltámadt
a késői javuias erzese, odaszólt társának: „Nem feled az Istent!
Mi a halált megérdemeltük, de ez a Krisztus semmi rosszat nem
tett!“ „Krisztus, — szólt oda a haldoklás pillanatában, megbánva
minden földi eleiét, — emlékezzél meg énrólam is, ha a te or
szágodba mégy 1“ S a nagy szenvedő ott a kínok igájában is a
megértő, üdvösségét igérö Megváltó. Szelíd, biztató szavával feleit;
„Veiem leszel meg ma az en Atyám országában!“ És a rabló, ki
egy életet rontott meg bűnben, gyermeki boldogsággal húnyta le
szemeit: — Hogyne! vele, a rablovai lesz az Igaz, az Isten fia!_
Ott álltak jézus keresztfája alatt az édesanyja ájuldozva,
10
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öleli, csókolja drága fia keresztjét. Ott a néma János, legkedve
sebbje, akinek merev arca nem mutatja lelke fájdalmát. „Édes
anyám, —- sóhajt a keresztről Jézus — itt a fiad, Jánosi“ Majd
kis vártatva, ahogyan a szenvedés engedte, szólalt meg gyönge
hangja: „János, édesanyám a tied!“ Mit mondhatott volna egye
bet? Megértették mindketten.
Nézzetek az égre. (Irányítás újra a képre.) Elborult. A nap
sötétté változik— A földrengés megrázza Jeruzsálemet, messze
környékét, a templom falai megrepedeznek_Sötétség lesz fényes
nappal. R szenvedő némán imádkozott: „Én Istenem,... miért
hagytál el engemet?“ — Lázas fájdalmában a kért ital se eny
híti kínjait, szenvedését... Érzi a végét_ — „Vége“ — mondja
az elhaló szó— Felpillantanak még egy utolsót a bágyadt sze
mek ; egy mosollyal száll az égbe lelke: „ Atyám, a te kezedbe
adom lelkemetl“ — Aztán lecsukódnak a szemek, elhal a mo
soly az ajkon... Lehajlik a vérző sebekkel megrakott fő... Kiszen
vedett az Ur.
Ott állnak, ülnek, bámulnak némán a fegyveresek. Mi min
dent érezhetett a keményszívű százados, aki annyi szenvedést,
kint látott már, kitör ajkán a bámulat szava: „Bizony ez igaz
ember és Isten fia volt!“
Aztán elszédeleg a kiváncsiak tömege, csak a katonák áll
nak a csöndes Golgotán...
A tárgyalás megindítása. (Arra törekszem a tárgyalás során,
hogy lehetőleg ne részleteződjenek a fájdalmak leírásai. Ezeket
nem soroljuk fel, mert sem nem szépek, sem nem építők, sőt
éppen kíváncsiság-ébresztők, hanem láttasuk meg, hogy a kereszt
kínjaiban is megváltó Jézus, jótevő, jótakaró, üdvösségre vivő
Isten fia.)
Valami szomorút látok szemetekből. — Igen, mi is Jézussal
szenvedtünk. — Ezt éreztem én is. Ti ki is mondtátok. Milyen
nagy szive lehetett neki!_(Próbálom érzelmeiket tételem főrésze
felé, az önfeláldozó szeretet megérzése fe>é terelni.) Igen az! —
tör ki az egyikből: Mikor szenvedett, akkor is vigasztalt. —
Kiket? — kérdezem.
1. A rajongó asszonyok. Rz asszonyokat. — Akik titok
ban követték_Akik titokban siratták... — Úgy-e, csak úgy,
lopva. Igen. — Nem akarták, hogy észrevegye őket a gúnyo
lódó tömeg. — Mivel vigasztalta őket? — Ne őtet sirassák. —
Hanem ? — Magukat. — Fiaikat. — Mert azokra nagyobb szen
vedések jönnek_— Igen, — világositok, — mert eljön Jeru
zsálem pusztulása. — Majd akkor mit kíván minden jeruzsálemi?
— Hogy bár a hegyek omlanának rájuk. — Vagy ? — A halmok
borítsák be őket. — Miért ? — Annyi lesz a szenvedés, a fájda
lom. — Mihez hasonlította magát Jézus? — Zöldelő fához. —
S Jeruzsálem jövőjét ? — Száraz fához. — Mi lesz a száraz fá
val, Jeruzsálemmel? — Elpusztul. (Magyarázplag; zöldet, virfr*
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got, gyümölcsöt nem hoz soha.) Felépül? — Nem. — Újra fő
városuk lesz a zsidóknak? — Soha. — Ma sem az, gyerekek.
— S 6, a zöldélö fa? — Ma is él. — Kik a hívei ? — A ke
resztyének. — Országa? — Istennek országa. — Lám a szen
vedésben is milyen Isten volt. — Szava beteljesült? — Be.
2. Imádkozik kínzóiért, a gúnyolódókért. Kik vették körül ke
resztfáját ? — A tömeg, gúnyolódok, papok. — Akik neki rossz
akarói voltak, akik halálba vitték. — Meghatotta őket Jézus
szenvedése? — Egy csöppet se. — Mulattak kínjain. — Jól
mondtátok. Egy csöpp szeretet se volt szivükben. — De gúny,
csúfolódás? — Annál több. — Egyik mit kivánt a felfeszitett
szenvedőtől? — Hogy építse fel a lerontott templomot. — A
másik ? — Szálljon le a keresztről, akkor elhiszik, hogy Isten
fia. — Volt, aki mit várt tőle? — Hogy magát is feltámasztja,
mint Lázárt. — Bizony ezek hitetlen, durva lelkek voltak. —
S Jézus? — Csak imádkozott. — Nem bántotta lelkét egy-egy
mondásuk, szavuk, gúnyos nevetésük? — Nem. — Megbocsá
tott nekik. — Milyen nagy szó. Nagy szeretet. Sőt. — Arra
kérte az Istent, hogy bocsássa meg szavukat, tettüket_Miért?
— Mert nem tudják, mit tesznek. — Ember meg tudja ezt érteni?
— Nem. — Ezt csak Isten fia tudja megtenni.
3. A megtérönek mennyországot ígér. Kik közt is akadt gúnyoiója? — A rablók közt. — Az egyiket nem törte meg a
szenvedés. Hogyan gúnyolódott? — Ha te vagy a Krisztus_
Mit felelt rá a másik ? — Nem féled az Istent ? — Ezt már
valami— (várok) megtörte. — Micsoda ? — A szenvedés. — Mit
érezhetett akkor már lelkében? — Megbánást. — Bizony, gye
rekek, egy egész életnek minden rosszaságát megbánta. Amit
érzett, ki is mondta_ — Mi megérdemeljük a halált. — Mert?
— Gonosz volt az életünk. — De ez az ártatlanság ? — Semmi
rosszat nem cselekedett. — Gyerekek, én boldog embernek tar
tom ezt a megtért szerencsétlent kínjaiban is. — Miért ? — Mert
jó útra tért a lelke. — Arra bizony. — Látta, hogy csak egy
útitarsa lehet a haldoklásban ? — A Krisztus. — Meg is kérte_
Hogyan? — Emlékezzél meg rólam_ha a te__ S Jézus meg
értette, meg is érezte— — Igen, „öröm van odafönn egy meg
térő bűnösön.“ Talán ez a szegény, nem tudott volna jobban
örülni annak, ha azt mondják neki: Leveszünk a keresztről, élj
tovább, mint annak: „Még ma velem leszel Atyám országábanI“
— Ez a megtérő, megtört lélek... boldogan halt meg. Érezte,
hogy a mennyországba jut. Igen, mert az Isten fia mondta. Mi
csoda nagy szeretet az, aki a szenvedésben is tud vigasztalni,
téríteni, boldogítani. — Az nem ember, Isten.
4. Gondoskodik anyjáról, tanítványáról. Kik sírtak fája tö
vében ? — Anyja. — Mellette ? — János. — Igen, akit legjob
ban szeretett. — Mi járhatta át Jézus lelkét, amikor rájuk esett
tekintete ? — Árván maradt édesanyja. — Senki se védi. — Min-*
*10
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dcnki bántja. De János is árva lesz. Könnyebb a fájdalom, ha
ketten viselik. Mit mond töredezett szavakkal: „Édesanyám, Já
nos a te fiad.“ — Jánosnak ? — János, édesanyám a te édesanyád.
— Mindakettő megértette ezt az utolsót ? — Meg. — Úgy él
tek ketten egymásért, — mondja a biblia.
5.
Utoljára hagyja magát Isten oltalmába. R nagy szenve
dőt csak anyja, tanítványa, néhány rokona gyászolta_Csak? —
Ni, az ég elsötétült. — Olvassátok tovább a képről a gyászoló
kat_ Napfogyatkozás rémitette meg Jeruzsálemet. Földrengés
rázta meg a' vidéket— Az ilyen mindig megrémíti az embereket_
Hogy menekülhettek a csúfondároskodók... Hogy fagyott meg
ajkukon a szó, szivükben a gúnyolódás érzése. Mentették a puszta
életüket_Ni, ott egy! — Talán Judás? Rz, az! — Aki elárulta.
— Fut a vérző fő elől_ Ó meg ott a kereszten_ egyedül_
Panaszkodott is? — Én Istenem_Elhagyta őt az Isten? Nem.
Gyászolt az ég_A földrengés mintha Isten szava lenne... Ti az
én fiamat megöltétek! — Äki lehozta nektek a szeretetet!_
Utolsó szava érzi az utolsó fájdalmakat_ — Vége! — Igen_
mert megy az égbe. — Kihez szól utolsó fohásza ? — Atyjához.
— Mit susog? — Atyám, a te kezedbe adom lelkemet_Aztán__
Elcsendesült örökre.
Kik voltak néms tanúi a szenvedésnek? — A fegyveresek.
— Ott pillant vissza a százados lóhátról_ De sok szenvedést
láthatott, okozhatott másoknak! — flz volt a kenyere. Szóra nyí
lik ajka: Bizony, ez Isten fia volt! Mi adhatta ajkára ezeket
a szavakat? — Az, hogy ö már sok kínszenvedést látott. A két
rabló mit csinált a kereszten? — Jajgatott, káromkodott Az
Isten fia meg? — Tűr, szeret, gyógyít., imádkozik. — Úgy
mondja egyik szép énekünk:... „tengere a szeretetnek, benned
mily gyöngyök teremnek! “ (Énektöredék a 194, 2-ből.)
III.
Begyakorlás. 1. Tudsz-e te a szenvedésben önzetlenül sze
retni? Kérdem tőletek. — Nem igen. — Bizony, nehéz az, gye
rekek. — Mert a fájdalom, mi a szenvedésben elviselhetetlen,
sokszor türelmetlenné tesz bennünket. Mit csinálunk? — Sírunk,
jajgatunk. — Akik ápolnak? — Azok iránt türelmetlenek vagyunk.
— Semmi se jó, amit adnak. — Igen, ilyen a szenvedő ember.
— Van benne valami a Jézus türelmes szeretetéből ? —■ Semmi
sincs. —Csupa önzés a szenvedő ember. — Milyen kicsi, milyen
törpe. — S Jézus? — Milyen nagy! — Milyen nagyságnak ne
veztük? — Erkölcsi nagyságnak. — A százados többnek ne
vezte— Isten fiának. — Ó az erkölcsi eszményünk. — Akihez ha
sonlítani akarunk. — De öt soha se tudjuk elérni.
2. Szentir. hely: „Jézus a mi bűneinket vitte fel testében a
fára, az ó sebeivel gyógyultunk meg.“ (I. Péter 2, 24.)
3. Énekvers: Sírjon az ég, sírjon a föld.
(Saját dallam Kapi Gyulától. Ritmikus korái.)
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á. Ima. a) Nagypénteken.
Üdvözítő jézusom, példám lesz halálod, légy velem, ha egy
koron éltemtől megválók. Ha bűn tőre megsebez, kétség gyötri
lelkem, bánat árja elfedez, te virrassz felettem 1 Ámen. (Kovács
Sándor Kér. imádságoskönyv 99-100.)
b) Nagypénteken.
Föld megindu', gyászt ölt az ég, sir az egész teremtettség,
hogy meghaltál égi Felség 1 Mi is bűnbánó könnyeket hullatunk
koporsód felett, imádandó nagy szeretet! — Átöleljük keresztfá
dat, kél szivünkben mély bünbánat, engeszteld értünk, Atyádat!
Amen. (Sántha K.)

Elefánty Sándor.

Jézus eltemetése.
(Máté 27. r. János 19. r. Márk 15. Luk. 23. r.)
Azok a titkos jézusi tanítványok, akik a hatalomtól, a pa
poktól, Írástudóktól féltek, a kálvária idején megrémülve, elbújva
maradtak, csak a rajongók lopakodó rongyosai, asszonyai tartot
tak ki jézus szomorú útján s keresztje mögött. — Most, hogy
Jézus meghalt, nem ver már a szive, kihűlt a teste, nem árt
senkinek, nem bántja a jeruzsálemi ortodoxiát, farizeusait, szabad
— igy gondolták, — ott lenni eltemetésénél, hogy még utoljára
elbúcsúzzanak Tőle, lássák áldásosztó kezét, szenvedő arcát,
elkísérjék sírjába.
Arímathiai József elhozza Pilátus engedélyét, Nikodémus
drága keneteket hoz aloéból és mirhából, a szegények, a rajon
gók, a Jézusban mindent vesztettek könnyeiket, szivük meleg szeretetét hintik siri szemfedőül, siri vánkosul.
Mennyi jele ez a szeretetnek. Melyik drágább ? — Mind
egyik, mert szeretet adja.
E történetnél felhasználom alkalmi szemléltetóül Feszty
Árpád hármas képét. (Levétel a keresztről, sirbatétel, Jézus sírja.)
Azt a hangulati elemet, mi a három képnek alaptónusa, kihasz
nálom érzelmek mélyítésére, a nagy szeretet felébresztésére, aki
annyit áldozott nekünk bűnös embereknek.
I. Vázlat.
1.
Előkészítés. 1. Kapcsolat. A rajongók, a titkos tanítvá
nyok nem felejtették el halálában sem Jézust. Eddig csak könynyeikkel áldoztak az Igaznak, most gondoskodnak eltemetéséről.
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2. Érdeklődés- és hangulatkeltés a temetés iránt. A két rabló holt
testét a Golgota közös sírja várja. Senkijük sem volt. Jézusról
hívei gondoskodnak. 3. Célkitűzés. Hogyan gondoskodnak elte
metéséről a módosabbak, a szegényebbek ?
II. Tárgyalás. Elmondom a temetést, ahoqyan lefolyt. Arlmathíai József és Nikodémus gondoskodása. A rajongó asszo
nyok a temetésen.
III. Begyakorlás. 1. Mit tudok én vinni Jézus koporsójába ?
Le tudok-e mondani a legkedvesebbről érette ? 2. Mit kér tólem?
— Lelkemet, szivemet. 3 Szentir. helu: Máté 10, 28. v. 4. Ének
vers: Csendes a sir, Jézus a’szik. (206, 1.) Add ide szivedet, na
zárd be hát,„ (Retfungsjubel II. 11.)
II. A tanítás.
1. Előkészítés. 1. Kapcsolat. Ott pihen a Mester a kereszt
fán. — Holtan. — Elvonultak, — mondtátok, — a papok, írástu
dók, gúnyolódok. Mi vitte őket haza ? — A rémölet a napfo
gyatkozástól— A földrengéstől. — Még eqy_Nyuaodtak voltak,
mert meghalt Jézus, ünnepelhettek. — Igen. — Most már? —
Nem féltek tőle. — Hát a rajongó asszonyok, a szegény szerető
szivek? — Ott maradtak az esti szürkületben_— Féltek is.
2. Érdeklödéskeltés a temetés iránt. De bátorságuk is volt.
— Kicsoda? — Az, aki ott függött némán_Legalább láthatják.
— Sokáig nem is maradhat a kereszten. Ni, már a két rablót
leveszik a fáról— Az elitéltek közős sírjába temetik. — Megre
meghetett, szegények szive... Miért ? — Ez a tiszta ártatlanság...
Folytasd csak... — Ott feküdjön a gonoszok temetőjében ? —
Én is igy gondoltam. — De pénzök nincs. — Hoqy engedélyt
fizessenek Pilátusnak, a katonáknak, hogy ideadják a holtat,
hogy ők temethessék el az Igazat. — Csak könnyeztek, csak
zokogtak tehetetlenül. — De ni 1 a szürkület homályából olyan
farizeusforma ruhájú alakok kerülnek elő_ Talán csak nem
akarják ezek a papok megfosztani őket drága halottjuktól? —
Bújnak össze, fázós verebekként, ijedten. — Aqgodalmuk azon
ban lecsillapul, mikor látják, hogy arimathiai József az egyik,
Nikodémusz a másik_Ezek is Jézus tanítványai, titokban. —
Tudták róluk.
3. Célkitűzés. Hogyan gondoskodnak Jézus eltemetéséről
Józsefék s a szegény fájdalmas asszonyok?
II. Tárgyalás. Elmondom a temetés lefolyását. Aramathiai
József elkérte Pilátustól Jézus holttestét. Az megadta az enge
délyt az eltemetésre. A szürkület homályában József lepedőkkel,
pólyákkal elindult a Golgota felé- Nikodémusz, gazdag tanácsbeli,
Jézus másik hive, meg száz fontnyi mirhából, aloéból készült
drága kénetekkel indult ugyanoda.
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Ä katonák látva az engedélyt, odaadták Józsefnek a holt
testet.
A két előkelő férfi s a rajongó asszonyok megértették egy
mást_Néma fájdalommal, síró szemekkel állták körűi a fát s
próbálták levenni a holtat a fáról. (Itt a képe.) Majd lepedőbe
burkolták. Nikodémusz kenőcseivel kenték be a drága testet. Boldog
volt az, aki érinthette a holtat. Majd beillatozva, gyolcslepedőbe
burkolva, pólyákkal lekötve, két rúdon vitték a József űj kösirjába, melyet magának csináltatott.
Ott indul a szomorú menet. (Kép.) A halottvivók merev arca,
utána a gyászoló édesanya, a jajongó asszonyok, a Máriát tá
mogató János, a tanítványok bátrabbja, elől útmutatónak József
megyen, Nikodémusz zárja be a szomorú menetet. Vak sötét este,
csak a lepedő fehérsége, a halott sárga arca, az ég egy-egy
villanása világit néha. — Most már szabadon tör eló a sirás
keblükből, fájdalmasan, panaszosan, hosszan. Nem tilthatja meg
senki. Jeruzsálem otthon örül húsvétiénak.
Már ott is vannak a sírnál. Óvatoson leteszik a holtat a
sirba. Elárasztják utoljára Nikodémusz kenőcseivel, könnyeik árjá
val. Utolsó pillantásuk esik rája_Aztán erős férfi kezek a nyí
lásra gurítjuk a nehéz követ... Eltűnt az Ur. Fájdalmas ének zendül
az el-elcsukló sirások közé.
József és Nikodémusz, végezve dolgukat, szolgáikkal eltűn
nek a vak éjben. De az asszonyok, akik többet vesztettek, mint
József és Nikodémusz, ott sírnak, könnyeznek. Eszükbe jut egyegy kedvesség Jézus életéből... Ez a visszaemlékezés oly jól esik
szivüknek. Azonban nőnek az árnyak, a sötétség lepedője sű
rűbben feketedik a sírra... Előszóinak ők is, hogy vasárnap reg
gel újra itt találkozzanak az Ur sírjánál.
A tárgyalás megindítása. Talán ez a legszomorubb történet
Jézusról— Igen, ott maradt egyedül... a sírban... (Ennél a tör
ténetnél se a részletező tárgyalás és a temetés egymásutánjának
elmondása a fontos, hanem annak észrevétele, hogy a gazdag temetésrendezők s a szegény rajongók tisztességtétele egy volt a
szeretetben, de a gazdag József és Nikodémusz a fölöslegéből
adott, mig a szegények mindenüket odaadták, szivüket, lelkűket,
minden tört reményüket.) Kik gondoskodtak Jézus eltemetéséről?
— József és Nikodémusz. — Meg az asszonyok is. — József és
Nikodémusz mivel áldoztak Mesterüknek? — Drága kénetekkel.
— Halotti öltözettel — S az asszonyok? — Csak könnyeikkel.
— Nem is a szemükből folyt az...? Hanem a lelkűkből, szivük
ből. — Ez volt az 6 mirhájuk, aloéjuk. — A legdrágább. — Mert
másule se volt annál.
A gyöngéd kezek hová temették el Jézust? — József új
sziklasirjába. — Nehéz volt a bucsuzás? — Nehéz. — Nehéz
bizony attól, akit nagyon szeretünk. Sokáig késedelmeskedtek ?
— Nem, mert sötétedett... Ráguritották a követ a sir szájára s
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aztán eloszlottak. — Kik maradlak vissza? — Äz asszonyok.
— Mária. — Mária Magdolna_Salomé__ Mit csináltak a sír
nál ? — Sirdogáltak. — Mi újult fel lelkűkben ? — Jézus élete.
— Mit kapott az egyik Jézustól ? — Kedves szavakat. — R má
sikat talán meggyógyította.
Aztán? — Eloszlottak. — Miben egyeztek meg? — Hogy
vasárnap reggel találkoznak a sírnál.
I l i Begyakorlás. 1. Mit tudsz te vinni a sírban fekvő Jé
zusnak,? Koszorút, virágot szoktunk kedveseink sírjára tenni. Mit
adtak az asszonyok? — Ä legdrágábbat_ Szivüket, lelkűket.
— Ezt kéri tőletek is Jézus. — Hogy is mondtuk az úrvacso
rájáról beszélgetve ? — Benne éljek, bennem éljen.
2. Szentir. hely: „Ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg,
a lelket pedig meg nem ölhetik.“ Máté 10, 28.
3. Énekvers;
a) Csendes a sir, Jézus alszik. (Dtuli Ékkv. 206, 1 )
b) „Add ide szivedet, ne zárd be h á t“ (Rettungsjubel-ból II., 11.)

Elefánty Sándor.

Jézus feltámadása.
(Máté 28. r. Márk 16. r. Luk. 24. r. Ján. 20. r.)
Mióta Jézus szenvedéséről tanítunk és tanulunk, belevittük
azt a megállapítást, hogu Jézus erkölcsi nagyság, eszmény ne
künk gyönge embereknek, aki legyőzve testi gyönqeségeit, Isten
akaratából ment a halálba, mert az erkölcsi ideál meghal az
Igazságért.
Ezután az elgondolások után önként adódik a kérdés tár
gyalásainknak további során, természetes lenne-e az, hogy az Igaz
ság meghalt, eltemették, porrá vált, hogy a hamisság, kiket itt
a főpap, a tanácsbéliek, a farizeusok serege képviselnek, diadalt
üljön az Igazság felett. — önként fog felvetődni a felelet a gyer
mekek leikéből: nem lenne „isteni örök igazság,“ ha ez úgy
maradna.
Tehát „szükségesség“ Jézus feltámadása, fel kellett neki tá
madnia. R lelkünk mélyén ülő igazságérzet, az Isten akarata azt
mondja: „Feltámad az Ur bizonnyal.“ (Pál I. kor. 15., 17.) R fel
támadásba vetett hit szava így egyesül a természet szavával s
így rajzolódik a reménység zöldje egünkre: Feltámadunk
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t. Vázlat.
I. Előkészítés. 1. Kapcsolat a temetéssel. Két napja fekszik
Jézus a sírban. Ellenségei belenyugodtak halálába, de szerettei
nem. Szivük követelte a feltámadást. 2. Áthajtás a feltámadás
szükségességére. Erejük gyönge volt. Isten ereje, akarata jött se
gítségükre. 3. Célkitűzés. Isten akaratát végrehajtja.
II. Tárgyalás. Elmondom a feltámadás történetét. A tárgya
lást megindítom. 1. Az Ur sírjához menő asszonyok. 2. Mária
Magdolna találkozása Jézussal.
III. Begyakorlás. 1. Győz az igazság, ez az Isten akarata*
2. Győztél már te az igazságért? 3. Szentir. hely: Ján. l t , 25.
Ének vers: 214, 1.
II. A tanítás.
1. Előkészítés. 1. Kapcsolat a temetéssel. Ott feküdt Jézus fl
sírban... Már két napja_ Nyugodtan ünnepeltek Jézus rossz
akarói ? — Nyugodtan. — Most már nem kergeti ki a templom
ból az árusokat. Nem fogja szemükbe mondani az igazságot_
Csodáiról ? -- Elhallgatnak. — A húsvéti ünneplő tömeg eloszlik széijel az országban_Egy darabig beszélnek még a csoda
tevő Mesterről_Aztán még az emléke is elmúlik. — De ember
tervez. Isten végez. — Hát a rajongó asszonyok, a sok titkos
tanítvány ? — Hallgatott. — Volt rá okuk_ — Féltek a hata
lomtól... — Titokban összejöttek_ Róla beszélgettek_— Könynueztek is... — Bizony, mert a visszaemlékezés gyászos hajója
előjön a könnyek tengerén a lélek mélységes forrásaiból. — Ama
zok könnyen megnyugodtak Jézus halálában. Emezek? — Nem
tudtak heienyugodni. Ott benn valami (mutatok szivemre) békételenkedett, követelődzőit. Hangja is volt. Ugyan mi, gyerekek?
— Ez nem igazság. Igazatok van. — De mondd csak tovább!
— Jézus ártatlan volt I Tiszta volt! Igaz! — Emlékezzetek csak :
Kinek neveztük Jézust a szenvedésben? — Erkölcsi eszmény
nek. — Isten fiának. — Az nem lehet, — mondta a szivük, —
hogy csak meghaljon. — Sírba temessék. — Porrá váljon. —
Helyesen érzett a telketek. — Az nem lehet. — Lám, a belenemnyugvás szava!
2. Áthajtás a feltámadás szükségességére. Kellett ide már va
lami erő is_Igaz, az Isten ereje. — Legyen meg a te akaratod__ ,
mondta a Gecsemáne kertben Jézus. — Igen, Isten akarata. Mit
mondhatott neki Isten akarata? — Nem maradsz, fiam, a sírban!
Feltámadsz! Akarom! Ez az igazság! — Élni fogsz! Itt és a menny
ben. Ez a gondolat, ez az érzés pihenhetett az asszonyok, a ta
nítványok lelke mélyén is öntudatlanul. Csakhogy? — Mert még
csak maguknak merték kimondani.
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3.
Célkitűzés. Isten azonban akaratát végrehajtja. Feltámaszt}!
az emberek erkölcsi eszményét, a Jézust. Neki királynak kell lenni
fenn a mennyorszáqban! De szép ez még el is gondolni, gyere
kek !Hát még, ha el is mondom. — Mondja el tanitóbácsil Hall
gatjuk L„
II. Tárgyalás. Elmondom a feltámadás történetét. Rz asszo
nyok boldog reménységgel indultak vasárnap virradóra a sirhoz,
hogy ők is beillatositsák a drága hóitat szeretetek jeleivel, össze
adott filléreik árán szerzett kénetekkel. Még sötét volt, mikor el
indultak. Köd borúit az alvó városra, ők meg mentek bátran,
szinte sietve a Golgota felé vivő úton. Kő sebezte meg sötétben
botorkáló lábukat, szemük ködös fátyola el-eltévesztette az utat,
de ők mindezt nem érezték, csak az a tudat hajtotta, boldogította
valamennyit: minden lépéssel közelebb a drága sirhoz, a szeretett
Mesterhez. Vájjon, hogyan menjünk be a sírba? — törte meg
egyhangú lépésűk kopogását Magdolna szava, — a nehéz követ
a mi gyönqe erőnk el nem veheti! Férfi meg nincs itt a közelben,
— aggódott Mária. — Már ide fehérük a sírkő 1 — szólt bána
tosan Salomé. — De nincs a kő a sir száján! — kiáltanak fel
egyszerre, félelemmel vegyes örömmel. — Elguritották 1 — Talán
a papok szolgái jártak ott? — Rz nem leheli Azok lopták volna
el? Dehogy, — mosolyodott el Mária, — tudjátok földrengés
rázta meg Jeruzsálemet. — Igen, igen! a földrengés, — derült
homlokukra a reménység. Ki is járt volna itt az éjjel? — ma
gyarázkodik Salome. — Ott sötétlik, ni, a sir nyitott ajtaja— —
Gyerünk be! — biztatták eqymást. — Mitől félnének? Az fek
szik ott, akit szeretnek, attól nem félnek. Hisz ő volt az életük.
Nincs okuk hát félelemre_Beléptek, de lábuk földbe gyökered
zett az ámulattól. Ragyogó fénuözönben ott ült egy angyal a
sírban, vakitó fehér ruhája, tündöklő tekintete mennyei, Isten kö
vete— Az asszonyok sikitása félelmesen visszhangzott a siri
üregben... — Asszonyok! — nyomta el a sikitás ijedelmét az
angyal, — ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfe
szítettek, eltemettek? Nincs itt! Feltámadt 8z Ur! Itt a helye,
ahol feküdt. Vigyetek örömhírt tanítványainak. — Az ámuló,
sikongó asszonyok hanyatt-homlok futottak ki a siri kriptából—
Hevesen vert a szivük a boldogságtól, lelkűkből eloszlott az
ijedelem s boldogan toppantak be lihegve a busongó tanítványok
hoz. — „Feltámadt az Ur! Feltámadt 1_ Angyal mondta: Nincs
ott az Ur a sirban!“
A tanítványok nem tudtak hová lenni a csodálkozástól. Pé
ter és János elfutottak a sirhoz, bementek, de csak a lepedőket
találták ott, melyben Jézus feküdt. Az angyal már elment. Milyen
édes remények megvalósulása támadt a tanítványok lelkében.
Újra látják az Urat_Eljön__ , újra köztük él. — De Mária Mag
dolna nem tudta elhinni az Ur feltámadását. Szeme káprázott,
keserű könny ült szemében... Elvitte valaki az Urat, — aki őt

meggyógyította, akit 6 szeretett. (Kép). A bánat, a könnyek be«
árnyékolták szemét, elméjét, nem ismerte fel az előtte álló Urat.
Kertésznek nézte. Meg is kérte, hová tette az Urat, mutassa meg,
mert ö elakarja temettetni. Jézus halovány arcán a pillanatnyi
derű fénye villant fel s csak annyit mondott: „MáriaI* —
Egy szóban mennyi boldog valóság, mennyi remény teljesülése
fér ell — „Mester!* — tört elő leikéből az őrömmel vegyes
sirás, felismerve őt. — „Igen, én vagyok, Mária! Elhiszed most
már, hogy feltámadtam.* — Mária csak ölelte, csókolta a szen
vedő Mestert, lábafején piroslott a szögeknek helye. — Majd
Jézus gyöngéden felemelte Máriát: „Eredj, vigy hirt híveim
nek_ Mert felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, as
én Istenemhez és a ti Istenetekhez.* — Mária futott, hogy minél
hamarább hirt vihessen a tanítványoknak a feltámadott Krisztus
ról_Aznap, meg másnap megjelent tanítványainak, akik boldo
gok voltak látásán, örültek, hogy újra ő az életűk.
A tárgyalás megindítása. Milyen szép ez a történet... örül
tök? — Hogyne! — Isten akarata nem haguta Jézust a sirban.
Feltámadt. — Milyen öröm lehetett az a siró-rivó, Jézust kereső
asszonyoknak, Mária Magdolnának_A tanítványoknak. —
1. A» Úrhoz menő asszonyok. Miért mentek az asszonyok a
sirhoz? — Bebalzsamozzák Jézus testét. — Kit találtak ott a
Mester helyett? — Egy angyalt. — Megijedtek tőle? — Hogynet
Mozdulni se tudtak a rémülettől. — Mit vett észre az angyal.9
— Hogy az asszonyok félnek. — Hogyan bátorította őket?
— Ne féljetek, asszonyok. — Nincs itt a Jézus, feltámadott, Is
ten feltámasztotta. — Az. — Ki akarta? — Isten. — Meg az
Igazság is. — Ott mertek maradni a megijedt asszonyok? — De
hogy ! Futottak a boldog hírrel a tanítványokhoz. — S azok ? —
Nem akarták elhinni. Azt hitték, az asszonyok szeme káprádzott.
Hogy bizonyosodtak meg Jézus feltámadásáról? — Kimentek a
sirhoz. S ott? — Csak a lepedőket találták. —
2. Mária Magdolna találkozása Jézussal. Ki maradt vissza
a sírnál? — Mária Magdolna, siratta Jézust. — Ki állt vele
szembe egyszer csak? — Jézus. — Kinek nézte Mária Mag
dolna ? — A kertésznek. — Mire kérte ? — Adja ki neki Jézust,
mert csak ő tudhat róla, hogy ki vitte el. — Erre Jézus... Úgy
szólt hozzá, hogy hangjáról ismerje fel, akivel beszél_— Mária?
— Csakugyan felismerte a hangjáról a Mestért. Boldogan borult
térdre előtte: Mester! Mester 1_Csókolta Jézus szenvedő lábát__
Mivel küldte el a boldog Máriát? — Vigy hirt híveimnek, hogy
feltámasztott az Atya a halálból, élek, a tiétek vagyok to
vábbra is.
III.
Begyakorlás. 1. Győz az igazság, ez az Isten akarata.
Úgy láttátok ?... Igen. Jól van az úgy ? — Jól. — Mert külön
ben a rossz győzne minden jó fölött. Isten fia is győzött. De
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szenvedett is érte sokat. Mi volt Jézus igazsága ? — A tiszta
sága, ártatlansága. Ki segít ezt elérni? — Isten.
2. Harcoltál te már az igazságért ? Szenvedtél te már igaz
ságtalanságot ? — Mi a vége? — Győzelem.
3. Szentir. hely: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki ben
nem hiszen, ha meghal is él az.“ (Ján. 11., 25.)
4. ÉneTcvers:
Az TJr feltámadott. (Dtuli Ékkv. 214.)

Elefánty Sándor.

Jézus mennybemenetele.
(Máté 28. r. Márk 16. r. Luk. 24. r. Apóst. 1.)
Az előbbi tanításban az domborodott ki, hogy Jézusnak fel
kellett támadnia, mert ez az Isten akarata, az igazság győzelmes
ereje, ez a kettő tette szükségessé, természetessé a feltámadást.
Ebből önként következik, hogyha Jézus feltámadott, vele feltá
madt az igazság, az erkölcsi nagyság, tisztaság, ártatlanság élete,
akkor tanításának is fel kell támadnia, tovább kell élnie, hirde
tőkre, terjesztőkre, apostolokra van szüksége, ezeket fel kell sze
relni olyan lelki erővel, ami ezt a munkát elvégzi bennük, dia
dalra viszi. Olyan jelet kell adni a kezükbe, amellyel híveket
gyűjtenek, megalapítják Jézus Krisztus egyházát. Ez a jel lesz a
keresztség, a hívek közösségének külső jegye, mögötte az Isten
lelkének egyesülése a hívekkel.
Ezt az előkészítést végzi el Jézus, míg a földön jár köztük
és velők. A feltámadás bizonyosságának hite már él tanítvá
nyaiban, a hozzávaló ragaszkodás, az érte való áldozatos élet
jelei mutatkoznak.
Erre a lelki előkészítésre nem is volna alkalmasabb hely,
mint a csöndes, kéktavú, a tavaszi virágzásban, zöldelésben oly
bájos Galilea, az ő első iskolája: a Genezáret környéke, ahonnan
távol van a jeruzsálemi gonoszság minden személye, indulata,
de ezt tanácsolja az óvatosság is. A főpapok, a tanács tagjai
tudják, hogy Jézus feltámadott, a sirt őrző katonák mondták el,
azokat hallgattatták el pénzzel, nehogy hire fusson a zsidók kö
zött, vagy Pilátus megtudja. (Máté 28, 11 —15.)
így gondolta el Jézus s mikor mindent befejezett, vissza
mentek Jeruzsálembe, mert az apostoloknak ott kellett bevárniok
a Szentleiket, ott kell újjászületniök, ott kell megalakulnia az első
kér. egyháznak.
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I. Vázlat.
I. Előkészítésül. Kapcsolat. Nemcsak Jézusnak kellett fel
támadnia, hanem a tanításának is. Tanítása hirdetőit kellett elő
készítenie a nagy munkára. A tanítványok lelkében már él az ő
feltámadásának hite, bizonyossága. 2. Az érdeklődés felkeltése. Jé
zus tehát még itt marad a földön. Ezt a lelki előkészítést a csön
des Galileában végzi. Miért? Miféle óvatosság vezette ebben?
.3. Célkitűzés. Hogyan készítette elő Jézus tanítványait az apos
toli munkára? Mivel küldi őket széjjel a világba?
II. Tárgyalás. Elmondom a történetet. Megindítjuk a tár
gyalást. 1. Jézus és az apostolok Galileában. 2. A keresztség
szerzése. 3. Szentségeink. 4. Az elválás és a megdicsőülés.
III. Begyakorlás. 1. Mi is Jézus tanítványai vagyunk.
2. Hisszük a feltámadott és megdicsóült Krisztust. 3. Szentir.
hely: Ján. 4, 2. — 4. Ének vers: Dicsőség az Istennek. (Dtuli
Ékkv. 620.)
11. A tanítás.
1. Előkészítés. 1. Kapcsolat. Feltámadt Jézus... Kiknek az
örömére ? — A tanítványok, hívei örömére. — Máshol is mutat
kozott? — Igen. — Jézussal együtt valami másnak is fel kellett
támadnia... Tanításának. — Mi vott Jézus tanításának lényege?
— Szeresd a te Uradat_ és a te felebarátodat— (Luk. 10, 27.)
Ez az, igen. — Mutatta Jézus élete a szeretetet ? — Hogyne. —
Hogyan ? — Az éhezőnek ?_ Enni adott. — A szomorút ? —
Vigasztalta. —• Az örülővei ? — Tudott örülni. — A betegeket?
— Meggyógyította. — Sőt szeretteiért ? — Meg is halt. — Ilyen
drága életet kell tanítani. — Igen, igen. — Kik leltek legraéltóbbak ennek hirdetésére ? — Csak a tanítványok, mert Jézussal
éltek együtt. — A tanítványok lelke olyan már, mint Jézusé ? —
Nem. — Egymás közt veszekedtek... Irigykedtek. — Veszeked
tek az elsőségen. Mit gondolsz hát a lelkűkről ? — Hogy az
még nem volt alkalmas a munkára. — Azonban egyben már bi
zonyos volt Jézus? — Hittek a feltámadott Jézusban.
2. Az érdeklődés tovább fokozása. Mehetett-e Jézus a feltá
madás után a mennyekbe ? — Nem. — Itt kellett maradni a föl
dön. — Miért? — Hogy itt tanítsa meg a tizenegyet tanitása
folytatására. — Ehhez csöndes hely kellett, gyerekek. — Alkal
mas volt erre Jeruzsálem? — Dehogy, ott a papoktól, a tanács
tól nem volt nyugta. Újra elfoghatták volna Jézust. — Aztán, —
mondom, — más is tudott Jézus feltámadásáról. Akik őrizték_
Az őrök— Igen. — Azok jelentették a feltámadást a tanácsnak.
— A tanács aztán pénzzel arra bírta az őröket: Mondjátok a
zsidóknak, hogy Jézust kilopták tanítványai a sírból s azt mond
ják : feltámadott. Ugyan, hol lehetett az a csöndes hely, ahol ta*

nithatta tanítványait? — Ott, ahol elsó iskolája volt... Galibá
ban. — Melyik tó partján ? — A Genezáretnél. — Milyen ez a
hely tavasszal? — Virágos, zöld. Ege! — Mosolygó kék. —
Lakosai? — Jó emberek. — Nem olyan irigyek, mint Jeruzsá
lemé. — Ide ment Jézus a tizeneggyel.
3.
Célkitűzés. Kérdezhetnétek: Hogyan készítette elő Jézus
a tizenegyet apostoli, kQIdötti munkájukra. Azt mondom el nektek.
II. Tárgyalás. Elmondom a történetet. Mint három év előtt,
most is együtt volt a tizenegy a feltámadott Mesterrel. Ott a
Genezáret környékén szép tavaszi verőfényes, napsütéses hegy
oldalain kinyílt lélekkel hallgatták Jézus szavait. — „Az én ha
talmam teljes a földön és a mennyen, — mondta, — ti vagytok
az én küldötteim, apostolaim. Menjetek el az egész világra, ta
nítsatok minden népeket az én tanításomra s kereszteljétek meg
az Atyának, Fiúnak és a Szentiéleknek nevében. Úgy tanítsátok
az embereket, hogy az én tanításaim szerint éljenek / Szeressék
az Istent és egymást. Aki hisz bennem, a feltámadott Krisztus
ban és megkeresztelkedik, az üdvezül, boldog lesz, aki pedig
nem hiszi az én feltámadásomat, annak elkárhozik a lelke. El
távozom tőletek nem sokára, mégis veletek leszek a világ végéig/
Mikor közeledett az elválás ideje, visszagyalogoltak Jeru
zsálem környékére. Utolsó nap kiment Jézus tanítványaival az
Olajfák hegyére, ahol egykor éjszakáztak s így szólt hozzájuk:
„Én most elmegyek az Atyához, hogy hajlékot készítsek szá
motokra/ (Ján. 14, 12.) „Maradjatok Jeruzsálemben együtt. Nem
sok napok után a Szentlélek eljön tireátok, az sok mindenre meg
fog titeket tanítani és lesztek az én apostolaim Jeruzsálemben,
Zsidóország minden részében, azontúl is a föld végső határáig.
Ne nyugtalankodjék a ti szivetek, bízzatok Istenben, higyjetek
énbennem/
Kimeredő szemmel nézték a fényes arcúvá vált Urat, aki a
dicsőség ragyogó fényében felemelkedett a földről s eltűnt az ég
felhőiben. Könny gyűlt szemükben. Szivükből sírtak. De örültek
is: Megdicsőült az Url Az Atya jobbjára ült. — Könnyeik fátyolán át idegen fehér ruhájú férfiakat látlak ott álldogálni:
— „Ti galileai apostolok, — szóltak, — mért nézitek az eget?
— Jézus elment oda, ahonnan eljön tihozzátok úgy, ahogyan
láttátok felmenni/
Milyen búsan gyalogoltak vissza Jeruzsálembe; hiányzott
közülök a Mester, a feltámadás, az élet. Közösen laktak együtt
egy házban, mindenük közös volt. Imádkoztak mindennap az
asszonyokkal, a húsvét reggeli látogatókkal együtt, várva a meg
ígért Szentlelket.
A történet megbeszélése. Mit éreztek ezután a történet után?
— Szomorúságot. — Elbúcsúzott Jézus az apostoloktól. ígérte,
hogy visszajön?_ — Nem a testével, hanem a leikével lesz

yelük. — Pedig ók? — Test szerint szerették volna gyakran
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látni az Urat.' — S maga helyett mit ígért nekik erősítőül?
— Szenti elket.
1. Jézus aß apostolokkal Galileában. Mig Jézus lenn járt,
mivel erősítette tanítványait? — Velük lesz a világ végéig.
— Hol tanította őket? — Gulileában. — Ott, ahol Jézus meg
kezdte a tanítást. — Mire tanította őket? Tudtok-e még tanítá
sáról? — Fiacskám, szeressétek egymást, Arról ismer meg min
denki, hogy az enyéim vagytok, ha egymást szeretitek. — Mi a z
ő parancsolata? — Szeressetek. — Az. — Kit mindenek felett?
— Istent. — Azután ? — Felebarátainkat. — Hogyan ? Mini ön
magátokat. — Mivel küldte szét a tizenegyet ? — Mindenkit szeretetre tanítsatok. — S akiről látjátok, hogy szeretetben él em
bertársaival ? — Azt kereszteljétek meg_ vízzel_— Kinek a
nevében? — Az Atyának... így lett a megkeresztelt keresztyén.
Ez volt ismertetője a keresztyéneknek_ Lám. — Már egyszer
tanultunk valamilyen jelről, ami emlékeztetett Jézus halálára ?_
Az úrvacsoráról. — Ezt az 6 emlékezetére veszik a keresztyének.
— Úrvacsora, keresztség... Ez a keresztyének jele. A keresztség?
— Azt jelenti, hogy megkereszteltek az Atyának........ . nevében.
Igen, vízzel és Szentlélekkel. — S az úrvacsora? — Emlékez
tet, hogy Jézus meghalt érettünk, bűneinkért... Megtört az ö
teste s kiomlott a vére érettünk... De szép ez. ... Annál is szebb_
Szentséges két jel.
3. Szentségünk. — Jézus rendelése. A keresztséghez fűzött
valamit Jézus ? Hogy csak azt kereszteljék meg, aki hisz a fel
támadott Krisztusban. S aki nem hinne? — Az nem méltó a
keresztségre_Nem is keresztelték meg. Annak kárhozat a vége—
Hát ti hittetek akkor a feltámadott Krisztusban, mikor megke
reszteltek benneteket? — (Csudálkozó arcok néznek reám.) Ti
akkor, adom meg a feleletet, nem hihettetek, mert se beszélni,
se gondolkozni nem tudtatok. — Helyettetek keresztapátok és
keresztanyátok tett hitet a feltámadott Krisztusról. S majd, ha
nagyobbak lesztek, megértitek, akkor ünnepiesen tesztek fogadást,
hitet a feltámadott Krisztusról s akkor éltek először az úrva
csorával.
4. Az elválás és a megdicsőülés. Hová mentek később vissza
Jézusék? — Jeruzsálembe. — Kérdezhetnétek: Miért nem marad
tak Galileában. — Miért nem búcsúzott el ott Jézus a tizenegy
től? — Megmondom, de ti is segítetek a feleletadásban: Jeruzsá
lemben kellett venniök a Szentlelket, ott kellett hirdetni a felfeszitett
és feltámadott Krisztust,— (várok) mert ott feszitették fel és ott
támadt fel harmadnapra. — Helyesen feleltetek. — Tovább fele
lek: Ott kellett híveket szerezni, keresztelni_Ahol legjobban
gyűlölték Jézust. — Ott kellett az első keresztyén egyháznak meg
alakulni... Ahol nem hittek benne. — Ahol üldözték őt_Most
már értitek? — Igen, ott az ellenség között. Azokat kellett ke
resztyénekké tenni. — Mi kellett ehhez? — Erő, bátorság, —
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Hit a feltámadott Krisztusban. Ezt majd elvégzi bennük és velük
a Szentlélek. Itt búcsúzott tőlük. Hogyan? — Megígérte a Szent
lélek eljövetelét. — Azután? — Égbe szállt. — Megdicsöült. —
Milyen maradt a lelkűk? — Fájdalmas. — így éltek együtt, nem
sok napok után várva a Szentlelke!. Imádkoztak.
III.
Begyakorlás. 1. Mi is Jézus tanítványai vagyunk. Sze
retjük egymást. Ez a legelső tanítása. Hogyan mutatom ki otthon
a szeretetemet? — Itt, játék közben? — Tanulás közben? —
Ha az utcán utánam futó rongyos állja utamat? — így vagyok
a Jézus tanítványa. — Istent is szeretem. — Hogyan ? — Sza
vát megfogadom. — Tiszta marad a szavam, a tettem.
2. Hisszük a feltámadott Krisztust. Miért ? — Az igazságért
halt meg. Ez volt az Isten akarata.
3. Hisszük a megdicsöült Krisztust. A feltámadás után az
jöhetett csak_Miért? — Mert Jézus helye ott van az Istennek
jobbján. — Ahonnan ? — Születésekor jött le.
Ha ezt mind hiszitek, akkor vagytok igaz hívei Jézusnak,
keresztyének.
4. Szentir. hely: „Az én Atyámnak házában sok hajlék van,
elmegyek, hogy megkészitsem nektek a helyet.“ (Ján. 14., 2.)
5. Énekvers:
Dicsőség az Istennek,
S béke itt lenn mindennek1.
Oh, mert a mi szent Urunk,
Akinek ma hódolunk,
Föl az égbe emelkedett:
Erőt vett a halálon,
A poklon is immáron,
S megváltó az embereket. (Dtuli Ékkv. 620.)
(Dallama: Kapi Gyula Egyet. Korái,tönyv 220., Dicsérjük
az Urat. Nyíregyházi enekanyag a III. o. sz.)

Elefánty Sándor.

A Szentlélek kitöltése.
(Apóst. csel. 2. r.)
Ezek a jézusi történetek, a jeruzsálemi bevonulástól eddig,
szervesen kapcsolódnak egymáshoz, mint az ok az okozattal.
Meghal Jézus az igazságért, feltámad, hogy az isteni igazság
győzzön, hogy a benne hívőknek bizonysága legyen. Itt jár fel
támadása után tanítványai között, hogy előkészítse őket jövendő
küldetésükre s most itt a pünkösd, eljön a Szentlélek ajándéka,
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hogy az egyakaratú gyönge tanítványokat erősítse, bátorítsa a
munka elvégzésére. Míg Jézus a magvető munkáját végezte há
rom éven át, az apostolok az aratók, a magot, az első kér. gyü
lekezetét, betakarítják Isten csűrébe ép a zsidó aratási ünnepen.
Az apostolok megalakítják 8z első kér. egyházat.
Ez a történet külső része. Belső része: Az isteni akarat
lelke, a Szentlélek betör az apostolok lélek, tudat alatti mélysé
geibe', újjászüli a kishitű, akarat nélkül való apostolokat, egyakaratra, egy cselekvésre viszi őket: „hirdetni a feltámadott
Krisztust, az ő tanításait, Isten országa közösségét megteremteni
itt a földön.“
I. Vázlat.
I. Előkészítés. 1. Kapcsolat. Már Jézus megmondotta Isten ter
v é t: „Rz Atya elküldi rátok Ígéretét.“ — „S lesztek nekem apos
tolaim a föld végső határáig.“ (Luk. 24, 49.) Aratók lesztek, akik
betakarítjátok az én termésemet Isten csűrébe, a zsidók aratási
ünnepén, pünkösdkor. 2. Pünkösdi környezet Jeruzsálemben. Arató
ünnep. A világ minden zsidója ott áldozik. T enger nép az utcá
kon, a templom körül, a világ minden nyelve ott zsong, ott kiabál
Isten dicsőítésében felolvadva. 3. A tizenkettő lelke a pünkösdi
forgatagban. Ülnek, bezárkózva, szomorúságban: Nincs itt a Mes
ter! Egyek a félelemben, tehetetlenül várják, amit Jézus meg
ígért. 4. Célkitűzés. Mi hiányzik a tizenkettőnél ? — Egy akarat.
Valami erének kellett eljönnie, kogy ezt „a sok népet egy hitre,
egy akaratra vigye.“ El is jött Isten lelke. Elmondom.
II. Tárgyalás. A Szentlélek eljövetele. A tárgyalás megindí
tása. 1. Egyakaretú lesz mind a tizenkettő. 2. A csufolódókat,
csodáikozókat magúkba szállásra késztetik. 3. Az igazságot Jé
zusról a zsidók szemébe mondják. 4. A megzavarodott tömeg
szivében megkeseredik, megtér, megkeresztelkedik. 5. Az egynkaratú gyülekezet hirdeti az evangéliomot, egy a szeretetben,
egy az úrvacsorában, egy a közösségben.
III. Begyakorlás. l . Munkálkodik e ma a Szentlélek ? (Szük
ség nektek_Ján. 3, 7.) Megérintett-e már téged a Szentlélek
szele? Esetek. 3. Szcntir. hely: Luk. 11, 13. v. 4. Énekvers: 236.
11. A tanítás.
1. Előkészítés. 1. Kapcsolat. Milyen Ígéret beteljesedését vár
ták az apostolok ? — A szentlélek elküldését_ — A zsidók
pünkösd ünnepe közeledett. Ilyenkor áldozott minden zsidó em
ber terméséből a jeruzsálemi templomban. Hogyan ment az? —
El tudjátok-e gondolni? — Elégették az oltáron azt, ki mit ho
zott : búzát, gabonát, állatai javát. Kinek áldoztak ? — Istennek.
A teremtő jóságát megillette ez az áldozat. Vájjon aratni fog-1
11
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nak-e a tanítványok ?, (Kérdő tekintetek.) Megint kérdéssel fele*
lek kérdő tekintetekre: Ha a tanítványokat aratóknak, mondtam,
mi lehetett Jézus? (A gyermek az aratás és arató kapcsolatából
megtalálja a magvető és a mag fogalmi kifejezését.) — Magvető.
Én is azt hiszem. Milyen magot vethetett, hinthetett el Jézus
három éven át ? (Evvel a két utolsó szóval még közelebb jutnak
a mag megnevezéséhez.) Tanításait. — Isten igéjét. — Ugyan,
el tudnád-e mondani Jézus tanításait röviden ? — Szeresd a te
Uradat—, felebarátodat, mint— — Hová hulltak a magvak ? —
A hallgatók leikébe. — Igen, ott benn érlelődött. — Most itt a
pünkösd_Aratnak a tanítványok. Csűrbe takarnak. (Csupa meg
nem értett, meg nem magyarázott szavak, mi mellett most elsu
hanok, majd a tanítás során megérlelődik a megértésre.) Csak
hogy ehhez a betakarításhoz emberi szó nem elég. Lelki erő kell
hozzá. Még pedig Istené. — Szentlélek.
2.
Pünkösdi környezet Jeruzsálemben. — Ki látott már
aratási ünnepet ? — Elmondják. — Én is mutatok egyet, itt a
képe. (Felteszem a vall.- és Sfözokt. min. ilyen nevű kiadványát.)
Beszélni kezdenek: Ott a gazda a tornácon_ Családja is_ Itt
az arató lányok_ Az aratás vezetője— Leveszi kalapját.— Há
lát ad a gazdának_ Koszorúval kedveskednek a gazdának_
Hátul látszanak a terméssel megrakott szekerek_ Hozzák a
csűrbe a magot— A gazda csűrébe... (Elteszem a képet. Most
a kép emlékei dolgoznak a gyermeki elmében, könnyű lesz ana
lóg esetekbe állítani történetünket s az előbb elejtett szavakat
analógiával megvilágítani.) Ilyen ünnepe volt a zsidóknak a pün
kösd. El is jött minden zsidó. — Ugyan honnét? — Zsidóor
szágból, — mondják. De máshol is laktak, — mondom, — Gö
rögországban, Rómában, Spanyolországban, Kisázsiában, Afriká
ban, Egyiptomban s azon a sok szigeten, ami a Földközi tenger
ben van. (Rajzzal magyarázok.) Ez a sok zsidó egy gazdát is
mert_(Várok.) Istent! — mondják örömmel. — Úgy van. —
Egy tornácon adta le aratási koszorúját__ Jeruzsálemben. Hogyan
adta le ? — Elégette áldozatát az Ur oltárán. (Mutatok a rajzra.
Színes krétával húzott vonalakkal jelölőm meg az egy cél, —
Jeruzsálem felé haladó hajókat, karavánokat, búcsúsokat.) Mind
egy helyre utazik_Jeruzsálembe__ Egyik? (Mutatom a jeleket:
hajó, teve, utasok képét a rajzon.) — Hajón. — A másik ? —
Tevén. — A szegényebbje ? — Gyalog. — Mennyi népség le
hetett akkor Jeruzsálemben! — Mint egy nagy vásár— Annál is
nagyobb. — Megismerni az idegent ? — Hogyne! — Öltözetük?
— Tarka. — (Részletezés.) Hát a beszédjük? — Hát még az!
— Egyik görögül, a másik latinul beszél slb. — S az mind a
templom körül nyüzsög, tolakszik, hogy minél hamarább áldoz
hasson_És? — Indulhasson haza. — Milyen lárma lehetett ott!
Bizony gyerekek, amellett kihallatszik az áldozásnál a templomi
ének, a zsoltárok hangja, kürtje, sípja, a nép ujjongása. Igazatok
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van ! Öröme volt a zsidóknak a pünkösd- — örömükben vigadtak,
daloltak, kiáltoztak.
3. A tizenkettő a pünkösdi forgalomban. S a tizenkettő ? —
Ül, bezárkózva. — Várták a Szentlelket. — Miért nem örülnek
ók is ? — Elment örömük, a Jézus. — Én azt hiszem, a bátor
ságuk is. — El bizony. — Mert nem mernének kimenni az ut
cára. Már a tizedik napja vannak igy együtt. — Vájjon egy az
akaratuk ? — Dehogy. — Gondoljatok csak vissza Gecsemánéra_
Judás? — Elárulta. — Péter? — Esküvel tagadta meg, hogy
nem ismerte Jézust. — Tamás meg, nem hitte el, hogy Jézus
feltámadt. Volt köztük o'yan is, aki léleknek látta a Mestert
(Luk. 24, 37.), csak akkor hitte el, hogy Jézus áll előtte, mikor
enni kért. (Luk. 24, 42—43,) Láttátok ilyen félénk volt ez mind.
Künn ujjong 8Z ünneplő nép... Ók meg se mernek mozdulni_
Nem éreztetek, gyerekek, valami olyat, hogy valamikor futni sze
retnétek és nem tudtok? Kiáltanánk s nem jön hang a szánkra...
Tehetetlenek vagyunk.
4. Célkitűzés. Mi kellene ennek a bátortalan, tehetetlen ti
zenkettőnek? — Kicserélni a lelkét. — Nagyszerűen eltaláltad. —
Milyen lélekkel cserélnéd ki? — A bátorság leikével. — Szóval
új lélekkel cseré’néd ki_ Ugy-e, mindegyikbe egyformát tennél?
—Azt. — Akkor cgyakaratúak lennétek. Akkor kinyitnák az aj
tókat_Mondd csak tovább! — Kimennének. És? Tanítanák az
embereket_
Ezt a bátorság lelkét ti nem adhatnátok nekik_ Csak az
Isten. — Hogy hívják az ö lelkét? — Szentlélek. — El is jött.
— Elmondom.
27. Tárgijalás. Elmondom a Szentlélek eljövetelét. Pünkösd
kor egy akarattal ült együtt a tizenkét apostol. Várták a Szent
lelket. Egyszer csak az égből nagy hirtelenséggel, az egész házat
betöltő, zúgó szélnek zendülése hallatszott. Érezték, hogy Szent
lélekkel teltek meg. (Wangemann képét mutatom fel.) — Ott lo
bogott fejük föiött a kettős tüzes nyelv, a lelkesedés pirossága
ült ki arcukra, ragyogott a szemük. Úgy érezték, villámütés érte
őket. Mintha valaki a lelkűkbe tört volna be (a tudat alól), az
szólna, kiáltana, maga az Isten, hogy nyissanak ajtót, ablakot,
menjenek a pünkösdi tömeg elé félelem nélkül, hirdessék a fel
támadott Krisztust.
S ez az erő lelkiismeretűket kényszeríti a cselekvésre, egy
akarattal vannak. Már kinn is vannak, ott a templom előtt. Meg
jelenésük megállítja a lármát, a zajt, elhallgat az idegen zagyva
beszéd, amikor meglálják, meghallják a tizenkettőt, a Szentlélek
lobogó tüzességgel ékesen, a lelkesedés tüzes beszédével ajku
kon. Mondom: minden megállt, mint a rossz óra. „Megzavarodának.“ Mind a tizenkettőre nézett, azt hallgatta, megértette, ha
ezer nyelven beszéltek is légyen; ó hozzájuk is betört a Szent
lélek. A lelkesedés szóra nyitja ajkukat: Hogy lehet az, hogy*
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e galileaiak beszédjéből megértjük Isten nagyságos dolgait, ha
más nyelven beszélünk is. — Most teljesült be Isten Ígérete, —
kiáltott a tömegbe Péter, — kitöltők az én lelkemböl mindenkire.
Äz ö lelke beszél belőlünk: Ti nem olyan régen Jézust keresztre
feszítettétek, de Isten őt feltámasztotta, jobbjára ültette, Úrrá, ki
rállyá tette. — Ó küldte el ránk az Atya lelkét, amint hallottátok
és láttátok. Ezt a bátor beszédet nem zavarta meg egy közbe
kiáltás se. Máskor tán kövek repültek volna a vakmerő beszélő
felé, mint egykor Jézus felé. Most Péter szava lelkűkbe tört be.
Megszólalt a tömeg lelkiismerete. — Mit csináljunk? — Térjetek
meg és keresztelkedjetek meg ! — szól a Szentlélek szava Péter
ajkán — s ti is vesztek Szentleiket. S a tömeg megmozdult alá
zatosan, keresztvíz alá hajtja fejét, beengedte leikébe a Szentlei
ket. Háromezer ember lett keresztyénné. Ez volt az első keresz
tyén gyülekezet.
Azután az új keresztyének elszéledtek otthonukba, családjukba,
szülőföldjükre s ott hirdették a felfeszitett és feltámadt Krisztust.
Szeretőiben éltek együtt, mindenük közös volt.
A tárgyalás megindítása. (Várok.) — Milyen szép volt— Mi
fogta meg a sziveteket? — Péter bátorsága. — Milyen gyáva
volt az a sok ember. — A tömegre gondolsz? (Adom meg a
fogalomnak helyes szavát.) Arra. — Én nem gyávaságnak ne
vezném. — Valami olyannak, mint mikor ti hetekig nem készültök
leckéitekre s összeszidna tanítótok. Magunk előtt szégyeljük ma
gunkat Olyat érzett a tömeg is. S az akkor nem meri kimondani
szégyenét... Hallgat.
1. EgyaJcaratu lesz mind a tizenkettő. Hogyan jött el a Szent
lélek, mit mond a biblia? — Sebes zúgó szélnek hangján. —
Igen a szél zúgását halljuk (indítok mélyebb elgondolásra), de
nem tudjuk, honnét jön és hová megy. — A tizenkettő se tudta,
honnan jön ? — Az Atyától. — S hová ment ? — A lelkűkbe.
— Szelíden jött? — Nem, betört Mintha azt mondta volna,—
világositok, — én élek most már tebenned! — Hogy képzelte el
ezt a kép festője? — Mutatok a képre. — Tüzes nyelv ül a ti
zenkettő feje fölött. — Arcuk piros. — Szemük? — Tüzes. —
Karjuk ? — Kinyitja a bezárt ajtót, ablakot. — Lábuk ? — El
indul a tömegbe. — Van-e most köztük megtagadó ? — Áruló ?
— Kételkedő ? — Nincs. — Egyakarattal mennek, állnak a tö
meg előtt.
2. A csúfolkodókaf, a csodálkozóbát magukba szállásra kész
tetik. — Feltünt-e a sok idegennek a tizenkettő? — Hogyne. —
Volt rajtuk valami különös ismertető jel ? — Igen, a kettős tüzes
nyelv fejük fölött. — Arcuk pirossága. — Bátorságuk. — Valami
újjászületés ment végbe bennük, — mondom. Mi történt megjele
nésükre a templomtéri tömeggel? — Megállt minden. — Az
előbb zaj, lárma_? — Most csend. — Minden tekintet? — A
tizenkettőt nézi. — A szájuk? — Elhallgattak. — Pedig menngi
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nyelven beszéltek, kiabáltak. — Szinte megzavarodtak. — Mint
a rossz óra_ — Abba hagyja a ketyegést. — Kiesett a lelke.
— A tömeg lelke is megmozdul... Megértette mind Péter beszéd
jét? — Meg. — Pedig ? — Mind idegen volt. — Hogyan beszél
hetett Péter, ha lelkesítő hangját minden szív megértette, ha sok
nyelven értettek is. R lelkűkben szállást vett a Szentlélek. — De
a csúfolódás szava se maradt el, — mondom tárgyalás közben
azokat 8 részleteket, amelyeket szándékosan hagytam el: Része
gek ezek! — Milyen gúnyos kacagás támadhatott erre! Képzeljé
tek el!_
3. Az igazságot a zsidók szemébe mondja Péter. — Nem va
gyunk mi részegek, -- pattant fel Péter hangja, hanem most
teljesedett be Isten szava_Mi ? — Isten lelkét kitöltötte a ti
zenkettőre. — Igen, igen 1 — Az beszél belőlük. — Mivel vá
dolta a zsidókat? — Ti az igaz embert, a Jézust ártatlanul ha
lálra Ítéltétek. — Tovább. — Megcsúfoltátok. — Megkinoztátok.
— Felfeszitettétek kegyetlenül. — De az Isten ? — Feltámasz
totta. — Igen, mert ez az igazság. — Itt járt negyven napig. —
Utána ? — Mennybement. — Isten jobbjára ült. — Az küldte
el az Atya lelkét nekünk. — Felelt rá a tömeg ? — Hallgatott.
— Nem kövezik meg a vakmerő beszédű Pétert? — Eszükbe
sincs. — Pedig egyszer ilyen beszédért... Jézust is majdnem
megkövezték. — Az ilyen kemény beszéd milyenre festhette a
tömeg arcát. — Fehérre. — Inkább azt mondanám: sápadtra. —
Valami olyan erő sugárzott a tizenkettő szeméből, mint a szelí
dítő szeméből, mikor a vadak előtt áll. — A vad meghúzza ma
gát— Meglapul. — Jól mondtátok_Féltek. — A kemény sza
vak... (Mutatok a szivem felé!)._. Itt kopogtak... Vájjon megértet
ték?... Meglátjuk. — Ez a Jézus, — harsogott Péter szava a
téren. — Úrrá, Krisztussá lett. — S Péternek hajaszála se görbült.
4. A megzavarodott tömeg megtér, megkeresztelkedik. — Azt
mondtátok, Péter szava ott kopogott a lelkűk ajtaján. — S a tö
meg ? — Hallgatott. — Aztán kezd visszaemlékezni .. Hány hete
is volt húsvét? — Hét hete— Nem is olyan rég, nekik mégis
nagyon régen_Virágvasárnapján__ — Gondolkozzatok a tömeg
gel ti is visszafelé. — Bevonúí Jeruzsálembe_Éijenzik__ Talán
ebben a tömegben is volt egy-egy éljenző. — Aztán nagypén
tek_ Kajafás_Pilátus__ Feszítsd meg ! — üvöltözik. — Viszi
a keresztet— összeroskad_Majd a kereszten... Imádkozik né
mán. — Földrengés_Napfogyatkozás__ Olyan keserű lesz a
szájuk ize. Megkeserednek. — Csak a szájuk íze ? — Nem, a
lelkűk is. — Felébredt a lelkiismeretük. — Megszólalt_ (Meg
jelenítéssel, elképzeltetéssel dolgozom s ez a gyermeknél könynyen megy, hisz ót is ébresztgeti a lelkiismeret szava gyakran.)
R tömeg lelkiismerete beszélni kezd. Te is mondtad: Fe
szítsd meg! — Te is nézted kínját a kereszten_ Te is csúfol
tad_Te is nevetted a fájdalmát__ Te gyáva! — Te semmi

vagy I — Éreztél te már ilyenfélét? — Mikor? — Ha nem ké
szültem el leckémre. — Gondoljatok édesanyátokra_ Nem se
gítek napok óta neki. — Tétováz a tömeg. — Egy szóra nyílik
szája a tömegnek, mintha egymásnak súgták volna; Mit csi
náljunk? — Hogy magukba szálltak. És Péter? — Térjetek meg
és keresztelkedjetek meg, a Szentlélek ti rátok is száll_Aztán?
— Nincs megírva, hogyan mehetett végbe a további. Csak igy
elképzeljük: — A fejek, — képzeljétek el 1 — lehanyatlottak. —
A szemük? — Majdnem könnyeztek_ A lelkűkre valami? (Mu
tatom a levetkőzést, ruha eldobását.) Lehullott a_ A rossznak,
bűnnek ruhája. A bánaté. S Péter kereszteli őket sorba — S az
6 fejük fölött is? — Kigyúl a kettős tüzes nyelv. — Megteltek
Szentlélekkel. — Péter azt mondhatta, amit a lelkész az úrva
csoránál ; „Hirdetem tinéktek bűneitek bocsánatát. Az Isten meg
bocsát a hozzá megtérőnek.“ — így lesznek keresztyénekké.
5.
Az egyakaratú gyülekezet szeretetheti él. Háromezer em
ber keresztelkedett meg, — mondjátok. Mi debreceni gyülekezet se
vagyunk annyian. S az mind Jézus apostola. Iqen. — Elmentek
haza... Családjukhoz_ Szülőföldjükre_ S ott ? Hirdették a fel
támadott Krisztust. Alig ismertek rájuk otthon. — Mit mondhat
tak nekik ismerőseik? — Te más voltál azelőtt. — S mit fe
lelt 6 ? — A Szentlélek szállt meg. — A biblia úgy mondja:
„Élek már nem én, hanem él bennem a Jézus.“ — Három
ezer ember, — mondom tagolva, gondolkodva. — Értitek? —
Ők is prédikálnak. — Ők is térítenek_ Ők is keresztelnek—
Máshol is lesznek keresztyének_ Keresztyén gyülekezetek—
Valami más jelük is volt, nem csupán a keresztelés— Az
úrvacsora— Igen, az. — Képzeljétek el_ az új keresztyén apa
vagy anya ott ült az asztalnál— Megtörte a kenyeret_ Aztán?
— Szétosztotta. — Mit mondva? — Ez az én testem. — Az
után? — Sorba járt a vándor-pohár. — Igyatok ebből mind
nyájan_Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre__ Aztán be
szélt nekik
Jézusról
Szenvedéséről
Haláláról
Miéret
tünk Szép, megható lehetett. — Ez még többet tett keresz
tyénné. —
Ha rongyost láttak maguk között? — Felruházták. — Be
teg volt az egyik? — Meggyógyították. — Hajléktalan volt? —
Szállást adtak neki. — Mindenük közös volt—
I I I Begyakorlás. 1, Munkálkodik-e ma is a Szentlélek ?
Igen. — Meglátszik-e rajtatok ? — (Kérdő tekintetek.) A rossz
tanuló Pista a múlt hónaptól megváltozott: tudja leckéjét. Azt
mondják: kicserélték Pistát. Ezt is a Szentlélek csinálta.
Rossz Laci boxolja pajtásait. Árulkodik. Csak annyit
mondtam neki: Laci, vájjon elküldi hozzád Jézus a lelkét ? —
Majd észreveszem. — Néhány nap láttam a változást La
tein stb.
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2. Szentir. hely: „Szükség nektek újonnan születnetek_“
(Ján. 3. 7.)
3. Énekvers ;
Jövel Szentlélek ür Isten. (Dtuli Ékkv. 236.)
(Debreceni énekanyag a III. o. sz.)

Elefánty Sándor.

Pál megtérése.
(Apóst, cselek. 8. 9. r.)
Tanítás.
1. Előkészítés, a) Kapcsolás az előző történethez. Nagy ese
mény történt Jézus mennybemenetele után az első pünkösd nap
ján. — Az apostolokra szállt a Szentlélek. — S a magukra ha
gyott tanítványok eddig csak titkon mertek beszélni_ — Jézus
ról. — Féltek. — Kitől? — A zsidó papoktól. — A Szentlélek
ereje azonban bátorságot öntött sziveikbe s most már az össze
gyűlt sokaság előtt is mertek beszélgetni Mesterükről. Hogy
mindenki meghallja beszédüket, hangosan kezdtek szólni. Bi
zonyságot tettek? — A Krisztusról. — Péter apostol lelkes be
szédének hatása alatt sokan megtértek. A megtérés jeléül
—
Megkeresztelkedtek. — Igen, ezzel azt akarták megmutatni, hogy
megtisztult lélekkel lesznek követői az Ur Jézusnak. Hányán keresztelkedtek meg ? — Háromezren. — Ezek aztán mindennap
eljártak a gyülekezetbe. S a hívők életmódja teljesen megválto
zott. Szivük megtelt szelídséggel, szeretettel. Kihez akartak ha
sonlók lenni egész magaviseíetükben ? — A Jézushoz.
b) Áthajtás és érdeklödéskeltés. Sokaknak megtetszett a ke
resztyének vallásos élete. Ezek aztán kívántak bejutni_— A
gyülekezetbe. — Nehéz volt oda bejutni ? — Nem. — A megtéróknek azonban erős fogadalmat kellett tenniök, mielőtt felvet
ték volna őket a gyülekezetbe. — Hogy hűséges tanítványai
akarnak lenni a Krisztusnak. — És a keresztyén egyház tagjai
nak száma napról-napra szaporodott. — Ellenben a zsidók ? —
Megfogyatkoztak. — Az írás feljegyzi, hogy még a papok kö
zül is többen áttértek a keresztyén vallásra. (Ap. csel. 6, 7.) —
De a hatalmas főpapok nem akarták ám engedni, hogy a Krisz
tus hívei szaporodjanak!_ — Féltették hatalmukat. — Sokszor
tanácskoztak, hogyan tudnák megakadályozni a keresztyén val
lásnak gyors terjedését.

— Meg kell őket felemlíteni 1_ Börtönbe velük 1 — így
szólt a határozat. Ha pedig a fogság sem elegendő számukra,
balál rájok!
Egy ideig még hallgatott az ellenség a bö'cs Gamáliel írás
tudónak tanácsára, aki mentegette az új vallás híveit. „Ha Is
tentől van a dolog, örökké megmarad, ha pedig nem Istentől
ered, magától meg fog szűnni“ — igy csifitgatta a bölcs Írás
tudó a vérszomjas ellenséget.
Az üldözések idején sokan a keresztyének közöl elhagyták
Jeruzsálemet és más-más helyekre költöztek, hirdetve mindenütt
Jézus evangéliomát. S nem hagyták el hitöket. Ki erősítette meg
lelkűket, hogy el tudták viselni a szenvedéseket is vallásukért?
— Az Ur Jézus. A Szentlélek ereje.
c) Célkitűzés. Szívleljük meg mi is a Szentirás tanácsát:
Mindenre van erőm a Krisztusban. (Fii. 4, 13.)
11. Tárgyalás, a) A történet elbeszélése. Fegyveres poroszlók
járnak házról-házra_„ Nincsen semmi jó sem az arcukra Írva.
Vad a tekintetük. Kiváncsi fejecskék bámészkodva néznek utánok s találgatják Jeruzsálem utcáin itt is, ott is a történendő ese
ményeket. „Vájjon mit akarhatnak a katonák?“ — kérdik egy
mástól a szomszédok. De a katonákat senki se meri meg
szólítani.
A fegyveresek végre egy ház előtt megállnak s vezetőjük
nyers hangon kiált a házbeliekre:
— Hol van István, az alamizsnagyüjtő!
— Én vagyok a z ! — szól szelíden eay férfi.
— A főtanács nevében éried jöttünk. Foglyunk vagy 1_Jer
és kövess bennünket 1 — förmedt Istvánra a katona.
Angyali nyugalommal állott meg István bírái előtt a tanács
házban. Lelketlen bírái az ártatlan embert azzal vádolták, hogy
káromoita Mózest és az Istent s állításukat hamis tanukkal iga
zolták. Bár nem tudtak rábizonyítani semmiféle hamisságot, mégis
halálra ítélték. S a dühös nép kivitt e Istvánt a város szélére,
hogy ott kővel dobálják agyon. Az elvakitott tömeg kőzáport hajígátt rá és durván szidalmazták. Némelyek, hogy könnyebben
végezhessék hóhér munkájokat, még a felső ruháikat is levetet
ték s egy Saul nevű ifjú vigyázott az üldözők ruháira. István a
halálos ütésektől lerogyott s első vértanúja lett a Krisztus igaz
ságának.
Saul engesztelhetetlen gyűlölettel viseltetett a keresztyének
iránt. István megkövezése után megfogadta, hogy a keresztyéne
ket kiirtja mind egy szálig, Jeruzsálemben és annak környékén.
Azt hitte ugyanis, hogy Istennek tetszik a cselekedete. Pedig hát
ó is hallotta bölcs tanítójának, Gamslielnek, intő szavait:
— Ne bántsátok őket, mert ha Istentől való e dolog,
örökre megmarad; ha pedig nem 6 tőle ered, magától meg
szűnik !_
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Vak gyűlölete nem hagyta Sault pihenni. Most már ő lett
a poroszlók vezére, mint engedelmes eszköze a haragos főpap
nak. A durva katonákkal házról-házra járt, hogy összefogdossák
a keresztyéneket. Megteltek a börtönök Krisztus híveivel. Sokan
a hívők közül elmenekültek az üldözök elől s ahol jártak, min
denütt hirdették a megfeszített, de feltámadt Krisztust Rz üldö
zök nem értek célt, mert a hívők száma nem fogyatkozott meg,
sőt inkább szaporodott.
Bosszankodott Saul, amidőn hallotta, hogy Damaszkuszban
is sokan vannak a keresztyének. „Elmegyek Damaszkuszba és le
taposok mindenkit, aki őseinek hitét elhagyta 1“ — mordult föl
haragjában. És zsebében a főpap helyeslő levelével megy Saul
Damuszkusz felé üldöző társainak kíséretében. Szemei villognak
a türelmetlenségtől, aHg várja, hogy megérkezzék.
Isten azonban másképpen határozott_R veszedelmet jóra
fordította. Már közel járnak Damaszkuszhoz s hirtelen zivatar
támad. R félelmetes villámlást még rettenesebb dörgő csatlanás
követi. R közelben lecsapó villám erejétől sújtva, Saul elvesztette
szeme világát s egy ideig ájultan feküdt a földön. Mikor magá
hoz tért, hallotta az Ur Jézus szavát: „Saul, Saul! miért ker
getsz engemet? Nehéz neked az ösztön ellen rugódoznod.“
Rz égi szózatból megértette Saul, hogy hiába akar ellen
szegülni, ót az Ur Jézus kiszemelte egy magasztos hivatásra,
hogy országának terjesztője legyen. Megbánta, hogy igazságtala
nul bánt a keresztyénnekkel és megrendülve kérdezte;
— Mit cselekedjem, Uram?
— Majd a városban megmondják, mit kell cselekedned! —
hangzott a mennyei szózat.
Saul engedelmesen felkelt, hogy a városba menjen. De nem
látott s oly gyenge volt, hogy társai vezették. Damaszkuszban
harmadnapon felkereste őt egy Ananiász nevű tanítvány, aki ezt
mondta neki:
— Saul testvérem! Rz Ur küldött engemet, hogy a te sze
meid megnyíljanak és megteljél Szentlélekkel!
Amint a tanítvány megérintette Sault, mintha pikkelyek estek
volna le szemeiről, visszanyerte látását. Most már tisztán látta
hivatását is s elhatározta, kogy életét az Ur Jézusnak fogja szen
telni. Meykeresztelkedett s még néhány napig Damaszkuszban
maradt, hol a zsinagógában prédikált a Krisztusról, mint Istennek
a Fiáról.
Később Saul a Pál nevet vette föl és a legbuzgóbb terjesz
tője lett az evangeliomnak.
Isten a rosszat is jóra fordíthatja. Most már ismeritek a
történetet. Ki volt a keresztyéneknek a legdühösebb ellenségük?
— Saul. — Akit később más néven is neveztek. — Pálnak hív
ták. — Nagyon gonosz tervet eszelt ki ez a Saul. — Hogy a
damaszkuszi keresztyéneket összefogdossa. — Hová akarta őket
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hurcolni ? — Jeruzsálembe. — A főpaphoz. — Terve azonban
kudarccal végződött, — S ki győzött? — Az Ur. — Pál meg
tért. — Az üldöző zsidóból mi lett? — Apostol. — Kié? — A
Jézusé. — Egészen kicserélődött a szive. — Azelőtt tele volt
gyűlölettel. — Most szeretettel. — A munka, a tett embere volt
mindig. Eleinte a gyűlölet sarkalta cselekvésre_S aztán? — A
szeretet. — Az Ur jól választott, mert Saulból Isten országának
legbuzgóbb terjesztője lett. Ez egy maga többet tett, mint a
többi apostol együttvéve.
Pál apostol bejárta az akkor ismert világnak nagy részét s
különösen a pogányok megtérítésén fáradozott. Munkája gyü
mölcsöző volt, mert ahol csak megfordult, mindenhol keresztyén
gyülekezetek alakultak. Sok szenvedésben volt része, de nem
csüggedt el. így vigasztalta magát balsorsában: Mindenre van
erőm a Krisztusban . Vizsgáljátok meg a sziveteket és Pál apos
tollal kérdezzetek ti is: M it cselókedjem, Uram? S az Isten meg
mondja nektek is... Hogu mit kell cselekedni. — Hogyan szól
hozzánk az Isten? — Lelkiismeretünkben. — A lelkiismeret
ugyanis az Isten szava. — Ó megmondja neked mindig, hogy
mikor cselekszel jól vagy rosszul. A lelkiismereted vádol ? — Ha
rosszat teszek. — Felemelő érzés ? — A jó cselekedet.
c) Ne félj , csalc higyj. Kinek a követője lett Pál is ? — A
Jézusé. — Jézus a legjobb vezér. Tanítása igazság. Az igaz
ságnak dühös ellenségei voltak? — A papok és az írástudók—
Kezdetben Jézus ellenségeivel tartott Pál. Csakhogy mikor az
igazságot megismerte. — Elhagyta őket. — Úgy tett, mint a hí
vők. — Megtért. — Megbánta bűneit. — Ezután is harcolt, de
nem puska és kard volt a fegyvere. — A szeretet. — Az is_,
meg az Ige is. Az igazságot hirdette s akik tanítását elfogadták,
azokat felvette Krisztus egyházába. Az igazság megismerése
után Pál elhagyta bűntársait. Barátjai lettek ? — Az igazak. —
A Jézus barátai. — ők nem gyűlölködnek, hanem mint a ga
lamb? — Szelídek. — Mindig készek a megbocsátásra. — A
kegyességben is követik ? — Az Ur Jézust.
Az igazságnak sok ellensége van. Tudta ezt Pál, mégis
kitartott a Krisztus igazsága mellett. Börtönbe zárták s halálos
veszedelemben volt része, de ilyenkor mindig hallotta lélekben
az Üdvözítő bátoritó szavait: Ne félj, csak higyj! A hit által sok
szép virág virít a szivetekben. — Ezek ? — Szelídség, alázatos
ság. — Szerénység. — Tisztesség, becsületesség. — Úgy bi
zony, a hit csak jót terem mindig s jó cselekedetekre int mind
nyájatokat. Pálnak a pé'dáia arra is megtanít benneteket, hogy
szeressétek evangélikus vallásunkat. Mit tennél, ha csalogatnának
más egyházba? — Nem hallgatnék rá jók. — S ha fenyegetné
nek? — Attól sem ijednék meg.
111. Begyakorlás, a) Összefoglalás. E lm o n d a to m a tö r té n e -
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(et. Emlékeztető gondolatok: 1. István vértanú esete, 2. Saul, 82
üldöző, 3. megtérése.
b) Elmélyítés. Pál apostol sokat fáradt a térítés munkájá
ban. De szívesen doloozott_a Krisztusért. Ti is lehettek Pálok__
Példaadástokkal. — Jó példát mutatunk. — Itt kinek ? — Tanu
lótársainknak. — És ha valamelyik társatok illetlenül viselkedik?
— Figyelmeztetjük rá. — Pál is ezt tette az általa alapított gyü
lekezettel. Ha távol járt, szép levelekben tanitgatta, oktatta a hí
veket, hogyan lehet betölteni az Istennek törvényét. Hogyan fi
gyelmezteted tanulótársaidat a jóra, Gyula ? — Ezt ne tedd I —
Ne szomoritsd meg a tanító bácsit \ — Akinek jó a szive ? —
Hallgat a jó tanácsra. — Otthon kis testvéredet? — Tanitgatom. — Mindenkit megbecsülsz. Ha észreveszed, hogy a család
ban valaki hűtlenséget tanúsít evangélikus egyházával szemben?
— Arra kéred_— Hogy hü legyen. (Reversalis, áttérés.) — Ha
gyűlölködő vagy, Saullá lettél. Kihez akartok inkább hasonlók
lenni: Saulhoz v. Pálhoz. — Pálhoz. — De igyekezzetek Is min
den rossz szokástokat elhagyni.
Isten országáért fáradoztok ti is, ha felebarátaitokat szere
titek. Buzdítsatok mindenkit a jóra és mindenkivel jót tegyetek.
Ha igy éltek, akkor hü tanítványai lesztek ? — A Krisztusnak.
c) Ének :

Uram Jézus fordulj hozzánk. (Dtuli Ékkv. 291.)
d) Szentirási idézet: Higyj az Ur Jézus Krisztusban és üd
vözölsz mind te, mind a te házad népe. (Ap. csel. 16, 31.)

Tolnai Pál.

Luther, alkalmi tanítás október 31-én.
A reformáció emlékünnepén, alkalmazkodva a gyermekfejlödéstani megállapodásokhoz, három csoportban három ünnepi
anyaggal foglalkozunk. A 13—14 éves kort, mint nem iskolás kort
(ismétlők) nem említem.
Az első csoportnak (I—II. osztály) elég beszélni a minden
evang. iskola tantermeiben ott függő Luíher-kép alapján a gyer
mek, a tanuló Lutherről, aki erős akarattal, kitartással, nélkülö
zések közt is eléri célját: Isten kiválasztott embere lett embertársai
javára. A második csoport (III—IV. osztály) tanítása az október
3Hki vártemlomi jelenetből indul ki s festi Luthert a semmitől
Vissza nem riadó, erős akaratú embert, aki azt akarta, hogy val-
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lása istentiszteleteit mindenki értse, a Bibliát mindenki olvassa,
énekeinket énekelje, vallási tanításainkat ismerje. Leqyen a hivő
az istentisztelet aktiv részese, nemcsak passzív szemlélője. Szem
léltetem, ha még nem ismerték, a bibliát, az énekeskönyvet, a
kátét, mert ezeket adta Luther a népnek.
A harmadik csoport (V—VI. osztály) nem az egyházjavitást
mutatná be történeti egymásutánban, mert ez az egyháztörténet!
tanítás feladata, hanem Luthert élete két-három jellemző momen
tumában mutatnám be; ő lenne a t nitás középpontja. Ilyen lenne
a 95 tétel kiszögezése, a worrasi jelenet, a bibliafordítás (Uj- és
ószövetség két helyen), a hitjavitás végrehajtása, Luther csa
ládja körében. Ha igy ünnepeltetjük Luthert, nem lesz előtte ma
gas piedesztálon álló, elérhetetlen tökéletesség, hanem ember, aki
vele nő s emelkedik példaadó ideállá, aki vele jár sanyaruságok
és megelégedések sziklái és ligetei közt egy életen át.
A) Váz hit.
I. Előkészítés. 1. Kapcsolás. A Kapi- Papp III. osztályú ol
vasókönyvnek 44. és 46. olvasmányait tárgyaltuk előzőleg. Ez
a kiindulás. 2. Áthajtás Luther további életére. Mi lett Lutherból,
mikor telnőtt? 3. Célkitűzés. Rz okt. 31-iki vártemplomi jelenettel
indulok el. (A nyíregyházi evang. központi iskola lépcsóházában
elhelyezett falfestményre gondolok, Szalag Pál rajztanár műve. Más
iskolákban ugyanezen kép alapján. Meg van az egyháztörténeti
könyvekben.)
II. Tárgyalás. 1. Luther kiszögezi a 95 tételt. (Innét a tanítás
a kép előtt folyik le. Tanító és a gyerekek a lépcsőhózban.) Ä
kép szemlélete. Luther. Jellemzése. R vele gondolkozók, a bátor
talanok, az ujjongok, a félénkek, az ellenkező véleményüek. 2. Mit
irt a tételekben ? Egyedül Isten bocsáthatja meg bűneinket. 3. Rz
istentiszteletet anyanyelven végezzük, hogy mindenki megértse.
4. R Bibliát adiuk a nép kezébe, anyanyelvén. 5. Anyanyelven
énekeljünk. 6. Kátét keil adni a nép kezébe, hogy tudja, mit kell
hinni, hogy jó keresztyén lehessen.
III. Begyakorlás. 1. Elmélyítés. Milyen ember Luther? —
Erósakaratú. — Miből látszik erős akarata ? — Az Ur a mi ol
talmunk. (256, 1.) Isten rendelte mellénk Jézust. (256, 2.) Minket
nem rémit meg a gonosz. (256, 3.) Az Ige kószáiként megáll.
(256, 4.) 2. Lelkiismeretére hallgat. Mit szól neked ez a kép, ha
elmégy alatta? 3. Tanulsáq: A lelket nem lehet megölni. 4. Ének;
i,Erös vár a mi Istenünk.“

B) A tanítás.
(Képtárgyalás.)
I. Előkészítés. 1. Kapcsolat. R nyíregyházi iskolák ezt a ta
nítást a központi iskola lépcsőházában elhelyezett festmény előtt
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tartsák meg. (Szalay P ál: Luther kiszögezi a 95 tételt a wittembergi vártemplom ajtajára.) Más iskolák szerezzék meg a ha
sonló tárgyú képet.
a) Bent az iskolában.
Kiről olvasgattunk mostanában? — Luther Mártonról.
(Kapi—Papp: Olvasókönyv a III. oszt. sz. 44, 46.) Hol töl
tötte Luther tanuló éveit? — Hogyan jutott a mindennapi
hoz? — Énekelgetett. — Egy jó asszony házába fogadta.
— Mivé lett apja ellenére? — Pappá. — Mi indította arra, hogy
az ügyvédi pályára készülődést abbahagyja ? — A Biblia olva
sása. — Ettől fogva mi volt minden váaya a Bibliával? — Hogy
a Bibliát mindenkinek odaadhassa. — Milyen nyelven ? — Né
met nyelven. — Más népeknek? — Anyanyelvükön. — De szép
volt ez a gondolat!_ Nagy szeretet lakott Luther lelkében.
Vájjon az Isten segítségére lett-e ? — Igen, mert jót akart. —
Én is úgu gondolom.
2. Érdeklödéskeltés Luther további sorsa iránt. Áthajtás. Ma
is sokat kell tanulni annak, aki pap lesz ? — Sokat. — De ré
gen még többet tanultak. — S ő ezt győzte. — Mi adott neki
erőt ? — Érés akarata — Ha úgy esténként elálmosodott_ —
Felrázta macát. — Meg is szólíthatta önmagát_ (Személyesités)
— Ébredj, Márton
Az Isten terád_ (várok) nagy munkát rótt!
Jól gondoltátok, igy lehetett. De mást is mondott sz Isten! —
Neked kel! az én beszédemet kiszabadítanod a fogságból— A
láncokból. — Gondoljátok, latinul volt írva_ Idegen nyelven_
Luther megértette Isten szavát? — Meg. — Ki volt az az erő
önmagában, aki megszólította ? — Az Isten. — Gondoltam, hogy
ezt mondjátok. — Én is azt tartom, de van annak más neve is:
lelkiismeret. Annak a szava. Ez biztatta, bátorította. — S Luther ?
— Megértette a lelkiismeret szavát.
3. Célkitűzés. Vájjon mire biztatja tovább Luthert Isten lelke,
lelkiismerete ? — Ugye-e, nem tudjátok ? Megmondja nekünk az
a kép, mely a lépcsőházban van. Tanuljunk ma arról. Indul
junk ki.
b) A kép elölt.
II. Tárgyalás. 1. Luther kiszögezi a 95 tételt. A kép szemlelete. (Várok némán. Hagyom a gyerekeket elmerülni a kép né
zésében, lelki kapcsolódást akarok szőni a kép Lutherje s a
gyermekek közt.) Mit láttok a képen ? — Az ott Luther. — Ke
zében ? — Kalapács. — Ujjával? — Egy írásra mutat. — Sej
titek az összefüggést? (Mutatok a kalapácsra, majd az Írásra.)
— Most szögezte ki azt az írást. — A kép alá odaírták (olvas
sátok) : Luther kiszögezi a 95 tételt. — 95 pontot. Hová szö
gezte ki ? — A templomajtóra. — Hogy mindenki lássa, olvassa»
— Ebben a templomban prédikált Luther.

Egyedül volt, mikor a 95 tételt kiszögezte ? (Próbálom
Lutherről az érdeklődést a mellékcsoportokra terelni.) — Mennyi
ember! — De furcsa a ruhájuk. — Akkor úgy öltözködtek a
német városi polgárok, — szólok magyarázóig. — Irányítok:
Nézzetek csak a lépcsőtől jobbra! — Égy ősz férfi. — Hz. —
Nézd a tekintetét! — Milyen bátor! — Mintha mit mondana
Luthernek ? — Csináld csak, igazad van! — Úgy találom én is.
S mellette a másik polgár? — Lógatja a fejét. — Elcsüggedt.
—r Mitől, gyerekek? — Félti Luthert. — Eltaláltad._ Akkor
ilyet tenni, engedély nélkül Írást kiszögezni, nagy bátorság kel
lett hozzá. Börtön, büntetés várt arra, aki ilyen vakmerő volt. S
Luther ? — Nem ijedt meg. — Miért, gyerekek ? — Mert igaza
volt. — Látjátok, az igazság adott neki erőt, bátorságot.
Ki áll a két polgár mellett? — Egy fiú almás kosárral. —
Honnét hozhatta? — Valamelyik kertből. — Mit hordott össze a
szél a lába alá ? — Száraz faleveleket. — Melyik hónapban
történhetett ez a jelenet? — Októberben. — Igen. — Annak is
a legutolsó napján. — 31 én. — Igen. — Vizsgálódjatok balol
dalt is ! — Mennyi bátor ember! — Miből gondolod ? — Az
arcuk nevet, örül. — És még ? — Kezüket felemelik. — Vájjon
mit kiáltanak Luther felé ? — Helyes, jól van 1 — Vagy amit ma
szoktak kiáltani ? — Éljen 1 Éljen! Még másképpen is. — Bátor
ember vagy, Luther. — Márton barát, — szólok közbe. így szó
lították akkor őt. Mindegyik helyesel Luthernek? — Nem, van
köztük félénk is. — Igen, !eri az arcukról. — De azt az öreget
(mutatom) nem mondanád félénknek ? — Gondolkozik — Még
a szakállát is megfogja a kezével. Úgy mondják: megfontolt. —
Mire gondolhat, mit fontolgat ? — Hogy Luther tettéből nem
származik-e valami baj. — Arra is. — Gondolj Luther tettének
folytatására. — (Felnőtteknek azt mondanám: következményeire.)
Igen, nem fogják-e majd el? — Megéri-e az a kiszögezés azt a
sok bajt, ami belőle származik. — Helyesen gondolkoztál.
(A következő pontok tárgyalásánál nem viszem vissza az
osztályt a terembe, nem akarom a meghittséget, ami most szö
vődött a kép és nézői között, megszakítani. Luther szemléletére
szükségem van még.) Eddig Lutherről s az érdeklődésről beszél
gettetek.
2. Mit irt Luther a 95 tétéiben? De nézzük azt írást. (Mu
tatok az ajtón a fehér lapra.) Hogy is neveztétek? — 95 tétel.
— Igen. Olvassátok mi van a 95 tételben megírva? — Nem le
het elolvasni! — Csak egy-két betű látszik_Németül van Írva__
Igazatok van. Elolvastam én is ezt a 95 tételt. Itt van! (Felmu
tatom a Paulik János fordításában és magyarázatával megjelent
95 tételt.) Magyarra forditdtta a ti lelkésztek, Paulik János. Itt
most nem olvashatom fel; hosszú is lenne, egész kis könyvecske.
Az van benne: bűneinket egyedül Isten bocsátja meg ke
gyelemből, Jézus kiontott véréért. Emlékezzetek csak Jézusra!

17$
Miért halt meg ? — A rni bűneinkért. — Igen. — Akkor ő mije
az embereknek? — Megváltója. — Ha Megváltója, keil-e hozzá
más? — Nem kell. — Semmi. — Az az mégis. — Jó leszek,
édesapám, nem leszek többé rossz, — szoktátok mondani. —
Édesapátok? — Megbocsát. — S ti mutattok megbánást, javulást?
— A régiek maradunk? — így az Istentől nem nyernétek bűnbccsánatotl Dé ha megváltoztok? — Azt mondják rólad, hogy_
Ni, Laci megváltozott! Akkor megnyerem Isten bocsánatát. Ezt
mondta el Luther abban az Írásban.
3. Az istentiszteletei anyélven végezte, hogy mindenki megértse.
Hallottatok valami mást is Lutherről? — Igen. — Te mit hal
lottál ? — Azt, hogy reformátor volt. — Igazad van. — Hitjavitó,
— adom meg a reformátor nevét. (Tehát nem definíciót nyújtok,
csak rokonértelmü szót.) Luthert a Biblia sok mindenre megta
nította. — Olvasta, hogy az apostolok idejében, az őskeresztyé
nek énekeltek, imádkoztak, olvastak a Szentirásból s arról ma
gyaráztak, prédikáltak. Ez volt az istentisztelet. Nálunk is ilyen
az istentisztelet ? — Igen. — Mondd el, hogy folyik le ? — Éne
kel az egész templom, — gyülekezet, hívek — helyesbitek. —
Aztán a lelkész az oltárnál imádkozik, felolvas a Szentirásból.
Hogyan hallgatják azt a hívek ? — Állva. — Tiszteletet adnak
Istennek, szent igéjének. — Utána ? — Újra énekelünk, majd a
lelkész felmegy a szószékre prédikálni. — S végül ? — Megáldja
a gyülekezetei.
Nagyon helyesen mondtad el. — Lám, gyerekek, amilyen
az istentiszteletünk ma, azt Luthernek köszönhetjük; igy van a
Bibliában is. Érti igy mindenki, amit énekel? — Igen. — A lel
kész bibliaolvasását, beszédjét, imáját érti-e mindenki? — Igen.
-- Ha magyarok a hívek? — Magyar az istentisztelet. — Ha
tót nyelvüekből áll a gyülekezet? — Tótul folyik az istentiszte
let. — Ha németek lennének ? — Német istentiszteletet tartaná
nak. — Teljesen igazatok van. Hogy anyanyelvűnkön imádhatjuk
az Istent, ezt is Luther Mártonnak köszönhetjük.
4. A Bibliát németre fordította, kinyomatta. Könnyű nekünk,
evangélikusoknak. — Miből olvas fel a lelkész? — A Bibliából.
— Érted ? — Igen, mert magyar a Biblia. — De ott, a könyv
tárban, ahol Luther titokban olvasta ? — Latinul vott Írva. — S
máshol, ahol volt a templomokban egy-egy ? — Az is latin volt ?
— Olvashatta mindenki ? — Nem, hisz csak a papok tudtak la
tinul. Még azok se tudtak valamennyien jól. De még azok se
igen olvashatták. Féltették is. Vájjon mit mondhatott Luther? —
Lefordítom a Bibliát németre! — Igazad van. De ezt nemcsak mondta,
hanem meg is tette. Egy várba tűnt el. — S ott csöndben, zaj nél
kül élt. Istennel, meg a Bibliával társalogva, töltötte idejét_Irt__ ,
irt—; német Bibliát teremtett. — Lefordította. — Tiz hónap alatt.
— Nem az egészet, csak az Újszövetséget, Jézus tanítását for
dítotté le. Később barátaival az Ószövetséget is. Aztán nyo-<
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matta, nyomatta! — Azt hiszitek, nem vették ? Dehogy nem!
Bizony, gyerekek. — Pénzt nem sajnáltak a Bibliáért. — Az
után, mint a szomjas szarvas a friss forrásvizet, úgy olvasták az
emberek a Bibliát. Rájuk illett kedves énekünk; énekeljétek csak:
Mint a szép hives patákra
A szarvas kivánkozik___
(Nyíregyházi énekanyag III. osztály.) Gondoljatok valami
kedves könyvre, amit nem tudtok megvenni. Ha aztán megkap
játok ? — Mind:g azt olvassuk. Tán még meg is csókoljátok
örömötökben azt a könyvet. így voltak akkor az emberek a Bib
liával. Ki szerezte nekik ezt az örömet? — Luther Márton. —
Utána magyarra is lefordították. Ma már több, mint száz nyel
ven olvassák. Gyerekek. Ezt csak Luther tudta bátorságával
megcsinálni. Itt bennt (mutatok szivemre) valaki bátorította_A
lelkiismerete. — Az. — Nézzetek Luther szemébe, amit a szi
vetek diktál, mondjátok a szemébe! — Szeretünk! — Én is azt
mondom.
5. Anyanyelven zengjen az ének. Láttátok már nagyapátokat,
nagyanyátokat, hogyan megy a templomba? — Láttuk. — Mit
szorongatnak hónuk alatt ? — Az énekeskönyvet. — Elég vastag?
— Igen. — Kicsodáké kivált? — A tótoké. — A Tranoscius, —
így hívják az Írójáról. Van benne vagy ezer ének. De mikor
még Tranoscius sem volt, se magyar énekeskönyvünk! Német
se? — Az sem. — Itt se hagyta el Luthert a bátorsága. No,
gondoljátok el, mit csinált!? — Irt énekeket. — Azt is. — For
dított sokat latinból. Magyar énekeskönyvünkben is van (Dunán
túli Énekeskönyvet értem a nyíregyházi Toldalékkal.) 11 Luther
ének. De a németek 36 énekét ének ik. Nézzük csak meg, melyik
Lutheri éneket ismerjük már a 11 közül? (Énekeskönyvi számok:
27, 131, 132, 133, 207, 236, 254, 256, 349, 351, 654.)
Énekeljük el a 131., 256., 236. éneket! (Az énektananyag
szerint a harmadik osztályig e hármat tanulták.) Milyen boldog
lehetett Luther, mikor német ének zengett fel a templomokban.
Ha kezetekbe veszitek énekeskönyveteket, jusson eszetekbe_
Ezt is Luther Márton teremtette meg.
6. Nem tudja a nép, mit kell hinnie. Mit tanultok a vallás
órákon ? — Bibliai történeteket. — Azon kívül ? — Kátét. —
Kinek a kátéját? — Luther Mártonét — Olvasd csak, ki irta?
— Luther Márton. — Vájjon miért írhatta ? — Aki nem ismeri
a Bibliát, ez azt se tudja, mit kell hinnie. — Honnét irta ki
Luther a kátét? — A Bibliából. — Nektek irta, gyerekek! (Kér
dezősködöm a káté részeiről.) — Most már tudták az emberek,
kiben kell hinniök. — Mi is tudjuk.
111. Begyakorlás. 1. Elmélyítés, Milyen ember volt Luther?
Erős akaratú. — Miből látszik erős akarata? — Volt bátor-
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séga, hogy kimondja: Isten bocsátja meg bűneinket, lefordítja a
Bibliát a nép nyelvére. Mást is még. — Irt énekeket. — Kátét
Irt — Kit érzett Luther mindig a lelkében? — Istent. — Minek
• szava szólt leikéből ? — A lelkiismereté. — Az. — Nézzetek
rá I S ha elhaladtok a lépcsőn, le — vagy felfelé, nézzetek össze,
ö kérdezni fog tőletek valamit? — Hangtalanul. — Mit, gyere
kek? — Hallgatsz-e a lelkiismeret szavára ? Olvasod-e a Szenttrést? — Azt is. — Te visszanézel rá s szived mondja neki:
Igen, hived vagyok, Luther Márton.
De az ő erős szeme belelát a telkekbe, ha... nem monda
nál igazat_S te, mint a bűnös... Lesütöm a szememet. — Jó ez a
kép itt, gyerekek! Látjátok sokan. Sok felnőttől is kérdezősködkctik— Sok ember pirulhat, kevés nézhet a szemébe. Ti tudja
tok szemébe nézni 1 Erre segítsen az, aki Luthernek volt
•Erős vára...“
2. Tanulság, a) Énekvers:
Erős vdr a ml Istenünk,
J ő feg yverü n k és p a jzsu n k ;
H a ő velünk, ki ellenünk?
A z Ur a m i oltalmunk.
A z ős ellenség
M ost is üldöz még,
N a g y a serege
C salárdság fegyvere,
N incs ilyen több a fö ld ö n .

(Dunánt. Ékkv. 256, 1.)
b) Seentirási idéeet: A lelket nem lehet megölni.

Elefánty Sándor.
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BIBLIAI TÖRTÉNETEK
A IV. OSZTÁLYBAN.
B) ÉVI ANYAG
AZ OSZTATLAN ISKOLA
III—IV. OSZTÁLYÁBAN.

ÓSZÖVETSÉGI

TÖRTÉNETEK

Mózes a Hóreb hegyén.
A történetnek inkább adnám ezt a címet: Mózes elhivatása.
Sohasem tárgyalom ezzel a történettel kapcsolatban ugyanazon
az (kén^ Mózesnek a fáraó előtt való megjelenését és az Egyip
tomjai küldött csapásokat Mindéz sokkal szorosabban tartozik a
kővetkező történethez, Izrael, népének Egyiptomból való kiköl
tözéséhez, mliit Mpzeá el leválásának történetéihez. Mózes elhivatásának története nyugvóponthoz érkezik akkor, amikor Mózes,
aki gyönyörű reménységeket táplált és nemes vonásokat hordott
lelkében, de elbukott, mert Istent kihagyta a számításból, eljut
bűnbánatán keresztül az örökkévaló Isten természetfeletti hatal
mának megismerésére és meí egyedül Istenre támaszkodva elin
dulni Egyiptomba yyomorgatptt népe megszabadítására. Aki látta
Mózest töri reményein érzett keserűséggel! szivében, fe'dult lé
lekkel menekülni Egyiptomból és látja oda sugárzó arccal vissza
térni, miután Inéfjharcolta a hitnek nagy harcát és az Istennel
való eleven találkozástól reménységei újra kivirultak, önkénte
lenül megérzi, hogy itt Mózes életének új szakasza kezdődik,
hogy itt a történet elbeszélésében pontot lehet tenni.
Az ellentétes párhuzam a gyilkos Mózes feldúlt lelkiálla
pota és az Istenhez eljutott Mózes lelkének újraépült állapota
között megrázó és felemelő hatással van az ember lelkére. Előt
tünk áll a gyilkos Mózes mint az élet hajótöröttje, aki szörnyű
bűnének elkövetésével mindent elveszít: lelke nyugalmát, a ki
rályi udvar fényét, kényelmét és életének legszentebb reménysé
geit és előttünk áll a hit harcát megharcolt Mózes, aki mélysé
ges bünbánat után találkozott az élő Istennel s ezzel a találko
zással mindent, amit csak elveszített, mindent visszanyert, sőt
többet, mert övé, akit eddig nem ismert, övé az Isten. Ez az
ellentét: a szörnyű bukás és a csodálatos ujrafelemeltetés, ezt a
történetet a legszebb és a legépitöbb hatású bibliai történetek
egyikévé avatja, melynek szépségéből sokat fel lehet tárni a
gyermeki lélek előtt is.
A megelőző történetet a Bereczky-féle könyv, mely szerint

tanítanom kell, azzal véqzi; Mózes az izraeliták vezére és leg
nagyobb prófétája lett. Ez a történet feleletet ad arra a kér- }
dósrét Hogyan lett Mózes az izraeliták vezére és legnagyobb
prófétája ? i
Növendékeim, amikor ennek a történetnek a tanításához
hozzáfogok, már ismerik Mózes születésének történetét. Már
tudják, hogy milyen rosszra fordult az izraeliták sorsa Egyip
tomiban. Igyekeztem szemléletes képet rajzolni a nehéz munká
ról, az egyiptomiak kegyetlenkedéseiről, az elnyomott nép sok
szenvedéséről. Tudják a gyermekek azt is, hogy Mózes hogyan
szabadult meg a haláltól, hogyan került vissza édesanyjához,
majd a királyi udvarba, ahol a fáraó leánya fiává fogadta ftf.
Mindezeket előkészítésül a gyermekek emlékezetébe idézem né*
hány kérdéssel. Kitűzöm a célt: Hogyan lett Mózes az Izraeliták
vezére és legnagyobb prófétája?
Elbeszélem a történetet a következőképpen:
■ Mózest, miután a faraó leánya fiává fogadta, úgy nevelték,
mint egy kis királyfit. Hiszen a király leányának volt a fogadott
gyermeke! Képzelhetitek, milyen jó dolga volt néki! Bizonyosan
olvastátok már 8 mesében, hogy milyen pompás élete van egy
kis királyfinak. Ott lakik a csodaszép királyi palotában, ahol
minden csillog és ragyog. Aranyozottak a székek és a többi bú
torok. Aranyos a ruhája, sőt még a cipője is. Válogathat a leg
finomabb és a legizletesebb ételekben. Sürögnek-forognak kö
rülette a szolgák, akik minden kívánságát teljesítik. Mindenki a
kedvét keresi és kényezteti, mert tudja, hogy ezzel örömet sze
rez a fáraó leányának. Egyiptomnak leghíresebb tudósai tanítják,
hogy müveit és okos legyen. A legelőkelőbb emberek gyermekei
a játszópajtásai és örülnek, ha Mózes barátságába fogadja őket.
Mikor nagyobb lesz, játszhatik katonásdit igazi katonákkal, hogy
megtanulja a fegyverforgatást, kap gyönyörű harciszekeret, szép
lovakat, aranyos ijat és nyilakat és járhat vadászatra a sivatagba,
meg a Nílus völgyébe. (Ha időnk és kedvünk van az egyiptomi
királyi udvar fényének és pompájának részletesebb szemlélteté
sére, amit a gyermekek tapasztalatom szerint mindenesetre szí
vesen vesznek, jó segítséget szolgáltathatnak egyebek között a
Tut-ank-Amon faraó sírjában talált leletek, melyek azért is fi
gyelemre méltók, mert Tut-ank-Amon kora elég közel esik Mó
zes^ korához. Az egyik feltevés szerint az izraeliták kivonulása
Tut-ank-Amon kora után, a másik feltevés szerint előtte történt.
Valószínűbbnek látszik az utóbbi feltevés.)
' r.Jó lett volna-e Mózes helyében lenni ? Bizonyosan azt gon
doljátok, hogy nem volt Egyiptomban boldogabb gyermek Mó
zesnél. Pedig látjátok, Mózes mégsem volt egészen boldog. Nem
volt boldog azért, mert fájt neki az, hogy az egyiptomiak olyan
kegyetlenül nyomorgatták és kínozták a zsidókat. Mózes a királyi
udvarban sem-felejtette el, hogy ő nem egyiptomi, hanem zsidó.
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Nem felejtette el édesanyját, aki nem tudott ugyan neki aranyóá
ruhát adni, amikor Mózes még nála volt, de adott Mózesnek sok
szeretetet és jóságot, ami a legszebb ruhánál is többet ér. Nem
felejtette el a kis zsidó lányokat, akikkel gyermekkorában ját
szani szokott. Nem felejtette el a szomorú arcú zsidó asszonyo
kat, akik közül olyan soknak volt könnyes a szeme azért, mert
kis fiát elvitték és beledobták a Nilus folyóba és sokszor gon
dolt azokra az elcsigázott testű zsidó emberekre, akik esténként
alig birták hazavonszolni fáradt tagjaikat, annyira agyondolgoz
tatták őket egész nap a forró egyiptomi napsütésben. Akármenynyire lenézték és megvetették is az egyiptomiak a zsidókat, ezt
a nyomorult szolganépet, Mózes mégis ragaszkodott hozzájuk,
szerette és sajnálta őket. Fájt neki, hogy olyan sokat kell a zsi
dóknak szenvedni. Amikor a munkára hajszolt zsidók hátán csat
togott az egyiptomi munkafelügyelók korbácsa, Mózesnek ez úgg
fájt, mintha csak az ő hátát hasogatta volna a korbácsűtése s va
lahányszor csak hallania kellett az ütlegelt zsidók jajveszékelé
sét, égó könnycseppek szöktek a szemébe.
Titokban pedig elkezdett Mózes különös terveket szón! a
szivében. Azt gondolta, hogy óhelöle, ha megnő, bizonyosan va
lami igen n8gy úr lesz Egyiptomban, hiszen a király leánya fo
gadta fiává. Még az is megeshetik talán, hogy ó lesz Egyiptom
fáraója, ha a mostani fáraó meghal. Ha pedig egyszer király
lesz belőle és ó fog parancsolni az országban mindenkinek, ak
kor nem fogja megengedni, hogy a zsidókat tovább is kínozzák,
kihirdeti majd, hogy aki a zsidókat bántani meri, azt ö a leg*
szigorúbban megbünteti. Olyan boldog volt, amikor erre gondolt,
mintha már meg is valósult volna mindaz, amit képzeletében
szépen kiszínezett magának.
Egyról azonban Mózes megfeledkezett. Nem gondolt arra,
hogy a legszebb tervet sem tudjuk megvalósítani, ha nem kérjük
hozzá Isten segítségét. Ha nem gondolunk a jó Istenre és nem
kérjük az ö segítségét, hanem azt mondjuk, hogy majd mi fo
gunk valami nagy és szép dolgot véghezvinni, mert hiszen elég
ügyesek, vagy elég gazdagok vagyunk, akkor egyszer csak ész
revétlenül belopódzik a bűn a szivünkbe és legszebb reményeink
rombadólnek.
így járt Mózes is. Egyszer, amikor már nagy és erős volt,
kiment a királyi palotából, hogy sétáljon egyet a mezőn. Sétálás
közben egyszerre csak nagy jajveszékelés üti meg fülét. Arra
felé tart, ahonnan a hangok jöttek és látja ám, hogy egy egyip
tomi munkafelügyeló kegyetlenül üt-ver egy öreg, szakállas zsidó
embert, aki nem tudta a munkáját olyan gyorsan végezni, aho
gyan azt a munkafelügyeló szerette volna. Hiába az öreg szivettépó jajgatása, az egyiptomi még dühösebben csapkodja, veri,
ahol csak éri, mindaddig, mig az öreg zsidó eszméletlenül el
nem terül a földön. „Ez már mégis sok! — gondolja magában
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Mózes. — Hiszen ez nem ember, hanem állat, aki ilyen ször
nyen kegyetlen tud lenni. Ilyen gonoszságot elnézni nem lehet.
Jaj ennek a szívtelen hóhérnak, bűnhődnie kell!“ Mint a villám,
cikázik Mózes szemében a harag tüze, egész testében remeg a
felháborodástól, odarohan, két kézre fogja sétabotját és lesújt!
— Az egyiptomi egy jajkiáltás nélkül elterül a földön —
holtan.
Mózes egy szempillantás alatt kővé dermed a rémülettől.
Áll, mint a szobor, mozdulatlanul és csak néz mereven maga elé.
Lassan kezd magára eszmélni: Jaj, mit tett ó 1 — Nem, nem le
het, az egyiptomi nem halt meg, csak elveszítette az eszméletét.
Gyorsan ráveti magát, rázza, élesztgeti, de hiába. Az egyiptomi
nem mozdul többé, halott. Mózes összerázkódik. Jaj, hogyan fe
ledkezhetett meg magáról ennyire. Jaj, hogyan vakíthatta el enynyíre a harag. Hiszen ó nem akart ölni, csak nem akarta en
gedni, hogy ilyen vérlázitó kegyetlenség teljesen büntetlenül
maradjon és most ime az ő tette még borzasztóbb. Megölt egy
embert! Gyilkos!
Hirtelen újabb rémület remeg át Mózes lelkén: Mi lesz,
ha ezt az egyiptomiak észreveszik ? Egy zsidóért megölt egy
egyiptomit. Ezért kegyetlen bosszút állanak rajta és nem menti
meg még a faraó leányának pártfogása sem. Ijedten néz körül.
Hátha nem látta meg a dolgot senki sem. Csakugyan, amint
gyorsan körültekint, úgy látja, hogy nincs a közelben senki sem.
Az öreg zsidó még eszméletlenül hever a földön. Gyorsan göd
röt ás a homokban, beletemeti az egyiptomit és fut haza, hogy
a magáhoztérő zsidó meg ne lássa.
De lelkének békességét otthon sem találja. Folyton az a
gondolat jár a fejében, hogy már megtudták a gyilkosságot és
most jönnek, hogy bosszút álljanak rajta. Alig mer az emberek
szeme közé nézni. Máskor örült, ha katonákat látott. Most, ami
kor a palota egyik folyosóján katonák bukkantak eléje, elsápadt,
mert azt hitte, hogy érte jönnek. Amikor a szolga bejött a szo
bájába, hogy vacsorázni hívja, egész testében reszketni kezdett,
mert azt hitte, hogy azért küldték, hogy elfogja őt. Egész éj
szaka alig aludt valamit, mert folyton szörnyű tette járt az
eszében.
Másnap alig várta, hogy megszokott napi sétájára indul
hasson. Sietett ki újra a mezőre, mert azt hitte, nyugodtabb lesz,
ha látja, hogy a gödröt, melybe az egyiptomit eltemette, még
nem ásta ki senki. De csalódott. Amint kifelé megy, látja, hogy
két zsidó csúnyán összeveszett és üti egymást. Felháborodot
tan kiált rájuk : „Miért bántjátok egymást? Nem elég, hogy az
egyiptomiak ütnek titeket, még ti is ütitek egymást ?„ Gúnyos,
fennhéjázó hangon szól a válasz: „Kicsoda tett téged bíróvá
mirajtunk? Talán engem is meg akarsz ölni, mint az egyiptomit?“
Mózes körül elsötétedikfa világ. Vége mindennek! Ki tudódott

a dolog! Nincs már visszatérés a fényes királyi palotába. Meqtf
kábultan előre, maga sem tudja hova?... Hirtelen felijed, hogy hátha
a zsidók már szóltak az egyiptomiaknak és azok vágtató lo
vakon jönnek a nyomába. Futni kezd kétségbeesett erőfeszítés
sel, hogy minél hamarább eljusson, amilyen messzire csak lehet.
Rohan, vonszolja magát, vánszorog, mig csak bírja a lába. Egg
bokor tövében félholtan összerogyva, száll rá az éjszaka. Puha
meleg ágy helyett a hideg kemény föld a fekvőhelye. A tövis
megtépte aranyos királyi ruháját, lába sebes, arcán a halálos fá
radtság és boldogtalanság nyomai. Hajnalban, amint ereje kissé
visszatér, újra kezdődik a hajsza. A bujdosónak nincsen pihe*
nése. El, el, minél hamarabb Egyiptomból uttalan utakon, hogq
a faraó katonái utói ne érjék, — s akinek máskor arany tálon
hozták szolgái az ételt, örül, ha szegény emberek alamizsnáié
val csillapíthatja kínzó éhségét és szomjúságát. Összetört és szo
morú a lelke. Nemcsak azért, mert elvesztette mindazt a szépet
és jót, ami a királyi udvarban körülvette, hanem azért is, mert
elpusztultak lelkének legszebb álmai. Nem lesz ő már király
Egyiptomban, de még valami hatalmas főember sem; és ki fog
akkor a szegény, nyomorgatott zsidókon segíteni? Hogyan se
gíthetne rajtuk egy szerencsétlen bujdosó, akit halálra keresnek?
Milyen borzasztó is az, hogy az ö bűne miatt most tovább kell
szenvedni ártatlanul sok-sok agyonsanyargatott izraelita em
bernek !_
így jut el Mózes hosszú bujdosás után a Midianiták föld
jére. Azt gondolta, hogy amint elhaqyja Egyiptom határát, már
nyugodtabb lesz, mert nem kell többé üldözőitől rettegni. De a
nyugalmat hiába várta. Lelke épp oly nyugtalan volt és sajgott,
mintha ezer sebbel lett volna tele, mint azelőtt. Fáradtan ül le
pihenni egy kút mellé s amint ott töpreng maqában megvilágo
sodik előtte, hogy azért nem tud lelke megnyugodni, mert bűné
vel nagyot vétkezett nemcsak az egyiptomi ember ellen, akit
megölt, nemcsak önmaga ellen, aki most bujdosóvá lett és el
vesztette lelke békességét, nemcsak a zsidók ellen, akiket most
tovább nyomorgatnak, mert nem lesz, aki rajtuk segítsen, hanem
nagyot, igen nagyot vétkezett a jó Isten ellen is, aki azt akarja,
hogy az emberek egymást szeressék, tiltja a haragot és nem
akarja, hogy az emberek egymást haragból megöljék.
Amint ezeken gondolkozik, egyszerre csak valami zaj fitt
meg a fülét. Ijedten rezzen össze, de mikor felemeli szemét,
megnyugszik, mert látja, hogy akik jönnek, azoktól nem kell fél
nie. Hét szép fiatal leány közeledett a kúthoz és hajtották ma
guk előtt aranyos, kedves kis báránykáikat. Alig érnek azonban
a kúthoz, a domb mögött újabb jövevények tűnnek fel a látha
táron. Pásztorfiuk jönnek vadul hadonászva és kiabálva s hajt
ják a maguk juhait előre. Néhányan közülök előre futnak és már
messziről kiáltják: „Takarodjatok onnét! Most mi fogunk itatni.*
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Botlukkal durván szétvernek a szegény kis báránykák között,’
azok szertefutnak s a leányok Is sirva menekülnek. De Mózes
se rest. Az ó lelkét mindig felháborodás töltötte el, ha látta«
bogy gyengékkel, védtelenekkel durván és igazságtalanul bánt
valaki. Most azonban már vigyáz magára. Nem engedi, hogy a
harag elvakitsa. Szemrehányóan szól rá a fiukra: „Micsoda do
log ez?! Nem szégyenlitek magatokat, gyenge, védtelen lányo
kat durván elkergetni? Nem kellene-e inkább segíteni nékik,
hogy hamarább megitathassák bárányaikat, hiszen ti erősebbek
vagytok és ehelyett inkább elkergetitek őket? Hordjátok el ma
gatokat innét, ha nem akarjátok megismerni két karom erejét!*
A fiuk féltek az eres idegen emberrel szembeszállni, okosabb
nak látták tehát, ha szépen elkotródnak. Mózes kiáltott a lányok
nak, gyorsan telemerte a vályúkat vízzel, úgy, hogy azok nem
sokára vidám nevetés között hajthatták hazafelé báránykáikat
Otthon apjuk csodálkozva fagadja őket: Hogyan van az,
hogy ma olyan hamar megjöttetek?
Egy idegen ember volt a kútnál, aki elkergette a pász
torokat, sót vizet is húzott nekünk és megitatta bárányainkat.
Kicsoda és hol van az az ember?
Hogy kicsoda, azt bizony nem tudjuk, mert nem is kérdez
tük meg tőle. Ott hagytuk a Kút mellett.
Ejnye, ejnye, hogyan lehettetek ilyen figyelmetlenek azzal
szemben, aki megvédelmezett titeket, hogy még meg sem kö
szöntétek a szívességét? Rögtön menjetek és hívjátok be azt az
embert, hadd vendégeljem meg egy kissé.
Ez az ember, akinek a leányait Mózes megvédelmezte s akt
most hálából Mózest vendégül látta, Jetró volt, a midianiták
papja. Jetrónak annyira megtetszett Mózes, hogy nem engedte
tovább bujdosni, hanem magánál tartotta és szolgálatába fogadta.
Később, amikor Mózest még jobban megismerte és Mózes iránt
való szeretete csak nőtt a szivében, odaadta néki feleségül szép,
fiatal leányát, Cipporát. így nyert Mózes lovagiassága jutalmául
újra otthont, sót egy hűséges élettársat is.
jetrónak nagyon sok juha volt, hiszen még leányainak ís
juhokat kellett őrizni. így Mózest is azért fogadta szolgálatába,
hogy a juhok őrzésében segítsen neki.
Mózes, amikor a juhokat őrizte künn a pusztán, nagyon
sokat volt egyedül. R pusztába nem vihette magával feleségét,
nem voltak szolgák, pásztorok sem melletíe Egyedül volt telje
sen és amerre a szem ellátott, nem volt körülötte egyetlen em
ber sem. Itt nem beszélgethetett hát Mózes senkivel, csak a jó
Istennel. Rz egyiptomi királyi udvarban olyan sok volt az ember
körülötte, olyan nagy volt a zaj, a sürgés-forgás, játékok, szó
rakozások, fényes udvari ünnepélyek, katonai gyakorlatok egy
mást követték, hogyha megszólalt is szivében a jó Isten hangja,
Mózes sqkszpr meg se hallotta, vagy nem figyelt reá. Itt a pusztában*

amikor teljesen egyedül volt és nem beszélhetett senki mással,
Mózes kénytelen volt Isten szavát meqhallani. Először nem szí
vesen gondolt a jó Istenre. Félt a jó Istentől, mert tudta, hogy
szörnyű bűnt követett el a jó Isten ellen akkor, amikor megölte
azt az egyiptomi embert. Ezért volt az, hogy hiába volt Mózes
nek újra otthona, hiába volt szép, fiatal felesége, aki nagyon
szerette ót, mégsem volt egészen boldog. Bizony ott a pusztá
ban nagyon sokszor áztatta könny Mózesnek az orcáját. Sokszor
sirt keservesen és bánta mélységesen, hogg azt a szörnyű bűnt
elkövette.
De a jó Isten nem akarja a bűnös halálát, hanem azt, hogy
megtérjen és éljen. Mikor látta, hogy Mózes milyen igazán meg
bánta bűnét, mennyire szeretne igazán jó lenni és milyen sokat
gondol most őreá, megbocsátott neki és megjelent előtte.
Mózes egyszer csak különös dolgot vett észre a pusztá
ban. Azt látta, hogy egy zöld csipkebokor lángolva ég. Már az is
különös lett volna, ha eqy száraz bokor, amilyen nagyon sok
volt a pusztában, csak úgy magától meggyullad és elég. Még
különösebb, ha egy zöld bokor gyullad meg, mert hiszen a zöldelő növény sokkal nehezebben kap lángra, mint az elszáradt.
De itt az volt a legcsodálatosabb, hogy ez a bokor égett, lán
golt, ám levelei mégse perzselődtek meg, továbbra is üde, zöld és
friss maradt. Mózes közelebb megy, hogy jobban megnézze ezt
a csodát. Alig ér azonban a bokor közelébe, hang üti meg a
fülét; „Vesd le sarudat lábadról, mert a föld, amelyen állasz,
szent föld. Én vagyok Abrahám, Izsák és Jákob Istene. Láttam
az én népem nyomorúságát, elküldelek ezért téged a fáraóhoz,
hogy hozd ki Izrael fiait Egyiptomból.“
Mózes mélységesen megilletődve borult a főidre. Most látta
csak, hoqy milyen csodálatos és hatalmas az Isten. Az az égó
csipkebokor arról beszélt neki, hogy amint a bokor lángolt és
nem hamvadt el, az Isten ép úgy él örökké és soha meg nem
halhat. Isten szivében lángoló szeretet lobog és fáj neki, ha né
pét szenvedni látja.
Csak egy dolgot nem akart Mózes sehogyan sem megérteni:
Miért akarja Isten a zsidó nép kiszabadítására őt küldeni? Ö erre
teljesen alkalmatlan. Azóta, hogy Egyiptomból elmenekült, gon
dolni sem mert arra, hogy a zsidókért még tehet valamit. Ugyan,
hogy is segíthetne rajtuk egy szegény bujdosó, akinek nincs pénze,
hatalma és nincsenek katonái. Igaz, hogy most látja már, hogy
az Isten élő és hatalmas, de ha ő visszamegy Egyiptomba, őrá
még a zsidók sem fognak hallgatni és nem hiszik el, hogy Ót
valóban a jó Isten küldte szabaditásukra. Hiába mondja majd,
hogy ő előtte megjelent az Isten. Azt mondják majd, hogy csak
mesél és be akarja őket csapni.
Ekkor Isten azt mondta Mózesnek: „Dobd el a te botodat.“
— És ime, az eldobott bot egyszerre kígyóvá változott. „Fogd meg
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a farkát!“ — mondja ismét az Isten. S a kígyó újra bottá leff
Mózes kezében. Mózes látja, hogyha Isten vele van, akkor va
lóban nem kell félnie, hogy nem hisznek neki, mert Istennek van
hatalma arra, hogy erejét a zsidók előtt és a fáraó előtt is meg
mutassa.
Most új aggodalma támad. Ó nem tud szépen beszélni. Ne
hezen tudja elmondani azt, amit akar és a fáraó, az a hatalmas,
nagy úr elkergeti, mielőtt elmondhatná, hogy őt Isten küldötte és
Isten parancsolja, hogy a zsidókat engedje kivonulni Egyiptom
ból. De Isten eloszlatja ezt az aggodalmát is. Ott van Aron, a
te atyádfia, ő ékesen szóló, ő eléd fog jönni, mert megmondom
néki, hogy én visszaküldelek téged Egyiptomba és ő majd beszél
helyetted.
Mózes le volt fegyverezve. Már nem tudott több ellenvetést
tenni. Látja már, hogyha Isten akar valamit, annak nem lehet
akadálya. Most látja, milyen balga volt, amikor abban reményke
dett, hogy majd ó lesz hatalmas, nagy úr és úqy segit majd a
zsidókon és nem kérte Isten seaitségét. Látja, hogy ami lehetetlen
az embernek, az lehetséges az Istennek. Örül és boldog, hogy
megismerte az Istent, aki meqbocsát a megtérőknek, aki egyedül
tűd megőrizni a bűntől és aki hatalmasabb minden földi király
nál, még a fáraónál is. Ha Isten vele vsn, akkor nem kellenek
néki katonák, nem kellenek néki fegyverek, győzni fog a szegény
bujdosó, mert segíti az Isten. Felkel sugárzó arccal és megy
vissza Egyiptomba.
Vártat a tanításhoz.
Mózes lelkének nemes vonásai:
1. Szerény, nem gőgös ember, aki nem feledkezik meg a
szegény zsidókról és nem nézi le őket, mint az egyiptomiak. Em
lékeztetem a guermekeket a negyedik parancsolatra, ahol tanulták,
hogy milyen csúnya az, amikor szeqény gyermek, aki nagy úrrá
lesz, lenézi és széqyelli az ó szegény szüleit.
2. Jószívű, aki szánja a szenvedőt. Fáj néki, mikor látja,
hogyan kínozzák a zsidókat.
Nagy hibája van: Nem sokat gondol Istenre. Ezért esik bűnbe.
Mire figyelmeztet Mózes gyilkossága? 1. Ne feledkezzünk
meg Istenről. 2. Uralkodjunk haragunkon, mert a harag bűnre
visz. A harag elvakitja az embert és olyat tesz, amit később ke
servesen kell megbánnia.
Ki ellen vétett Mózes, amikor megölte az egyiptomit? 1.
Elsősorban az egyiptomi ember ellen, akinek elvette legdrágább
kincsét, az életét. 2. Azután önmaga ellen, aki elveszítette lelke
nyugalmát és bujdosóvá lett. 3. Vétett a zsidók ellen is, akiket
tovább nyomorgattak az egyiptomiak és még kegyetlenebbül bántak
yelük azért, mert Mózes az egyiptomit megölte, 4. Végül légin-
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kább vétkezett a jó Isten ellen, aki azt parancsolja az ötödik pa
rancsolatban: Ne öljl
Mi lett Mózes büntetése? 1. Elveszítette lelke nyugalmát és
békességét. R gyilkosság után azonnal el kezdett félni és hosszú
időre eltűnt szivéből az öröm. 2. Elveszítette a királyi udvar ké
nyelmét. Földönfutó lett belőle. 3. Elveszítette reménységeit. Most
mór nem remélhette, hogy nagy úr, vagy fáraó lesz Egyiptomban;
nem remélhette, hogy segíteni tud majd a zsidókon.
R pásztorokkal és jetró leányaival való találkozás tanulsá
gai: Legyünk lovagiasak! Védjük meg a gyengéket és segítsünk
nékik. Mózes lovagiassága jutalmául otthont és szerető hitvestár
sat kapott.
Mózes megtérése:
R pusztában csak kivel beszélhetett Mózes? — Istennel.
De csak mikor tudta Istent jobban megismerni? — Amikor bűnét
igazán megbánta. — Amikor Mózes Istent megismerte és megsze
rette, mindent visszakapott, amit előbb elveszített: 1. Visszakapta
lelke nyugalmát. Isten megbocsátott néki. 2. Rz egyiptomi királyi
udvar fénye és pompája helyett, amelyik mögött annyi volt a bűn,
(olyan sok szegény embert kínoztak és gyötörtek azért, hogy néhányan élvezhessék a jólétet), kapott Mózes sokkal drágábbat: a
tiszta lelkiismeret örömét, Isten erejét és oltalmát, magát az Is
tent. 3. Ujraélledt szivében a reménység is. Most már tudta, hogy
Isten segítségével bizonyosan hiszabadithatja az izraelitákat Egyip
tomból.
Összefoglaló tanulság; Isten segítsége nélkül legszebb ter
veink is rombadőlnek, de minden lehetséges annak, aki megtér
és Jelzik Istenben.

Bélák János
hitoktató-lelkész.

líráéi népe kiköltözik Egyiptomból.
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_, E, történetet a tanterv két külön álló történetre osztotta. (Mo- ■?
zes a Hóreb hegyén. Izrael népe kiköltözik Egyiptomból.) Ä? „
újabp kézikönyvek e két bibliai történetet a fenti cim alatt együtt
tárgyalják. (Dr. Kemény, dr. Varsányi, Vértesi-féle.) Én is igy
cselekszem. Egyrészt azért, mivel a kettő szinte elválaszthatatJantegjjség^t alkot, igy tanítási szempontból is egyrpásfa támasz-*
ko4fe ?P* egyik a másik nélkül meg s^tn á l l h a U ^ W ^ t ^ ^ y
mivel, tanítási célom nem annyira ,a történet be<^lq?£S£l(1jmffll Ij&ísv
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Itább a benne rejlő tanu’ságok levonása után nz életre való al
kalmazása. Tehát a hosszabb szöveg a tudás szempontjából nem
lesz kerékkötőm. Hiszen minden tanításunk célja az alkalmazás,
mely fokozottabb mértékben éppen a bibliai történetek tanitásánál jelentkezik.
Ez a cél lebegett szemem előtt akkor is, amikor tanítá
saimban a szokásos három főrész helyett négyet alkalmazok. Az
eddigi harmadikból kiragadom a szerény „alkalmazást“ és azt
mint negyediket tanításom főrészévé, hogy úgy mondjam, koro
nájává teszem
A jelen történet főtanulsága: Az ég felé tekintő szenvedő
embert és nemzetet az Isten megsegíti, felemeli, de az elbiza
kodott hatalmasságot porba sújtja.
A régi tanítási elvet: az ismertről az ismeretlenre, mind a
négy részben követem.
Végül nem felejtkezhetünk meg arról, hogy az evangélikus
iskola nemcsak a vallásórán igyekszik hithű, derék és erős er
kölcsi alapon álló embereket nevelni növendékeiből, hanem e
magasztos cél elérésére minden tantárgyat szolgálatába állít, te
hát a vallásórának anyagát'okvetlenül kapcsolatba kell hoznom
a világi tantárgyak anyagával is. Erre számtalan mód és alkalom
kínálkozik.
Yftzlat.
I. Előkészítés, a) Hangulatkeltés; Ismert jelen a gyermek éle
téből. Madár a kalitkában, b) Athajlás: Ismert mult a felnőttek éle
téből. Szabadulás az orosz fogságból, c) Célkitűzés: Ismeretlen
múlt egy nemzet életéből. Izrael népének szabadulása.
II. Tárgyalás, a) Kapcsolás. A történet ismert előzménye.
Mózes születése, b) Környezetismertetés. A történet színhelye,
szereplői. Egyiptom a fáraók idejében. A zsidók helyzete, c) A
történet közlése. 1. Szenvedés, szabadulás utáni vágy. 2. Isten
megszánja őket, vezért küld. 3. A menny királya legyőzi a földi
királyt.
I I I . Begyakorlás, a) Dramatizálás. A gyermek átéli: Mózes
és Áron Fáraó előtt. (Cselekvés.) b) Rövid tartalom. A gyermek
előadja meseszerűen. Hóreb hegyén. Átkelés a tengeren, c) A
szöveg olvasása. (A gyermek lerögzíti.) Szővenmagyarázat. Szö
vegkép szemlélete.
IV. Alkalmazás, a) A gyermek életére. 1. Az iskolában: ígére
tedet teljesítsd! 2. Otthon: Engedelmeskedj az első szóra! 3 .Ál
talában : Makacssággal nem jutsz messzire! b) A mindennapi
életre. 1. Rz egyén: A vallásos ember Isten különös védelme alatt
áll. 2. A nemzet: A szenvedés útja, ha erős hit az utitársunk,
Istenhez vezet, c) Jelmondat: Bibliai. Második parancsolat. Nem«

zeti hiszekegy. Közmondás: Aki nem hajlik, az törik. Kdpósolat
más tantárggyal. Ének: 1. Nagy az Isten és hatalmas. 2. Jer, di
csérjük Istent. Fogalmazás: András bácsi Bibliája. Beszéd- és ér
telemgyakorlat: Kenyérsütés. Árpád vezér. (Isten kardja.)
A tanítás.
I. Előkészítés, a) Hangulatkeltés. Akkora lehettem, mint ti.
Almafánkon pintyőke mama repülni tanította fiókáit. Azt lestem.
Nagy riadalom támadt! Az egyik gyámoltalan apróság az ölembe
pottyant_Mi történhetett? Miau úrfi madárpecsenyére vágyott.
Hová tettem a pihegő jószágot?— Volt egy kalitkám!_„ A fára
akasztottam— Pintyőke papa és mama etették a fiókájukat, amig
meg nem erősödött_Harmadik nap üres volt a kalitka... Ki
szabadította a kicsikét a szülői szeretet.
b)
Áthajtás: Peti apukája orosz fogságba esett. Hét évig
volt oda. Peti minden este igy imádkozott: Édes jó Istenkém,
küld haza apukámat 1 Egy este kopogtak az ablakon. Peti kiugrott
az ágybóL.. Örült. Megjött apukája. Isten meghallgatta a kérést.
Célkitűzés. Isten a nemzetek sorsát is intézi. Ő vezette ki
izráel népét Egyiptomból. Erről fogunk beszélgetni.
II. Tárgyalás, a) Kapcsolat: Milyen sorsuk volt a zsidóknak
Egyiptomban ? — Szolgáltak — szenvedtek — még gyermekeiket
is a vízbe dobatta Fáraó_Egy anyának sikerült fiacskáját meg
menteni. Hogyan ? (Nehány szóval elmesélik.)
b) Környezetismertetés: Hatalmas folyó a Nílus, vízilovak,
krokodilusok tanyája. Gyertek nézzük meg közelebbről. Már itt
is vagyunk... Nini, ismerősök üdvözölnek bennünket. Fecskecsi
csergés_Mit keresnek itt? Kérdezzük meg ókét! — Bogárka
... meleg. Ott éhen halnánk, itt megtaláljuk táplálékunkat. Isteni
gondviselés. Mégsem ez az igazi hazánk_A zsidók is .éhínség
idején költöztek Egyiptomba, de a honvágy, bús éjszakákat oko
zott. De a nappal sem volt rózsás. Amott az a hatalmas piramis
(királyok sírja) sokat mesélhetne_ Mekkora kövekből van_
Milyen sima— Talán a sok könnytől— Csupa homok minden
felé... Oly nagy a forróság... A Nílus partján bokrok vannak...
Öljünk le a tövükbe... Hallgassátok azt a történetet, amelyik több,
mint ötezer évvel ezelőtt ezen a vidéken történt.
b)
Á történet közlése. Talán éppen ezen a helyen találta meg
Mózest Fáraó leánya. Felnőtt Mózes.. Mesés dolga volt a ki
rályi udvarban, mégis szomorú volt... Fájt zsidó testvéreinek
szenvedése... Ahol alkalma volt, segített rajtuk, védte őket... Egy- _
szer aztán egy egyiptomit, aki egy zsidót vert, úgy talált meg
ütni, hogy az rögtön kiadta a lelkét... Ez ijiba volt... Fáraó
halálra kereste... Mózes a szomszéd országba menekült... Meghftahődött— Megbánta és megfogadta, hogy ezentúl csak jót
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tesz_Sok évig volt távol. Izrael népe pedig napról-napra többet
szenvedett_Aron a főpapjuk azonban biztatta őket: Imádkozza
tok Istenhez, csak ő segíthet rajtunk... És szállt a fohász az ég
felé— Hogyan?_Hogyan imádkoztál volna? — Énekben. —
Melyik énekben? — Szegény fejem. — Hátha magyarok lettek
volna? — Himnusz. —
c) Isten megszánja őket, vezért küld. Áron éppen reggeli imá
ját fejezte be_Betoppan Mózes... Hogyan mertél visszajönni?
Tudod, hogy halálra keresnek?_Nem félek, Isten küldött__
Hol beszéltél vele ? — A Hóreb hegyén, ahol a juhokat őriztem.
— Láttad? — Isten láthatatlan, csipkebokor lángjából szólt_
Meghallgatom Izrael népének imáját. Menj el és vezesd ki Egyiptómból őket. Én veletek leszek... S most itt vagyok!...
Áron: De hátha Fáraó nem enged el bennünket? — Mó
zes: Bízzunk Istenben, majd ó segítségünkre jön.
3. A,menny királya legyőzi a földi királyt. Fáraó gőgösen
fogadta őket: Mit akartok?_Parancsot hoztunk Istentől__ Ki
csoda az Isten, hogy engedelmeskedjem neki?... Az ég és föld
urai Azt kívánja, hogy bocsásd el Izrael népét_Azért sem!__
Ha nem engedelmeskedel, csapásokat küld országodra_Majd el
válik, ki az erősebb_Majd elválik, — szólt Mózes csendesen
és elindultak_Lihegő hirnök rohan a király felé: Uram, orszá
god minden vize vérré változott!
Fáraó: Mózes, Áron gyertek vissza! Kérjétek Isteneteket,
hogy újból tiszta legyen a viz és elbocsájtom Izrael népét. Mózes
imádkozott és a vér eltűnt.
Hahaha, most már egyáltalán nem eresztem el őket! Ti pe
dig pusztuljatok a szemem elöl_(Indulnak...)
De rohanva jön a hirnök: Uram, az egész országot csúnya
békák lepik e l!
„
Fáraó: Mózes, Áron megálljatok !
Fáraó megint fogadkozott... Megint megszegte szavát... És
ez igy ment még hétszer egymásután. Ártalmas rovarok, járvány,
jégeső pusztította Egyiptom növényeit és állatait. Fáraó könyörgött és ígért, de nem tartotta meg szavát. Mózes és Áron ott
hagyták_Pedig újabb csapás hire jött. Minden újszülött meghalt—
Mit bánom én, mégsem engedem el őket, — kegyetlenkedett
Fáraó. De hirtelen elhalványult... Kicsi fia ott haldokolt a szeme
előtt_A gőgös Fáraó sirt, mint egy gyermek__ Alázatosan sut
togta: Legyőztél mennyei király!...
Ment az üzenet: Izráel népe indulhat... Mózes már előbb
figyelmeztette a zsidókat, hogy készüljenek fel az útra. Ennivalót
mást ne vigyenek, csak kovásztalan kenyeret... Hústól óvakod
janak_ A forróságban— Hosszú út_ Előrelátó intézkedés—
Siettek... A Vörös-tenger partján pihentek meg legelőször... De
nem sokáig... A távolból nagy porfelhő közeledett... Fáraó jön
seregével!... Megbánta engedékenységét... Tanácsadói gyávának
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mondták ?— Talán a népe zúgolódott, hogy most már nekik kell dől'
gozníoka zsidók helyett ? —Vagy talán fiának halálát akarta meg
bosszulni? — Akármi volt az oka, ott voltak a közelben. Bajban
voltak a zsidók.- Mögöttük az ellenség, előttük a tenger... Mármár kétségbeestek... Mózes imára ku csolja kezét... Majd fel
emeli karját a tenger felé... A hullámok kettéválnak. Izrael az
utón elindul. Fáraó seregével utánuk. De vesztére. A zsidók par
tot érnek, Fáraót a hullámok nyelik el— A zsidók ajkán elhangzik :
Jer dicsérjük Istent_
I I I . Begyakorlás, a) Dramatizálás. Játsszuk el! — Áron reg
geli imája. A tárgyalás Mózes és Áron párbeszédeihez alkal
mazkodik. — Fáraó előtt.
b)
JRövid tartalom. Csak Istenben volt reményük. Isten meg
szánja szenvedő gyermekeit. Küld vezért. Nem hagyja az Ur
büntetés nélkül, aki a z ő nevét hiába veszi, de aki az egy igaz
Istenben bizik, nem csalatkozik... Ahol minden emberi segítség
ás tudomány csődöt mond, megjelenik a Mindenható mentő
keze...
e) Szöveg olvasása. Hol van mindez leirva ? Maga Mózes
Irta_Röviden a könyvetekben__ Olvasás__ Amik megirattak, a
mi tanulságunkra Írattak meg!
IV . Alkalmazás, a) A gyermek életére. 1. Az iskolában : Fá
raó megszegte a szavát. A napokban közietek is volt egy ilyen
Fáraó. Valaki elém állt és igy szólt: Tanító bácsi, bocsásson
meg, többé igazán nem leszek rossz. És? — Bizony ma megint
csak szomorúságot okozott nekem. — Lám, Palkó is hibát köve
tett el s most derék fiú, pedig nem is fogadkozott. (Jelentkeznek
idevonatkozókkal.) 2. Otthon : Fáraó csak akkor engedelmeskedett
Isten parancsának, mikor őt is bánat érte. Egy őszinte fiú ma
reggel bevallotta, hogy tegnap baj volt otthon. Háromszor se kel
lett szólni... Sírás lett a vége... pedig az engedetlen gyermek a
jó Istent is megszomoritja. Negyedik parancsolat. (Elmondják.)
Mózes Isten parancsára azonnal útra kelt, pedig Egyiptomban
valamikor halálra keresték... Egy pajtástoknak az anyukája el
árulta, hogy közületek valaki olyan ügyes, hogy anyukája sze
méből kiolvassa annak kívánságát... Én azt hiszem, hogy több
ilyen ügyes fiú is akad köztetek, csak nem próbáltátok még
meg. (Esetek.)
3.
Általában: „Azért se!“ — makacskodott a király. Zoli is
Így makacskodott... Nem ment a kijelölt helyen az utca másik
oldalára. Most kórházban fekszik_Bandi a feladatát készítette__
Betoppan Misi... Hagyd a feladatot, gyere velem labdázni...
Nem mehetek... Neked adom a labdámat_Most már azért sem
megyek... Ha nem jösz, örök harag... Nem megyek... Ki volt a
makacs? (Példákat hoznak fel a gyermekek.)
b) Mindennapi életre. 1. Az egyén életére. Isten Mózes Írnájára utat nyitott a tengerben. Még néhány pillanattal azelőtt a zsi*
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dók azt hitték, hogy elvesztek. András bácsiról is mindenki azt
hitte, hogy meghall __ Az ellenség golyója pont a szivénak ment.
Ott a lyuk a kabátján
Szegény András bácsi! — Ott fekszik
mozdulatlanul_ Arca halvány_De nini, most lassan pirosodik__
Felnyitja a szemét és rámosolyog a csodálkozó pajtásokra... Hát
él András bácsi ? — Hogyne élnék, nem engedett meghalni az
imakönyvem... Az fogta fel a golyót_A világ minden kincsé
ért sem válna meg az életmentő imakönyvtöl.
2. A nemzet életére. Sokat szenvedtek a zsidók, végül mégis
énekelhették: Jer dicsérjük Istent. Hosszú háború dúlt Nértietországban. Különösen sok csapás érte az egyik protestáns várost:
ostrom, éhínség, járványos betegség, hadisarc. — De a város
lelkésze bátorította a lakosságot_ ő hitte, hogy Isten meghozza
a békét_ Erre a boldog napra előre készült s megírta ezt az
éneket_s mikor nemsokára tényleg béke lett, a templomban
felzúgott az ének— Isten lernosoíygott a boldog emberekre.
A magyarokra is fog még Isten mosolyogni— Most szo
morú az ország, árva, csonka_ Különösen sokat szenvednek
rab testvéreink... Az italuk könny, a kenyerük sár— Sötét éj a
nappaluk, álmatlan az éjszakájuk_ Csendes fohászuk összeölel
kezik a mi imánkkal és száll_száll Isten trónusa elé__ Hiszek
egy Istenben, hiszek egy hazában_
c) Jelmondat. 1. Szentirási hely. Zsolt. 50, 15. „Hívj engemet segítségül a te nyomorúságodnak idején, megszabaditlak té
ged és dicsőítesz engemet.
2. Káté: Második parancsolat.
3. Hazafias: Nemzeti Hiszekegy.
4. Közmondás: Aki nem hajlik, az törik.
d) Énele: \. Szegény fejem hová hajtnálak. 2. Jer dicsérjük
Istent. 3. Nagy az Isten és hatalmas.
\r f r .

Hettlinger Gusztáv
ev. tanító,

A törvényadás.
A) Vázlat.
1. Előkészítés. 1. Kapcsolat az előző történethez. Isten sza
badítja ki Mózes által Izrael népét Egyiptomból, ő vezeti át a
Veres tengeren, ö visel gondot népéről továbbra is. 2. Érdeklő
dés- és hangulatkeltés. Hogyan gondoskodik a szülő gyermekéről
egy hosszú útazás alatt? 3. Célkitűzés. A mai órán arról beszé
lek néktek, hogy Isten a mi mennyei Királyunk és Atyánk ho
gyan viselt gondot választott népének testéről és leikéről.
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II. Tárgyalás. Elmondom a történetet. 1. A testi szükség
letek kielégítése. 2. A lelki táplálék: a 10 parancsolat. 3. Kap
csolat az Újszövetséggel.
III. Begyakorlás. 1. Elmélyítés. 2. Alkalmazás. 3. Tanulság.
•) Szent, helyek, b) Énekvers.
B) A tanítás.
1. Előkészítés. 1. Kapcsolat az előző történethez. A hosszú,
keserves egyiptomi szolgaság véget ért. Ütött a szabadulás órája.
Isten választott népe, mint a rab madár a kalitkából, kiszabadult
börtönéből. — Ki szabadította ki? — Mózes. — De Mózest ki
küldte el, hogy a börtön ajtaját kinyissa? — Isten. — A Veres
tenger vizének is ki parancsolt, hogy ketté váljon a választott
nép előtt? — Isten. — Midőn Izrael népe Isten segítségével át
kelt a Veres tengeren, egy nagy pusztaságba jutott, ahol sok
szenvedés közt talán el is pusztult? — Nem pusztulhatott el.
— Miért? — Mert Isten gondoskodott róla. — Ha te, Ilonka,
egy kis madárkát kiszabadítanál egy éhes macska karmai közül,
ugy-e nem azért tennéd, hogy odadobd egy másik macskának?
— Dehogy, vigyáznék rá, hogy baj ne érje. — S ha már meggyógyult ? — Szabadon engedném. — Hogy visszarepülhessen_
— Puha fészkébe. — Látjátok, Isten sem azért szabadította meg
népét Fáraó kezéből, hogy a pusztában elpusztulni engedje, vi
gyázott reá, óvta minden bajtól s mindent megadott neki, amire
szüksége volt, mig eljutott az ígéret földjére, Kánaánba.
2. Érdeklődés és hangulatkeltés. Tettél-e már szüléiddé! és
testvéreiddel együtt hosszú utat, Pali? — Igen. — (Megkérde
zem, hová utaztak.) Ilyen nagy útra utravaló nélkül indultatok el?
— Nem, édesanyánk sok jó ennivalóval rakta tele az útitás
kánkat. — Miért? — Hogy az utón meg ne éhezzünk. — Mi
kor már hosszabb ideig ültetek a vonaton s éreztétek, hogy éhe
sek vagytok_ — Szóltunk édesanyáknak s kértünk az enniva
lóból. — ő pedig... — Adott belőle. — De az étel mellett ivó
vízre is szükségetek volt. Ehhez hogyan jutottatok hozzá? —
Mikor megállt a vonat az állomáson s friss vizet árultak, meg
kértük édesapánkat, hogy vegyen nekünk is. — Ó azután? —
Mindegyikónknek vett egy pohárral. — Mikor igy együtt utazta
tok jó szüléitekkel, némán ültetek egymás mellett ? — Nem, be
szélgettünk. — S ha valamelyik gyermek rendetlenkedett, szü
léitek mit tettek ? — Rászóltak, hogy viselje magát rendesen. —
Mikor kinéztetek a nyitott ablakon... — Figyelmeztettek, hogy
ki ne hajoljúnk. — Miért? — Mert veszélyes. — Talán mutat
tak is valamit, amire ez fel volt írva ? — Egy kis táblát. — Mit
olvastatok le róla? — „Kihajolni veszélyes.“
Abban a nagy pusztaságban, melyben Isten választott né
pének hosszú ideig vándorolni kellett, Isten is ilyenformán gon-

doskodolt népéről. Táplálta testüket és lelkűket. Adott nékik
vizet, kenyeret s kiadta nékik a Sinai hegyen két kőtáblára írva
a 10 parancsolatot, melyek által a lelkűkre kötötte, hogy mit
tegyenek és mitől őrizkedjenek, ha kedvében akarnak járni.
3. Célkitűzés. Ma erről beszélek nektek.
II. Tárgyalás. A történet elbeszélése. Mikor Izrael népe már
több napon át vándorolt a pusztában, hova a Veres tengeren
való átkelés után jutott, elfogyott az ivóvize. Messze lent, a dél
vidéken, amerre a pusztai vándorlás végbement, sokkal melegeb
ben tűz a nap, mint nálunk, nagyobb a forróság s az ivóvíznek
még nagyobb szükségét érzik. Kenyerük még volt az utitarisznyában, de az ivóvizük elfogyott. Hiába néztek körül a pusztá
ban, nem vo't kút sehol, p: takocska sem csörgedezett, friss vizet
sem árult ott senki emberfia. Nagy szomjúság gyötörte a népet.
Gondoljatok csak arra, h3 nyáron kirándulásra mentek s néhány
óráig nem ihattok vizet, máris milyen szomjasok vagytok. Hát
Izrael népe, mikor három napig nem olthatta friss vizzel szom
júságát 1 Vegre a harmadik napon messziről vizet pillantottak meg.
Nagy volt ez öröm. Még a lassújárású öreg emberek is futva
mentek oda, hogy mielőbb ihassanak belőle. De amint megkós
tolták a vizet, nagy lett a csalódásuk. A víz keserű, ihatatlan
volt. Ugy-e ti a keserű orvosságból még egy kis kanálravalót is
nehezen nyelnétek le ? Izrael népe sem tudta meginni a keserű
vizet, bármilyen nagy volt a szomjúsága. A szivüket is keserű
ség fogta el s zúgolódni kezdtek Mózes ellen. Pedig ehelyett
jobban telték volna, ha imádkoznak és Istentől kérnek segítséget,
aki eddig is olyau csodálatosan megsegítette őket. De ami a nép
nek nem jutott eszébe, eszébe jutott Mózesnek. Imára kulcsolta
kezét és Istenhez könyörgött segítségért. Isten meghallgatta a
buzgó imádságot. Egy fát mulatott Mózesnek s meghagyta néki,
hogy azt dobja bele a vizbe. Mózes engedelmeskedett s ime a
keserű viz édessé változott. Most már ihatott belőle a szomjas
nép, ivott is nagy szégyenkezéssel amiatt, hogy miért nem tu
dott hinni Isten segítségében.
Alig szabadultak meg az egyik bajból, jött a másik. Elfo
gyott a kenyerük. Hasztalan nézték végig a kenyeres zsákokat,
nem találtak bennük egy morzsányit sem. Nagy lett az ijedelem.
Mi lesz velünk? Éhen pusztulunk. Pedig nem lett volna okuk az
ijedtségre, hiszen Isten nemrég mutatta meg, hogy tud is, meg
akar is segíteni rajtuk. De a gyarló ember olyan hamar megfe
ledkezik erről! Mózes azonban nem felejtkezett el. Nem ismerte
ugyan az Ur Jézustól tanult szép imádságot, a Miatyánkot, de
azért bizonyosan igy könyörgött Istenhez: „Jó Istenünk, add meg
a mi mindennapi kenyerünket.“ Most sem imádkozott hiába. Alig
hogy befejezte imádságát, mintha sűrű felhő borította volna be
az 'eget, fürjek csapata repült a tábor felé. A jó Isten, aki ősz
szel megmondja a vándormadaraknak, hogy melegebb vidékre
13*
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repüljenek, ezeknek a fürjeknek pedig azt mondta meg, hogy arra
vegyék útjukat, amerre éhező népe vándorol. A madárcsapat
egészen ellepte a tábort. Bizonyára éhesek voltak, ennivalót ke
restek, de a jó Isten azt akarta, hogy ők táplálják az éhező né
pet. Hús már volt, csak a kenyér hiányzott mellőle. Erre sem
kellett sokáig várakozni. Mikor megvirradt s a nép kijött sát
raiból, csodálkozva látta, hogy a földet valami fehérség lepte el.
Úgy hullt le az égből, mint a harmat s olyan fehér volt, mint a
dara. Talán bizony hó esett az éjjel ? Nem, azon a meleg déli
vidéken ez nem szokott előfordulni. A nép Mózestól kérdezte:
mFez? Mire ő boldogan felelelt; Ez az a kenyér, melyet Isten
küldött nektek eledelül. Megkóstolták, ehető volt. Örömmel csil
lapították vele éhségüket s hálás szívvel gondoltak Istenre, ki
asztalt terített nékik a pusztában. Ezt a kenyeret azután minden
reggel ott találták a földön s elnevezték mannának.
Később megint az ivóvízben volt hiányuk. Ekkor Isten
Mózes könyörgésére úgy segített rajtuk, hogy elküldte őket Hóreb hegyének kősziklájához s amint Mózes Isten parancsára rásujtott vesszejével a kősziklára, abból tiszta, üdítő forrásvíz
buggyant elő.
Ámde Isten nemcsak a testükről gondoskodott, volt gondja
a lelkűkre is. Bizonyosan hallottátok már ezt a szép bibliai
mondást: „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igé
vel, amely Istennek szájából származik.“ Még a kenyérnél is
nagyobb szüksége volt Isten népének arra, hogy Isten szavát
hallja, akaratát megismerje. Minden országnak vannak ilyen
törvényei, sót még a ti kis birodalmatoknak, az iskolának is,
melyekből megtudjátok, hogy az iskolában hogyan kell viselked
netek. Otthon pedig a szülői házban édesapátok és anyá
tok akarata a ti törvényetek. Istennek, a menny és föld kirá
lyának volt már választott népe, de a választott népnek hazára
és törvényekre volt szüksége. Amíg a pusztai vándorlás alatt a
hazáját kereste, a törvényeket előre megkapta, hogy már addig
is, míg az ígéret földjére eljut, ismerje Isten akaratát, tudja mit
kell tennie és mitől kell őrizkednie.
Izrael népe három hónapi vándorlás után a Sinai hegyhez
érkezett. Mózes felment a hegyre, Isten pedig mennydörgés és
villámlás közt leszállt az égből s átadta Mózesnek a 10 pa
rancsolatot. Ha egy nagy úr régente látogatóba ment valahová,
követek jártak előtte. Istennek, a menny- és föld királyának, a
a menydörgés, villámlás voltak a követei. Mózes mélyen meg
indulva vette át Isten kezéből a két kótáblára írott 10 parancso
latot, mely így hangzik:
(Elmondom a hivatalos kiadás szerint.)
Midőn Mózes lejött a hegyről, felolvasta a nép előtt a pa
rancsolatokat. A nép figyelemmel hallgatta végig, nagy tetszéssel
és örömmel fogadta s így válaszolt: „Megteszünk mindent, amit
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az Ur parancsol és engedelmeskedünk néki. Szép ígéret volt,
majd meglátjuk később, megtartották-e. Az ígéret szép szó, ha
megtartják, úgy jó. R törvény felolvasása után Mózes áldozati
állat vérével hintette meg a népet és így szólt hozzá: Ez a szö
vetségnek vére, melyet az Ur kötött veletek. Ezt a szövetséget,
melyet Isten Mózes által Izrael népével kötött, mi keresztyének,
akik már egy másik szövetséget is ismerünk, ószövetségnek ne
vezzük. Ebben Isten megígérte népének, hogy amint eddig vele
volt, ezután is megfogja segíteni, ha parancsolatait megtartja. Iz
rael népe csak úgy várhatja tőle a segítséget, ha engedelmes lesz
iránta. Ugy-e hallottatok már ti is valamit a nagy világháborúról?
Tudjátok, hogy ebben a magyar nemzet is részt vett, de nem
egyedül harcolt, voltak szövetségesei. Valamely nép szövetséget
köthet egy másik réppel, amikor is kölcsönösen megígérik, hogy
egymást megsegítik, de sokkal fontosabb ennél, hogy Istennel
kössön szövetséget, mert hiszen egyedül a mindenható Isten az,
aki minden bajában segíteni képes rajta. Istenen kivül szövetsé
get lehet kötni a bűnnel, az ördöggel is, mint ahogyan Adám és
Éva tette az Éden kertjében, ebből azonban csak veszedelem
származik. Rz a nép, az az ember lehet csak szerencsés és bol
dog, akinek Isten a szövetségese.
Ä szövetségkötés után Móaes egy ládát készített, melyet
arannyal borított be s ebbe helyezte Isten drága ajándékát, a két
kőtáblára irt 10 parancsolatot. Ezt a ládát a szövetség ládájának
nevezték. Azután sátort épített, mert a pusztában vándorló nép
maga is hordozható sátrakban lakott. Ennek a legbelső részét
szentek szentjének hívták. Itt őrizték a szövetség ládáját.
1. A testi szükségletek kielégítése. Hová jutott Izrael népe,
midőn átkelt a Veres tengeren? — Egy nagy pusztaságba. —
Mije fogyott el ott először ? — Az ivóvize. — Mikor végre víz
hez jutottak, miért nem ihattak belőle? — Mert keserű volt. —
Mit tett ekKor a nép? — Zúgolódott. — Segített magán a zú
golódásával? — Nem segített. — Ehelyett mit kellett volna ten
nie? — Istentől kérni segítséget. — Isten képes volt segíteni?
— Igen, mert máskor is megmutatta már, hogy tud segíteni a
népen. — Hol mutatta meg ? — A Veres tengernél. — Mindenki
megfeledkezett erről ? — Mózes nem feledkezett meg. — Ó mit
cselekedett ? — Imádkozott. — Segített az imádság ? — Segített,
mert Isten a keserű vizet édessé változtatta. — Használt ez a
lecke a népnek ? — Nem használt. — Mert amikor a kenyerük
fogyott el ? — Megijedtek, hogy éhen pusztulnak. — Mózes is?
— Ö nem. — Kiben bizott? — Istenben. — Midőn megint Is
tentől kért segítséget_— Isten meghallgatta az imádságát. —
S küldött a népnek_ — Húst és kenyeret, — Mivel Isten igy
gondot viselt népéről, megmutatta, hogy ő milyen Isten? — Gond
viselő. — Abból pedig, hogy Mózes imádságát meghallgatta, mit
láttak? — Hogy imádságot meghallgató Isten. — Ha ti jobban
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megtanuljátok ezl, mint Izrael népe, mit fogtok tenni, ha bajba
kerültök? — Imádkozunk a gondviselő Istenhez. — Segítene raj
tatok a zúgolódás? — Nem. — Egyedül mi segít? — Ha Isten
hez imádkozunk.
2. A lelki táplálék, a 10 parancsolat. A választott népnek
csak testi kenyérre volt szüksége ? — Lelki kenyérre is. — Hol
kapta meg ezt? — A Sinai hegynél. — Mit kapott meg ott? —
A 10 parancsolatot. Kinek a szava, parancsa volt ez? — Istené.
— Minden népnek vannak törvényei, most már volt Isten népé
nek is_ — Törvénye. — Mikor Mózes felolvasta a népnek a
10 parancsolatot, mit felelt rá? — Megígérte, hogy megtartja. —
Mózes azután mit tett a néppel ? — Áldozati állat vérével hin
tette meg. — Ez annak a jele volt, hogy Isten a néppel— —
Szövetséget kötött. — Megígérte néki_ — Hogy megsegíti. —
De megkívánta tőle_— Hogy parancsolatait megtartja. — Amilyen
szövetségnek mondjuk mi ezl ? — Ószövetségnek. — Mózes
hova helyezte a két kőtáblát? — — A szövetség ládájába. —
R ládát pedig ? — A szövetség sátorába. — Isten azt akarta,
hogy parancsai csupán a ládába legyenek bezárva? — Nem. —•
Mit óhajtott, hogy a választott nép hová zárja be azokat? — A
szivébe.
3. Kapcsolat az újszövetséggel. Ki hozta le a Sinai hegyről
a 10 parancsolatot? — Mózes. — Később, több ezer év múlva,
ki hozta le nekünk a mennyből Isten üzenetét? — Jézus. — A
Sinai hegyen Isten a törvényt adta át népe számára, melyben tud
tára adta, hogy mit kivén tőle. Hát azt az örömhírt, cvanaéliomot, hogy ő mennyire szeret minket, milyen hegyen adta
tudtunkra? — A Golgotán. — Ezért nekünk a Sinai hegynél is
szentebb helyünk... — A Golgota. — Isten a Golgotán milyen
szövetséget kötött az emberiséggel? — Újszövetséget. — Azokat,
akik ehhez tartoznak, kinek a vérével hintette meg ? — Jézus vé
rével. — Mitől tisztit meg minket ez a drága vér? — A bűntől.
— K ib e n kell b íz n i a n n a k , a k i a z ú js z ö v e t s é g h e z ta r to z ik ? —
J é z u s b a n — M ily e n h a z á t n y e r Iste n tő l a z ú js z ö v e ts é g n é p e ? —

Mennyei hazát. _Az az üzenet, amit Jézus hozott le a földre,
hol van megírva? — A Bibliában. — A Bibliát hol látjátok ki
nyitva minden vasárnap ? — A templomban. — Csak a templom
ban van a helye? — Otthon is, minden házban. — Isten azt
akarja, hogy szent Igéje csak a Bibliába legyen beírva ? —
Nem, hanem a szivünkbe is.
Isten az újszövetséget minden emberrel meg akarja kötni,
tehát veletek is. Mikor egész kicsiny gyermekek, pár napos kis
babák voltatok, miért vittek el titeket az Isten házába? — Hogy
megkereszteljenek. — A szent keresztsegben Isten mit kötőit ve
lünk? — Szövetséget. — Megígérte akkor, hogy minket_ —
Mindenben megsegít. — De tőlünk viszont megkívánja, hogy hagy
junk— — Jézusban. — S hogy szent Igéjét— — Szivünkbe zárjuk.
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Jézus a 10 parancsolatot, hogy könnyebben a szivünkbe
zárhassuk és megtarthassuk, két parancsolatba foglalta össze.
Szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szivedből, teljes lelkedből
és teljes elmédből. És szeresd felebarátodat, mint magadat- Aki
hisz Jézusban s az ó segítségével ezt a két parancsolatot meg
tartja, az hozzátartozik_— Az újszövetséghez. — S a földi
vándorút végével bejut_ — A mennyei hazába.
111. Begyakorlás. 1. Elmélyítés. 2. Alkalmasás. A mi földi
életünk egy vándorút. E vándoruton kell-e félnünk valamitől ? —
Nem. — Mert velünk van_— Isten. — S táplálja— — Tes
tünket és lelkünket. — Nekünk csak arra kell vigyáznunk, hogy
kövessük a Mózesnél is nagyobb vezért— — Jézust. — Ha
bajba julunk... — Imádkozunk. — És Isten Igéjét— — Meg
tartsuk.
3. Tanulság, a) Szentirásbéli helyek: „Semmi felől ne ag
gódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden al
kalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt."
{Fii. 4, 6.) „Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok;
zörgessetek és megnyittatik néktek.“ (Máté 7, 7.) „Ez igék, me
lyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szivedben.“
(V. Móz. 6, 6.) „Szivembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne
vétkezzem ellened.“ (Zsolt. 119, 11.)
b) Énekvers:
óh áldj meg, védj meg Jézusom,
Hogy bűnbe én ne essem,
Virágos és rögös utón
Törvényedet kövessem.
Ki annyi jót tettél vélem,
óh add, hogy minden csepp vérem
Szerelmedtől buzogjon. (Dunánt. Ékkv. 300, 4.)

Bélák Sándor
ev. lelkész.

Kánaán elfoglalása.
(Józsue 1—24. r.)
Az ószövetségi zsidó történetek közt a mienkhez hasonlót
olvashatunk. Még mielőtt a honfoglaló magyarság új hazájába
érkezett volna, átszenvedte a vándorlás keserű viszontagságait.
Állami élete is majdnem azonos fejlődésen ment keresztül. Erre
a megállapításra kell jutnunk, ha a vezérek, majd fejedelmek,
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később pedig a királyok korára gondolunk. R pártharcok, belső
villongások is hasonlóan őrölték a nemzet erejét s e bűnök meg
torlásaképpen nálunk sem maradt el az Isten büntetése.
Ä rokonvonásokat mutatja, őseink történetével, Kánaán el
foglalása. Bizonyára nem mosódott el nyomtalanul az egyiptomi
szolgaságban sínylődő zsidóság leikéből sem ősatyáinak, a pátri
árkáknak, legendája. Közöttük is csak „szállt as ének szájról
szájra“ az elmúlt időkről és felcsillant egyeseknek lelkében a
nagyratörő vágy a szabadság után s ezt az ígéret földjén remél
ték elnyerni. Amikor tehát Kánaán elfoglalásáról tanítok, felhasz
nálom a kínálkozó alkalmat és az istenfélelem mellett nevelek a
magyar haza szeretőiére is, beoltom a szivekbe az irredentizmus
érzését. Mert amíg Trianon békeparancsa meg nem változik, élni
akarásunk szempontjából sem cselekedhetem másként.
A) A tanítás lázlata.
I. Előkészítés a) Kapcsolat az előző történetekkel. Szabadu
lás az egyiptomi szolgaságból. Ä vándorlás közben történt ne
vezetesebb események, b) Érdeklödéskeltés. Rövid párhuzamot
vonok a magyar nemzet és a zsidók története közt, ez által ápo
lom a hazafias érzést s egyben érdeklődést óhajtok ébreszteni a
soron levő bibliai történet iránt, c) Célkitűzés. R zsidó népet ve
zérei istenfélelemre intették, hogy jutalmul elnyerhessék a tejjelmézzel folyó szép Kánaánt. Ez az intés nekünk is szól, csakhogy
e buzdítás a magyar fülnek igy hangzik: Istenért, hazáért!
II. Tárgyalás, a) A történet elbeszélése. Majd ezután a meg
beszélésnél még a következő pontok szerint tárgyalom: b) A
zsidók legnagyobb prófétája. Mózes érdemeinek kiemelése, megdi
csőülése. c) Isten a benne bízókat megsegíti. R honszerző nép
Isten nevében kelt át a Jordánon, azért áldás kisérte minden
lépését, d) Légy hű mind halálig. Utalás Józsué életére.
III. Begyakorlás, a) Összefoglalás. R történet elmondatása.
b) Elmélyítés. Hazaszeretet, c) Ének: Magyar Hiszekegy, d) SzentÍrási idézet: Rz Urat, a te Istenedet imádd és csak neki szolgálj!
(Máté 4, 10.)
B) A tanítás.
I. Előkészítés, a) Kapcsolat az előző történetekkel. Hol élt Iz
rael népe 430 esztendeig ? — Egyiptomban. — Rossz dolguk
volt_Miért? — Rz egyiptomi királyok rosszul bántak velők. —
R szolgaság földjéről szabadulni kívántak. — R meggyötört em
berek fohásza felszállott az égbe. S a jó Isten küldött számukra_
— Szabaditót. — Ifi volt az? — Mózes. — Sajnálta Mózes
is rab testvéreit. És sokat gondolkodott azon, hogyan lehetne
sorsukon enyhíteni. Isten megmutatta. „Régi hazájokba kel!

201
menniök!“ — parancsolta az Ur. A kiszemelt vezér? — Mózes
lett. — Hosszú volt az út Kánaánig és fáradságos. Hogyan ju
tottak el odáig? — Egy nagy pusztaságon mentek keresztül. —
Igen, sok szenvedés árán_ — Éheztek és szomjuhoztak. — Bün
tette is őket az Isten. — Mert zúgolódtak ellene és az Ó prófé
tája ellen. — A büntetés ? — Negyven évig vándoroltak a pusz
tában. — A szenvedések között megtanultak tűrni és Istenben
bizni.
b) ÉrdeJdödéskeltés. Sokat hallottak Izrael fiai Kánaán föld
jének mesés gazdagságáról. Ezért is szerették volna oda minél
hamarabb eljutni, Apáról-fiúra szállt a rege századokon át, hogy
az ősök egy szebb hazában éltek, ahol dúsan nő a fű a barmok
számára, bőven tejelnek a juhok, a kecskék, tehenek s édesebb
a méz is. Kik voltak a zsidó nép ősei? — Ábrahám, Izsák és
Jákob. — Szent föld az, elfoglaljuk azért magunknak és utó
dainknak! — mondták a bátrabbak. — Az a föld jogos öröksé
günk nekünk.
így beszélt valamikor Csaba vezér is az őshazában lakó
magyar testvéreihez. Arra buzdította őket_— Hogy szerezzék
vissza Attila örökségét. — Hol? — A Tisza-Duna táján. — S
a magyarok? — Elindultak. — Vezérök volt? — Álmos. — Ók
is sokáig vándoroltak, míg elérkeztek Magyarország határára. Itt
az előre küldött kémek jelentik az új fővezérnek, Árpádnak,
hogy mit láttak. — Idegenek az urak Attila országában. „Nem
baj! — mondták a vitézek. Elvesszük tőlük, mert minket illet ez
a föld 1“ És elfoglalták jogos örökségüket- Drágán vették meg.
— Vérrel. — Még nagyon sokszor áztatta a hősök vére ezt a
földet. Azért drága a haza minden röge mi előttünk.
Vatamikor réges-régen Mózes népe is honszerzésre indult.
Az ő kémeik is jelentették, hogy mit láttak?_ „Gazdag ország
az nagyon — mondták. Kövér szántóföldjein arasznyira nőnek a
kalászok s egy évben kétszer is aratnak, szőlő, gyümölcs terem
bőven, gazdag legelőin nem éhezik meg a jószág.“ Csillogtak a
szemek az örömtől, midőn a kémek elbeszélését hallották. Hát
még akkor, mikor meglátták a hatalmas szőlófürtöt!_Két em
ber vitte egy rúdon. Az öröm moraja zúgott végig a táboron.
Csakhogy elbeszélték ám a kémek aggodalmukat is, hogy nem
bíznak a hadakozás sikerében. Negyven napi vándorlásuk alatt
bejárták az ígéret földjének nagyrészét és félelemmel tekintettek
a várakkal megerősített városokra s a bátor harcosokra. „Mi nem
árthatunk nekik!... Nyilaink visszapattannak az erős kőfalakról!
— mondták szomorúan. Csüggedés szállta meg az egész tábort,
amikor az ellenség erejéről hallották a kémeket beszélni. A ma
gyar vitézek, Árpád népe, másképpen viselkedtek. Mit is mondtak,
amikor a követek az ellenség erejéről tettek jelentést? — Nem
baj, elvesszük tőlük. — Mit? — Attila birtokát. — A magyar
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hősök azzal biztatták magukat: „Velünk az igazság, velőnk a2
Isteni“ — Nem féltek.
c)
Célkitűzés. R zsidó népet vezérel istenfélelemre intették,
hogy jutalmul elnyerhessék a teijel-mézzel folyó szép Kánaánt.
Ez az intés nekünk is szól, csakhogy e buzdítás a magyar fülnek
igy hangzik: Istenért, hazáért!
II. Tárgyalás, a) A történet elbeszélése. Hallottátok már és tanul
tátok, hogy ‘az aranyborjú körű! táncoló zsidók méltatlanok
lettek Istennek kegyelmére s nem mehettek be az ígéret földjére,
flz Egyiptomból való utazás alatt különben is sokan elhaltak, de
sok ember elesett a bálványozás miatt támadt küzdelemben is.
(II. Mózes 32, 28.) Iqy hát Mózes meg se próbálta az új ha
zába való menetelt, hanem messze, dél felé vezette a népet és
mint pásztorok éltek hosszabb ideig a pusztában. Amint nyájaik
számára jobb legelőt keresve, ide-oda vándoroltak, mindig ma
gukkal hordozták a szövetségládájáf, amelyben a tiz parancso
latot tartalmazó két kőtábla foglalt helyet. S ha valahol megál
lapodtak, sátort készítettek a szövetségládája számára. Itt szokott
a nép időnként összegyülekezni áldozás végett, s az Istent imádni.
R vándorlás ideje alatt a bálványozásra hajló öregek lassanként
elhaltak és az ifjakból bátor, istenfélő harcosok növekedtek. Végre
elérkezettnek látszott az idő az Isten által megígért új haza el
foglalására.
Mózes egy alkalommal tizenkét kémet küldött (minden nem
zetségből egyet) Kánaán megismerésére. R megsokasodott s vi
haredzett népben ugyanis fellángolt a vágy atyáik birtokának
megszerzésére s Mózes elhatározta, hogy enged a nép kérésé
nek és bevezeti őket Kánaánba. A kémek negyven nap múlva
megérkeztek és csodákat regéltek annak az országnak gazdagsá
gáról, de reszketve emlegették az ottani lakosok erejét. A köve
tek félelme miatt az egész táboron a csüggedés vett erőt és
szomorkodtak a jövő miatt, mert vagy elesnek egy szálig a Ká
naánért vívandó küzdelemben, vagy pedig szenvednek a köves,
száraz pusztasápban a rókák és sakálok tanyáján, mind ók, mind
pedig gyermekeik. Ä kémek közűi kettő: Jozsué és Káleb, vi
gasztalták a csüggedóket, hogy csak bátran támadják meg az
ellenséget, akkor Isten, megsegíti választott népét. De a haragos
nép nem hallgatott ráiok, tovább is zúgolódtak. Mózes felelte:
„Isten nem engedi meglátni az ígéret földjét azoknak, akiket ki
hozott Egyiptomból. Csak Józsué és Káleb jutnak majd el oda.“
Egy csapat izraelita aztán északnak nyomult előre, hogy
megkísérelje a Kánaánba való betörést, de a rendetlenül vonuló
sereget egyik városnak a lakói megtámadták és szétszórták. Ä
nagyobb tömeg pedig Mezes vezetésével messze dél felé ván
dorolt a pusztába és ott éltek hosszú ideig. Végre megszaporo
dott a nép annyira, hogy a puszta nem táplálhatta tovább őket.
Mózes tehát északnak vezette a népet, hogy alkalmas legelőt
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keressenek az ígéret földjétől keletre és majd később átkelnek
a Jordánon Kánaán elfoglalására. A szomszédos néptörzsek irigy
kedve figyelték a zsidók mozgolódását és igy panaszkodtak:
„Rz Egyiptomból jött úi nép itt táborozik határainkon és sátraik
kal messze ellepik a völgyeket, nyájaik pedig megfalják lege
lőink füvét.“ Isten azonban megsegítette a zsidókat és elfoglal
ták hősi harcok árán a Jordán alsó folyásának balparti részét és
Mózes felosztotta azt három nemzetséq között.
R hosszú vándorlás ideje «alatt Mózes igen megöregedett.
Mikor érezte közeli halálát, összegyűjtötte még utoljára a népet,
hogy elbúcsúzzék tőlük. Emlékeztette eket Istennek gondviselő
kegyelmére, aki szerétéiből kihozta választott népét az egyiptomi
szolgaság földiéről s hogy elvezesse atyáinak föld'ére, Kánaánba,
„flz ígéret földjének határán állunk s csak a Jordánon kell még
átkelnünk, hogy birtokunkba vegyük atyáink örökségét, — szólt
Mózes az egybegyült néphez. — Ha engedelmeskedtek az Ur
nák, úgy ó mindig veletek lesz és megsegít benneteket, miként
atyáinkat: Ábrahárnot, Izsákot és Jákobot megáldotta.“ Azután
kinevezte Józsuét utódjául, megbízva azzal a szép feladattal, hogy
az izraelitákat bevezesse Kánaánba.
Miután Mózes megáldotta a népet, szerette volna, legalább
távolról még egyszer megnézni az ősök áltat lakott szent földet.
Felment azért a Jerikóval átellenben emelkedő Nébó hegyére. Ott a
csendes magányban imádkozott, beszélgetett Istennel.Majd boldogan
nézett széjjel. S gyönyörködve szemlélte az ígéret földjének he
gyeit, völgyeit, ezüstös folyóit, legelőit s gazdag lapályait. Aztán
a százhúsz éves aggastyán, a megelégedés mosolyával arcán, el
pihent az Ur által készített sírban, lelke pedig elszállt az égi
hazába.
Mózes volt a zsidó népnek első és legnagyobb prófétája,
ö szabadította ki a sanyargatott népet az egyip’omi szolgaság
ból s megtanította eket a legnagyobb emberi bölcsességre: ho
gyan kell az Istent félni és szeretni ? Senki sem tudja sírja he
lyét. Úgy tűnt fel népe történetében, mint valami üstökös csillag
az égen... Egyszerre csak előjött az ismeretlenségből, ragyogott
és eltűnt.
Izrael népe harminc napig gyászolta legnagyobb prófétáját.
Az ígéret földjének megszerzése sikerült végre Józsuénak.
A rabságban nevelkedett vándorok gyávák voltak. Lelkűk tele
volt a bálványozóktól tanult babonákkal, s a szolga félénkségével.
Egy egészen új népet kellett nevelni a pusztában, amely nem
riad vissza a honszerzéssel járó veszedelmektől. Mózes a
honfoglalás lehetőségét előkészítette s Józsué csak végrehaj
totta azt.
Mózes halála után Józsué megbeszélte a fóemberekkel a
szent háború tervét. Bátorságot a szövetségládájának látása adott
a harcosoknak. Papok vitték™ Az Urnák szolgái— Legelőször
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ezek léptek bele a Jordán medrébe a szent jelvényekkel egyfitt.
Olyan szent áhítattal tekintettek a katonák a szövetségládájára,
mint a magyar ember a nemzeti zászlóra. A magyar katonák a
háborúban az életűk árán is megvédték a zászlót. Mert nagy
szégyen az, ha az ellenségnek sikerűi a zászlót elvenni. Gon
doljatok a zsidók szent ládájára!... Ugu vigyáztak rá a vallásos
zsidó harcosok, mint szeműk világára. Nagy szégyen, valóságos
nemzeti csapás lett volna, ha a szöveséglődája az ellenség ke
zébe jut.
A fegveres nép száraz lábbal kelt át a Jordán folyón. Mert
mintha csak elzárta volna valaki a folyót, valahol messze a fe
lülről alásiető víz megállóit. Midőn pedig átvonutt az egész sereg,
a viz ismét folyni kezdett.
Várat kellett ostromolni. Pusztai népnek nehéz feladat volt.
Gyakorolni kellett a támadókat a bátorságban is. Hat napon át
körüljárták a várost minden nap egyszer. Utánok vitték a szö
vetségládát is. A hetedik napon hétszer járták körül Jerikót.
Midőn pedig a hét pap kürtje megharsant, a nép hangosan kiál
tott. Isten nevét említette_ Egyszerre csak megremeg a föld_
Jerikó falai nagy robajjal leomlanak. Nem kell most már várat
ostromolni. Kiki nyílt csatában mérheti össze a remegő ellenféllel
erejét, harci bátorságát.
Nincsen a katonának más gondolata, mint: előre 1 Aki hát
rál, nem térhet vissza a folyón túl táborozó övéihez. A viz hul
lámaiban lelné halálát a gyáva. Ha pedig elveszett a szentláda,
elveszett minden. „Isten nevében hát előre!“ — kiáltottak a ve
zérek, hogy biztassák a csüggedőket.
Az ostromlók győztek. Azután is bátran harcoltak. Hét év
alatt elérték, hogy Izrael uralkodott az Ígéret földjén. Józsué meg
tette kötelességét_Hazát szerzett nemzetének és felosztotta igaz
ságosan a tizenkét nemzetség között az elfoglalt földet.
Józsué bölcs vezére maradt a népnek továbbra is. A nép
gyakran tévelygett ezután is. Áldozott a szent berkekben a meg
hódított nép bálványainak. A tévelygőket inteni kellett az Ur iránt
való hűségre. Józsué hű maradt Istenhez egész életében. Tehát
ő teljes joggal mondhatta késő vénségében búcsúzásul a zsidóknak:
— Féljétek az Urat és szolgáljatok neki hűséggel. De ha meg
bánjátok az Urnák való szolgálatot, úgy válasszatok magatoknak
más isteneket! Én és az én házam népe tiszteljük az Urat!
b) A jssidóJc legnagyobb prófétája. Rz elbeszélés egy kicsit
hosszúra nyúlt. De ez nem baj. Azt akartam demontstrálni, hogy
Kánaán elfoglalása érdekében a sorsdöntő háború már a pusz
tában megkezdődött. Mózes volt annak a megindítója. Szerintem
nehezebb munka volt ráneveléssel a szent harcot előkészíteni, meg
indítani, mint befejezni. Ezért lett az elbeszélésem hosszú. Most
már a megbeszélés, az érzelmeknek a lelkiismeretbe való beoltása
következik. A megbeszélés korlátái szűkíthetők, vagy tágíthatok
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a szükséghez mérten és megengedhetőnek tartom a tanitás bizo
nyos részeinek a megrövidítését, ha előzőleg valahol hosszasab
ban időztünk.
A nagy emberek nevét tisztelettel emlegetjük. R zsidók
tisztelettel gondolnak ?_ — Mózesre. — Megérdemli, hogy em
legessék. Sokat fáradt értük. Rabok voltak_ — Egyiptomban.
— Többet sirtak, mint amennyit mosolyogtak. — Korbáccsal haj
tották őket a munkára. — R szegénynek alig van más öröme,
mint a gyermeke. — Tólük fiaikat is elvették. — Ä vízbe dob
ták őket. — Sok házban gyászoltak Gózsen földjén. Mózesnek
jó szive volt. Sajnálta ? — R szegény zsidókat. — Mit gondol
hatott magában, midőn szenvedő honfitársait látta ? — Segitek
rajtatok. — De nemcsak gondolta? — Hanem segített is. —
Hogyan? — Kivezette őket Egyiptomból.
Nehezen ment a dolog_— Fáraó nem akarta elengedni a
zsidókat. — Olcsón dolgoztak. — Csaknem ingyen. — Igen,
hisz rabszolgák voltak. — Szánalmas teremtések lehettek. Gon
doljatok arra, hogy iskolába se járhattak. — Tudatlanok voltak.
— Sajnálni lehet a tudatlan embereket. Tanulatlanságukban nem
értették meg, hogy Mózes csak javukat akarja. Olyanok voltak,
mint a rossz gyermek. Aki durcáskodik, ha nem tehet mindig
kedve szerint. Szabadok voltak ott a pusztában. De ők visszakivánkoztak_— A rabságba. — Ott lassanként kipusztultak
volna. — De ók nem törődtek a holnappal. Megelégedtek, ha
néha-néha jól lakhatlak.
Hitük sem volt egészen tiszta. — Bálványokat imádtak. —
Ha jobban bíztak volna Istenben, előbb eljutottak volna az ígéret
földjére. Mózes nem akarta, hogy tudatlanok legyenek. — Taní
totta őket. — Törvényt is kaptak a pusztában. — A tiz paran
csolatot. — Most már tudták, hogy mi a kötelességük Isten iránt.
— Meg embertársaik iránt. A puszta igen jó iskola lett számukra.
Megtanította őket Mózes a legnagyobb bölcsességre_— Hogyan
kell az Istent félni és szeretni? — Lélekben teljesen meg kellett
a népnek tisztulnia. S mikor Mózes meggyőződött arról, hogy
megérdemli a nép az ígéret földjének birtoklását, elvezette őket
a Jordán mellé.
Ó maga már nem léphette át az ország szent folyóját. —
öreg volt. — Ereje még elég volt arra, hogy megtekinthesse az
ősök lakóhelyét. Hová ment? — Nébó hegyére. — Amig ott
szemlélte az ígéret földjét, örömmel mondhatta: Uram, én hiszem,
hogy Te megtartod ígéretedet s választott népednek adod ezt a
gyönyörű földet! S látta lélekben Izrael népének nyomorult múlt
ját, boldog jövendőjét. Hite megvigasztalta és nyugodtan hunyta
le örök álomra szemeit.
c)
Isten a benne bízókat megsegíti. A történetből hallottátok)
hogy Izráel népének jól ment dolga, amidőn Istent hívta segít
ségül. Valamikor azonban rosszra fordult sorsa... — Ha elhagyta
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az Istent. — Ki tanította meg őket istenfélelemre ? — Mózes.
— Amíg meg nem tisztultak lélekben rossz tulajdonságaiktól, hol
kellett maradniok? — A pusztában. — Nehéz volt a pusztai
élet, de a rabságnál mégis csak kellemesebb. — De velük volt
a hű vezér is— — Mózes. — Lelkének kincseit szétoszlottá
köztűk: a hitet, bátorságot, a szebb élet után való vágyat. A mi
földi életünk is vándorlás a pusztában. Magunkra hagyottan
örömtelen volna életünk. De nekünk is van vezérünk... — Ki
csoda az? — A Jézus. — Ha szenvedünk? — Vigasztal. —
Megtanít bennünket tűrni. Aki türelmetlen, az nézzen a Golgo
tára. — Ahol Krisztus meghalt érettünk. — Szeretetből. — R
keresztfa figyelmeztessen minket arra, hogy bűneinktől meg kell
tisztulnunk, hagyjuk el rossz szokásainkat.
Rz Ur az én pásztorom: nem szűkölködöm. (Zsolt. 23, 1)
Isten a zsidó népről gondoskodott a pusztában. Ha éhezett? —
Táplálta. — Szomjazott ? — Vizet fakasztott a sziklából. — Lel
két is táplálta törvényei által. Mikor pedig levetette bűneit, meg
jutalmazta. Mivel ? — Nekik adta az ígéret földjét. — Rz igaz
hit és jó cselekedeteink jutalma fejében mi is átkelünk majd egy
szer a Jordánon. R mi utunk még Kánaánnál is szebb hazába ve
zet_ — A mennyországba.
d) Légy hü mindhalálig. Gondoljunk csak Józsuéra!_Mó
zesnek leghívebb embere volt. Mikor a sinai hegy alatt táboro
zott a nép, ö akkor is a vezért szolgálta. R nép az aranyborjú
körül láncolt, Józsué a hegytetőre vezető utat őrizte. — Hü volt.
— Soká jött le Mózes a hegyről. Meddig időzött ott ? — Negy
ven napig. — R nép türelmetlenül várta a vezért_Józsué étlenszomjan kitartott a helyén. Ő tudta, hogy a vezér a népért él s
javára cselekszik. De nemcsak a vezérhez volt ó hű? — Ha
nem Istenéhez is. — Hitte, hogy Isten nem hagyja el az igaz
embert, öregségében is istenfélelemre buzdította a népet. Hogyan?
— Azt mondta; Szolgáljatok az Urnák hűséggel. — Ó, amit
mondott, azt meg is cselekedte. Haláláig hű maradt Istenéhez,
ó pedig nem ismerte még az Újszövetség intését: Légy
hű mindhalálig!... (Jel. 2, 10.) — Mégis igaz marad'.
111.
Begyakorlás, a) Összefoglalás. Elmondatom a történe
tet. Emlékeztető gondolatok: 1. Pusztai élet a bálványozás után.
2. Első kísérlet Kánaán elfoglalására. 3. Vissza a pusztába.
4. Mózes halála. 5. R nép győz, mert vele van az Isten. És
végül 6. Józsué búcsúja.
b) Elmélyítés. R magyar ember mindig szerette hazáját. Őse
ink szerezték és tartották meg azt nekünk. — Tovább ezer évnél.
— Kikkel harcoltak érte ? — Tatárral, törökkel. — Sok vér hul
lott a hazáért. Ha vétkeztünk? — Büntetett bennünket az Isten.
— Nagyon szépen mondja ezt a Himnusz költője— — Haj, de
bűneink miatt gyűlt harag kebledben!_ — Ha megtértünk ? —
Megbocsátott Isten. — És segített bennünket ellenségeink ellen*
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— Most megint nagyot vétkeztünk_ — A büntetést nem is ke
rülhettük el. — Megcsonkították hazánkat. — Ezelőtt a Kárpátok
bércei őrködtek az ország nyugalma felett. Kevés erővel is meg
védhettek határainkat. Nézzük meg a térképen az új határokat!
(Megmutatják.) Mintha beljebb tolták volna határainkat. A legtöbb
helyen az új határ alacsony hegyen, kicsiny vizek mentében hú
zódik. (Domború térképen jobban látni.) Védelmére ? — Sok ka
tona kellene. — Elvették erdős bérceinket. Nagy kár. Miért? —
Drágán fizetjük meg a fát. — Igen, ellenségeinktől kell most
megvásárolnunk mindent, ami ezelőtt a mienk volt. Ezért szegény
az ország... Egyiptomban a zsidók voltak rabok. Ott túl a trianoni
magyar határon? — A magyarok. — Várnak minket_Hogy
visszavegyük, amit elraboltak tőlünk. — Nem sokáig kell már
várniok. Megyünk keblünkre ölelni rab testvéreinket. — Kiverjük
az ellenséget. — Adja a jó Isten, hogy kívánságunk mielőbb tel
jesüljön és megint boldog legyen a magyar!
c)
Szentirási idézet: Az Urat, a te Istenedet imádd és csak
neki szolgálj! (Máté 4, 10.)
Ének: Imádkozzunk hazánkért és énekeljük el a magyar
Hiszekegyet !.„
Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban.
Hiszek Magyarország feltámadásában.

Tolnai Pál.

Saul király.
(I. Sámuel 9—15. r.)
Ezt a történetet nem volna célszerű a tantervi sorrendben
előző Kanaán elfoglalásához kepcsolni; időben is messsze esnek
egymástól. Inkább a III. osztály anyagához, Sámuelhez kapcsol
juk. Sámuel életét (Lásd a III. osztály ilyen nevű tanítását!) úgy
tárgyaltuk, mint aki tisztán, mocsoktalanul megállt a bűnös Éli
fiai, a bünbekerült Izrael világában : istentisztelet volt élete, példa
a nép előtt. Azonban hiába élt és mutatott tiszta életet, a nép
követelése elöl ki nem térhetett; Izrael 12 törzse egységre töre
kedett, egyesülni királyságban, egy fő, a király alatt; leszámolni
Izrael százados ellenségével. Sámuel most is Istent akarta a nép
királyának.
Két felfogás állott egymással szemben, eközött surlódott
az új király, Saul élete, uralkodása. Saul önálló, Sámueltól füg-

getlen királyságban látta erejét, hatalmát s ebben a törekvésben
esik el családostul, hasonlik meg önmagával, pusztítja el magát.
Ez a történeti keret, benne két erő küzdelme: Sámuelé és
Saulé. Sámuel Istennel akarja vezettetni a királyt, Saul önállóan
akar uralkodni, annyira megy, hogy nem engedelmeskedik Isten
nek Sámuelért, nem népe, hazája javáért küzködik a harcokban,
hanem harci zsákmányért, kincsekért a prédáért, ebből akar ál
dozni Istennek. Vájjon melyik nagyobb, az engedelmesség vagy
az áldozat?
I. Vázlat.
I. Előkészítés. 1. Kapcsolat. Mi tette Sámuelt tisztelte, be
csülté a nép előtt? — Istentisztelet volt az élete, ezzel gyöke
rezted meg újra Isten imádását. 2. Áthajtás. Hiába látta a nép
nagynak Sámuelt, mégis király után vágyik, aki a széthúzó tör
zseket egyesítse nemzetté, leszámoljon népe százados ellensé
geivel. Sámuel hajthatatlan, de Isten szavára enged. Feltárja a
nép előtt a királyság minden terhét. De a nép nem enged. Sá
muel királyt választ a népnek. 3. Célkitűzés. Milyen királya lesz
Izraelnek? Istennek engedelmeskedő vagy földi kincsekre tö
rekedő.
II. Tárgyalás. Elmondom a történetet. Megindítom a tárgya
lást. 1. Saul első győzelme. A győzelem elbizakodottá teszi. 2.
Engedetlensége, annak következményei. 3. A féltékeny király
és Dávid. Lelki meghasonlása, utolsó harcai és vége.
III. Begyakorlás. 1. Engedelmes vagyok-e mindig? 2. Nem
szoktam-e kibújni az engedelmesség alól ? 3. Szentir. hely: Jer.
7, 23. v. 4. Énekvers: Debr. Ev. Énekeskönyv 178, 2.
II. A tanítás.
I. Előkészítés. 1. Kapcsolat. Harmadik osztályos korotokban
tanultatok a zsidó nép biráiról. Kik voltak azok? — Gedeon és
Sámuel. — Mit köszönhetett a nép Gedeonnak? — Megverte,
kikergette Izrael ellenségét. — Sámuelnek ? — Ó alatta meg a
fíliszteusokat kergették ki. — Milyen életet élt Sámuel gyermek
korától ? — Tiszta életet. — Milyennek ismerte a nép ? — Minden
tette mocsoktalan volt. — Mihez hasonlította a nép Sámuel éle
tét? — Istentisztelethez. — Igen. — Miről szoktatta le a népet?
— A bálványimádásról. — Boldog lehetett hát öregségére. —
Boldog, igen. — Látjátok boldogságát mégis megzavarta valami.
— Ugyan, micsoda ? — Megmondom: A nép királyt akart ma
gának. — Királyt! — mondom, — mert eddig Istent tekintette
királynak. — A bírákat az vezette_a harcokban. Gedeont? —
Mikor ledöntötte a Baál oltárát. — Mikor megverte háromszáz
vitézével a midianitákat. — Sámuelt is megsegítette? — Mikor
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emlékoszlopot állítottak a harcok mezején. Jákob hány fiától let
tek a zsidók? — Tizenkét fiától. Ä tizenkét törzs szanaszéjjel
lakott az országban. Tizenkét vezér parancsolt nekik. Melyik,
erősebb, tizenkét sereg külön^külön harcolva, vagy tizenkettő
egyesiive ? — Az utóbbi. — Én is úgy hiszem. — Azért győztek
hát a midianiták, filisztcusok és még sok pogány_Mert külőnkülön támadták meg a törzseket. — S a többi törzs? — Nem
segített a megtámadottnak. — így értem gyengeségüket.
Maradhattak igy a zsidók, oldott kévék, ha meg akartak
maradni hazájukban ? — Nem, változtatni kellett rajta. — Egye
sülni akartaK. — Igen, zsidó nemzetté. Kinek mondhatták ezt el?
— Sámuelnek. — Mit gondoltok, hogyan? — Elég volt a külőnkülön harcokból, egyesülünk egy vezér alatt; király kell nekünk!
— És Sámuel? — Nagyot nézhetett. — Mit mondhatott? —
Van nektek királytok, az Isten. — Egészen úgy történt. Mit vá
laszolhatott a nép? — Királyt akarunk, aki vezessen minket az
ellenségre, aki parancsoljon nekünk. — így leszünk erősek. —
Hát Sámuel? — Oda volt a boldogsága. — Próbálta a népet
erről a szándékáról lebeszélni. Azt mondta: A király elviszi fiai
tokat katonának, pénzeteket fegyverre, adóba, földjeitek, szőlőitektermését magának tartja meg. — De a nép hajthatatlan maradt.
így aztán Sámuel sorsolás útján Sault választotta meg ki
rálynak, aki derék, vállas, jó harcos vitéz volt.
3. Célkitűzés. Vájjon milyen királyt kapott Izrael ? — En
gedelmeskedő!, vagy földi kincsekre törekedőt?
11. Tárgyalás. Elmondom a történetet. Saul vitézsége, bá
torsága kitűnt az első harcokban. Izrael összegyűlt seregével
megverte az ellenséges ammonitákat. Utána hálaáldozatra gyűlt a
nép, büszke volt új királyára. A királyt a nép diadaléneke elbizakodottá tette. Jonathán, Saul fia a filiszteusok seregeit szo
rongatta, de a filiszteusok seregei annyira fölszaporodtak, mint
a tenger fövénye. Izrael népe látta a tiliszteusok harcra készülő
dését, Saul késlekedését, ijedtében a hegyek barlangjaiba, a szik
lahasadékokba, vermekbe menekült, mások Judea vidékeire fu
tottak. Saul hét napig várt Sámuelre, hogy áldozzon a harc előtt,
utoljára elunta a varást, maga végezte el az áldozást, Sámuel
helyett. Megérkezvén Sámuel, megdorgálta Sault: „Nem tartot
tad meg az Urnák parancsát, a te királyságod nem lesz hosszú'
életű.“ Saul, Jonathán hősiességével diadalt aratott a filiszteusokon.
Más harcaiban Dávid aratott diadalt Góliát felett. Dávid
nevét zengte a nép, Saul népszerűsége elkopott egészen.
Mielőtt Saul egy másik ellenséges nép ellen indult volna
harcba, megmondta Sámuel, ha győzöl, pusztíts el mindent, ne
kedvezz se embernek, se állatnak. Saul győzött, elfogta az ellen

it
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ség királyát, népét kardélre hányta, de az állatok szebbjeit meg
tartotta áldozatra. Sámuel szemrehányólag mondta Saulnak:
„Az Ur jobban szereti az engedelmességet, a szófogadást az
áldozatnál.“
Dávid diadalairól zengett a nép éneke, Sámuel bizalma
megrendült Saulban. A király is érezte ezt, minden módon ül
dözte Dávidot. Sámuel nem látogatta meg többé. Isten is elfor
dult tóle. Megundorodott önmagától, utolsó harcát elvesztette s
hogy ellenség kezébe ne kerüljön, öngyilkos lett.
A tárgyalás megindítása. 1. Saal első győzelme. Kire esett a
királyválasztásnál az Ur választása ? — Saulra. — Bevált Saul
vitézsége az első harcokban ? — Igen. — Legyőzte az ammonitákat. Hogy köszönte meg a diadalt Istennek? — Hálaáldoza
tot adott Istennek. — S a király? — Büszke volt diadalára. — Azt
hitte, nála bátrabb vitéz nincs is. — Ilyen az_— Elbizakodott
ember. Saul is az volt. — Más harcaiban kiket győzött le? —
A filiszteusokat.
2. Saul engedetlensége. Igen, de előbb Sámuellel tűzött őszsze. — Miért? — Az volt a szokás (Mózes törvénye), hogy
a harc előtt áldozni kellett Istennek. — És Saul ? — Nem várta
be áldozásra Sámuelt. — Más baj is vo't ? — A filiszteusok fel
vonulásától megijedtek Izrael fiai. ElmenekülteK. — Az ijedtség
pedig ragadós! — Fogyott a harcosok száma. — Végre aztán
Saul_ Áldozott pap helyett. Ezzel meg Sámuel haragját vonta
fejére.
Mi volt más harcok előtt Sámuel kívánsága ? — Hogy a
foglyokat ölesse meg a király, az állatokat is. És Saul ehelyett?
— Életben hagyta az ellenség királyát s a szebb állatokat áldo
zatra. Mit felelt erre Sámuel, mikor megtudta? Az engedel
messég.Az Isten hatalmadat megerősítette volna. így nem lesz hosszú
életű. Saul magában gyötrődhetett. Oda volt büszkesége, vitéz
sége. Ez bántotta hiúságát.
3. A féltékeny király és Dávid. Más baja is támadt Saulnak
Góliát legyőzése után... Dávidot dicsőítették a költők, nem Sault.
Ki lett a nemzeti hős ? — Dávid. — Végre Dáviddal is harcba
keveredett. Ki hagyta el Sault? — Az Isten— Az emberek is.
Utoljára magára maradt. Minden bajért mást okolt, Meghasonlott
önmagával. Mi lett a vége ? — Elvesztette utolsó csatáját. —
Hogy mentette meg magát az ellenség kezéből? — Megölte magát.
III. Begyakorlás. 1. Engedelmes vagyok-e mindig ? Szüleim
nek, tanítóimnak ? Istennek ?
2. Nem szoktam-e kibújni az engedelmesség alól?
3. Szentir. hely. „Engedelmeskedjetek az én szavamnak és
járjatok az úton, hogy jól legyen dolgotok. (Jer. 7, 23.)

4 . É nekvers:
Az engedelmesség Legkedvesebb áldozat.
A szent kötelesség Utján nem ér kárhozat.
Sőt hogyha hű leszek, örök jókat veszek.
(Materny L. Debreceni Énekeskönyv. 178, 2.)

Elefánty Sándor.

Dávid király.
Folytatása az előbbinek. Saul a maga erejéből akarja ural
kodását megalapozni; elbukik, önmagával is meghasonlik. Dávid
dal, a zsidók nemzeti hősével már találkoztunk a II. osztályban. (I.
kötet 111 —117. lap.) Ezt a történetet beillesztjük a tétel előké
szítésébe, azzal a vezető gondolattal, hogy Dávid Góliáton ara
tott diadala óta minden munkáját Istennel végezte el. Élt légyen
kalsorsban, boldogságban, üldözésben vagy megnyugvásban, Is
tennel járt és lakozott, az igazgatta lépteit, annak köszönt meg
minden örömet, bánatot, királyi méltóságra emelkelkedve se lett
nagyraváró, hiú, a maga dicsőségében sütkérező gyönge ember.
I. Vázlat.
1. Előkészítés. 1. Kapcsolat. Mig Saul lassanként elfordult
Istentől, kieseit a nép szivéből, addig Dávid, a pásztorfiú került
a nép ajkara Góliáton aratott diadalával.
2. A'hajlás Dávid, hőstettére. R II. osztályos történet nagy
vonásokban való újra átélése. Miért ölte meg David Góliátot?
— Mert Istent káromolta. Isten volt a segítsége, ereje, bátorsága.
A diadal hatása a győzelemre. R győzelmen ujjongó nép éneke.
Dávid, Saul katonája, daloló, lanton játszó költője, majd bizalmat
lan lesz hozzá, üldözi. Amint meghasonlik Saul Istennel, úgy nő
Istenben való hite Dávidnak.
3. Célkitűzés. Saul meghal. Árván marad Izrael népe. Ki
lehetne az az erő, mely az országot összekovácsolja, erőssé te
gye? Csak Dávid, kivel eddig is vele volt az Isten.
II. Tárgyalás. Elmondom a történetet.
R tárgyalás megindítása. 1 . Dávidot királlyá kenik. 2. El
foglalja Jeruzsálemet. 3. Leszámol a százados ellenségekkel, ha
talmát kiterjeszti. 4. Dávid templomépitő szándéka. Családi élete.
I I I . Begyakorlás. 1 . Istennel járni, lakozni. 2. Te is Istennel
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jársz? 3- Szentir. hely: 91. zsotlár 1—2. v. 4. Énekvers: Égi Fel
ség, te magad. (Dlúli Ékkv. 643, 1.)
I I . A ta n ítá s .

I. Előkészítés. 1. Kapcsolat. Ki volt a zsidók első királya?
— Saul. — Kiket vert le győzelmes harcokban ? — A zsidók
ellenségeit. — De csak meddig volt nagy királya Saul a zsidók
nak ? — Mig Istennel járt. — Úgy van. — Lassanként azonban?
— Sámuelra se hallgatott? — Ki nem bízott már benne? —
Sámuel. — Majd lassanként? — A nép se bízott benne. — Ész
revette ezt Saul ? — Hogyne! — Magában se bízott többé. —
Mi tette még Sault bizalmatlanná? — Dávid győzelme Góliáton.
Áthajtás Dávid hőstettére. Hallottatok már Dávid hősiessé
géről? — Igen, a II-bati. — Mondjátok el. Elmondják. Harcra
álltak fel a filiszteusok és a zsidók. Sokszor megtörtént a szá
zadok alatt. De most valami különös dolog történt. — Igen, —
a filiszteusok óriása párviadalra hívta ki a zsidók legerő
sebb vitézét. És a zsidók? — Nem álltak ki páros viadalra. Nem
ám ! Mert Góliát valami kötelezettséget is rótt volna arra, aki a
párviadalban győztes lesz. Azt, hogy aki győz, annak a népe lesz
a győztes, másik meg adófizető szolga Nehéz kötelezettség az,
gyerekek, annyival is inkább, mert Góliát_Óriás volt. Előrelát
ható volt a győzelme. Annyira biztos volt Góliát a maga győzel
mében, hogy_ Gyáváknak nevezte a zsidókat. — Sót ? — Iste
nüket káromolta. Hogyan ? — Miért nem ád nekik Isten hasonló
vitézt, mint ő. — Ki hallotta meg ezt a káromlást ? — Milyen
lett az a hallottaktól ? — Vörös, szeme szikrázott. — Mit mon
dott bátran? Megölöm azt az istenkáromlót. — Bátyjai ismerhették
vakmerőségét s haza akarták küldeni. De Dávid nem akart haza
menni. Sőt? — Azzal ment Saulhoz, hogy megöli Dávidot.
Mit mondott Saul erre a vakmerőségre? — Gyerek vagy még,
hogy gondolsz ilyet I Kard se volt a kezedben. Legalább vedd
fel az én páncélomat, rézsisakomat, fegyvereimet. így próbálj
szerencsét. — És Dávid ? — Fel is öltötte S:;ul páncélját. Bizony
járni se tudott a páncélban. Nyomta_ Nehéz volt a gyereknek.
— Nem bírok járni benne, jobb lesz nekem igy Góliát elé menni,
ahogy vagyok! — El is indult. — Hogyan fogadta Góliát a sima,
piros arcú gyermeket? — Szörnyű káromkodással, kiabálva: Eb
vagyok én_ — Mint vitéz boszankodhatott is — Hogyne! pász
tort állítanak a zsidók vele szembe páros viadalra, Dávidnak
azonban helyén volt a szive_Mi szállhatta meg egyszerre? —
Bátorság_Isten lelke__ Gyengeségét Isten erővé változtatta_
Bátorsága_nem ismert határt, lehetetlenséget. Nem is vesztegelt
sokat_Hanem ? — Parittyája kövét Góliátra süvítette. Az ütés
től Góliát elszédült, elesett. Ezt várta csak Dávid. Rátérdelt.
(Wangemann-kép.) Két kézre fogta a magánál hosszabb kardot,
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Most segils, Isten! — fohászkodott nagyot — aztán megölte az
óriást. Mi történhetett erre a két táborban ? — Rz egyik, a filiszteusoké, szétszaladt, futott, ki merre látott. — R másik, a
zsidóké, a győzelemtől fölbátori'va, vágta, üldözte az ellenséget.
— És Dávid ? — Ott állt a király előtt— Kezében az óriás pal
losa, Iába előtt az óriás feje_Keze az égnek__ Szája nyitva,
beszél: Tied a dicsőség, Isten! Izrael Istené 1 (Déri-muzeumbeli Dávid-szobor képe. Lásd az I. kötet 111 —117. lapját.) Gon
dolhatjátok, hogy vonulhatott haza a győztes sereg... Dalolva.
— Úgy. igen. — De nemcsak a vitézek daloltak. Hogyan fogad
hatták a győztes sereget az otthon maradtak? — Virággal, sok
nép az utcán. Éljeneznek. S elől, a sereg élén a király mellett
Dávid. Babérkoszorú a homlokán, — azt érdemli a harcban hős,
— hozta magával Góliát kardját s az óriás fejét, a diadal jeleit.
Táncoltak, daloltak előtte, mögötte asszonyok, lányok tapsoltak
neki, virággal szórták tele útját. Dalba fogták nevét, zengett min
denfelé, amerre elvonultak: „Megverte Saul az ö ezerét és Dávid
az ó tízezerét!“ (I. Sám. 18, 7.) Értitek, gyerekek! — Hogyne!
— Dávid győzelme az igazi, nagyobb, mint a királyé. Vitézebb,
bátrabb! — Gyéréi, — mondom, — hős. Hogyan hallgathatta ezt
a király ? — Nem tetszhetetett neki. — Én is azt hiszem. —
Fogyott a népszerűsége, Dávidé meg?_ Nőt. — Saul neve...
elhomályosodott_ Dávidé? — Fényesedet!. — Mit mondhatott
az éljenző tömeg? Milyen nagy hős lesz ebből a Dávidból, ha
férfi lesz. Tovább! Ha majd megtanul fegyverrel bánni. Tán még
király is lesz belőle. — Milyen nagy szó : király, — mon
dom. Rz ilyen hir kihez érhetett el leghamarább ? — R ki
rályhoz. — Saul lelke ? — Úgy megijedt. — Észrevett sok min
dent_R nép Dávidot emlegeti__ Talán már öt nem is szereti.
Tán Isten is Dávidra néz, nem ó rá — És Dávid? — Minden
diadalát Istennek köszönte meg. Benne bizóbb lett. Szép istenes
énekeket pengetett lantján s irt le zsoltárokban. Saul pedig meg
hal— Harc után elveszett_Ä maga kezétől—
3. Célkitűzés. Milyen árva lett a zsidó nép. Ki lehetett az
az erő, amelyik megvigasztalja az árva népet? — Dávid. —
Rz, aki erőt öntsön belé. Csak is Dávid, akivel Isten járt.
II.
Tárgyalás. Elmondom a történetet. 1. Dávid győzelme
után a király udvarába került, ahol azonban nem sokáig élhetett.
Saul nem álhatta Dávidot El akarta tenni titokban, ármányosan,
majd erőszakosan is. Dávid menekült. R puszták barlangjaiba,
kietlenségébe bujkált, sokszor ellenséges népek oltalma adott
neki menedéket. Mikor Saul meghalt, megsiratta Dávid s meg
büntette azokat, akik a trónörökös megölésével, Saul ellopott koro
nájával akartak neki kedveskedni. Családja nemzetsége, Judea, fölkente Dávidot királlyá, két évi várakozás után, Izrael többi nem
zetségei, akik eddig Saul hívei voltak, azzal jöttek hozzá: „íme mi
a te csontodból és testedből valók vagyunk, legeltess minket is* a
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te népedet, légy fejedelem Izrael felett.“ (II. Sámuel 5, 2—5.)
Királlyá kenték Dávidot egész Izraelben.
2. Dávid első dolga volt megerősödött seregével, hogy el
foglalja Jeruzsálemet és messze környékét. A Mória hegyét, hol
valamikor a zsidók ősapja, Abrahám, áldozott Istennek, elfoglalta.
Nagy ünnepségek közt állította fel az Ur szent sátrát a Mória
hegyén, öröm-áldozatot mutatott be Istennek. A népet megven
dégelte a nap emlékére. A templomi szertartások rendjét megál
lapította. Ének- és zenekarokat szervezett. Azok zenéje mellett
folyt az istentisztelet. A király énekeit, zsoltárait zengte, éne
kelte egész Izrael s éneklik ma is a reformátusok.
3. Azután leszámolt Izrael sok százados ellenségeivel: n
filiszteusokkal, amalekitákkal, ammonitákkal, moabitákkal, elfog
lalta földjüket, kiűzte vagy kiirtotta ókét. Észak felé Szíriát is
hatalmába kerítette egész az Eufrátes folyóig. Nagy lett Izrael
országa, a Jordán partjain túl is Dávidot ismerte el minden nép,
neki adózott arannyal, vagyonnal, félelemmel.
4. Azt a sok aranyat, kincseket, mit Dávid háborúi alatt öszszegyüjtött ellenségeitől, templomépitésre szánta. Minden vágya
az volt, hogy az Urnák templomot építsen. „Ha én cédiusfából
csinált palotában lakom, nem méltó, hogy az Ur ládája kárpitok,
sátor között legyen.“ (II. Sámuel 7, 2.) „Dávid, — mondá neki
az Ur: én tettelek tégedet pásztorból népem királyává, veled
voltam, legyőztem ellenségeidet, híred, neved, dicsőségedet vé
gig zengte Izrael, békességben él néped annyi harc után, mikor
majd te elalszol, a te fiad fog házat építeni az én nevemnek, én
leszek neki atyja, ó lesz az én fiam.“ (II. Sámuel 7, 8 -1 4 .)
Dávid belenyugodott Isten akaratába.
5. Családi életében sok keserüséq érte. (Csak érintjük, rész
letesen nem tárgyaljuk). Absolom fia elkergette apját, aki mezítláb
futott el. Hosszú harcok után legyőzték a pártütó Absolomt, meg
is ölték. Nagy fájdalommal siratta meg Dávid rossz fiát: „Édes
fiam, bár én haltam volna meg helyetted 1“ (II. Sámuel 18, 33.)
6. öregségében Salamon nevű fia volt minden öröme, aki
okos, erős akaratú ember volt, méltó arra, hogy tovább is fenn
tartsa Izrael királyságát. Utolsó akaratából fel is kenték Salamont
Izrael királyává, akihez igy szólt Dávid: „Én elmegyek az én
utamra, légy erős férfi, járj az Isten útain, tartsd meg parancso
latait, úgy leszel boldog és hosszú életű e földön.,, (Királyok 2,
2—4.) Azután elaludt Dávid negyven évi harcos, háborús király
sága után békében. Az Úrral élt, benne lakott, őhozzá tért meg.
A tárgyalás megindítása. Mi tetszik nektek ebből a törté
netből? — Dávid Istennel kezdte életét, azzal folytatta. — Sőt?
— Azzal fejezte be. Isten nélkül semmit se tett. Erős lett Zsidó
ország. Hatalmas a királya. Gazdag a nép.
1.
Dávidot királlyá kenik. Hová került Dávid Góliáton szer
zőit győzelme után? - - Saul udvarába. — Nyugta volt ott? —
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Nem volt. — Miért ? — Féltékeny volt rá a kiráty. - Mit féltett
tőle? _ Királyságát. — Honnét kezdődött Saul féltékenysége?
— Azóta, mióta a nép Dávidról énekelt. — Hogyan zengett a
dal? — Megverte Saul... és Dávid is_Bátran, nyilvánosan bán
totta Saul Dávidot ? — Nem, titokban. — Mit csinált Dávid,
hogy életét megmentse? — Menekülnie kellett — De a király
kardja, hatalma? — Mindenütt utolérte. — Hová menekült? —
Barlangokba. — Pusztákba, — S a király ? — Utána mindig. —
Két izbcn keresztül is ment Dávid Saul őrségén, látta az alvó
királyt, de nem nyúlt hozzá. Azt mondta: „ö az Ur felkent ki
rálya.“ Csak ruhája szélét vágta le, meg dárdáját vitte el. *—
Kinek mondod Dávidot ilyen szép cselekedetéért? — Nemes gon
dolkodásúnak. — Valóban, az is volt. — És Saul? — Nemtelen.
—- Hogyan szégyelhette magát Saul— Mikor megtudta Dávid éji
látogatását_De újra fölülkerekedett benne a bosszú: megölni vetélytársát. — Sikerült Saulnak nemtelen terve, elfoghatta, megöl
hette Dávidot? — Nem. — Harca sikerült az ellenség felett? —
Az sem sikerült, — Saul meg tudott menekülni a csatából? —
Nem. — Megölte magát. — Milyen különös_vitéz, király__ S
iiem harcban esik el, hanem ?_ Saját kezétől. Gyáva volt. — Az
is. — Mindenkivel meghasonlott. Isten is elhagyta. — Maga-magát
is elhagyta. — Hogyan fogadta Dávid Saul halálhírét? — Szo
morúan, sirt. Királya halálát gyászolta. — Hogyan akartak a ha
szonlesők Dávid kegyeibe jutni ? — Egyik a trónörökös meggyil
kolását jelentette, a másik elhozta Saul koronáját. — Mit csinált
a haszonlesőkkel? — Megbüntette őket. — Nem is tehetett mást
Dávid. — Miért? — Mert aki nemeslelkű, az nem örülhet ellen
sége kincsein, vesztén. — Úgy is van az, gyermekek. — Ez a
tette, mit gondoltok, szaporította Dávid híveinek számát? —
Hogyne! Déli Zsidóország fölkente királyává. — Igen, Judea. —
S az északi országrész? — Lassanként az is hozzápártolt. —
Hogyan kívánták királlyá tenni ? — íme, mi a csontodból és tes
tedből vagyunk. — Igen, ők is zsidók. — Őbennük is az a vér
folyik. — Ők is keresztül mentek azon a szenvedésen, amin
Dávid. Istenük is egy, hazájuk is egy. — így lett Dávid Izrael
királya, pásztora. — így is mondták: Legeltette őket. A legelő
ennivalót ád, erőt. — A jó király alatt ? — (Gondolkozom han
gosan) Jól él az ország népe, gyarapszik, gazdagszik. Jólét lesz
országszerte. Virágzik az ország. Ez a pásztor kötelessége. Vájjon
jó pásztora lett-e Dávid Izraelnek?
2.
Elfoglalja Jeruzsálemet. Sátort épít Istennel:. Mi volt az
elsó tette, megnövekedett erejével ? — Elfoglalta Jeruzsálemet.
Azt felépítette. Miért vágyakozott Jeruzsálemre? — Mert vala
mikor ott áldozott a zsidók ősapja, Ábrahám. — Azon a he
gyen akart templomot építeni. Jeruzsálem lett az ország fővárosa.
Palotát épített. Ide vitette a szent sátort. A frigyládát. Hogyan
tette fényesebbé az istentiszteletet. — Zenész ember volt Dávid.
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Irt szebnél-szebb énekeket. — Igen zsoltárokat. — Azt énekel
ték az énnekkarok, zengték a zenekarok. — Miigen szép ünnep
lés lehetett az! — Ott az egész ország. — A nép ujjong kirá
lyának. De a király keze se maradt fires... Megvendégelte a
népet.
Leszámol a százados ellenségekkel, hatalmát kiterjeszti. Kik
zaklatták, háborgatták örökösen a zsidókat? — Pogány szom
szédaik. Névszerint? — A filiszteusok, amalekiták, ammoniták,
midianiták. Erős kézzel leverte őket. Bizony, nagyon kegyetlenül!
— Kiirtotta őket. — Mennyi kincs, arany, ékszer, drágaság ma
radhatott az ellenség városaiban. — Azt mind Jeruzsálembe vi
tette. Célja volt vele. — Megelégedett ennyi diadallal ? — Nem,
Szíriát is adófizetőjévé tette. Az Eufrátes folyóig terjedt hatalma.
Bizony nagy hatalma lehetett! — Féltek is tőle. — Háborgatta-e
ellenség, háború a zsidókat? — Nem.
4. Dávid templomépitő szándéka. Gondoljátok e l: Ennyi meg
hódított ország! Annak minden aranyát, vagyonát, kincseit. —
Jeruzsálembe vitték. — Oda bizony. — Volt valami célja Dá
vidnak ezzel a sok kinccsel? Volt, templomot akart építeni Is
tennek. — Ki is mondta: Ha én cédrusfából épített házban la
kom, nem méltó_Az Ur sátorban lakjon. — Mit mondott erre
az Ur lelke ? Azt, hogy fia fogja felépíteni a templomot. — Igen.
Dávid sok harcban járt. — Mi tapad kezéhez ? Sok vér. Mennyi
szenvedés sajgott kardia nyomán, amerre járt. — Az a kéz
nem építhet templomot. Belenyugodott Dávid Isten szavába ? —
Igen, bele.
5. Családi élete. Boldog volt-e családi élete ? — Nem volt
az. — Absalom nevű fia trónjára tört. — Egyszer el is kergette apját.
— Mi lett a pártütö vége ? — Megölték Dávid katonái. — Tu
dott örülni Dávid fia halálán? — Nem. Megsiratta. Annál jobban
örült Salamonnak. Milyen volt Salamon ? — Mi volt Dávid utolsó
akarata ? Salamont kenjék fel királlyá. — Hogy áldotta meg őt
Dávid? — Én elmegyek... Istennel járj, az ő parancsolatainak
engedj. — Úgy leszel hosszú életű és boldog. — Aztán elaludt,
— úgy mondja a biblia. — Szépen mondja. K» alhatik el élte
végén szépen? — Aki jól élt. — Istennel járt. ő az ereje. Aki
a haláltól se fél. — Tudja, Isten akarja. Olt a halálban is vele
fesz. Igen, azt mondja egyik zsoltárában: „És ha egykor a ha
lál árnyékának völgyében járok is, nem félek, mert te velem
vagy !M(23. Zsoltár 4.) Ó sem félt, elaludt, nyugodtan. — Isten
embere volt.
111.
Begyakorlás. 1. Istennel járni, lakozni. Ezt is ő Írj8
egyik zsoltárában. Azzal járt mindig. Hogy is mondta, mikor pi
ros arccal állt az óriás elé? — Én megyek ellened az Istennel.
S mikor gyöngült, ott állt a halál kapujában? — Járj az Isten
útján. — Szép életet élt. — Elaludt nyugodtan.
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<9. Te is Istennel jársz ? Mindig ? — Mikor nem ? Végg
példát Dávidtól. — Ha gyönge volt ? Isten volt vele. — Ha meg
halt ellensége ? — Nem voít kárörvendö. — Felebarátját látta
benne. Istenért csinált mindent. Tégy te is igy, akkor nyugodt
lehetsz, ha majd te is elalszol.
3. Szentir. hely. „Aki lakik az Isten rejtekében, nyugszik
az ö árnyékában, annak oltalma, erős vára az Isten.“ (91. zsol
tár 1 -2 .)
4. Énekvers:
») Felséges Isten, magad, Úgy igazgassál engem, Hogy
mindég a te szavad Után járjon én szivem; Én mindenkor ma
gamat Általadom tenéked, Legyen rajtam oltalmad És ne eressz
veszélynek. (Békéscsabai énekeskönyv 153.) (öreg Thury György
fordítása 1809.)
bj Égi felség, te magad, Úgy igazgass engemet, Hogy
mindig a te szavad Vezérelje lelkemet! Én magamat egészen
Általadom tenéked, Szárnyad alatt a vészen Győzni fog a te
néped. (Dtuli Ékkv. 643, 1.) (Dallama: Felséges Isten magad_
Nagy L. Korálkönyv 268. sz.)

Elefánty Sándor.

Absalom.
(II. Sámuel 15, 17, 18. r.)
Dávid király az országot naggyá és hatalmassá tette. Ural
kodásának utolsó szakasza azonban már nem volt zavartalan.
Sok gondot okoztak neki trónkövetelő gyermekei. A sok anyá
tól született gyermek palotaforradalmat csinált, ami a keleti ural
kodók udvarában elég gyakran meg szokott történni. A keleti
fejedelmeknél az volt ugyanis a törvényesen bevett szokás, „ha az
ország növekedik, az udvari szolgák és asszonyok szám3 is nö
vekedjék.“ Dávid szintén követte korának erkölcseit és többnejüSegben élt. Ez a szokás a keresztyén erkölcsökkel ellenkezik ;
de abban az időben senki sem ütközött meg rajta, sőt termé
szetesnek tartotta mindenki. A családi élet sem lehetett olyan meg
hitt, mint amely az Újszövetségből sarjadzik ki és az evangeliomba bocsátja éltető gyökereit. Napirenden voltak a vetélykedő torzsalkodások s az elbukottak vérükkel adóztak szerencsés
vetélytársuknak.
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Äbsalom is megölte testvérét. (Sámuel II. könyve 13. r.) S
atyja attg hog^mtegtrocsátott neki, fellépett, mint trónkövetelő s
atyját elkergette a királyi fővárosból. S az egymás hatalmára
féltékeny törzsek a lázadó mellé állanak, sőt még a király taná
csosa is Absalomt látja el tanácsokkal. Ha Absalom gyorsan cse
lekszik és szétszórja atyjának csekélyszámú kíséretét, felülkere
kedhetett volna. Tétovázásának megadta az árát, mert a király
felocsúdva meglepődéséből, sereget gyújt és vezérei megverik
Absalomnak rendetlen csapatát. Itt érezzük meg az isteni igaz
ságszolgáltatás közbelépését; Absalom, a lázadó, nem tudia hirtelen eldönteni, hogy mitévő légyen s ezzel már sorsa végleg
meg van pecsételve. Az igazságos Biró védelmébe veszi az ül
dözött apát és megbünteti gonosz fiát. Ha már megláttam ebben
a bibliai történetben az Isten kezét, észrevétetem azt tanítvá
nyaimmal is és intem őket a negyedik parancsolatnak megtartá
sára, amelynek biztató ígérete a hosszú és boldog élet.
Tanítás.
1. Előkészítés, a) Kapcsolás. Ki volt a zsidók első királya ?
— Saul. — Utána ki következett? — Dávid. — Hatalmas lett
6 alatta az ország. Meddig terjedt? — Az Eufrátes folyóig. —
Eddig a király Hebronban lakott. De annál jobb, alkalmasabb
helyet keresett fővárosnak, midőn győzelmes háborúit befejezte.
— Jeruzsálem lett az úi főváros. — Gondolta magában Dávid:
Most már hatalmas és gazdag vagyok! — Építtetek szép ki
rályi palotát is. — De nem feledkezett ám meg Dávid arról sem,
akinek hatalmát köszönhette. — Istenről. — Szép énekeket irt s
azokban Istent dicsérte. — Igen. Hogy nevezik Dávid énekeit?
Zsoltároknak. — Isten dicsőségére egy nagyon szép hajlékot is
akart emelni. — Templomot. — De már ekkor öreg volt. Ki
építette meg a templomot ? — Az utódja. — Salamon.
b) ÉrdeklödésJceltés. Aki az Istent szereti, az csak jó ember
lehet. — Dávid is az volt. — Istenfélő. — öregségében mégis
sok gondja lehetett. Nem tudta sokáig elhatározni, hogy ki legyen
majd ő utána a király. Úgy elszomorodott, amikor elgondolta ma
gában: „Szép, gazdag és hatalmas országnak vagyok az úra, de
mi fog majd birodalmammal történni, ha én meghalok?“ Fiai
egymás közt civakodtak, mert mindegyik vágyott a királyságra.
Dávid, a bölcs király, jól tudta azt, hogy ahol nincsen egyetértés,
összetartás, megoszlik ott az erő is. A legyőzött népek és a szom
szédok örültek annak, ha a királyi palotában történt viszálykodá
sokról hallottak. — Gondolták, hogy könnyen megverik a zsidó
kat. — Jól mondod. Igaza van tehát a magyar közmondásnak,
amely igy szól: összertartásban rejlik az erő.
Volt Dávidnak egy igen ravasz és erőszakos fia, Absalom.
Ez mindent elkövetett arra nézve, hogy király lehessen. Elkergette
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atyját a fővárosból és kikiálfatta magát királynak. Nagy bűnt cse
lekedett_Vétett? — A parancsolat ellen.
c) Célkitűzés. Isten parancsolja, hogy a szülőket tiszteljétek!—
11. Tárgyalás, a) A történet elbeszélése. Volt egyszer eqy szép
és gazdag királyfi. Fényes tésfőrség őrizte palotáját s mindenhová
elkisérték fegyveres vitézei. Úgy élt ez a királyfi, akár csak egg
király!_Különösen büszke volt ez a királyi herceg a szép, hoszszú hajára. De a szép külső, nagyon gonosz szivet rejtegetett.
Az előkelő embernek is legszebb ékessége a szelídség, jámborság
és alázatosság. Absalom leikéből azonban hiányoztak ezek a
szép tulajdonságok. Igen nagyravágyó volt s nem elégedett meg
azzal, amije volt, hanem még többre vágyott. Király szeretett
volna lenni. Sokat törte rajta a fejét, hogyan szerezhetné meg a
királyságot?_Egyszer aztán ravasz tervet eszelt ki, hogy atyjá
tól a hatalmat elvehesse.
— Hizelgek a népnek, — gondolta magában, — hogy en
gem jobban szeressenek, mint atyámat, a királyt!...
Azért nap-nap mellett kiállott a királyi palota elé és ha va
laki panaszkodni ment a királyhoz, hogy ügyes-bajos dolgában
Ítéljen, azt ö magához édesgette. Mezes-mázos szavakkal kikér
dezte dolgai felöl. Mikor már mindenről értesült, akkor rágalom
mal illette előtte a királyt. Azt mondta ugyanis az igazsáqöt
kereső embernek: „Látom, hogy igazad van, de hiába fáradtál
ide, mert nincsen, aki meghallgasson téged... Volnék csak én a
király, igazságot szolgáltatnék mindenkinek!“ Ha pedig valaki
nagyon szépen köszönt neki, azt meqölelgette, megcsókolta.
A hamis királyfi hízelgő beszédjével és ígéretekkel sok hivet
szerzett magának. Titkon feqyveres sereqet is gyűjtött. S mikor
már elég erősnek érezte magát, kikiáltana magát királynak. A
lázadók Hebronban gyülekeztek. Odavárták Absalomt is. A gonoszlelkü herceg azt hazudta atyjának, hogy imádkozni megy
Hebronba. így szólt atyjához: „Engedd meg, kérlek, hogy elme
hessek Hebronba, hogy ott szolqáljak az Urnák!“ Az atya szí
vesen beleegyezett a kérésbe. Még örült is, hogy fia, kinek nem
régen becsátott meg egy igen nagy vétkéért, meg akar javulni és
áldozni akar az Urnák.
— Menj el békességgel, fiam! — szólt engesztelődve az
atyja!___
A királyfi nem gondolt arra, hogy atyját megszomoritja.
Azonnal nyergeltetett s kíséretével el vágtatott. A távozókat a
messzeségben csakhamar elnyelte a porfelleg. S ahebroni tábor
ban egyszerre csak felhangzik az egetverő kiáltás: Éljen Absa
lom, a mi királyunk !_
Dávidnak hű emberei ámulva nézik a lázadók tömegét s
igyekeznek hirt adni uroknak. Megy a hírnök sebes lován Jeru
zsálem felé s viszi a szomorú üzenetet: Felséges királyom, Iz
rael meghódolt a te fiadnak, Absalomnak! Dávid meglepődve
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hallotta a hihetetlennek tetsző hirt. Majd hü embereivel sietve
menekült Jeruzsálemből. A lázadók a főváros ellen vonultak s
azt minden ellenállás nélkül elfoglalták. De Absalom uralma csak
pünkösdi királyság volt. Dávid is sereget gyűjtött és a lázadók
ellen ment. Meghagyta azonban vezéreinek, hogy fiát ne bántsák.
Égy erdőben találkozott a két sereg. Borzasztó csata keletkezett.
S a királyhoz hű csapatok szétverték a lázadókat.
Absalom látta, hogy minden elveszett. Futásban keresett
hát menedéket. De Isten büntetését nem kerülhette el. Egy ösz
véren ülve, futott az erdőbe, hogy elrejtőzzék üldözői elől. De
szép hosszú hajánál fogva fennakadt egy cserfán. Az öszvér pe
dig kifutott alóla és ő függve maradt a faágon. Meglátta ezt
egyik vitéz és szólt Joáb vezérnek. Joáb három nyilat röpített
Absalom szivébe, a vitézek pedig eltemették a lázadó király
fit. Midőn Dávid értesült fia haláláról, megsiratta és fájdalmában
felkiáltott:
— Édes fiam, Absalom, bárcsak én haltam volna meg tehelyettedl
b) Szeresd a hazát / Szomorú történet ez, gyerekek I— MI
fi legszomorúbb benne? — Hogy a királyfi elkerqette atyját. —
-Hát a királyfit nem sajnáljátok? — Azt isi — Megérdemelte a
halált! — mondják mások. Nem csodálkozom azon, ha nem sze
retitek Absalomt. — Rossz volt, — Mennyi bajt okozott 1— Ve
szedelembe vitt sok embert. — Sokan meghaltak. — Hol? —
A harctéren. — Dicstelen halál! Ha külső ellenséggel harcoltak
volna, nem Ítélnénk el őket. — Mert hazájukat védték volna. —
S ha elesik a katona a haza védelmében ? — Az szép halál.
— Hősi halál. — Absalom hazája ellen nagyot vétett. — Belső
harcot támasztott. — Zsidó a zsidó ellen támadt. — Hányszor
megtörtént ez nálunk is 1 Magyar a magyart ö’döste a polgárháborúban. Szomorúan mondja a Himnusz költője: Lettél magza
tod miatt magzatod hamwedre !_
Izraelben egy embernek a nagyravágyása csinált sokaknak
szenvedést. Atyjának? — Szomorúságot. — Nem azért bánkó
dott Dávid, hogy elveszik tőle a királyságot. Az búsitotta inkább,
hogy rossz kézbe kerül az ő szép országa, amelyért annyit dol
gozott. Hazáját siratta Dávid. A hazát édesanyánknak is szoktuk
mondani. Hogyan mondja Pósa bácsi ? — Mindnyájunknak édes
anyja, híven ölel kebelére!_— Absalom tehát nemcsak sz atyja
ellen cselekedett rosszat... — Hanem édesanyját is megbántotta.
— A háborút nem vívhatják meg ingyen— — Sok pénzbe kerül.
— Sok vagyon elvész. A haditerületen a városok és falvak? —
Elpusztulnak. — Elégnek. — Sok-sok ember válik hajlékta
lanná. Családapák? — Meghalnak. — Sok gyermek? — Árva
lesz- — Az özvegy anya legény fia? — Elesik. — Nincsen?—
— Kenyérkeresője. — Ha mindezeket Absalom meggondolta
volna? — Nem lázadt volna fel.

c) A büntetés. Isten nem akarta, hogy Absalom győzzön.
Nem tisztelte atyját_ — Rossz gyermek volt. — A jó gyermek
még álmában sem gondol arra, hogy szülőinek szomorúságot
okozzon. Miért nem? — Szereti szüleit. —■ Gondoljatok csak
arra, hogy mennyit fáradnak érettetek! — Felnevelnek minket. —
Enni adnak. — Ruháznak bennünket. —«• A rávalót bizony szor
galmas munkával keresik meg. De szívesen tesznek meq érette
tek mindent_— Szeretetből. — S a szeretetért? — Ók is szeretetet érdemelnek. — Valamikor pedig majd ti gondozzátok szü
léiteket. — Ha megöregesznek. — A jó gyermek megtartja
Istennek parancsolatját. — A negyedik parancsolatot. — Mondd'
el a negyedik parancsolatot, Lacii — (Elmondja.) A jó gyermekek
nagyon, de nagyon boldogok lehetnek. Miért vájjon? — Mert
mindenki szereti őket. — Mint a gyermek Jézus. — Jézust min
denki szerette.
III. Begyakorlás, a) Össsefoglalás. A történet elmondatása.
Emlékeztető gondolatok: Hogyan készítette elő Absalom a láza
dást? A királyfi bűnhődése.
b) Elmélyítés. Miért tanultuk most Absalom történetét? —■
Hogy mi féljünk rosszat tenni. — Nagyon megbűnhódött. — Meg
kellett halnia. — Megáldotta volna Isten?_ — Ha szüleit meg
becsüli. — Szomorú esete intsen benneteket a szülök tiszteletére.
A családban a legerősebb összetartó kapocs a szeretet. Hogyan
mutatjátok meg a szeretetet?
c) Szentírási idézet: A bölcs fiú megörvendezteti az ő aty
ját, a bolond fiú pedig szomorúságára van az ő anyjának. (Példab. 10, 1.)
d) Káté) A negyedik parancsolat.
e) Vers:
Szeresd atyádat és szeresd anyádat;
Jó dolgod e földön csak úgy lehet!
A gyermek, ki atyjára nézve bánat,
Isten áldásiban részt nem vehet.
Ne várjon áldást a gyermek fejére,
Ha anyja könnye felkiált az égre! (Székács J.)
f) Ének:
Uram rosszul cselekedtem.
(Dunánt. Énekesk. 322. Nyíregyházi énekanyag IV. oszt.)

Tolnai Pák
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Salamon.
A zsidó királyok között Salamon emelkedett legmagasabbra.
Bölcsessége, tudománya, költészete, építkezései, kereskedelme és
fényes testőrsége által; de uralkodásának fényét beárnyékolta
gyönyörkeresése és bálványimádása. Keresve sem találhatnánk
alkalmasabb történetet annak a szemléltetésére, hogy milyen ma
gasra nőhet egy ember, mig a bölcsességet az istenfélelemben
ismeri fel és milyen mélyre süllyedhet még a legnagyobb elme is,
ha elereszti Istennek megtartó kezét.
Nagyon szépen ki lehet emelni a történetből azt a tanul
ságot, hogy a legnagyobb istenáldás az ember életében, ha
Istentől kér tanácsot.
Egy másik tanulság, amit nem szabad elfelejtenünk, hogy a
fény, a gazdagság milyen hamar elvakitja még az értelmes és tiszta
szívnek a világosságát is. A szerencse, a jólét, a hatalom szinte
leggózhetetlen kisértő.
Salamon történetének kedves kis epizódját (Salamon ítélete)
ne csak úgy értékesítsük, hogy abból Salamon bölcsessége tűn
jék ki, hanem könnyekig meg kell hatni a gyermekeket édes
anyánk szivének, önfeláldozó szeretetének átéreztetésével. Hiszen
az egész Bibliában nincs erre megragadóbb példa.
Valami elrettentő példának kell odaállítani a más vallásúakkal való házasságot, ami Salamon életét megrontolta. Salamon
háreme valláserkölcsi és nemzeti csapás volt Izrael nepére. A
vegyes házasság veszedelmét őszintén és nyíltan fel kell tár
nunk, még akkor is, ha éppen — sajnos — az előkelőbb csalá
dok gyermekeinek, vagy apja, vagy anyja más vailású. Bátran
hangsúlyoznunk kell, hogy mint Salamon példája mutatja, a ve
gyes házasság mindig az értékesebb vallás rovására megy. Ennek
a beállításnak az élét legfeljebb azzal tompíthatjuk, hogy vegyes
házassága még szerencsétlenebb volt, mert egyistenimádó létére
pogány nőket vett feleségül.
A többnejüségben való élést, mint annak a kornak szokását
kell beállítanunk, de nem szabad sok időt vesztegetnünk ennél a
pontnát, nehogy e köré tapadjon a fiatal gyermeknek fejlődő ér
zéki fantáziája.
Igen szerencsésen ki lehet aknázni a templomépités történe
tét, mert felhívhatjuk a gyermekeket s rajtuk keresztül a szülőket
arra, hogy ők is áldozattal tartoznak templomnak és iskolának.
Itt meg lehet említeni a saját templomunk építésének történetét is.
A.) Yázlat.
I.
Előkészítés. 1. Kapcsolat. Salamon Dávid reményeinek
pieg valósitó ja. 2. Athajlás. Nagy dolgok véghezvitelére bölcs és
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értelmes szívre van szükség. Ezt csak az Isten adhatja meg. Míg
Salamon az Istennek tanácsán járt, addig dicsőség kisérte min
den cselekedetét. Mikor elfordult a szive Istenétől, szégyenletes
bűnbe süllyedt. 3. Célkitűzés. Vizsgáljuk meg az Istenhez hu
Salamon bölcsességét és az Istentől elfordult Salamon esztelenségét.
II. Tárgyalás. A történet elmondása. 1. Salamon álma. 2.
Salamon bölcs ítélete. 3. A templomépités. 4. Salamon bűne. 5.
Salamon bünhődése.
III. Begyakorlás. 1 . Salamon bölcs volt, amiq az igaz Istent
el nem hagyta. 2. Hogyan maradhatsz te is bölcs ? 3. Tanulság.
») Ssentirási hely: Az Istenfélelem minden bölcsességnek kez
dete b) Ének: Ifjúságom teremtője.
B. A tanítás.
1. Előkészítés. 1. Kapcsolat Dávid halálával. Dávid még éle
tében királlyá kente Salamont. Miért ?_Félt, hogy nem a leg
kedvesebb fiát választják meg._ Mások is szerették Salamont?
— Még a bölcs Náthán próféta is, mert húsz éves korában már
kitűnt okosságával.
2. Áthajtás, h z okos gyermek hallgat apjának s az öregek
nek tanácsára s folytatja azt a munkát, amit apja megkezdett. Mi
volt Dávidnak nagy vágya?_ A templomépités. Miért nem mert
belekapni?_ öreg volt, pénze sem volt elég. — Mi lehetett
halálos ágyán utolsó kívánsága? — Hogy Salamon építse mega
templomot.— Mit fogadott meg Salamon apjának ? — Hogy meg
építi a templomot.
3. Célkitűzés. Lássuk meg gyermekek, hogy kitől kér segítsé
get Salamon, a templom építéséhez?
II. Tárgyalás. A történet színes elbeszélése. Tudom — ked
ves gyermekeim — hogy már mindegyitek álmodott valami szé
pet. Mikor én kis fiú voltam, egyszer álmomban tündérországban
jártam_ teleraktam a zsebeimet aranyfillérekkel, mikor aztán
reggel felébredtem, kerestem nagy örömmel az aranyfillére
ket, de bizony egy fia sem maradt a zsebemben. Majdnem elpityeredtem, hogy csak álom volt az egész... Olyan szép álma
biztosan még senkinek sem volt a világon, mint Salamonnak.
Mikor Salamon azon törte a fejét, hogyan tudná azt a szép
templomot megépíteni, egyszerre csak leragadtak a szemei és el
aludt. Almában megjelent néki a jó Isten s szelíd szavakkal azt
mondta néki: Kérj tőlem akármit, én minden kívánságodat telje
sítem ! Bizony — gyermekek — Salamon alig akart hinni a fü
lének, aztán annyi mindenfélét szeretett volna kérni és mégis
csak egyet kért Istentől: bölcs szivet, hogy mindig a jó Isten
akaratát követhesse. Bizony jól tette Salamon, mert ennél drá
gább ajándékot senki sem kérhet az Istentől. Meg is dicsérte érte
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az Isten s azt mondta néki: Mivel ilyen szép és alázatos kéré
sed van, én teljesítem azt, sőt olyan áldást is adok, amit nem
kértél, de mindenki szeretne elnyerni. Adok néked gazdagságot,
dicsőséget, hosszú életet_
Mikor Salamon felébredt, leborult és hosszasan imádkozott.
Megköszönte az Istennek, hogy erőt és bátorságot öntött az ö szi
vébe. Salamon azután minden dolgában buzgón imádkozott s a
jó Istentől kért mindenben tanácsot... és mivel Isten mindenki
nek a legjobb tanácsokat adja, Salamon is az ő népével jól és
okosan tudott bánni. Szerették is ám az emberek. Mindenben
megkérdezték Salamont és úgy cselekedtek, amint Salamon meg
mondotta nékik. Még mikor összevesztek és pörösködtek egy
mással, akkor is Salamontól kérdezték meg, hogy melyiküknek
van igaza.
Egyszer azután igazán próbára tették Salamon bölcsessé
gét. Már korán reggel két asszony kereste a királyt, hogy te
gyen igazságot közöttük. Az egyiknek a kezében ott sirt egy ár
tatlan kis csecsemő, a másik asszony meg erővel el akarta tőle
venni. Mikor Salamon megkérdezte, hogy miért vesznek össze
ezen a kis babán, akkor az egyik asszony keservesen elpana
szolta, hogy ők ketten egy szobában laknak. Mindegyiküknek
egyszerre született kis gyermeke, a másik asszony kicsinye azon
ban az éjjel meghalt és mig ó aludt, kicserélte a halott gyer
meket az élő gyermekével. El akarta még mondani azt is,
hogy reggel majdnem halálra ijedt, mikor a bölcsőjében meg
akarta csókolni a kis gyermekének orcáját s akkor ott egy halot
tat talált_ Csakhogy a másik asszony akkor már közbe
kiáltott : Ne higyjen ám neki fenséges királyom, mert ez az aszszony hazudik! Az enyém az éló gyermek, az övé halt meg
az éjjel.
Elhihetitek — gyermekek — hogy Salamonnak megállt az
esze és magában mondogatta: Óh Istenem, mit csináljak én most,
hogyan tudnám én megmondani, hogy melyik asszonyé ez a
gyermek, mikor sem az anyjukat, sem a gyermekeket sehol nem
is láttam. De az Isten Salamont most is megsegítette egy mentó
gondolattal. Azt mondta egyik erős katonájának: Húzd ki a kar
dodat, vágd kétfelé ezt a gyermeket, azután egyik felét add az
egyik asszonynak, a másik felét meg a másik asszonynak. Hej —
gyermekeim — micsoda borszasztó sikitást tett erre az egyik aszszony. Letérdelt a király elé, ott rimánkodott: Ne bántsák az én
drága gyermekemet, inkább adják hát annak a másik asszonynak,
mintsem meghaljon. Az a másik asszony pedig sipitozni kezdett:
Ne legyen se az enyém, se az övé, vágjátok csak kétfelé. Erre az«
tán Salamon csendet parancsolt olyan hangon, hogy mindenki el
hallgatott ; azután így szólt a katonának, aki már kardját is fel
emelte ; Ne bántsd azt a gyermeket, hanem adjátok oda annak a*
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asszonynak, aki inkább odaadná a gyermekét annak a azivtalan te
remtésnek, csakhogy kétfelé ne vágják.
Elgondolhatjátok — gyermekek —«• hogy milyen boldogin
ölelte a szivére gyermekét az Igazi édesanya. Alig tudta örömé«
ben megköszönni Salamonnak a bölcs itélatét. Bizony minden
kinek könny csillogott akkor a szemében. Még Salamonnak is
kihullottak a könnyei, mert eszébe jutott az 6 édesanyja, aki ét
annyira szerette, aki virrasztott a betegágya mellett, ki annyiszor
megsimogatta, olyan sok szépre és jóra tanította s minden reg
gel és este összekulcsolta a kezét Imádságra. Amikor magában
bálát adott Istennek az ö szüleiért, akik Imádkozni és dolgozni
megtanították, akkor eszébe jutott édesapjának az a kívánsága,
hogy építse meg, akármilyen sok munkával is az imádságnak a
házát: a templomot.
Azonnal elküldötte az ó követeit, hogy hirdessék ki sze
génynek és gazdagnak, hogy adjanak össze pénzt a templomépítésre. Mindenkitől kértek valamit, mert a templom mindenkié.
A szegények kevesebbet hoztak, a gazdagok többet küldtek.
Akinek semmije se volt a vi'ágon, az fogott egy ásót és elment
dolgozni. O yan nagy volt a lelkesedés, hogy egy-kettóre össze
gyűlt az a sok pénz, amit ki kellett fizetni a iemplomépitő kómiveseknek, ácsoknak. Szép is lett ám a temp’om, de még szebb
lett akkor, amikor tele volt imádkozó emberekkel n temploraavatás napján. Ekkor Salamon maga imádkozott hangosan, a töb
biek pedig magukban mondták utána az imádságot éppenúgy,
mint mikor a mi evangélikus templomunkban a tisztelendő ur
fennhangon imádkozik, mi pedig magunkban utána mondjuk az
imádságot. Boldogok is voltak a zsidók, örömmel jártak a tem
plomba és dicsérték Salamont, mert neki köszönhették, hogy
nemcsak odahaza imádkozhattak a jó Istenhez, hanem most már
a templomban együtt dicsérhették a Teremtót. Hanem — kedves
gyermekek — én most már legjobban szeretném, ha nem kel
lene folytatnom Salamonnak a történetét, hanem be lehetne fe
jezni azzal a szép képpel, hogy Salamon és az ó népe éltek
boldogan tovább és imádták abban a templomban az egy, igaz
Istent. De látom a szemetekból, hogy kiváncsiak vagytok a tör
ténet végére is s azért elmondom azt is igazán néktek.
Salamon király öregségére elvesztette az ő bölcsességét.
A nagy hatalma és szerencséje elbizakodottá tette, el kezdett fény
űző életet élni. Fényes testőrkatonákkal vetette magát körül,
olyan drága ruhákat viselt, hogy azoknak az árából száz sze
gény embert is fel lehetett volna ruházni. A szegény nép pedig
fizette a sok adót, azért, hogy a királynak annál több kerüljön
a mulatozásra.
Salamon legnagyobb bűne azonban az volt, hogg pogány
asszonyokat vett feleségül. Abban az időben u. i. a gazdagabb
IS
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emberek több feleséget is vehettek maguknak, mert a törvény
megengedte. Csak az Ur jézus Krisztus szeretetének törvényé
tanította meg az embereket arra, hogy milyen szégyenletes bűn
az, ha valaki az ő egyetlen élettársát nem becsüli meg. De még
ezzel sem mondtuk el Salamonnak nagy bűnét. Nemcsak az volt
a nagy baj, hogy egyisten imádó király létére, bálványimádó,
pogány asszonyokat vett feleségűi, hanem olyan gyámoltalan lett
Salamon, hogy feleségeinek tanácsára maga is a pogány Istene
ket kezdte imádni. Abba a szép templomba bevitette a pogány
isteneknek a képeit és szobrait és a tanulatlan, tudatlan nép,
mivel látta, hogy a király is ezek előtt imádkozik, ó is ezeket
a képeket és szobrokat imádta. Éppen olyan szégyen volt ez az
igazhivő zsidóságra, mintha néktek kellene más templomban a
szobrok és képek előtt térdelve imádkozni. Azonban, kedves
gyermekeim, semmi bűn sem marad büntetés nélkül! Láttátok,
hogy a király hite megromlott és utána megromlott az egész
nép, mert azt tudhatjátok, hogyha a vezére rossz a népnek, ak
kor az egész népnek el kell pusztulnia. Fejétől romlik meg a hal
is: a király bűne másokat is megrontott.
Mikor az Isten látta, hogy Ót elhagyták és bálványokat
imádnak, akkor Salamonnak tudtára adta, hogy halála után
az ország két darabra fog szakadni. Ti tudjátok, hiszen magyar
gyermekek vagytok, hogy egy országnak ez a legnagyobb fáj
dalma, ha elszakítják tőle a földjét, a hegyeit, a folyóvizeit és
testvéreit. Ez a rettenetes büntetés várt Salamonra és az ó meg
romlott országára. Az Isten tudtára adta Salamonnak még éle
tében ezt a veszedelmet és ezért lettek Salamonnak a végső
napjai keserűek. Mindig a fülében csengett az Istennek kemény
Ítélete és százszor is megbánta már, hogy vegyesházasságot kö
tött és feleségei kedvéért elárulta, hitványán meggyalázta a saját
igaz vallását, de már minden késő volt. Nemcsak magának, ha
nem szegény utódjainak a lelke szenvedett azért, hogy az édes
apjuk későn bánta csak meg a vegyesházasságát.
III.
Begyakorlás. Kérdések vezérgondolatai. Kitől kell min
den bajunkban, ügyünkben tanácsot kérnünk ? — Mi mutatja Sa
lamon bölcsességét ? — Mikor kért Istentől tanácsot ? — Mit
kapott Salamon az Úrtól ? — Meg látszott-e Salamon bölcsesége? — Melyik történet mutatja azt? — Miről ismerte fel Sa
lamon az igazi édesanyját ? — Mi volt Salamonnak a legna
gyobb vágya ? — Kik adakoztak a templomra ? — Ki imádkozott
először az új templomban? — Szerették-e a hívek az új tem
plomot? — Mikor vesztette el Salamon az ő bölcsessé
gét ? — Mire költötte az ország pénzét ? — Miért lett Sa
lamon bálványimádó? — Mivé lett a szép templom? —
Mi volt Salamonnak a büntetése? — Meddig volt Sala
mon bölcs ? — Meddig maradhatunk mi is bölcsek ? —
Mivel kezdődik a bölcsesség ? — Szeretnétek bölcsek

[m
énni? — Kitől kell azt kérni? — Kérjük hát alázatos ének
kel, hogy bennünket, gyermekeket is tegyen az Isten bölccsé
és jóvá:
Ifjúságom teremtöje... (495. ének. Dunántúli Énekeskönyv.)

Bácsi Sándor.

Illés.
(I. Kir. 17-18. r. II. Klr. 2.)
Illés történetét úgy tudjuk megérteni, ha megmutatjuk azt a
kort, amelyben élt, harcolt évekig egy ország, egy uralkodó is*
tenellenes világnézetével, rettenthetetlen hitével bebizonyítja, hogy
az Ur az Isten. Királya üldözése közben is megmarad Istene
mellett változatlanul.
Kapcsolatot teremtünk a Roboámak, Jeroboámok és Illés
kora közt. A kettészakadt ország istenimádása Jeruzsálemben, a
bétheli aranyborjú.

I. Vázlat.
1. Előkészítés. 1. Kapcsolás Salamon uralkodása eredmé
nyeihez és következményeihez. Megnövekszenek az adók, neheztel
északi Izrael, mivel Jeruzsálemben épül fel a templom, elterjed
Sitan on felesége révén a bálványimádás. Utóda alatt kettészakad
az ország, két király alatt él külön-kűlön. Juda maradt Jeroboám
utódainak, Izrael új királyt választott, aki megakadályozza, hogy
a nép jeruzsálembe járjon áldozni, aranyborjút emel Béthelben. Ä
két ország végleg elszakad.
Emberöltők alatt bálványimádóvá válik Izrael, csak az Is
ten emberei, a próféták tartanak ki Isten imádása mellett, bújdosnak a Karmel hegység barlangjaiban Akháb király üldözői elől.
2. Célkitűzés. Ki az, aki az üldöztetés között is kitart Isten
nel, megmondja a királynak Isten üzenetét? — Illés az.
II. Tárgyalás. Elmondom a történetet. Megindítom a tárgya
lást. 1. Akháb király élete. Illés. 2. Illés menekülése. 3. Szareptai
élete. 4. Illés a Karmel hegyén. 5. Illés jutalma.
II I. Begyakorlás. 1. Illés úgy állt, mint kószál a tengerben,
Istennel egyedül. 2. Meg tudsz te állni a rosszak közt is, tudsz jó
maradni? 3. Szentir. hely: 33. zsoltár 18. v. 4.Énekvers: 370, 1.
II. A tanítás.
I. Előkészítés. 1. Kapcsolat Salamonnal. Ki építette fel az
y r templomát? — Salamon. — Milyen fényre emelte Salamon
lő*
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Izraelt? — Amilyen hatalmas sohase volt Izrael. — De Salamon
hatalmának árnyéka is volt. Ugyan mi? — Felesége kedvéért
behozta a bálványimádást. — Példáját mások is követték. Szol
gálta ez az egyisten imádását? — Nem. — Ahol olyan nagy a
hatalom, fény, pompa... Az sokba kerül. — Bizony sokba. —
Miből fizetik mindezt? — Adóból. — De az emberek nem szí
vesen fizetik az adót. — így volt Salamon alatt is. Emellett nem
értette meg Észak Délt. Másképen élt Észak-Izrael, mint Judea.
Hol állt a templom, a királyi palota? — Jeruzsálemben. Olt volt
minden zsidó életnek középpontja. — Pedig egy-két emberöltő
előtt? — Pogány város volt. — Nem volt zsidó mű'tja. S lám,
ott állt az oltár, az áldozati hely. Messze, délen feküdt Jeruzsá
lem (rajz), kiesett Izraelből. — Fájhatott-e ez Izraelnek ? —
Hogyne. Hiszen Sámuel Rámában áldozott. Saul is. Már Dávid
máshol. Lám, volt sok ok az elszakadásra. — Hogy senki se
járhasson Jeruzsálembe áldozni, Izrael királya Béthelben
állít fel oltárt, aranyborjút; ahhoz jár áldozni Izrael. — Istenimádás volt ez? — Bálványimádás. — Bizony az. — Hosszú idd
telt el ezalatt. Sok király váltotta egymást a trónon s mind a
bálványt imádta.
De voltak Izraelben mégis igaz lelkek. Próféták vol
tak ezek. Szentéletű emberek, akik nélkülözések közt, az ül
dözések elől barlangokba rejtőztek s onnét prédikálták az egy
igaz Istent.
2.
Célkitűzés. Sok prófétát megölt a királyok haragja. Egy
kitartott sokáig. Illés volt ez a kitartó ember.
II. Tárgyalás. Elmondom a történetet. Szomorú ország volt
Iziael országa Akháb király idejében. A Baálnak szolgáit a ki
rály családostul. Hogyne imádta volna a nép a bálványt 1. . . A pró
féták szava kiáltó szó volt a pusztában, süket füleknek hangzott
el Izraelben. Senki se hallgatott rájuk. A király katonái a prófé
tákat mind leöldösték, csak Illés maradt életben, bújdosva a
Karmel hegység barlangjaiban.
Isten csapása teljes volt Izraelben, tavasz óta nem hullott
eső, a vetések leaszottan sárgúltak a mezőn, az állatok elhullot
tak legelő hiján, Ínséges napok, éhség, nyomorúság köszöntött a
népre. Mikor iegnagyobb volt a szükség: akkor, nem félve a
király erejétől, hatalmától, megállott Illés előtte: Királyom,
látod a nyomorúságot országodban 1 Nincs kenyér, nincs legelő,
éhen pusztultok, mert megfeledkeztetek Izrael Istenéről. Él ő s
nem ád nektek se esőt, se harmatot addig, míg meg nem tértek
hozzá. — Azzal eltűnt a király haragja elől, pedig a király ke
restette országszerte Illést. Illés a Kerít patak mellékén
bujdosott, ahol hollók táplálták kenyérrel, a patak vize enyhítette
szomjúságát. Mikor már a patak medre is kiszáradt, elindult
Izrael országából, a tengerpart mentén Szareptába, ahol egy sze
gény asszonytól kért enni és inni. Itt is nagy volt a nyomorúság«

22$
— Mit adjak neked ? — szólott a szegény asszony. — Maréknyi
liszt van még a vékámban, egy kis olajom a korsómban, ebből
sütök pogácsát, megesszük fiammal, aztán meghalunk. — Ne félj,
él az Isten, — bátorította Illés az asszonyt, — nem fogy el a lisz
ted és az olajod, mig az Ur esőt nem ád! — Mikor már a szá
razság harmadik éve is beköszöntött, váratlanul beállított Illés
Akhábhoz, aki ót éktelen haraggal Izrael megbántójának nevezte.
— Tévedsz, király, — szólt az Isten szava Illés ajakán, — te
háborítottad meg az Istent, mert elhagytad ót s a Baált imádod,
ó büntet bűneid miatt. — Próbát aján'ok neked, királyom. Állít
sunk a Karmel hegyére oltárt, én is, a Baál papjai is. Készítsük
el az oltárt az áldozati állattal, de tüzet ne gyújtsunk alája.
Akinek az Istene előbb ád tüzet az égből, az az Isten, azt imád
juk. Akháb beleegyezett.
Baál 450 papja ott foglalatoskodott az oltár körül, lenn a
Völgyben Izrael várakozó, csodát váró népe a királlyal együtt.
A Baál papjai reggeltől estig kérték énekszóval, kürtök, harso
nák zengésével, körültáncolással istenüket, de az nem adott tüzet
az áldozatra. Illés tizenkét köböl, Izrael 12 nemzetsége szerint,
oltárt emelt. Megrakta fával az oltárt. Majd a néphez kiáltott
nagy fennszóval: „Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Ur az
Isten, kövessétek őt; ha pedig a Baál, kövessétek azt. Én ma
radtam egyedül Isten papja, mig Baál papjai 450-en vannak."
— Ä nép magába roskadva nézett és hallgatott. — „Magam
vagyok az Isten embere, — folytatta Illés, — látjátok a Baál
Isten nem adott reggeltől estig tüzet." Majd felpillantott hittel az
égre, szavába zengett Izrael minden keserve, minden bünbánata:
. 0 Uram, Izrael Istene, hadd ismerjen meg mai napon ez a nép,
hogy te vagy Isten Izraelben! Adj jelt, tüzet az égből; sújts le
villámoddal az oltárral" Messze nyugaton a haragos ég felhői
tornyosultak, villámok cikáztak a szemhatáron. Egyszer csak az
Ur villáma lesújtott Illés oltárára s megemésztette az égő áldo
zatot, a fát, a köveket, a port, felnyalta az oltár árkában
lévő. vizet.
A nép megrendülve, térdre rogyva kiáltotta: „Az Ur az
Isten 1 Az Ur az Isten 1“ Látta Isten erejét és hatalmát. — De
látta a Baál papjainak tehetetlenségét is. Neki rontott a Baál ol
tárának, lerontotta azt, a Baál papjait pedig leöldöste.
Majd az ég elsötétült s három év után megeredt az áldást
hozó eső.
Illés elment. Elbujdosott. Tartott Akháb hatalmától. Elöre
gedett s igy fohászkodott: „Elég immár, Uram, vidd el lelkemet mennyei Sionba." (570. énektöredék.) Isten méghallgaita ked
ves embere nyomorúságát s magához vitte megpihenni, mennyei
Sionba.
A tárgyalás megindítása. Milyen erős akaratú ember lehe
tett Illés. Miből gondolod? — Szembeszállt a királlyal. — Ha
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csak a királlyal, de... Az egész országgal. — Hogy értsem azt?
— ügy, hogy mindenki a Baált imádta. Csak Illés imádta egyedül
az Istent. — Maradhatott-e igy egyedül Izrael népe között, ki
rálya alatt? — Nem. — Nem is tűrték meg. ‘Üdözték. Kiker
gették a városokból, falukból. A Karmel hegység barlangjaiba
talált menedéket. Ott Izraelben lett volna neki... — Gondoljatok
a napi kényelemre! — Lakása... ágya... ebédje... beszélgető fe
lebarátja— jóléte_nyugalma__ szeretet veszi körül_megbe
csülik. S ehelyett? — Nincs lakása... Csak a nedves barlang
hideg köve— Nincs élelme— Csak egy hollóhozta darab kenyér_
Patak zavaros meleg vize... Ha a bokor megmozdult... Üldö
zőktől félhetett. Bizony, mert minden társát leőldöste a király.
És Illés? — Állt. — Szilárdan. — Egyedül. Csakugyan egyedül?
— Nem, vele volt az Isten. — Az. — Akkor volt lakása is 1 —
A barlang Isten háza volt_Élelme i s .. Istennel társalogva, el
feledkezett a test éhségéről, szomjáról_Vele élve, nem kellett
neki a bálványimádó zsidó társadalom. Ez volt Illés. Nagy ember.
S mikor már vize sincs a pataknak, harmat se hull, eső se
áztatja a földet? Elmegy idegenbe, Sareptába. — S ott? — Az
özvegynek el nem fogyó lisztet és olajat ád. Én azt mondanám:
hitet. — Igen, Istenbe vetett hitet. — Aztán elmegy az
oroszlánketrecbe. — Igen Akhábhoz. — Csupa veszede
lem érhette — Milyen ? — Felismerik. — Az is. — Meg
ölik— Elfogják... Bántják_És ó ? — Nem ijed meg. — Ott
is áll már a király előtt. — Hogyan? — Bátran. — Bi
zonyosan szép, szelíd, udvarló szavakat mond a királynak. —
Dehogy. — Kemény szavakat! — Te vagy az ország megrontója, király. — Tegyünk próbát. — Milyet ? — Amelyikünk Istene
előbb ád tüzet az égből, azt kell imádni. — S a király? —
Beleegyezik.
Áll már az oltár. — Itt a Baálé, amott Illésé. Ott a 450
Baál pap. — Itt egyetlen egy: Illés. Ott reggeltől estiq énekel
nek, imádkoznak, kürtőinek, táncolnak az oltár körül_S nem
ád a Baál tüzet_Nem is adhat__ Mert a Baál csak bálvány,
kő vagy fa, élettelen. Illés meg? — Szidta, ostorozta a népei.
— Milyen szavakkal ? — Meddig sántikáltok_Hoguan hallgatta
a nép Illés szavait ? — Megbánva minden bűneit_Érezte, hogy
Illés igazat beszél. Aztán ? — Imádkozott Illés az Istenhez. —
Hogyan ? — Elmondják. — Milyen hatása lett Illés imádságá
nak? — Rettenetes. Az ég tüzes villáma belecsapott az áldo
zatba, megemésztette...
S a nép? — Megrázkódott... Láthatta az igaz Isten hatal
mát, erejét. Mire volt képes? — Rohant az oltárhoz, térdreborult, imádkozott. De látta a Baál tehetetlenségét is— Tudta köte
lességét a nép? — Tudta. — Megölte Baál papjait. Oltárát le
döntötte. S imádta Illés Istenét.
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Győzött az Isten... Mintha csak jutalmazni is akart volna
három év után? — Megeredt az eső... Milyen öröm lehetett
Izraelben. — Hogy itta az esőt a szomjas, kiszáradt föld. Hogy
nézhette az esőt a nép, az életet, kenyeret adó Isten ado
mányát.
És Illés? — Elbujdosott. Megmutatta Isten hatalmát, öreg
is volt. — Mit adott ajakára a sok nyomorúság, szenvedés? —
Elég immár... És Isten? — Elvitte magához pihenni. — Menynyei Sionba.
111. Begyakorlás. 1. IVés úgy állt, mint tengerben a koszai.
Istennel egyedül. El nem csábitottta... Se a lakás kényelme_Se
az élelem— Se a nyugalom... Ment vagy állt egyedül... Királylyal, országgal szemben. — Isten mindent adott neki.
2. Meg tudsz-e te maradni a rosszak között is jónak ?
3. Szentir. hely. „Az Ur szemmel tartja azt, aki ót féti, aki
bizik kegyelmében, még a halálból is kimenti lelkűket és az éh
ségben is eltartja őket. (38. Zsoltár 18—19.)
4. Énekvers:
Hagyjad a jó Istenre_
(Dtuli Ékkv. 370, 1.) Dallama; Szivem szerint kívánom.

Elefánty Sándor.

Jób története.
Az ószövetségi történetek közt Jób története majdnem az
egyedüli, amely legjobban példázza a hivó keresztyén ember éle
tét. Emberi felfogás szerint gond nélkül élhetett, mert mindene
volt s nem volt nálánál gazdagabb ember messze földön. Szol
gált neki a cselédség s lesték még a gondolatát is, versenyezve
uroknak a szolgálatában. Voltak neki szerető gyermekei is, akik
ben gyönyörködhetett.
A földi boldogságnak azonban egyszerre csak vége szakadt—
Jó módból szegénységbe süllyedt Jób. Szörnyű csapás ez egy
olyan emberre nézve, akit hite nem képes megvigasztalni úgy,
mint Jóbot. Ö megnyugvással veszi a szomorú híreket, amelyek
mindegyike vagyonának pusztulásáról tanúskodik. Jóbnak hivő
lelke a csapásokat arra magyarázta, hogy célja van velük Isten
nek az 6 élete intézésében, aki hatalmánál fogva a szomorúságot
is örömre fordíthatja. Legnagyobb sebet ejtett szivén a gyerme
keinek haláláról szóló hir, de aztán megnyugodva a változhatatianban, igy sóhajtott fel:
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— Az Ur adta, az Ur vette el. Áldott legyen az Urnák nevel
Ilyen erős hite csak az evangeliom emlőin nevelkedett hivő
keresztyénnek lehet. Annál meglepőbb Jóbnak a jelleme, mert 6
még nem ismerte Jézust, aki egyetlen törvényt ad az ember éle
tének szabályozójául: a szeretetet.
A kárvallottat igen gyakran azzal vádolják meg, hogy a
szenvedés Isten büntetése rajta. Jób története egészen mást ta
nít_Megtanulhatjuk belőle, hogy nem minden csapás büntetés,
hanem csak látogatás, amellyel a jó Isten meg akarja próbálni
hitünket.
A) A tanítás vázlata.

I. Előkészítés. a) Hangulat- és érdeleiödéskeltés. Beszélgetés
az isteni gondviselésről és hogy minden nap részesülünk a sze
retet áldásaiban. Legyünk hálásak Isten iránt. Vegyünk példát az
istenfélő Jóbtól a szeretet gyakorlására nézve, b) Célkitűzés. Bíz
zunk Istennek a segedelmében, mert „az Isten szeretet." (I. Já
nos 4, 8.)
II. Tárgyalás, a) A történet elbeszélése, amelyben Jób jellem
zésére kiemeljük az ó Isten iránt való hilét, ragaszkodását, aki
a megpróbáltatás idején is bízik Istenben, b) Mi]yen legyen a gyer
mek szeretete? Hogyan lehet megmutatni szeretetünket Isten, a
szülők és embertársaink iránt?_ c) Milyen legyen a nagyok seeretete?
III. Begyakorlás, a) összefoglalás. A lörténet elmondatása.

Emlékeztető gondolatok: Listen szeretete Jób iránt. 2. Isten
próbatétele. 3. Jób szeretete Isten iránt. 4. Isten megáldja Jóbot
hitéért, b) Elmélyítés. Legjobban mutathatjuk meg szeretetünket
felebarátaink iránt szomorú napjaikban, c) Szentirási idézet: Te
Uram jó vagy és kegyelmes. (Zsolt. 48, 5.) d) Vers: Ki ruházza
fel a mezők liliomát? (Arany J.) Ének; Légy csendes szívvel,
légy békével. (Dunánt. Énekesk. 374.)
B) A tanítás.
I. Előkészítés, a) Hangulat- és érdeklödcskeliés. Mit regge
liztél, Mariska? — Tejet (kévét). — ízlett? Nem felejtetted et
vendégül hívni a Jézust ? —■Nem. Én mindig szoktam imádkozni.
— Miért? — Isten adja eledelünket. — De még ezen kívül na
gyon sokat köszönhetünk a jó Istennek. Aki beteg, annak az
egyedüli kívánsága? — Hogy meggyógyuljon. — Mit kér az a
jó Istentől? — Egészséget. — Munkánk kezdetén és végén is?
— Imádkozunk. — Miért imádkozik az ember a munka elején?
— Hogy segítsen Isten bennünket. — Adjon ? — Erőt, egészsé
get. — Isten segítsége nélkül tehetetlen az ember. De ha Ó ve
lünk van? — Minden sikerül. — Kinek tanultátok öt mégis-
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merni? — Mennyei Atyánknak. — Aki bennünket szeret. — És
szeretetból hogyan gondoskodik rólunk ? — Minden szükséges
dologgal megajándékoz bennünket. — Melyek azok a szükséges
dolgok ? — Étel, ital, ruha, eró, egészség.
Ti még gyermekek vagytok. S nem tudnátok magatokat
fenntartani. Megáldott hát Isten benneteket gondviselőkkel. Ezek?
—* A szüléink.
De nem csupán az emberről gondoskodik a jó Isten, hi
nein ? — Minden teremtményéről. — A fűszálnak ad ? — Har
matot. — Az isteni gondviselést látjuk a csírázó magocskánál Is.
A magban szunnyadó kis csira felébred ? — A meleqtől és ned
vességtől. A földből még nem tud táplálkozni. — Gyenge még.
— Az, olyan, mint a pólyás baba. — Édesanyja táplálja. — Az
anyanövény gondolt utódjára is. Gyűjtött neki táplálékot. S hol
helyezte el ? — A magban. — A mag lisztes, pépes anyagát fo
gyasztja a k's növény mindaddig, mig kinő a gyökere és levüe.
Vannak repülő magvak is. Miért kell repülniük ? — Ki láttt el
őket repülő készülékkel ? — Isten. — Isten akarata az is, higy
a növény gondoskodik utódairól. — így hát nem semmisül meg.
— Feltámad a fiában. Minden örül az életnek és hálás a Gond
viselő iránt. A kis madár hoayan fejezi ki örömét? — Dallal.
— És minden szépséa, ami itt a földön van, bennünket is gyö
nyörködtet. Rólunk különösen gondoskodik a ió Isten. Mivel fi
zethetjük meg jóságát ? — Szeretettel. — A Bibliából olvashat
juk az istenfélő Jóbnak a történetét. ]ób példája megtanít min
ket arra, hogyan kell az Istent igazán szeretni.
b) Célkitűzés. Bizzunk Istennek a segedelmében, mert „az
Isten szeretet.“ (I. János 4, 8 )
II. Tárgyalás, a) A történet elbeszélése. Szálljunk el innen
gondo'atban kelet felé, Jób hazájába. A képzelet repülőgépén
egy pillanat alatt ott vagyunk Arábiának füves térségein. S
ameddig a szem ellát, nem látni ott mást, mint legelőt, mea le
gelőt, amelyen fürge pásztorok százával és ezrével terelgetik az
ökörcsordát, a temérdek juhnyájat és a forró földi homokpasz
ták nélkülözhetetlen házi állatát, a tevét.
A pásztorok szerették jószivü urukat, Jóbot és jól gondiát
viselték a jószágnak. Sokszor életük kockáztatásával is megvédték a nyájat a portyázó rablóktól és ragadozó vadaktól. A gazda
megbízott hűséges cselédeiben s vagyona Isten kegyelméből foly
vást gyarapodott. S nem ismertek nálánál gazdagabb embert
messze földön, d* boldogabbat se az egész vidéken. Hálával
gondolt Jób mindig a jó Istenre, amiért oly gazdagon megáldotta
ót. De mindennél nagyobb áldásnak tekintette szerető családját,
jószivü gyermekeit.
Képzeljétek magatok elé az istenfélő Jóbot, amint munkája
végeztével a forró napsugarak elöl elvonul fügefáinak és pálmái-
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nak árnyékába pihenni. Vele szemben ül az asztal mellett jólelkfi
felesége. Beszélgetnek_Éppen gyermekeiket emlegetik.
— Vájjon elérkeztek-e már legidősebb gyermekünknek há
zához? — szól az anya mosolyogva.
— Bizonyosan ott vannak már... De ideje is, hogy Isten
segítségével fedél alá kerüljenek a készülő vihar elől! — mondja
az apa.
A meghitt beszélgetés órájában Jób nem is gondolt arra,
hogy milyen veszedelmek vannak készülőben. Hűséges szolgái
ép abban a pillanatban a pusztában keményen viaskodtak a rab
lókkal, védelmezték szeretett gazdájuknak vagyonát. De a rablók
többen vannak s legyilkolják a pásztorokat, aztán elhajtják az
ökörcsordát. Egyetlen egy szolga tudott csak megmenekülni s
megvitte a szomorú hirt a gazdának. Még a szolga el sem vé
gezte beszédét, jött a másik és szólt:
— Nagy vihar vonult végig a pusztán s a villám belecsa
pott a juhakolba. A tűz megemésztette a juhokat, a szolgák is
mind bennégtek a házban; csak én magam maradtam meg, hogg
neked hirt hozzak.
A rablók nem sokára elhajtották a tevéket is és megölték
a szolgákat. Álig mult el a napnak huszonnégy órája, koldus
szegény lett az a férfiú, akit leggazdagabbnak ismertek az egész
környéken. De nem zúgolódott_Jób igy gondolkodott:
— Isten adta mindenemet, ha neki úgy tetszik,'bármikor el
is veheti azokat tőlem.
Jób azonban nemcsak vagyonát vesztette el, hanem még
azokat is, akiket saját életénél is jobban szeretett... Az össze
omló ház maga alá temette gyermekeit, akik valamennyien meg
haltak. A szerencsétlen apa még erre a hírre sem vesztette el
lelkének nyugalmát. A fájdalom külső jele csak abban mutatko
zott nála, hoqy megszaggatta ruháját, aztán nyugodtan mondta:
— Az Ur adta, az Ur vette el, áldott legyen az Urnák neve!
Jóbot az Istenben vetett erős hite és bizodalma tette nyugodttá. Békével tűrte a szenvedéseket betegségében is. Pedig un
dok fekélyek lepték el az egész testét s majdnem mindenkitől
elhagyatva, kínlódott fájdalmában. A lakásnak valamelyik félre
eső zugában készítettek számára fekvőhelyet és hozzátartozói is
csak messziről mertek feléje közeledni, nehogy ók is megkap
ják a ragályos betegséget. A felesége vigasztalni próbálta: Át
kozd meg az Istent s azután halj meg, mert nem érdemelsz
ennyi szenvedést. Sajnálta ugyanis az asszony szenvedő urát, de
nem talált más szavakat vigasztalására. 07y nagy volt Jóbnak a
szenvedése, hogy a halál szinte jótétemény lett volna számára,
hogy megszabaduljon a szenvedésektől. De Jób szemrehányólag
mondta feleségének:
— A jót elvettük Istentől, a nyomorúságot nem kell-e el
viselnünk ?...
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És nem vétkezett Jób egy szóval sem.

Elmentek Jóbhoz barátai is, hogy vigasztalják. Beszélgettek
mindenről: a gyötrelmes betegségről, az elmúlt szerencsétlenség
ről. Sajnálattal és részvéttel vigasztalták betegségében. De midőn
értesültek a sok szerencsétlenségről, azt mondták neki, hogy va
lami nagy bűnt kellett elkövetnie, azért bünteti igy az Isten!_
Jób védte ártatlanságát s aztán csendes türelemmel viselte sorsáL
mert érezte, hogy az Urnák cselekedetét békével kell fogadni, ő
ugyanis legjobban tudja, miért látogat meg bennünket szenve
déssel.
Mikor látta Isten Jóbnak hűségét, gazdagon megjutalmazta
ót. Kétszerannyi jóval áldotta meg, mit amennyit elveit tőle. Szü
lettek gyermekei is Isten megengedte érni neki azt az örömet»
hogy felnevelje őket és még sokáig gyönyörködött fiaiban és
unokáiban.
b) Milyen legyen a gyermek seeretete? Elmondatom a történe
tet. Mi tetszett benne nektek a legjobban ? — Hogy Jób nagyon
szerette az Istent. — Vájjon ti hogyan akarnátok szeretni az Is
tent? — Mint ahogy Jób szerette. — Vizsgálja meg hát minden
gyermek a szivét s majd meglátjátok, mi van benne. Amit láttok,
mondjátok meg nekem is! Van ám a szívben a jó mellett sok rossz
Is_— Irigység. — Harag. — Haragszol, ha kisebb testvérednek
jobban kedveznek. Aki igy gondolkodik, milyen az? — Irigy. —
Nem szép tulajdonság... Valami ilyenkor hiányzik a szívből? —
A szeretet. — Kit szeretsz legjobban, Irén ? — Édesanyámat. —
Miért ? (Elmondja.) Hát csak azért szeretitek édesanyátokat, mert
érzitek a jóságát? Ismertem én egy olyan fiúcskát, aki nagyon
szerette a cukrot is. S ha cukorkát vettek néki, hát ö hamarosan
valamennyit megette. Te is megtennéd, János? — Megkínálnám
belőle anyukámat és testvéreimet is. — Béla másképpen tett, igy
hívták ugyanis az én ismerősömet._Aki maga ette meg a cuk
rot. — önző volt. — De egyszer aztán megjárta_— Elrontotta
a gyomrát. — Lázasan feküdt az ágyban, sokáig. Máskor nem
adták kezébe az egész zacskó cukorkát. — Csak néhány szemet
kapott. — És mit gondoltok, hogy mit csinált Béla? — Biztos,
hogy duzzogott. — Némely gyermek csak addig jó, mig minden
kívánságát teljesítik. De mikor valamit megtagadnak tőle, akkor
haragszik. Pedig a szülők legjobban tudják, hogy miért nem tel
jesítik gyermeküknek minden Kívánságát. Jób mindenét elvesztette_
— Még sem zúgolódott. — Szent meggyőződéssel hitte, hogy
Isten javát akarja.
Bélával történt meg a következő eset is:
A tízórai szünetben elővették a gyermekek az ennivalót.
Béla egy nagy darab lekváros kenyeret kezdett falatozni. A kis árva
Bandi sóvárogva nézte, hogy tűnik el a lekváros kenyér egymás után
Bélának szájában!_ő talán még sohasem evett olyan jót. Imre
észrevette Bandinak szomorúságát s neki adta jó ropogós vajas
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zsemlyéjét. Az a jelenet Bélának sem kerülhette el a figyelmét.
Az nap mintha keserű ízét érezte volna a lekváros kenyérnek !_
Valamit érzett a szivében. — Szégyent. _ Senki se tett ugyan
neki szemrehányást, mégis úgy érezte Béla, hogy rosszul csele
kedett. Másnap árva Bandi a fiókjában egy csomagot talált. Félve
belekukucskált— Mi lehetett benne? — Lekváros kenyér. —
Béla odasugta Bandinak: „A tied az_Egyél I“ És gyengéden
megszorította tánulótársának kezét. Összetalálkozott pillantásuk.
Megértették egymást... Most Bélának is jobban ízlelt a lekváros
kenyér. Szivében akkor kezdett először illatozni a legszebb vi
rág— — A szeretet.
c) Milyen legyen a nagyok seeretete ? Erre a kérdésre is Jób
történetével felelhetünk. — Olyan legyen, mint Jóbé. — Kit sze
retett ő legjobban ? — Az Istent._ Aki igazán szereti az Istent,
az csak jó ember lehet. — Olyan volt Jób is. — Jóságát meg
érezték a cselédek is. Miről gondoljátok ? — Szerették. — Szí
vesen dolgoztak. — Sok büszke ember a cselédével? — Roszszul bánik. — Igaz, úgy bánik vele, mintha a szolga nem is volna em
ber.— Atkozza, szidalmazza. — Persze, ha a szolqa leikéből szintén
hiányzik az istenfélelem, bosszúra gondol. — Nem szívesen dol
gozik. — Ha a gazda nem látja? — Akkor lustálkodik. — Meg
csalja qazdáját. — Váljon helyesen cselekszik a bosszúálló
szolga ? — Nem. — Mikor tenne helyesebben ? — Ha hűséggel
végezné dolgát. — Én úgy gondolom, hogy a goromba gazda
is jobban megbecsülné a hű cselédet.
Jóbnak a családi élete is boldog volt. A gyermekek? —
— Szerették szüleiket. — A szülők pedig ? — Gyermekeiket. —
Ha a családtagok szeretetben élnek, szép a család élete. Ott
mindenki? — örül. — Mosolygósak az arcok. — A durcás,
rossz gyermekek feldúlják a család békéjét. — A testvérek ve
rekednek. — A szülők is gyakran összevesznek a gyermekek
miatt. Gondoljatok arra, hogy édesapának nincs mindig jó kedve.
— Fáradt. — Talán valami baja van. — De felderül az arca ? —
Ha kedvét keressük.
Jób szeretetét mindenki megérezte. Szívesen felkeresték •
rokonok és jó ismerősök. Az igaz embernek sok jóakarója van.
— Megérzik ? — A szeretetet. — A szegény is bátrabban felke
resi. — Hogy segítséget kérjen. — Hogyan lehet vájjon segíteni
másokat ? — Munkát adunk nekik. — Szolgálathoz segítjük őket.
— Némelyek tanácsért jönnek hozzánk. Adjunk nekik? — Jó
tanácsot. — Vájjon a jó barátok is azért keresnek fel bennünket,
hogy segítsünk rajtok? — Beszélgetni. — Azért is, meg aztán
részt vesznek örömünkben s bánatunkban. — Jóbot is felkeres
ték barátai. — Betegségében is. — Miért ? — Hogy vigasztalják.
Az istenfélő ember kerül minden gyülölséget. — Szereti fl
békességet. — Még az ellenségnek sem kíván rosszat. — A
Miatyánkban minden nap szoktuk kérni az istent, hogy bocsásson
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Sieg vétkeinket. De egy feltétele is van... a megbocsátásnak. —
Ha mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
Ha pedig megtartottuk Istennek a törvényét, mégis csapá
sok jönnek reánk, úgy tegyünk, mint Jób. — Viseljük a szenve
dést türelemmel. — Jób történetéből tanuljuk, hogy Isten a jókat
Is megdorgálja, hogy hiteket erősítse. Jób hű maradt. Azért ju
talmat kapott. — Mi lett a jutalom? — Kétszer annyit kapott,
mint amennyije volt azelőtt.
III. Begyakorlás, a) összefoglalás. A történet elmondatása.
Emlékeztető gondolatok; 1. Isten szeretete Jób iránt. 2. Isten
próbatétele. 3. Jób sseretete Isten iránt. 4. Isten megáldja Jóbot
hitéért.
b) Elmélyítés. Vannak 8z embernek szomorú napjai is. Me
lyek azok ? — Betegség. — Hát még ? — Haláleset. — Ha kár
éri az embert. — A szomorú napokban tűnik ki, hogy kik a
családnak igaz barátja!. Hogyan bizonyítják be az igaz barátok
jószívűségüket? — Meglátogatják a betegeket. — Vigasztalni.
— Minden szenvedőnek jól esik a vigasztalás.
Jóbnak sok barátja volt az öröm napjaiban. Néhány barátja
a szomorú napokban is felkereste. Miért látogatták meg? —
Hogy vigasztalják. — Nem féltek attól sem, hogy ők is meg
kaphatják a betegséget. — Milyen barátok voltak ezek ? — Iga
zak. — A terített asztalnál mindig talál az ember barátokat. Igaz
barátnak azonban csak azt mondhatjuk, aki a veszedelem idején
is törődik velünk. A Bibliának egy más helyén is tanultunk egy
igaz barátról. — Jonatánról. — Sokszor segítette barátját. —
Dávidot. — Ha pedig mindenki elhagy minket, még akkor is
van segítségünk, akire bizton számíthatunk. — A jó Isten. —
ó Jóbot is megsegítette.
e) Ver8: Ki ruházta fel a mezők liliomát? (Arany J.)
4) Szentirási idézet; Te Uram jó vagy és kegyelmes.
(Zsolt. 48, 5.)
e) Ének :
Légy csendes szívvel, légy békével. (Diuli Énekesk. 374.)

Tolnai Pál.

Ú J S ZÖVETSÉGI TÖR TÉN ETEK

Az eddig tanult újtestamentomi történetek
összefoglalása.
Nagyot vétenénk a Tanterv intenciója, a pedagógia nevelési
célja ellen, ha abban látnám az eddig tánult újtestamentomi tör
ténetek összefoglaló célját, hogy akár sorba, recitáltatnám el a
mintegy (I—III. oszt. anyaga) 15 jézusi történetet, Jézus szenve
dése, halála, feltámadása történetét, megelégednék a számonkérés
során a szentirási helyek, énekversek átismétlésével, érzelmekre
akarva hatni, holmi tanulságfélét is kihámoznék a gyermeki érte
lemből, szívből.
Tanításunknak csak úgy van gyakorlati értéke, ha az ott
érintett gondolatok, érzelmek a gyermek lelkében irányító élménynyé alakulnak, ennek pedig első etappeja, ha azok a gondolatok,
érzelmek előbb az én lelkemben lesznek élménnyé. Ez lesz az a
hid, amelyen át a gyermek lelke elindul az érzelmek, gondolatok,
élmények teremtő himes rétjére, átérezni, átélni, lélekben nemesedni.
Erre a tételre pedig semmi se alkalmasabb, időszerűbb, odaillőbb, mint Szabolcska Mihálynak Jézus című költeménye. Benne
van a legtöbb IV. osztályos olvasókönyvben. (Lásd Betűoiszág
IV. része, 87. lap.)

Jézus.
1. Úgy áll még élöttem
Tiszta, szent képe,
Ahogy édesanyám
Szivembe véste:
A sirók, szenvedők,
Gyöngék pártfogója,
Mennyei szeretet
Sugárzik le róla,
Úgy int a jóra.

2. Született szegényen,
Közénk valónak,
Szeretett, szenvedett
Példát adónak.
Az egész életét
Másnak osztogatta,
De a keresztfáját
Maga vonszolgatta,
Meghalni rajta.

3. Hanem a halállal
M ég se lett vége,
K eresztje kivirúlt
S hid lett az égbe.
Odaszállt, onnan já r
M a is e világba,
H ol annyi a szegény,
A z özvegy, a z árva,
Ki ötét várja.

4. Onnan száll ma is le
Földi szivekre:
M egváltó, megáldó,
S ze n t szeretetje.
... Én rám is — Istenem! —
Oh m ennyiszer szá llt rám,
K ivált így, ünnepi
Zsolozsm áink szárnyán,
K arácsony táján!

5. R ám lelsz-e most, én rám,
É d es M egváltóm ?
Elkerültem m essze
A régi háztól.
Oh, mindegy nekem, ha
R ám nem is taldlndl,
Csak hagyd, ott a z áldást,
A m it nekem szá n tá l:
— A nnál a h á zn á l ! (Szabolcska Mihály.)

1. Vázlat.
Előkészítés tartalmi szempontok szerint. Uyy képzelem, hogy
Szabolcska ezt a költeményt karácsony táján írhatta, nem
csak épen a karácsonyi hangulat hatása alatt, — mert az Is
belejátszott, — hanem inkább olyan kérdés tolakodott a leiké
be — pap volt, debreceni theológus — hogyan mutassam be
én Jézust egy tanyai gyereknek, aki Jézusról nem sokat hallott,
iskolába se igen járt, a templomot is csak akkor látta kívülről,
mikor egyszer-kétszer Debrecenbe került. Ennek a gyereknek
nem adhatok bibliát, bibliai történeti kézikönyvet a kezébe, vá
gyakozó, várakozó lelkének nem értelmi képzést kell nyújtanom,
hanem érzelmeket kell fakasztanom, lelki élményekre, átélésekre
kell ösztönöznöm, arra kell törekednem, hogy az élmény hatása,
az élmény utáni vágy ott üljön a gyermeki lélekben, rugója le
gyen jó cselekedeteknek, olyan, mely munkálkodni fog a pusz
tai tanya életében is, szeretet-nyilvánulásokra ösztönözze, nó
gassa, vezérelje.
Odaállok hát tanyai kis magyarom elé úgy, ahogyan édes
anyám Jézus „tiszta, szent képét szivembe véste.“ — Igen,
„édesanyám“ leszek. Úgy beszélek hozzá, ahogyan nekem beszélt
Jézusról édesanyám, úgy, ahogyan én látom a Jézust: „tisztán,
szentül, szivembe vésve; aki ha sirót látott, vele sirt, aki résztvett a mások örömében, szenvedett, életét széjjelosztogatta, ma*
gának csak a keresztfája maradt.
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De szép ezt elgondolni, hét még unnak a tanyai kis ember*
nek a leikébe Írni, lelkét kinyitni, abból az érzelmek kifogyha
tatlan gazdagságát előhozni, jnegépiteni leikéből a hidat az égig,
hogy azon járjon lelke a Jézusig s vissza vele egy életen által.
Milyen hatalmas nevelő érték rejlik ebben, ha ez az elgondolás
élménnyé alakul lelkében.
Ebbe az elgondolásba versenként bele-beleszőhetem azo
kat a jézusi történeteket, amelyekről tanultak három éven át, s
amelyeket még ezeken kivül hallottak a nagyoktól.
Az előkészítés alaki része. A költeménybe rejtett gondola
tokat, érzelmeket meg kell értetnem és éreztetnem. Hangulatot
kell teremtenem, olyan érzésekben megnyilvánulót, ami a költe
ményt uralja. A karácsony hangulatába is beleillik a költemény,
de tanyai kis magyarom jézusról való analfabétizmusát hatáso
sabban elégíthetem ki a költeménnyel.
Szaboicska Mihály átélte a kis magyarral Jézust, neki min
den működését. — Amit átélt, azt le is irta. Megszületik a köl
temény.
Itt a költemény. Egészben. Egészben elmondom elejétől
végig. Az elmondás hatásosabb, mélyebb élményeket szülő, mint
az elolvasás. De ez azután minta is legyen.
A mintaszerű elmondás hatással lesz a gyermekek lelkére.
A tárgyalás megindításával kiárad a gyermek telkéből a benyo
másokról való beszámolás. Egyiket az egyik, másikat a másik
érzelmi hatás fogta meg. Arról ad számot. Sok, mélyen
oeágyazott érzelmi vonatkozást észre se vesznek, nem látják
meg a sarokban és a sorok közé rejtett szépségeket. Ezeket
gOndoiatcsoportonként való tárgyalás sorrendjébe iktatom be és
tárgyalom.
A költemény öt verse öt gondolati felosztást mutat, tehát
versenként olvashatjuk és tárgyaljuk. A gondolati tagoltságot öszszefüggővé, végül egésszé kell tennem. — Elolvassák egészben
s beszámolnak a tartalomról is.
Idáig a költő átélt érzelmeivel, gondolataival foglalkoztak
gyermekeim. Ha Szaboicska át tudta adni érzelmei, gondolatai
gazdagságát tanyai kis magyarjának, abban élményt, átélést tu
dott teremteni: akkor az én kis magyarjaim lelkében is fel kelt
fakasztani az élményeket, az átélések életét minden egyéni szinességével, tisztaságával. így lesz tanításom, nevelésem élet. El
mélyülnek az átélésben, a szeretet mindent elfedezö, el nem fo
gyó, megértő, mindent eltűrő gyakorlatában.I.

II. A tanítás.
1.
Előkészítés. 1. Kapcsolat az előbbi osztályok jézusi törté
neteivel. Eddig a zsidó nép életéről tanultatok. Hazát szereztek
nagyjai. Királyai megtartották hazájukat. Gazdaggá varázsolták.
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Prófétái meg akarlak farlani a népet az egyisten imádásában.
Más történeteket is tanultatok tavaly Jézusról. — Igen. — Sokat
tudtok Jézusról. Öróla akarnék megint beszélgetni. Milyen szép
volna azokat a tanult történteket mind felfrissíteni emléketek
ben... Szép volna, de hosszú is volna az. — Igazatok van. —
Nem is csinálom hát.
2. Hangulatkeltés. Nem is olyan rég, karácsonyt ünnepeltük.
Kinek a születéséről emlékeztünk meg? -- Jézuséról. — Annak
idején az ő születése öröme volt minden embernek. — Hogy hirdet
ték az angyalok ? — Hirdetek nektek... ó volt az Isten ajándéka
számukra. — S azóta? — Mi is megemlékezünk születéséről.
— Hát a Jézuska hogyan emlékezett meg rólatok ? — Karácsony
fát hozott, ajándékokat, játékokat. — (Ne higyjük, hogy a tiz
éves gyermek hite mosolyog a „Jézuska“ szón, még a „felvilá
gosított“ is visszanéz gyönyörködve naiv hat éves korára, ami
kor még hitte Jézuskát. Itt van az idő, az alkalom, hogy a Jétuska-hiiet „átmentsük“ a felnőtt korra, jézusi hitté. De ennek
nem az az útja, ahogyan ma tanítják a vallásórákon Jézust, fel
emelve Öt elérhetetlen magasságokba, hanem a Jézussal kell a
gyermekeknek növekedniük, felserdülniök, kortárssá nóniök, aki
majd vezetőjük lesz egy életen át, titkárjuk, barátjuk. Mindezt el
mondottam már könyvünk első része 121. lapján. Itt az ideje a
helyes útbaigazításnak.) Milyen örömben, boldogságban ülhetté
tek meg a karácsonyt. Hát azok, akiknek semmit se hozott a
karácsonyeste. Bizony azoknak szomorú lehetett a karácsony
estjük. Képzeljétek csak el_ Fűtetlen szoba. — Kenyér sincs az
asztalon— Alig pislákol a lámpájuk. — Lefeküsznek ágyukba.
— Ott legalább nem fáznak_összebújnak. — Elalusznak. —
Nem gondolkoznak. — Talán álmukban chozzájuk is betér a
Jézuska. — Szánhatjuk ezeket_ Talán segíthetnénk is rajtuk,
ha tehetnénk.
Sokszor elgondoltam ezt.
3. Áthajtás a költemény tárgyára s írójára. Valamelyik nyá
ron ismerősöm tanyáján töltöttem pár hetet. Ott megismerked
tem Mike Lacival, a béresgyerekkel, aki csürhés (kondás) volt a
tanyán. Beszédbe eredtem vele mindennap. Szomorúan tapasz
taltam, hogy az iskolának a táján se járt, vagy ha járt is, csak az
ősszel; a télen nem volt csizmája, tavasszal meg már csábítgatta
a zöldülő mező, a csikó meg a konda, meg az Isten végtelen
szabad ege, mosolygó világa. A templomot is csak kívülről látta,
mikor egyszer bementek a debreceni nagyvásárra. Elgondolkoz
tam. Szegény Mike Laci, mit tudhatsz te a templomról, Jé
zusról, Istenről? Semmit. — Igazatok van. Bizony semmit. Mit
érnék én azzal, ha elolvasnám vagy elmondanám neki a Jézus
történeteit, amit ti az I—III. osztályban tanultatok s most fel
akarom emlékezetetekben eleveníteni, frissíteni. Egész éjjel nem
hagyott aludni a gondolat. — Ej 1 — mondom magamban — irt
li

f

242
Szabolcska Mihály, aki valamikor debreceni theológus volt, egy
szép költeményt Jézusról, abban benne van minden, amit ti Jé
zusról tudtok. Elmondom ennek a tanyai kis magyarnak ezt a köl
teményt, abból megismeri Jézust. Boldog lesz ő, mert megismerte
Jézust, én is, hogy kísérőt adtam Mike Laci mellé egy életre.
Az a vers, amit elmondtam Mike Lacinak, benne van az
olvasókönyvetekben (Betüország IV. része 87. lap.). R címe:
Jézus. Hallgassátok meg, elmondom. Ti is Mike Lacik vagytok most.
II. Tárgyalás. 1. A költeményt elmondom olyan szabadon,
hogy elmondás közben szavam, hangom színe, az abból kicsil
lanó érzelmi hatások, szemem fénye, arcom meghatottsága, rájuk
néző tekintetem szuggeráló ereje alá vonjam gyermekeim lelkét, a
költemény lenyűgözze őket, érzelmeket indítson, gondolatokat
ébresszen bennük. Lásd a verset előbb !
2. A költemény tárgyalásai megindítom. De szép volt ! —
tör ki a gyermekek leikéből az általános tetszés. Mi ragadta
meg lelketeket a költeményből ? — Egyik ezt, másik amazt
emeli ki. Mennyire szerelhette Szabolcska az édesanyját, hogy
annak tanítása újul fel a leikében. R Megváltó minden áldását
kívánja édesanyja házára. Szabolcskára is sokszor ráhullott a
Megváltó szeretete stb. Ezeket az elhullatott gondolat-, érzelmi
morzsákat a tárgyalás további során fölhasználom.
3. A költeményt gondolatcsoporlonként részletesen tárgyalom.
Sok mindent észrevettetek a költeményben, első hallásra. Mit gon
doltok, van benne még sok egyéb is, amit még nem említettetek,
el nem mondtatok. Vegyük csak elő könyvünket. Olvasd el a
költemény első versét (szakaszát).

Jézus.
Úgy áll még élöttem
Tiszta, szent képe,
Ahogy édesanyám
Szivembe véste:
A sirók, szenvedők,
Gyöngék pártfogója,
Mennyei szeretet
Sugárzik le róla,
Úgy int a jóra.
Ki volt SzabolcskánBk első oktatója ? — Édesanyja. — Az
ismertette meg fiát Jézussal. — Mikor beszélgethetett az édes
anyja Jézusról ? — Esténként, mikor Miska ágyban feküdt már,
c9y_eg9 történetet mondott el elalvás előtt Jézusról. — Valami
nagyon szépen beszélgethetett az édesanyja_Mert soha se fe
ledte el Miska a beszédet. — Belevéste a szivébe Jézus képót.
— Milyennek találta ma is Szabolcska Jézus képét ? — Tisz
tának, szentnek, — Kinek a lelke tiszta, szent? — Aki rosszat

hcm cselekszik— Másokon segít— Ha magának semmi se ma
rad is. Aki ilyen, az hagyja a sirót sírni ? — Nem, megvigasz
talja. Ha beteget lát? — Meggyógyítja. — Ha valami hiányzik
életéből? — Odaadja a magáért. — A naini özvegynek? —
Fia életet. — Az éhes ötezernek? —• Kenyeret és halat ad. —■
A bor nélkül szűkölködő lakodalmasoknak? — Bort teremt.
— A bűnös asszonyt ? — Megszabadítja a megkövezéstől. —
Igen, pártfogója lesz. — Aki ilyen, annak lelke mennyei. Ez volt
Jézus. — Ezt tanulta Szabolcska anyjától. Ezt mondtam el Mike
Lacinak. — Jézust úgy szokták rajzolni, hogy feje köré_Kört
írnak. — Szinte sugárzik a kör. — Igen, a szeretettől. — Attól.
— Mintha nem is a földön járna, hanem az égben. — Eddig
Mike Laci kinek ismerte Jézust ? — Aki mindenkin segített. Lacit
bizonyosan érdekelhette Jézus élete is. Nemde. Minket is, akik
már ismerjük. — Elmondja Jézus életét a költemény második
verse. — Olvassuk el:
Született szegényen,
Közénk valónak,
Szeretett, szenvedett
Példát adónak.
Az egész életét
Másnak osztogatta,
De a keresztfáját
Maga vonszolgatta,
Meghalni rajta.
Azt hinné az ember, — úgy e, gyerekek, — aki ilyen vi
gasztalója a búsaknak, a síroknak, pártfogója a gyöngéknek_Az
csak gazdag lehet. Ha gazdag ? — Csak is király lehet. — S
mégis hol született? — Istállóban. — Jászolban. — Rongyok
között. — Apja, anyja szegény, úton lévő emberek. — Jézus is
szegény volt. — Igazán szegény? — Gazdag. — Úgy mondanám
szegény gazdag. — Nem furcsa! — hangsúlyozom, — szegény
gazdag. — Gazdag volt a lelke. — Abból sohase fogyott ki a
szeretet gazdagsága. — Ezt egészen jól mondtad. — Ha vakot
látott ? — Visszaadta látását. — Bizony, egészen gazdaggá tette.
Kell-e a szemem világánál nagyobb gazdagság! — A bűnös rab
lót ott a kereszten ? — Azzal vigasztalta meg, hogy vele a
mennyországba kerül. — A gyermekeket elkergető tanítványoknak
mit felelt? — Engedjétek énhozzám a kis_S Jézus, cserébe,
kapott szeretet az emberektől ? — Nem, csak szenvedést. —
Milyen sokat! — Ott az utolsó vacsoránál? — Gecsemánéban?
— Elárulják. — Péter? — Megtagadja. — Kajafás emberei? —
Ütik, csúfolják. — A katonák? — Kínozzák. — Tamás? — Nem
hiszi el, hogy feltámadt. — Volt Jézus előtt valaki, aki ilyen pél
dát mutatott ? — Nem volt. - Akkor Jézus? — Példát mutatott,
16*
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hogyan kell szenvedni felebarátainkért. — S ennek a nagy Sze
retetnek kellett vagyonának is lennie, egész bizonyosan! — Sem
mije se volt. — Bizony nem. — Azt mondta : A rókáknak vau
barlangjok... az ember fiának... S mégis volt, mit el osszon. —
Mit? — Egész életét. — Ennyit adott ezer meg ezer embernek.
— Ó meg hordta a keresztet. — Nemcsak a Golgotára indulva...
Hanem az is keresztje volt, ha nem hitték, hogy Isten fia, hogy
országa nem e világból való. — Ha hitetőnek, csalónak tartották.
— Hogy fájhatott ez a fé'reismerés Jézus lelkének ! — Hit még
mikor tanítványai se hittek benne. Ez a leeresztviselés vitte a ha
lálba_Milyen fájó: annyi tenger kincset adott az embereknek s
azok... Mégis tövist, keresztet, fájdalmat szúrtak a leikébe, tes
tébe. — Ilyenek az emberek. így mérnek ők. — S az Isten a
magasságban? — Nem igy mér. — Bizony, nem. — Elmondja
a harmadik vers, világosan:
Hanem a halállal
Még se lett vége,
Keresztje kivirúlt
S hid lett az égbe.
Odaszállt, onnan jdr
Ma is e világba,
Hol annyi a szegény,
Az özvegy, az árva,
Ki ötét várja.
Mit mondott az isteni Igazság az eltemetés után — (Személyesités.) Te nem halhatsz meg! — Neked fel kell támadnod!
Tovább kell élned! — Olt fenn a mennyországban. — Isten jobb
ján... Korona... a fejeden... mennyei— nem tövis_Isten fia
vagy— Akkor keresztje se szégyenfa_ Nem, kivirult. — Kivi
rágzott— A szenvedés, a fájdalom mennyei jutalmat nyer. — Azt
mondja: „Jöjjetek énhozzám, akik megfáradtatok, én megvigasz
tallak titeket.“ — Jézus mennyei kint szenvedett el a kereszten_
Szenvedése, úgy képzeljétek el, megnyújtotta keresztjét. Az nyúlt
felfelé. Egyszer csak az égig nyúlt. Hid lett. A mi bajaink, szen
vedéseink is eljutnak az égbe. — Ott fenn a Jézus. De itt is itt
van. „Ahol ketten, vagy hárman összejöttök a nevemben, ott le
szek közietek.“ Lejár a szegényekhez. Az özvegyhez, az árvához.
Lejár a szenvedőkhöz. Mit vár az mind tőle? — Segítséget. —
Vájjon, lejön ma is? — Megmondja a negyedik vers;
Onnan száll ma is le
Földi szivekre:
Megváltó, megáldó,
Szent szeretetje.
... Én rám is — Isteneml —
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Oh mennyiszer szállt rám,
Kivált igy, ünnepi
Zsolozsmáink szárnyán,
Karácsony táján!
Hidat épített Jézus a földtől az égig. Lehet azon járni. De
csak, aki szenvedett. — Igen, az utat taiál oda
S ahhoz ? —
ó is letalál. — Lekuldi— Szeretetét. — Érezte ezt Szabolcska
is? — Érezte. — Tudja a számát, hányszor jött le hozzá Jézus
szeretete? — Számát se tudja. Csak azt mondja:
Rám lelsz-e most, én rám,
Édes Megváltóm?
Elkerültem messze
A régi háztól
Oh, mindegy nekem, ha
Rám nem is találnál,
Csak hagyd, ott az áldást,
Amit nekem szántál:
— Annál a háznál!
Mit kért Szabolcska ? — Megtalálja-e most is öt a Meg
váltó ? — Mert már nem otthon él. — Nem az édesanyjánál. —
Nem, aki a szivébe véste a Jézus képét. — Messze lakik, ide
genben. — Belenyugszik abba is, ha a régi házra hull Jézus ál
dása? — Bele. — Mert kire hull sokszorosan? — Édesanyjára
— Aki ót Jézusra tanította.
4. Egészben elolvassák, a költeményt. Olvassuk a verset. Néz
zük meg, mi van a sorokban ? Hogyan beszél Szabolcska az
Írásából ?
III.
Begyakorlás. 1. Elmondják a gyermekek a költemény tar
talmát. 2. Elmélyítés. Mit gondoltok, Mike Laci megismerte Jézust
Szabolcska költeményéből? — Meg. — Elfelejtette? Nem. —
Rágondolt. Ó is igy akart cselekedni. Akkor Szabolcska hűsége
sen tanította meg. Szivébe véste Jézus képét. — És ti, kis Mike
Lacik? — Megértettétek Jézust? — Szivetekbe írtátok? — Tud
játok, ki volt Jézus. Miért élt? — Nem lehetnétek ti is Szabolcska
Mihályok? — Lehetünk, ha Mike Lacikra akadunk. Segítsen rá
Jézus példája benneteket. Ti is legyetek „példát adók.“

Elefánty Sándor.

M
A magvetőről.
(Máté 13. r.)
Ez az első jézusi történet a negyedik osztály anyagában.
Ä harmadik osztály jézusi történeteit a Miatyánktól, Mária és
és Mártától ismételjük előzőleg. E két történethez kapcsoljuk a
tételbeli hasonlatot. Nagyot hibáznánk azonban, ha ezt a mély
értelmű bibliai tételt csak üres moralizálássá sülyesztenénk, vaay
ha megelégednénk a hasonlat és magyarázatának szószerint való
betanulásával s felmondatásával, mert ez igy mit sem ér. quermeki esetekkel kell megvilágítani, gyermeki módon a mély erkölcsi
Jgazsáqokst. Meg is személyesíthetjük.
Elindulásunk oka ugyansz lehet, mint a tanítványoké volt,
akik hallják a példázatot, de nem értik. (V. ö. erre nézve Máté
13, 1—33-at , Márk 4, 1—20-szal és Lukács 8 ,4 —15-tel.) flnalóq
esetbe állítjuk a Jézus tanítványait s a mi tanítványainkat Jézus
sal, illetve velünk. Minden tanitvánu közt akad, akire ráillik a
példázat, illetve a hasonlatbcli különféle helyre hullott mag sorsa.
A) Yázlat.
I. Előkészítés. 1. Kapcsolat. R Miatyánkról, Mária és Mártá
ról. 2. Athajlás a példázatra, hangulatkeltés. 3. Célkitűzés.
II. Tárgyalás. 1. Egy őszi kirándulás impresszióinak felele
venítése, 2. Jézus a magvető munkájáról. 3. Elmondja Jézus a
példázatot. 4. R tanítványok nem értik a példázatot. 5. R példá
zat átvitele a tanítványok s a qyermekek életére.
III. Begyakorlás. 1. Befelé vizsgálódás. Melyik mag példája
illik rá a kötelesség-tudó, a felületes, a hamar felbuzduló gye
rekre? 2. Tanuísáq. a) Káté: R harmadik parancsolat magyarázata,
b) Énekvers. c) Szeptirási idézet.
B) A tanítás.
1. Előkészítés. 1. Kapcsolás a III. osztályú jézusi történetek
kel. Mire tanította Jézus leqelőször tanitvánuait ? — Imádkozásra.
— Mondd el a jézusi imádsáqot! — Elmondják a Miatyánkot. — .
Csak imára tanította Jézus legelőször tanítványait ? — Nem,,,
másra is. — Kinek az orszáqát hirdette ? — Istenét.
2. Athajlás, hangulatkeltés a példázat megérzésére. Van-e
köztetek olyan, aki nem érti meg az én tanításomat ? — Van.
—^Mitvcsinálok’igenkor ? — Elmondja a tanító bácsi méqegyszer. — így jártak Jézusnak a tanítványai is_ Nem értették
meg Jézusnak minden tanítását. — Elgondolkozott Jézus. Mi az oka
ennek? Ti azt mondjátok, — mutatok tanítványaimra, — nem figyel
Ide egyik-másik. — Ez is igaz. — De más oka is lehet annak.
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— Egyiknek több esze van, mint a másiknak. — Ebben is iga
zatok van. — így gondolkozhatott Jézus is, — mondjátok. E j_
gondolta magában Jézus — kiviszem tanítványaimat a szántó
földre. Most vetnek az őszi a lá ; ha látják a vetést, megértik
tanításomat.
3.
Célkitűzés. Gyerünk hát mi is Jézusékkal, nézzük a földmives embert, a magvetőt (teszem be tanításomba a szinonim
szót) figyeljük rneg, hová hull a mag, mi történik vele ?
11. Tárgyalás. 1. Egy őszi kirándulás élményeinek félébresz
tése. Sokat sétáltunk az ősszel. Hol ? — R Nagyerdőn. — Ahogy
onnan kibukkantunk, miket láttunk a pallagi szántóföldeken ? —
Szántogató béreseket. — Másik irányban ? — Vetőket. — Mag
vetőket. — Hogyan vetettek ? — Vetögéppel. — Azzal is. —
De mellettük az erdószélen ? — Kézzel vetettek. — Hogy folyt
le ez a vetés ? — Nagy lepedő volt keresztülkötve a földmives
vállán. — Abban búza. — Csináld is, amit mondasz! —
Elszórta a maroknyi magot. — Megint lépett egyet-kettőt, újra
elszórt egy-egy maroknyit. így folytatta tovább. — Helyesen fi
gyelted meg és mondtad el, mutattad meg a vetést; most már
visszaemlékezünk rá. — így volt, gyerekek ? — Igen.
A mag hullását is megfigyeltétek? — Igen. — A frissen
szántott földre hu'lott. S mikor az út mellett vetett? — Bizony
kihullott egy-két szem oda is. — Sót, az út szélén kőrakás volt!
— Oda is került belőle. Az erdő szélén milyen bokrok voltak ?
— Kökénubokrok. — Én mást is láttam ottan? — Szamártö
vist. — Oda is került a repülő búzaszemekböl. — Azután ha
zamentünk. S pár hét múlva ? — Újra kinn voltunk a Nagyer
dőn, a széliben. — Akkor már deres volt a fü. — S a vetés
helyén ? — Szép fü zöldéit. — Vetést akartál ugy-e mondani ?
— Igen. — Mit vizsgálgatott Laci? — Hogy hova lett az útra
hullott mag ? — Nyoma se volt. — Nem is, — szólalt meg Imre,
— el is taposhatták; lábnyomok is látszottak ott. — Jól meg
figyelted. — Nem gondoltok másra ? — Nézzetek a fákra! —
Tele van verébbel! — Ott gubbaszkodnak. — Azok szedték fel!
— így még valószínűbb. — Nézd meg, Imre, a kőrakást. Kikelt
az odahullott pár szem? — Igen. — Ni, itt a pár szál vetési
— Mit jósolt Sanyi 8rról a pár szál vetésről ? — Nem lesz ab
ból semmi, mert kevés ott a föld. Mi történik majd vele ? —
Egy-két ujjnyi a földje, alatta csupa kő, kavics. — El fog szá
radni, ha rásüt a nap. — Hová futott Idus? — A szamártövis
hez. — Mit látott ? — Kikelt a mag. — Ki ám ! — De mit Gon
doltunk, Laci? — Ebből se lesz búzakalász 1 — Miért? —
Mert a tövis gallyai, levelei nem engedik kinőni, szárbaszökni.
2. Jézus a magvető munkájáról tanít. Jézus is láthatta vala
mikor a magvető földmives munkáját? — Igen, — Megfigyelhette
a mag sorsát. El is mondta megfigyeléseit tanitványainak.
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3. Elmondom, mintha Jézus mondaná, a példázatot. Hová
szóródott az egyik mag véletlenül? — Az útfélre. — Mi lett a
sorsa? — Ä madarak felkapkodták. (Felirom: útfél.) Hová került
a másik mag ? — R kőrakásra, — felelik az őszi impressziók
alapján. — Köves helyre. — Mint amilyet_ láttunk az erdő alatt.
Azt is boronálta a gazda ? — Azt nem, kívül esett a szántóföld
jén. — Kívül, azért nem boronálhalta he. — Észre se vehette.
S mégha be is boronálta volna? — Akkor se nőtt volna fel. —
Miért? — Mert csak egy-két ujjnyi földre hullott. — Alatta? —
Csupa kő volt. — Szegény kis mag...mégis gyökeret eresztett.
Igen, — élni akart az is —- szólok beszélgetésükbe. De mikor 8
kőhöz ért a gyökere ? — Elfonnyadt. — R forró nap meg___ Sü
tötte, égette! — Mi lett a véae? — Ellankadt a naptól. Magá
hoz térítette a hajnali harmat ? — Nem, elfonnyadt. — Elpusztult
8Z iS.
Nézzük a tövis közé szóródott magot. — Kihalt. — Igazad
van. Szárba is szökkent? — Próbálta. — De a tövis áqa-boga
mi8tt? — Nem tudott kinyúlni levegő, napsugár után. — Lett-e
virága, kalásza? — Soha! — A tövis csak nevethette magában
(indítom a képzeletet a személuesitésre): Mit mondhatott? — Be
lőled se lesz kalászos búza! Szegényke! — Pedig a napsuqér
után, mint a vizbefuló— Pihegctt. Rz lett a sorsa, mint a szá
razra került halacskáé— Megfulladt— Elfojtotta a tövis, —
helyesbitek. Hát a szántóföldbe hullott mag sorsa ? — Kikelt. —
Mélyen eresztette gyökereit a földbe. — Szárba ment. — Virá
got hozott. Kalászt is termett. — R gazda ki is próbálta a ka
lász termését. — Hogyan? Mi is megpróbáltuk a nyáron. —
Június végén. — Kipergeltük a kalászt a két tenyerünk közt.
Minden kalász egyformán adta a magot ? — Nem. — Egyikben
hány szemet találtunk? — Harminc szemet. — R másikban? —
Hatvanat. — Nagy ritkán milyen is akadt? — Amelyikben száz
körül is volt.
4. A tanítványok nem értik a példázatot. Elhallgatott Jézus.
Eloszlottak hallgatói. Csak a tizenkettő maradt ott. De valamit
látott rajtuk Jézus! — Elgondolkoznak. — Egymásra néznek a
szomorú arcok. — Végre a legbizalmasabb tanítvány, talán János,
oda megy Jézushoz. Mester, — szólalt meg — nem értjük ezt
a tanításodat. Kérlek, magyarázd meg. S Jézus? — Elmosolyod
hatott, elült a fáradság szeméből— Beszélni kezdett.
5. A példázat átvitele a tanítványok s a gyermekek életére.
Akinek van füle a hallásra, hallja, amit mondok, — szólt Jézus.
Hová kerül a hanq fületek útján ? — Eszünkbe. — Csak ? — A
szivünkbe is. — Oda is. Tizenketten vagytok, — mondta Jézus,
Harmincán — negyvenen vagytok, — mondom én. Egyforma eszü
mind? — Egyérzésü a szive mindnek? — Van köztünk jó is,
rossz is. Úgy mondanám: útfél is, köves hely is. — Tövises hely.
— Jó föld is. — (Felirom.)
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a) Az utféli mag. Értitek? — Dénesnek, (régen volt tanít
ványom, aki félévkor elhozta a gimn. bizonyítványát), kemény volt
a szive, nem hallgatott a szóra. Igen, úgy mondják: minden sza
vam falra hányt borsó. (Felirom az útféli cím a lá : Dénes szive
olyan, mint az útfél.) Amit hallott, bennmaradt a lelkében? —
Nem. — Milyennek ismered Dénesi, Laci? Egy udvarban laktok.
— Beszéde durva. — Játéka? — Az is. — Tud-e veletek gyön
géd, fiqqelmes, kedves lenni1? — Nem tud. Nincs szivében egy
ujjnyi föld sem. Beszédem, a mag (szinonima) ki se csirásodik.
Durvaságának madara szivébe repül s felkapja beszédem jó
magvát. Üres a lelke, szive. Holnap már? — Nem is emlékezik
vissza a tanításra. Csak az én beszédemmel van igy ? — Apja,
anyja is panaszkodik, — mondja Laci. Sírva panaszkodnak anyu
kának, mit csináljanak már Dénessel. — A jó szó egyik fölén
bemegu, a másikon kimeqy.
Vasárnap ott volt Dénes a templomban. Figyeltem. Úgy
látszott, hallgatott a lelkész beszédére. — Az is magvető, — köz
beszól valameluik. Igent intek a fejemmel. Kinek a magvát szórogatia sziveinkbe ? — Isten igéjét, beszédét. — Igen, azt. Lát
tam Dénesi, odafigyelt a beszédre, imádkozott is lehajtott fejjel.
Mentünk kifelé a templomból. S mire az utcára értem, már sírva
jött vissza a Halászék Marcija, hogy Dénes oldalba ütötte, a má
sik Halász gyereket, Lajost, elgáncsolta. Amit a templomban
hallott, azt a durvaság madara ?_ Elhordta szivéből.
b) A köves helyre hullott mag sorsa. Hová hullott a kővetkező
mag ? — Kérdezte Jézus. — A köves helyre (felirom). Mi tör
tént ott a maggal ? — Kikelt. — Fel is nőtt ? — Nem, mert
csak ujjnyi földje volt. — A nap kiégette. — Kinek köves hely
a szive ? — Ahol kevés a jó föld. — Úgy mondanám: Ismeri
tek Fricit ? Ez minden nap feltette magában, hogy megtanulja a
leckéjét. Felbuzdult. Fellobogott a kedve, mint a szalmaláng.
(Felírom.) Néhány napig ? — Megtanulta. Szépen fel is mondta.
Harmadnapra ? — Már csak eoy részét tudta. A szalmaláng el
lobogott. Pár nap múlva? — Semmit se tudott. — Hamu ma
radt a felbuzdulásból. — Még füllentett is: nem ért rá megta
nulni leckéjét. Nincs benne akarat. (Felirom.) Megbízhatatlan.
(Felirom.) Miről ismerni meq az ilyen embert ? — Nincs akarata.
— Mit fogad mindig? — Jót. — Meddig tartja csak meg? —
Rövid ideig.
c) A tövisek közé hullott mag. Hová hullott a harmadik mag?
— Kérdezte Jézus. — A tövisek közé. — A szamártövis ágaboga közé. — Van-e ilyen lelkű köztetek? — Kérdezte Jézus.
Kérdezem én is 1 — Van bizony 1 — Ott van Sanyi meg Karcsi.
— Sanyi szegény fiú. — Neki is kell dolgoznia a mindennapiért.
— Délután újságot árulqat. Estefelé elgombozik a suhancokkal.
— Keresetét elnyerik tőle. — Ma már kártyázik is. — Mire este
hazatér? — Fáradt. — Leckéjét? — Rosszul csinálja meg. —
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Vagi? sehogy se. — Reggel ? — Késön ébred. Jön az iskolába.
— Ennek a Sanuinak a jóságából se lesz kalász! Pedig jó gye
rek. Hát Karcsi? — Ó gazdag. — Meg van mindene. — Ki
szolgálják. Az ozsonnáját azon melegen hozza a szobalány. Is
kolába jár. Délután meg? Mit mondott? — Táncra, tornára,
zenére, nyelvórára jár. — Hetenkint egyszer-kétszer moziban,
színházban szórakozik... Szegény Karcsi! Estére elnyomják lel
kének minden jóakaratát a tövisek.
d) A jó földbe hullott mag. A negyedik mag hozott termést?
— Kérdezte tanítványait Jézus. — Nézzétek Bözsikét meg Húst.
— A jó mag kikelt szivükben. — Termést is hozott? — Igen. —Hol látszik meg tanításomnak jó vetése ? — A viseletükön, ta
nulásukon. Megfogadták tanitásomat. Szóval, auerekek ? — A vi
seletükön kívül szorgalmuk is mutatja. — Hát még ? — Nem
kell őket büntetni.
111.
Begyakorlás. 1. Befelé vizsgálódás. Megfogadtam-e ma
ápám szavát, meg az édesanyámét ? — Volt-e olyan eset tegnap,
hogy a jó szó az útfélre esett ? Esetek lezárt lakatja kinyílik, bár
apró, jelentéktelen eseteknek látszanak, de beszélnek hűen, iga
zán. (Ilyen lelki kiteregetésben láthat sokat a tanító, javíthat, int
het, buzdíthat, menthet meg lelkeket a jónak.)
Milyen maqot teremhet az a gyermek, akire azt mondják:
Kötelességtudó? — Felületes? — Hanuag? — Szalmaláng a
felbuzdulása? — Melyiket követitek? — Mellűktől óvakodtok?
— Milyennel barátkoztok? — Madarat tolláról, embert barátjá
ról ismerik meg. Milyen gyermeknek kerülöd a társaságát ? —
A rosszakét, a hanyag, felületes, szalmaláng felbuzdulású gyer
mekét. — Kerüljétek, mert aki korpa közé keveredik, megeszik
a disznók.
A szépruhás, gondozott gyerek is lehet korpa ? A szegénues ruhájú is lehet ékes tollú? Estenként úgy csinálok, mint
édesanyátok a pénzével. Feliria a kiadását, a bevételét. Aztán
kiszámítja, szabad-e holnap kiadni. Ti is csináljatok számadást.
Milyen jót csináltam ma? Kihez voltam durva? Hazudtam-e ma?
Kit bántottam ok nélkül ?
II. Tanulság, a) Káté. A harmadik parancsolat magyará
zata : Isten igéjét meg ne vessük, de szentnek tartsuk, örömest
hallgassuk is tanuljuk.
b) Énekvers:
Uram, im megjelenünk. (Dunánt. Ékkv. 295, 1.)
c) Szentirási idézet: „Legyetek valóban megtartói az igé
nek, ne csak hallgatói.“ (Jakab 1, 22.)
4. Közmondások. Lásd a tanításban !

Elefánty Sándor.
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A konkolyról.
(Máté 13. r.)
Tanítás.
1. EWcésBitrs. a) Ismétlés. Hol született Jézus? Hol nevel
kedett? Kik voltak a szülei? Melyek azok a helyek, amelyeket
Jézus életével kapcsolatban oluan gyakran emlegetünk? Azt is
hallottátok, hogy beutazta hazájának nagy részét. Miért tette? —
Tanította az embereket. — Utazásában mindenütt követte a tizen
kettő. — A tanítványok. — Ezek a tanúi Jézus nemes cseleke
deteinek- — Sok szomorú ember volt abban az időben is e
földön. Talán még többen sírtak, mint most. — Jézus megvigasz
talta őket. — Részt vett az emberek örömében, szomorúságában.
Bennünket is arra buzdít, hogy hasonlóan cselekedjünk. Hogyan
szól ez a jézusi buzdítás? — Örüljetek az örülőkkel és sírjatok
a sírokkal. — Ó mindenkivel jót cselekedett. Miért tudott olyan
jó lenni? — Szerette az embereket.
b) Kapcsolás. Mikor Jézus megkezdte tanítói munkáját, Názáretből elköltözött. R Genezáret partján levő gyönyörű fekvésű
K8pernaumot választotta lakóhelyül. (A tanító lerajzolja a tavat
a beletorkolló Jordánnal és a közelben fekvő emlegetett helysé
geket. Azonban a rajz csak pár vonással szerepeljen a tanításban,
mert nem ez a lényeges dolog, tehát sok időt ne pazaroljunk rá.)
Kapernaum vidéke nagyon tetszett Jézusnak, azért telepedett meg
itt. Innen indult útra, amikor bejárta szükebb hazájának, Galileának, heluséceit és mindig idefért vissza megpihenni. Rz itt élő
nép is nagyon kedves volt, szívesen hallgatták az Üdvözítő ta
nítását.
c) Hangulat- és érdeWödéslcéltés. Ma gyorsabban terjed a
hír, mint Jézus korában. R levegő szárnyán repül a tudósítás az
égnek minden tája H é. Pillanat alatt értesülnek az emberek min
denről, ami érdekli őket. Ez a gyors híradó ? — R rádió. —
Vájjon a régiek is ismerték? _ Nem. — Ha nem ismerték is a
rádiót, sem a telefont, mégis hamar elterjedt Jézus cselekedetei
nek hire. Rz emberek vágyódlak egy szebb élet után, keresték
a boldoqságot. R boldogság keresésének tudományát tanította
Jézus. Tanításának neve is van s az Ujtestamentomban találjátok.
— Evangeliom. — Isten igéje. — Ismerős előttetek, amit maga
tok, körül láttok. Ez az ismerős világ a természeti világ. Sok cso
dálatosat és sok szépet lát az ember a természeti világban. Az
érí szoktak beszélni a természet templomáról is. Vájjon nem Isten
nagyságát látjuk-e megnyilatkozni, midőn tavasszal gyönyörködünk
a gje#úju!ó természet pompájában ?_„ Képzeljetek csak magatok
elfrégy vimqzó alma-,*vagy körtefát !„. Egy óriási csokor jelenik
előttetek,; Ennyi
.láttára
gondolnunk valakire!...
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A jó Istenre. — Nem czodás doiog-e a fű növése ?_.. Mindenhol
Isten kezét látjuk a természet életében munkálkodni. De van ám
egy másik világ is: az igaz lelkek, a szentek világa. — A menny
ország. — Jézus lehozta e földre a mennyországot. — Tanításá
val_— A rosszak között pokol az élet. S a jók között? —
Mennyország. — Mire tanította Jézus az embereket? — Hogy
szeressék Istent és felebarátjaikat. — Az ő szép világa a síron
fúl is folytatódik_— Lelkűnk odajut.
Amit az ember nem lát, azt nagyon nehezen tudja elkép
zelni, megérteni. Jól ismerte Jézus az emberek gyengeségét, azért
tanításában Isten országát földi dolgokhoz szokta hasonlítani. Ezt
azért tette, hogy tanítását ? — Jobban megértsék. — Tehát Jézus
igen gyakran hasonlatokban tanított.
Szálljunk el mi is gondolatban messze, a fügefák és örök
zöld pálmák hazájába_Szálljunk be a Jézust kereső sokaság
közé. Kövessük öl, amint kilép csendes kapernaumi lakásából és
szelíden lépked a Genezáret tó felé. Sok nép tolong körülötte. Azért
beszáll egy hajóba. —Jobban meghallották onnét a beszédét. —öröm
mel figyelnek rá, minden szava vigasztalást nyújt az elhagyott, sze
gény népnek. Most is Isten országáról beszél és áhítattal hallgatja
a sokaság, mint édesanyja ajakáról gyermek a tündérmeséket.
d) Célkitűzés. A konkolyos gabonáról szóló hasonlatban azt
akarja Jézus megértetni a hallgatósággal, hogy Isten a rosszakat
is sokáig megtűri a jók között.
11. Tárgyalás, a) A történet elbeszélése. Hasonló a mennyek
nek országa az emberhez, aki az ő földjébe jó magot vetett. De
éjjel az ellenség konkolyt hintett a búza közé. Amíg kicsi a ve
tés, a búza is nagyon hasonlít a többi füvekhez. Azért nem lát
szanak közte eleinte a gyomok. A gabona növekedett, szárba
ment s kalászokat hajtott. A gyomok szintén gyümölcsözni kezd
tek. Most már egészen jól meg lehetett ismerni, hogy melyik a
búza s melyik a konkoly ?— A szolgák csodálkozva látták, hogy
milyen sok gyom nőtt a vetésben!... S megkérdezték hát a gaz
dától ; Uram, hiszen tiszta magot vetettél a földedbe, honnét van
benne a konkoly ?... „Valamelyik ellenségem vetette bele“ — fe
lelt a gazda A szolgák gondolták, hogy meg kellene tisztogatni
a gabonát a gyomoktól. Megkérték urokat, engedné meg, hogy
kiszedjék a konkolyt. De ó nem engedte meg azt nekik, nehogy
a konkollyal együtt kiszaggassák a gabonát is. „Hagyjátok együtt
növekedni mindkettőt az aratásig, — szólt. S akkor majd meg
hagyom az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt és
kössétek kévékbe, hogy roegégettessék; a búzát pedig takarítsátok
az én csűrömbe!“
b) A példázat magyarázata. Vájjon ti mindent megértetek
az én beszédemből ? — Nem. — S ha valamit nem értetek meg,
mit csináltok akkor ? - - Megkérdezzük a tanító bácsitól. — Ti
még gyerekek vagytok, hát nem csodálkozom azon, ha nem
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értetek m:g mindent. De lássátok, a tanítványok se értettek meg
minden tanítást, pedig ők felnőtt férfiak voltak. Ók is úgy tet
tek olyankor, mint ti szoktatok cselekedni. — Megkérdezték Jé
zustól. — És Jézus? — Megmagyarázta nekik. — Jézus ma
gyarázata szerint micsoda a jó mag ? A magvetőről szóló ha
sonlatnál tanultátok. — Isten Igéje. — R magvető ? — Rz Is
tennek Fia. — Ki ő ? — Jézus. — Ó utána kik voltak a mag
vetők ? — Az apostolok. — Ezek alapították meg az első ke
resztyén egyházat. — Jeruzsálemben. — Ma már az egész föl
dön vannak keresztyének. R most elmondott hasonlatban Jézus
a keresztyén egyházra gondolt, amidőn a mennyországot em
lítette. R keresztyén egyházban vannak jó és rossz emberek.
Akik Jézus tanítását hiven követik ? — Azok a jók. — Az igazi
keresztyének. — A jók elmondhatják magukról, hogy hű tanít
ványai Jézusnak. A bibliai történetünk szerint mihez hasonlók
ezek ? — A tiszta búzához. — De a búza között van konkoly
is. Kik hasonlók a konkolyhoz az emberek között? — A roszszak. — Ha a gyomok nagyon elszaporodnak, a gazda szomorkodik nagyon. — A gyomok elnyomják a hasznos növényeinket.
— Minden földmiveló tudja ezt, azért irtja a gyomokat. Már a
vetésnél megkezdi az irtást. — Tiszta magot vet. — De előbb
a földet jól előkészíti a vetéshez. — Többször megszántja. —
A keresztyén egyházban ugyanezt teszik az igehirdetők. — Szán
tanak, vetnek. — Hirdetik az igét. — Hol ? — A templomban.
— Hát még ? — Az iskolában. — Ti is mindig azt halljátok,
hogyan kell viselkednetek. Arra intelek mindig benneteket, hogy
igazak legyetek.
e) Az embereket cselekedeteikről ismerik meg. Itt az iskolában
is kélfélz gyermek van. Gondoljatok a búzára és a konkolyra 1_
— Jók és rosszak. — Ha valami idegen ember bejön ide hoz
zánk, megismeri-e, hogy kik a jók és kik a rosszak ? — Nem.
— De ha egy ideig figyel benneteket, hát hamarosan megtudja,
milyen magaviseletöek vagytok. Észreveszi sok jó, de sok
rossz tulajdonságtokat is. Ilona megmutatja a jó tulajdonsá
gait. — Figyel a tanításra. — Szorgalmas. — Szépen rajzol és
ir. — Hála Istennek, több jó gyermek is van az iskolában. A
hasonlat szerint azok olyanok, mint... — A búza. — Van köz
ietek néhány figyelmetlen is. Jól tudjátok, hogy kik azok_ A
rosszak sokat fecsegnek. A konkoly ártalmára van a búzának.
Kinek árt a figyelmetlen ? — Saját magának. — A fecsegök ?
— Szomszédaiknak. — Azok figyelmét is elvonják a tanulástól.
A fecsegönél és figyelmetlennél még rosszabb gyermek is van.
— Csufolódó. — Á csúfolódásnak rendszerint verekedés a vége.
Ezeket a rút dolgokat sem az iskolában tanuljátok.
Tegnap Juliska megjárta. — Kivették a tolltartójából a húsz
filléresét. — Ki volt a tolvaj ? — Nem tudjuk. — Annak a meg
tévedt gyermeknek szintén van ellensége, aki konkolyt hintett

254
neki a szivébe. És a konkoly rossz gyümölcsöt termett. Mit Csi
nált az a kis fiú vagy kis leány ? — Lopott. De aztán megbánta
tettét. — Visszadugta a pénzt a padfiókba. — A gonosz kíván
ságot le tudta győzni önmagában. Még jó ember válhatik belőle.
A hasonlatból azt tanultuk, hogy a búzát csak akkor lehetett
megkülönböztetni a konkolytól, amidőn gyümölcsöt hozott mind
kettő. így vagyunk az emberekkel is. Amig nem szólnak és nem
tesznek semmit, nem tudjuk meg róluk, hogy ki a jó s ki a rossz.
Miről lehet hát az embereket felismerni ? — Beszédükről. —
Igaz, mert a rosszak nem tudnak tisztességesen beszélni sem.
De még egyébbel is elárulják magukat. — Cselekedeteikkel. —
A jók mindig illedelmesen viselkednek. Hát a rosszak ? — Ká
romkodnak, verekszenek. — Lopnak.
d)
Isten bölcsessége. A szolgák kérték urokat, engedné meg a
konkolynak a kiirtását? — S a gazda ? — Nem engedte meg. —
Azt is megmondta, hogy miért nem szabad a kalászos búza közé
menni? Kiszaggatnák a búzát is. — Meg aztán le is taposnák.
— Ha a hasonlatot az emberekre alkalmazzuk, akkor a rossza
kat külön kellene választani a jóktól. Miért nem küld Isten a
rosszakra valami halálos nyavalyát ?_Isten ezt is megtehetné.
De nem teszi meg. Ő legjobban tudja, miért ?_Legyünk hát mi
is türelemmel a rosszak iránt. Vájjon ti soha se tettetek rosszat?
Gondolkozzatok csak egy kicsit i (Egyik-másik gyermek megvallja
csinyjeit.) Lássátok, Pistának a kis testvérére kellett volna vi
gyázni, mig szülei távol voltak a háztól. De neki is volt egy
csábitója, a szomszédék Gyurija. — Hívta játszani. — És Pista?
— Elment. — Még szerencse, hogy nem történt baja testvérké
jének! — Könnyen kieshetett volna a kocsiból. — Anyuka per
sze igen megijedt, amikor Pistát nem találta otthon. Volt aztán?
(Mimikázva mutatom.) — Csihi-puhi! — Megérdemelte. — Úgy
van. Máskor legyen engedelmes. A jó Isten megbüntette édes
anyja keze által. Azóta jó vagy, ugy-e, Pista ? — Igen. — Majd
nem mindenkinek volt már kisebb-nagyobb vétke. Mi történt
volna vájjon veletek, ha Isten nem tűrt volna akkor meg ben
neteket a jók között, hanem rögtön elvesztett volna benneteket ?_
A rosszak még megjavulhatnak. Akárcsak a gyermek, aki Juliska
huszfilléresét elvette.
Megesik az is, hogy a rosszaknak szerencséjük van itt a
földi életben. Némelyek csalással gazdagodnak, mások hízelgés
sel jó állást erőszakolnak ki maguknak, pedig más több érdemet
szerzett rá. De a hamisan gyűjtött vagyon nem szerez az ember
nek nyugalmat. Vádolja valami itt belül_A lelkiismeret__A más
világon szintén bűnhődni fog a gonosz. Addig a becsületes em
ber lelkiismerete nyugodt. A jól végzett munka után este lefek
szik s egész éjjel nyugodtan alszik. Hogyan alszik a bűnös? —
Nyugtalanul. — Majd egyszer eljön az aratás is, igy mondja Jézus
a hasonlatban. Mi történik akkor a konkollyal? — Elégetik. —<
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S a búzát ? — Csűrbe takarítják. -- így járnak az emberek is
az ítélet napján. Az angyalok különvaiasztjak_ — A jókat a
rosszaktól. — Aztán ? — Isten a jókat jutalmazza, a rosszakat
pedig megbünteti. — Jézus megmondotta, hogy mi vár ránk az
aratáskor, a végítélet napján. Igyekezzetek hat jók lenni és ne
legyetek konkolyhintők se. Inkább a rosszakat figyelmeztessétek
a kötelességükre.
111. Begyakorlás, a) összefoglalás. A történet elmondafása.
Mit kell tenned, ha vannak rossz tulajdonságaid? — Elhagyom
eket. — Vájjon mindenki észreveszi a rossz szokását? — Nem.
•— Gézának is igen rósz szokása volt. A kisebb fiukat megverte
az utcán. Hanem egyszer egy bácsi ugyancsak megszégyenítette.
— Az mondta neki; Miért nem birkózol Haladnál eiősebb fiukkal
te rossz gyerek 1 — Bizony Géza akkor lesütött szemmel balla
gott hazafelé. Pedig máskor ugyancsak büszke volt, hogy annyi
kis fiút meg tudott verni. A bácsi figyelmeztetése után gondol
kodni kezdett. S aztán fogadalmat tett magában. — Hogy más
kor jó iiú lesz. — Meg még azt is megfogadta, hogy a gyen
géket védeni fogja. így lett a könnyelmű, duhajkodó fiúból az
árvák védője, a szegények segítője es partfogója.
Sok könnyelmű ifjú megutalta mar régi életmódját és derék,
becsületes ember lett belőle. Ismertem egy legényt, aki éjfélig a
korcsmában dorbézolt reszeg barátaival együtt. Éjfélkor mii csi
nálhatott ? — Hazament lefeküdni. — De otthon haragudtak rá.
Miért ? — Hogy zavarta a család nyugalmát. — Azért is. —
Meg, hogy elköltötte a pénzt. — Tálán meg is kérdezték nem
egyszer tőle: Honnan vetted a pénzt, János, amit a torkodon le
eresztettél?_János legénykedett éjjel, de vájjon mit csinált reg
gel ? — Aludt. — Meg keliett etetni a jószágot— Bizony, János
helyett mások gondoskodtak a szegény háziállatokról. Egyszer
ezt a legényt is nagy szegyen érhette, mert elhagyta könnyelmű
társait, akik konkolyt hintettek az ö szivébe is. — Rosszra csábiiottak. — Attól fogva ö lett a legszorgalmasabb legény az
egész faluban. Mindenki szerette és tisztelte.
Mit tanultunk a verekedés Géza, meg a részeges János
példájából ? — Hogy a rosszakból is lehetnek jók. — De nehogy
arra gondoljon valaki: Ej, ráérek még megjavulni!_Senki sem
tudja halálának óráját. Nem csak öregeket szoktak ám temetni. —Hanem gyerekeket, meg ifjakat is. — Ez is figyelmeztetés arra
nezve, hogy a rosszak siessenek megjavulni, mert könnyen el
késhetnek. Van orvosunk, ahi megmentheti lelkünket a kar hozat
tok — A Jézus. — Hívogat mindenkit magához. Csak azt kéri
tóletek, hogy adjátok neki a ti sziveteket egészen.
b) SSzentirasi ideset. Boldogok a tisztaszivüek, mert ők az
Istent meglátják. (Máté 5 ; 8.)
c) Ének; Isten felséges adománya. (Dunánt. Énekesk. 357.)

Tolnai Pál,
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Példázat a mustármagról, a kovászról és
drága gyöngyről.

á

Már az I. osztályban, év elején vezettük gyermekeinket Is
ten országa felé. Olyan környezetet akartunk varázsolni közéjük,
ahová betalálhat Isten. Ez az öntudatlan gyermeki vágy, kíván
ság, lelki készség, nevelői tervszerűséggel vezetve, négy éven
át, a tanító atyai példaadásával, öntudatossá válik: környezetét
életté akarja teremteni, ahol állandó Isten országa honoljon. Ahol
élet van, ott találnak enyhet adó fákat, bokrokat. Igen életet akar
magának teremteni a gyermek. Ha megvan a gyermek vágyako
zása, akkor meg is érti a jézusi példázatok egymásutánját, aho
gyan a Tanterv rendeli.
Első kérdésünk: miből nő fel Istennek országa? Ä máso
dik : mi alakítja át a gyermék szivét ? A harmadik; mit adok cse
rébe Isten országa kincséért? E három kérdést gyermeki, nem
egyházi szempontból vizsgáljuk. Az egyházi szempontokat még
nem érti, viszont a maga lelke fejlődését, átalakítását mindennél
fontosabbnak kell, hogy tartsa.
A három hasonlat három tárgyalási felosztást jelent, ami
után összevont begyakorlás és általános tanulság vonása kö
vetkezik.
I. Vázlat.
I. Előkészítés. 1. Kapcsolat a magvetőről és a konkolyról
tanult példázatokkal. 2. Ithajlás. Jézus terveire. 3. Célkitűzés.
Hogyan érteti meg hallgatóival terveit?
II. Tárgyalás, a) A mustármag példázata. Elmondom a pél
dázatot. Elindítom a tárgyalást. 1. Országot akar alapítani Jézus.
2. Mit nyújt a legkisebb mag fává növekedve? 3. A hasonlat
alkalmazása a gyermek életére.
b) A kovász példázata. Elmondom a példázatot. Megindul a
tárgyalás. 1. Mi alakítja át szivünket? 2. Ennek alkalmazása a
gyermek életére.
c) A drága gyöngy példázata. A példázatot elmondom. A
tárgyalást megindítom. 1. Mit adok cserébe a drága gyöngyért?
2. Alkalmazás a gyermek életére.
III. Begyakorlás. A három hasonlat együttes alkalmazása
Hogyan jöhet el hozzám Istennek országa ? Hol van ott Istennek
országa? Hol nincs ottan? Szentir. hely: Máté 5, 13-14. Pál
róm. 8, 9.
II. A tanítás.
I. Előkészítés, 1, Kapcsolat a magvetőről és a konkolyról
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ianult példázatokkal. Ki a magvető otthon, az iskolában? Miféle
magot hintenek el lelkűnkbe ? — Milyen mag kél ki annak a szi
véből, akit kötelességtudónak, fellángolónak, hanyagnak, felüle
tesnek ismerünk ?
Ki rontja meg a jó magvetést ? — A konkolyhintö. — Mi
kor? — Titokban. — Éjjel. — Mikor látszik meg a Rossz ve
tése ? — Amikor kikalászosodik a vetés. — Van-e közietek
konkoly? R nagyok közt is? — Ott is van. — Ezek is keresz
tyéneknek vallják magukat. Templomba járnak. Adnak a sze
génynek. Felruházzák a ruhátalant. Hasonlítanak Jézus tanítvá
nyaihoz. De lelkűkben nem él igazi szeretet. — Kinek tartoznak
majd ők számadással? — Istennek. — Mikor? — Az aratás
végén.
2. Áthajtás Jézus további terveire. A magvetővel, a konkoly
hintővei tisztába voltak a tanítványok és a hallgatók; megmagya
rázta Jézus. Milyen boldogság lehetett hallgatni a kéklő Genezáret partján a Mestert. Csupa üdeség, zöld ligetek, kékló he
gyek közepén a csöndes kéklő tenger, körülötte a világ legszebb
képe s abban a Mester a hallgatósággal, a tanítványokkal. Gon
dolkozik a Mester: „Mihez hasonlítsam Istennek országát, vagy
mihez hasonló?“ (Luk. 13, 18.) — kérdi önmagától s meglátja
ott a homokos parton és a meszes hegyoldalakon a fekete mus
tárt fává erősödve. Ágas-bogas. Hatalmas lombjait, sűrűségét nézi,
a belőle ki- és beröppenő madarak énekében gyönyörködik. Ilyen
az én országom is, — gondolkozik magában, — ezt mondom el
hallgatóimnak.
3. Célkitűzés. Hallgassatok idei Miből nőtt ez a mustár?
— Magból, — felelik a tanítványok. — Miből Istennek országa?
— Kérdő tekintetek merednek rája. Beszédbe kezd Jézus.
II.
Tárgyalás, a) A mustármag példázatát elmondom. Isten
nek országa hasonló a mustármaghoz, amely midőn a földbe
hull, a földön lévő magok legkísebbike, mikor meg elvetik, felnő
hatalmas fává, lombjaiba, árnyékába fészkelnek az ég madarai,
annak gyümölcséből táplálkoznak.
Elindítom a tárgyalást. Hogyan gondolkozott Jézus magá
ban? — Mihez hasonlítsam Isten országát? — Hogyan tehetett
fel Jézus ilyen kérdést? — Mert tanítványai mindig kérdezget
ték tőle, hogy hol lesz Istennek országa ? — Mihez hasonlította?
— A mustármagból nőtt fához. — Mit látott Jézus a fán ? —
Elágasodik, lombosodik. — Tele lesz gyümölccsel. — A lombok
közé fészkelnek a madarak. — Csak fészkelnek ? — Nem, en
nivalót is találnak a lombokon, gallyakon.
1. Országot akart alapítani Jézus. Kinek az országáról kér
dezősködtek a tanítványok? — Isten országáról. — Kiket talált
Jézus Isten országába valóknak? — Gyermekeket. — Akik tisz
ták, ártatlanok. — A lelke tiszta legyen annak, aki oda akar
kerülni. — Olyan legyen mint a hó, mint a nap sugara. — Meg17

értették ezt a tanítványok ? — Nem, mert azt kérdezték: „Nem
ebben az időben állitod-e helyre országodat? (Apóst. csel. 1,6.)
— Milyen tévedésben voltak a tanítványok! — Földi országra
gondoltak. Pedig Jézus megmondta Pilátus előtt— „Az én or
szágom nem e világból való.“ Kellett Isten országa megalapítá
sához fegyver? — Katona? — Ontott érte vért? — Áldozott
érte emberéletet? — Nem. — Ó el-elvetett a szivünkbe egy-egy
magot, a mustárét. —* Igen, a legkisebbet. Egy-egg morzsát.
— Milyen picii — Jeleniéktelen. S mi lesz belőle? — Fa, ha
talmas— Tele ágakkal_ Gallyakkal— Minden ágon évről-évre
bőséges termés— — Elpusztul, lehull a termés? —
Nem, az ágak közt fészkelő madarak elesége lesz az, mig
tart belőle.
3. A hasonlat alkalmazása a gyermek éleiére. Szóról-szóra
értitek Jézusnak ezt a tanítását? — Nem. Ez hasonlat — Igen.
Valamit a mustármag természetéhez hasonlít. — Ugyan mit? —
A tanítást. — Azt. —■ Ha csak egy szót is. Az a mag hová jut?
— Lelkűnkbe. — S ott? — Fává nő. — Igen, annak a léleknek
minden cselekedete jó. Az is fogja ültetgetni a jót mások lei
kébe. — Azok meg? — Tovább folytatják. — Hogy szaporodik
a magvető, a mag, a termés, a fa. — Árnyéka, lombja. — Ál
dása: Istennek országa. Aki igy él, annak szive, lelke? — Nyu
godt. Nem bántja a lelkiismeret. — Mit mondhat neki? — Jót
tettél. — Te is építetted Jézus országát. Te is mennyországot
építettél otthon... az iskolában, az emberek között. — Leszállt
közétek Istennek országa.
b) A kovászról mondott példázat. Elmondom a példázatot.
Istennek országa hasonló a kovászhoz, amelyet a gazd’asszony
begyúrt egy csekélyke lisztbe, mig az egész meg nem kelt.
A tárgyalás megindul. Itt már nem magról van szó. — Nem
fáról. — Valami másról. — Mekkora a kovász? — Csöpp. —
S mégis? — Áthatja az egész lisztet. — Átváltoztatja? —
Hogyne! — Most már nem liszt. — Savanyú kovász. — Uj
anyaggá válik. — Hogy lesz azzá? — Gyúrják, keleszíik. A mus
tármagnál piciny volt a mag s abból ? — Hatalmas fa nőtt.
Itt meg? ^
1. Átalakítja szivünket. Micsoda ? — A kovász. — Mi az
a kovász? — Isten beszéde. — Jóvá tesz. — Először égy em
bert_Aztán egy családot__ Egy falut. Egy várost, egy orszá
got. — Attól függ, mennyi lisztből csinálják a tésztát. Máskép
pen mondjad! — Az ember szive, lelke. — Az. — Sok ember
szive, lelke. Ez magában mit sem ér. Minden ember szivének át
kell változnia. — Jól mondtad.
2. Alkalmazás a gyermek életére. Kárörvendő voltál ? —
Ezentúl örülök mások örömén. Sírok más baján. — Irigy vol
tál ? — Ezentúl nem irigylem mások szerencséjét. — Láttam ruhátalant. — Felruházom. — Éhezőt? — Megetetem. — Ezt az
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ólalakulási végzi a kovász_Micsoda ez ? — A jóság. A Krisz
tus beszéde. Gyerek vagy, de csak akkor érsz valamit, ha hasz
nos vagy édesanyádnak. — Édesapádnak ? — Segítsége. — Édes
anyád ? — Gondoskodó jósága. — Pajtásoknak ? — Segítsége.
Testvéridnek? — Jó testvére. — Világosság vagy otthon. (Hi
vatkozás egy vasárnapi iskolai tanításra.) Mikor vagy otthon vi
lágosság ? — Mikor vagy otthon a jó kedvnek, az örömnek sója.
Akarsz otthon kovász lenni? Só? Világosság?
c) A drágagyöngyről mondott példásat. Elmondom a példasatot. Ismét hasonló a mennyeknek országa a nemes gyöngyö
ket kereső kereskedőhöz, aki, mikor egy páratlan értékű gyöngyre
talált, elment, mindenét eladta és megvette azt.
A tárgyalás megindítása. Mihez hasonló az Istennek or
szága ? — A drága gyöngyhöz. — Bizonyosan mindent felkutat
érte. — Talán a nagykereskedőnél. — Ott is. — Meg a kiske
reskedőnél is. Sokszor szerencséje van hozzá. — Egyszerre
megtalálja. — Máskor ? — Soká akad rá. — A kereskedő azon
ban nemcsak ráakadt_ Hsnem meg is vette. — Hogyan ? —
pénzen. — Igen. — Minden vagyonát pénzzé tette. S azon
vette meg.
1. Mit adott cserébe a drága gyöngyért? — Mindent. — Iga
zad van. — Bizonyosan sok ékszere is volt. — Azt mind el
adta. — Miért? — Hogy a drága gyöngyöt megvehesse. — Anynyi drágaságot egyért!
2. Alkalmazás a gyermek életére. Ki szerezte meg magának
a drága gyöngyöt. Laci-e vagy Bandi ? — Laci nem beszél Is
ten országáról: csak szava, beszéde tiszta, segít pajtásain, a
kolduson, a betegen, szó nélkül. Ő megszerezte a drága gyön
gyöt. Hát Bandi? — Csak sajnálja a szegényt. Szóval. De tettel
nem seqit rajta.
III.
Begyakorlás. A három hasonlat együttes alkalmazása.
1. Hogyan jön el hozzám Istennek országa? 2 Hol van ott az
Istennek országa ? 3. Hol nincs ott ?
4. Szentir. hely: „Ti vagytok a földnek savai. Ti vagytok
a világ világossága-“ (Máté 5, 13 —14.) „Akiben nincs a Krisztus
lelke, az nem övé I“ (Pál róm. 8, 9.)
5. Énekvers: Keressétek serénységgel. (Dluli Ékkv. 436, 1.)
(Debreceni énekanyag IV. o. sz.)

Elefánty Sándor.

A tékozló fiúról.
A tékozló fiúról szóló példázat örökérvényű igazságokat
tartalmazó tanítás. Erkölcsi tükör gyanánt szolgál a mai nemze
déknek is, hogy megutálja a bűnt, de egyben vigasztalás is a
17*
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megtévedteknek, hogy ne essenek kétségbe a bűnnek terhe alatt,
mert Isten megbocsát a megtérő bűnösnek. R könnyelműség,
meggondolatlanság sok embert letéritett már az erény útjáról. Kü
lönösen az ifjúság életét veszélyeztetik a különböző kisértések.
S az ifjú önhittségében azt hiszi, hogy a maga erejéből is meg
tud állani a világban, azért igyekszik megs^badúlni az életét
szabályozó korlátoktól. Elfelejti, hogy mily sok boldog órát élt át
a családi körben, amig még ártatlan szivének érzéseit a szeretet
serkentette cselekvésre. De egyszerre csak hirtelen erőt vesz rajta
az önállóságra törekvő vágy s mintha csak megunta volna a bol
dogságot, erőszakkal is ki akar repülni a családi fészekből.
Már majdnem kétezer évvel ezelőtt hangzott el a tékozló
fiúról mondott tanítás, de az emberek ugyanazok ma is s az if
júság természete talán semmit sem változott. Ugyanazok a bűnök;
a meggondolatlanság, elbizakodottság, a korlátlan függetlenségre
való törekvés viszi veszedelembe az ifjút, mint amelyek okozták
az evangeliomi tékozló fiú nyomorát.
A bűnöző ember esetét élénk színekkel példázza Jézus és
elbeszélésében alkalmazkodik a kor viszonyaihoz, nemzetének
szokásaihoz szigorúan. Egyes kifejezések talán már előttünk szo
katlanok. Ezeknek értelmét próbálom az alábbiakban megmagya
rázni :
R mózesi polgári törvények szerint az idősebb fiú örökölte
az apa vagyonának nagyobb részét, az ifjabbik csak bizonyos
részt kapott az örökségből. Ezt a részt kérte az ifjú atyjától, mi
előtt elindúlt volna a világba szerencsét próbálni. R szerencse
azonban nem kedvez neki s nyomorogni kénytelen. R magyar
példabeszéd szerint „a szegény embert az ág is húzza.“ Mintha
csak ez a közmondás teljesedett volna be az evangeliomi ifjú éle
tében is, aki történetesen a saját hibája folytán szerzett baj mellett
még nagyobb nyomorba süllyed a bekövetkező nagy szárazság
miatt. R nélkülés idején megalázza magát és elszegődik disznó
pásztornak. Milyen nagy megalázás ez egy zsidóra nézve, aki a
disznót tisztátalan állatnak tartja!_ De a megalázásnak még ez
zel sincsen vége. Szigorú gazdája nem engedi meg neki, hogy
éhségét a disznók elesésével csillapítsa. Ez a táplálék az édes
nedvétől sajtolással megfosztott szentjános kenyér hüvelygyümöl
csének törkölye, amit a bibliaforditó mosléknak ir.
R szenvedés, a nyomor észre téritik a megtévedt ifjút, aki
a bűnnek súlya alatt roskadozva, Istenhez fordúi kegyelemért.
Megtér— Rz atya nem taszítja el magától vezeklő gyermekét,
hanem pártfogásába veszi és nyomorúságos állapotából felemeli
ót arra a polcra, amelyen régen volt. Ezt a jelenetet jelképezik
azok az előhozott ruhadarabok és ékszerek, amelyeket csakis a
tekintélyesebb zsidó polgárok viselhettek.
Maga a példázat az erkölcsi nevelés szempontjából szinte
kimeríthetetlen forrásnak látszik. Annyira belemarkol a gyermekek
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lelkiismeretébe, hogy nem ártana vele több órában is foglalkozni.
Minden alkalommal más és más kincseit lehetne feltárni s alkal
mazhatnék azokat a gyermekek életére. De ha nincsen is az is
kolának annyi ideje, hogy egy-egy tételt a legapróbb részletekig
feldolgozzon, azt mindenesetre megteheti — legalább az ismét
lések alkalmával, — hogy a már ismert történeteket mindig más
oldalról világítja meg a szellemi reflektor fényénél. Sőt még a
vizsgán sem volna megengedhető, hogy a vallásiam anyag tisz
tán csak a kézi könyv szövegének elrecitálása legyen, hanem a
lélektelen leckézfetés helyett gyakorlati tanítás tartása volna
kívánatos.
A) A tanítás vázlata.
I. Előkészítés, a) Hangulat- és érdeJclödéslceltés. Egy kis el
beszéléssel szemléltetem, hogy az ártatlan gyermek nehezen bú
csúzik a szülői hajléktól még akkor is, ha a körülmények csak
rövid időre késztetik távozásra. E rövid történetkével nevelek
egyúttal a szülőföld szeretetére is. b) Áthajtás. Egy merőben el
lentétes példát hozzok fel annak igazolására, hogy vannak ese
tek, amidőn valaki könnyelműen megválik szülőföldjétől, de az
idegen földön csalódás vár rá s reménytelenül jár-ke! az idegenek
közt, hogy valami foglalkozást keressen. Majd egy hirtelen át
menettel összekapcsolom a leirt esetet az evangeliomi tékozló
fiú történetével, aki szintén elkövette azt a meggondolatlanságot,
hogy idegenben próbált szerencsét keresni. Mikor az Ínséget már
nem bírta tovább, Istenhez fordult segítségért, c) Célkitűzés. Isten
megbocsát az igazán megtérő bűnösnek.
II. Tárgyalás, a) A történet elbeszélése. Rz elbeszélés fon
tosabb mozzanatai: 1. Rz ifjú elindul. 2. Szomorú sorsa idegen
földön 3. Megbánja bűneit és megtér. 4. Atyja megvigasztalja.
5. Újból való megaláztatása az apai házban, midőn bátyja irigy
kedik rá. b) Az égiek öröme. Nagyobb öröm lesz a mennyben
egy megtérő bűnös emberen, mint kilencvenkilenc igazakon.
(Luk. 15, 7) e) Ti n örüljetek \ Ne tegyünk úgy, mint az evan
geliomi megtért fiúnak a bátyja, aki irigykedett öccsére.
III. Begyakorlás, a) összefoglalás. R példázat elmondatása.
R bibliai történetnek a gyermek életére való alkalmazása, b) El
mélyítés. Nagy a világ, nagy benne a bún is ; de ennél is nagyobb
Istennek szeretete. c) Vers: „Ha elfáradsz a világban.“ (Pósa L.)
d) Szentirási idézet: „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Ur,
hogy megbocsássa azokat és megtisztítson minket minden ha
misságtól. (I. János 1, 9.) Ének: „Maradj meg kegyelmeddel.“
(Dunánt. Énekesk. 290. Ismétlésül.)
B) A tanítás.
1. Előkészítés, a) Hangulat- és érdeklödéskéltés. Ismertem egy
falusi fiúcskát. Tudom, hogy kiváncsiak vagytok a nevére is.
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Elárulom hát nektek... Jóskának hivták. Boldogan élt együtt a kis
család, mert a szeretet szálai kapcsolták egymáshoz a szülőket
és a gyermekeket. Mikor Jóska a falusi iskola negyedik osztályát
elvégezte, szülei a szomszéd városban levő gimnáziumba adták
tanulni. A tanulás senkinek sem válik kárára. Tudta ezt Jóska is,
de azt is érezte, hogy szülei azzal csak javát akarják, ha maga
sabb iskolában is kívánják taníttatni. Mint jó és engedelmes gyer
mek, szívesen teljesítette szüleinek kívánságát. Elment. De mégis
összeszorúlt szivecskéje, amidőn felült édesapja mellé a kocsira.
Miért szomorkodott vájjon? — Hogy el kellett mennie hazulról.
— Sajnálta ott hagyni szüleit és testvéreit. — S hogy könnyebb
legyen az elvállás pillanata, már napokkal előbb búcsúzkodni
kezdett. Kiktől búcsúzkodoít Jóska? — A rokonoktól, jó isme
rősöktől. — Elbúcsúzott ó mindenkitől és mindentől. Bejárta mégegyszer az ismerős tájat. Búcsúzott a zúgó pataktól, melynek
partján vad virágot kötött bokrétába; a zöld pázsitos réttől, amelyen
testvéreivel együtt olyan gyakran kergetözött a tarkaszárnyú pil
langók után; nagyapó árnyas diófájától, amely alatt gyakorta meg
pihent játszó pajtásaival.
Már jó távol jártak s lassanként eltünedeztek a kis falú
házai a messzeségben. Végül már nem látszott szülőfalújából
más, mint a templom tornya, mely mintha vigasztalóiig integetne
feléjük és azt mondaná:
— A viszontlátásra, Jóska!...
I) Áthajtás. Amilyen nehezen búcsúzott Jóska a szülőföld
jétől, némelyek éppen olyan könnyen válnak meg hazájuktól és
idegenbe mennek szerencsét próbálni. Egy ismerősöm hallotta,
hogy Amerikában sok pénzt lehet keresni. Attól fogva mindig
azon törte a fejét, hogyan lehetne oda eljutni. Hiába figyelmez
tették a rokonai: Ne menj el édes öcsém Amerikába, mert nem
minden fenékig tejfel ám ott se! De az nem hallgatott az okos
tanácsra. Pénzzé tette kicsi vagyonát s annak árából hajójegyet
szerzett, aztán a még megmaradt pénzecskéjével elvándorolt arra
az idegen földre. Amikor ott az idegenben partot ért a lába a
mi vándor magyarunknak, még csak akkor érezte magát szeren
csétlennek! Vájjon miért búsult? — Hogy elhagyta hazáját. —
Szeretett volna mindjárt visszafordúlni, mert a sok idegentől hiába
kérdezősködött, nem feleltek neki semmit sem. Miért, gyerekek ?
— Mert nem értették meg a magyar beszédet* — Most eszébe
jutott a vándor magyarnak a költő szózata, amely a haza iránt
való hűségre búzditja a magyar embert. — Hazádnak rendület
lenül légy hive óh magyar! — Megbánta már keservesen, hogy
olyan könnyen megvált szülőföldjétől.
Már majdnem elfogyott az utolsó fillérje is, amit magával
hozott, de hiába szaladgált foglalkozás után, sehol sem kapott
munkát. Ó is úgy járt, mint az evangeliomi tékozló fiú, aki szin
tén elkövette azt a meggondolatlanságot, hogy idegenben próbált
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Szerencsét keresni. Szerencséje azonban elhagyta s mikor már
nem bírta tovább az éhséget, Istenhez fordult segítségért. Imád
kozás közben megvigasztalódott. „Hazamegyek — gondolta ma
gában — s megkérem atyámat, hogy fogadjon vissza magához.“
És szégyenkezve, hazafelé indult.
d) Célkitűzés: Isten megbocsát a megtérő bűnösnek.
11. Tárgyalás, a) A történet elbeszélése. Egy embernek volt
két fia. Az idősebbik szorgalmas volt s atyjával együtt már ko~
rán felkelt és mindketten munkához láttak. Addig a fiatalabb
testvér nem igen szeretett dolgozni, könnyen szeretett volna élni.
Bátyja emiatt gyűlölte, a cselédek azonban nagyon szerették a
mindig vidám ifjút, mert mindenkivel barátságosan elbeszélgetett.
Egyszer aztán eszébe jutott, hogy elmegy világot látni. Szerette
volna beutazni a nagy városokat s gondolta, hogy milyen sok
szépet fog látni a gazdag Antióchiában, vagy Rómában, a világ
fővárosában! Mennyi vigságban és gyönyörűségben lesz része!—
Egy napon az ifjú igy szólt atyjához: „Atyám, add ki ne
kem az örökségből az én részemet 1“ Elszomorodott az apa,
hogy fia megunta már az ősi otthont, ahol eddig sok boldog órát
töltöttek együtt. De nem tett szemrehányást, átadta neki az örök
ségből ráeső részt. Az ifjú most pénzzé tette mindenét és messze
földre utazott. Könnyelműségében nem gondolt arra, hogy a pénz
nek csak a kamatait szabad elkölteni, mert különben nagyon el
szegényedik az ember. A vig életmód sok pénzbe került s egy
szerre csak azt vette észre, hogy nem maradt semmije. Ott az
idegen földön élt most az ifjú szegényen és elhagyatottan. Nyo
morúságát még növelte a nagy drágaság és Ínség, mely abban
az országban a nagy szárazság miatt keletkezett. Most már be
látta, hogy nem jól cselekedett s vétkezett Isten és az emberek
ellen. Szánja-bánja bűnét, amely miatt éheznie, rongyoskodnia
kell. Eszébe jut rút hálátlansága Isten és az emberek iránt. Látja
maga előtt a jó édesapának bánatos arcát, akit szívtelenül elha
gyott, de előbb kierőszakolta tőle a vagyonnak ráeső részét, pe
dig ahhoz csak az apa halála után lett volna joga.
— Mit csináljak? — gondolkodik magában az ifjú. Sze
retnék hazamenni, de nem merek szemébe nézni atyámnak, mert
nagyot vétkeztem ellene.
Nem mer elindulni... Akármilyen szolgálattal megelégedett
volna már, csakhogy az éhenhalástól megmeneküljön. De a ron
gyos vándor legényt senki sem akarta szolgálatba fogadni. Végre
sikerült neki mégis egy gazdához elszegődni és őrizte a disznó
kat. A nagy drágaság azonban csak nem akart szűnni s a fiú
még most is sokszor éhezett. S enni kívánt a sertések eleségéből, de azt sem engedték meg neki. Az ifjú ekkor gondolkozni
kezdett, hogy mitevő legyen?... Eszébe jutott a szülői ház, ahol
mindenki bőségben él. „Elmegyek az én atyámhoz — gondolta
— és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te eile-
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ned! Arra sem vagyok méltó, hogy fiadnak hívj engemet, de
tégy engem szolgáddá és én híven foqok szolgálni néked!“
Az elhatározást tett követte. Megindult a tékozló fiú a
könnyelműen elhagyott szülőföld felé. Lassan haladt az utón,
mert alig tudta vonszolni az éhségtől elcsigázott testét. Meg az
tán félt is menni, minthogy súlyos teher nehezedett lelkére a sok
vétke miatt. Atyja minden nap várta elveszett fiát. El-elnézett
mindig messzire az országúton, melyen látta ót elmenni. Tudta,
hogy visszajön. S nem hiába várta, mert egyszer csakugyan látta
közeledni fiát. Szánalmas külseje volt nagyon. Megsajnálta az
apa és feléje sietett. S mikor találkozott vele, nyakába borult,
aztán megölelte és megcsókolta. A megtért fiú bocsánatot kért
atyjától s ezt mondta:
— Atyám vétkeztem az Ég ellen és te ellened, azért nem
vagyok méltó arra, hogy fiadnak hívj engem!
Az apa nagyon örült, hogy megtalálta elveszett gyermekét
s parancsolt a szolgáinak;
— Hozzátok ide az én ünneplő ruhámat s ölföztessétek fel
őt s adjatok gyűrűt a kezére és sarut a lábaira!
Ez volt a jel, hogy az apa megbocsátott bűnös gyermeké
nek. Hogy pedig az öröm teljesebb legyen, nagy lakomát csi
náltak. Messze hallatszott a vigadozás zaja. Meghallotta ezt az
idősebb testvér is, aki a mezőről jött hazafelé. Ez nem tudta
mire vélni a dolgot, azért megkérdezte az egyik szol
gától, hogy mi dolog történik odabent?_ S a szolga felelte:
— A te öcséd jött meg, azért örül atyád s még a hízott
tulkot is levágatta a tiszteletére.
Az idősebb fiú nagyon haragudott, mikor hírét vette öccse
megérkezésének s nagyon bántotta az, hogy atyja nagy örömmel
fogadja, meg hogy talán osztoznia kell majd vele a vagyonból.
Haragjában nem akart bemenni. Az apa kiment kérlelni őt, de az
szemrehányást tett atyjának.
— Hosszú évek óta szolgálok neked, — szólt, — mintha
csak béresed volnék s nem adtál nekem még csak egy kecske
fiat sem, hogy barátaimmal legalább egyszer mulathattam volna!
És ime most, amidőn megjött a fiad, aki mindenét eltékozolta,
leöletted neki a hízott ökröt !___
Az apa pedig megdorgálta fiát és azt mondta neki:
— Fiam, te mindig velem vagy és minden vagyonom a tied,
Neked is örülnöd kellene, mert a te öcséd meghalt, de feltáma
dott, elveszett és megtaláltatott.
b) Az égieJc öröme. Jézus ezzel a példázattal tükröt muta
tott az őt hallgató sokaságnak. És mindenki megismerte magát
benne. Vájjon kik lehettek köztük legtöbben. — Tékozló fiuk.
— Közietek is vannak hozzá hasonlók. Aki bűnös? — Tékozló
fiú. — Ti mikor lesztek azzá? Eszetekbe juttatok egy nagyon
egyszerű esetet. Hányszor mondta édesanyátok, ha kimentek a
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jó meleg szobából a hideg levegőre: Vedd fel kis fiam a felöl
tődet, nehogy megfázzál! És te megfogadod mindannyiszor édes
anyád szavát, Imre? — Milyen gyermek az, aki nem fogad szót
szüleinek ? — Engedetlen. — S a büntetés nem szokott elma
radni. Mi a büntetése annnak, aki vékony ruhában megy ki a
fütött szobából az udvarra ? — Meghűl. — Beteg lesz. — Ilo
nának is megtiltották szülei, hooy megegye a születésnapjára ka
pott sok-sok nyalánkságot. — Elrontotta a gyomrát. — Aki vi
gyázatlan, sokszor a legdrágább kincsét tékozolja cl. — Az
egészségét. — Tékozol a hazug is!***— Rz a becsületét téko
zolja el. — Azt bizony, mert a hazugnak még akkor sem hisz
nek, mikor_— Igazat mond. — R legtöbb bűnös nem csak
magának árt, hanem másoknak is. R csaló, a tolvaj kárt okoz...
— Embertársainak. — Ki merné a sikkaszlóra rábízni a pénzét?
Ugy-e, senki sem, mert romlásba vinné az ilyen ember azt is,
aki megbízik benne. Nem csoda hát, ha bizalmatlanok az embe
rek azokkal szemben, akiket még nem ismernek, vagy akiket
rossz hírükről ismertek meg. R tékozló fiú is sokáig nem kapott
"alkalmazást. — Mert nem bíztak benne. — Meg aztán ha rá
néztek, hát megijedtek a piszkos, rongyos koldustól. Azért sem
merte felfogadni senki. Végre mégis elszegődött. — Disznópász
tornak. — Megvetett foglalkozás volt ez egy zsidó fiúra nézve,
aki a sertést tisztátalan állatnak tartja. De végső szükségében még
disznópásztornak is elment. Mitől menekült meg az által, hogy
szolgálatba állott? — Rz éhenhalástól. — Mivel szolgált rá erre
a nagy megaláztatásra. — Mert mindenét ellékozolta. — El—
De a pénzzel együtt a becsület is elúszott. Nagyon rossz ajánló
levél ám az mindenkire nézve, ha a korcsmában látják részegeskedni, vagy pedig rosszak társaságában mutogatja magát.
Minden bűnösnek be kell látnia egyszer hibáját. így volt ez
a tékzló fiú esetében is. Kit okozott ő a nyomorúságáért ? — Sa
ját magát. — S aztán ? — Megbánta, amit tett. — R búnbánat
után még van egy lépés. Mi lehet az ? — R megtérés, — R té
kozló fiúnak megbocsátott az atyja. R hazatérő fiúhoz hasonló
minden megtért bűnös. Kik a megtért bűnösök? — Akik bűnei
ket megbánják. — Vájjon ők kitől remélhetik bűneik bocsánatát?
— Istentől. — Amint az édesapa örült megtérő fiának, ott a
mennyben is örülnek a bűnösök megtérésén.
c) Ti is örüljetek! Hogyan fogadta az apa hazatérő gyer
mekét? — Megölelte, megcsókolta. — Úgy szerette, mintha mi
sem történt volna. S felemelte a porból magához. Az elbukott fiú
nak a kedves fogadtatástól úgy megkönnyebbült a szivet— —
Megint boldog volt. örömét azonban valami megzavarta. — Test
vérének a haragja. — Neki is volt bűne. — Irigykedett öccscre.
— Az idősebb testvér lelkének tükrében vájjon nem ismertek ma
gatokra? Gondoljatok a karácsonyi értesítő kiosztására!_ Pista
sirt, hogy Lacinak egyes volt a bizonyítványa, az övé meg csak
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kettes. — Pista jobban tanúi. — Ő mindig tudja a leckéjét, el
lenben Laci néha készületlenül jön el az iskolába. Figyelmetlenebb
is Pistánál. Mégis mit szeretett volna? — Hogy neki is egyes
legyen az osztályzata. — Az irigysége miatt ő is hasonló a pél
dázatbeli idősebb testvérhez. Pedig hát ennek sem volt oka ha
ragudni az öccsére. Hogyan nyugtatta meg az atya ? — Fiam, te
mindiq velem vagy stb. — De ez a jelenet megéreztette az ifjabbik fiúval azt, hogy a boldogsághoz most már neki kevesebb
köze van, mintha mindig atyja mellett maradt volna. Úgy van átn
ez minden bűnössel. Az eltékozolt élet boldogságát sohasem le
het teljesen visszaszerezni. Csak az lehet igazán boldog, aki ár
tatlanságát megőrizte. S nem ismerte meg ? — A bűnt.
III. összefoglalás és elmélyítés. A vázlatban felsorolt emlé
keztető pontok segítségével (Lásd a tárgyalás fejezetben!) clmon
datom a példázatot.
Nagy a világ, gyermekeim. De nagy benne a bűn is. Mi a
jutalma az igaznak itt a földön ? — A békesség. — Nyugodt a
leikiismerete. Ez a nyugodt, boldog élet a siron túl is folytató
dik_— A mennyországban. — A bűnös ember azonban elveszti
lelke nyugalmát. Csak mikor szerzi meg újból a békességet? —
Ha megtér. — Az evangeliom szerint mit igér Isten a megtérő
bűnösnek ? — Bűnbocsánatot. — De azért mégis azok a legbol
dogabbak, akik nem vétkeznek soha. A példázat szerint kicsoda
a tékozló fiú ? —• A bűnös ember. — Ki a hazatérő fiú ? — A
megtért bűnös.
Vers:
Ha elfáradsz a világban:
Gyere haza megpihenni,
Az öreg fák árnyékában
Szép időkre emlékezni. (Pósa L.)
Szenlirási idézet: Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az
Ur, hogy megbocsássa azokat és megtisztítson minket minden ha
misságtól. (I. Ján. 1, 9.)
Ének: Maradj meg kegyelmeddel. (Dunánt. Énekesk. 290.
Ismétlésül.)

Tolnai P á l

Példázat a királyi menyegzőről.
Máté 22, 1-14.
1.
Előkészítés. Gyermekek! Földrajzi tanulástok alapján me
lyik országot ismeritek legjobban ? — Magyarországot. — Ezen
kívül hallottatok más országokról is. Különösen sokszor emleget-
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tűk a szomszédainkat. — Az oláhokat, cseheket, szerbeket,
oszfrákokat. — Nagyot vétettek ellenünk. — Megcsonkították a
mi szép hazánkat. — Beszéltünk a mi jó barátainkról is. — Az
olaszokró', angolokról. — E népek hazáját földi országoknak ne
vezzük, amelyeknek lakosai különböző nyelven beszélnek, külön
böző foglalkozást űznek s külön uralkodók alatt élnek. Hogy ne
vezzük azt az embert, aki egy-egy ország fölött uralkodik ? —
Királynak.
Ä mostani vallásórán szintén egy országról fogunk tanulni.
Ez azonban nem földi ország... — A mennyek országa. — Jól
mondod, mert valóban a mennyek országáról lesz szó, vagyis
arról az országról, melyet a mi mennyei Atyánk az Ő Fia, a
Jézus Krisztus által alapított e földön. Ezzel az országgal Jézus
Krisztus ismertet meg bennünket az Ő tanításai és példázatai ál
tal. Ennek ismeretére tanít minket a „királyi menyegzőről“ szóló
példázat is.
Isten, a mi mennyei Atyánk végtelen szeretettel van irántunk.
Gondoskodik rólunk. — Minden szükséges jóval ellát bennünket.
— Hogyan kérjük ezeket a Miatyánkban? — A mi mindennapi
kenyerünket add meg nekünk ma. — És Isten megadja nekünk
mindazt, amit Tőle kérünk. Pedig nincs rá érdemünk. — Szeré
téiből ad, — Szeretetből gondoskodik a mi testi, különösen lelki
szükségleteinkről. Irántunk és az egész viláq iránt való szeretete
indította Őt arra, hoau az Ő egyszülött Fiát adja e világnak,
hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örökéletet
nyerjen. A Jézusban nyújtott mennyei kincsek (ajándékok) áltel az
ember az örökélet ajándékában részesül. Királyi ajándék az, mert
értéke örök. S éppen ezért minden egyébb értéket felülmúl.
A Jézus Krisztus által alapított mennyek országában ilyen
örökértékü adományban részesül az, aki azt méltóképpen el
fogadja.
II. Tárgyalás. 1. A történet elbeszélése. A királyi menyegző
ről szóló példázat szerint a mennyeknek országa hasonló a ki
rályhoz, aki a fia számára menyegzőt tartott. Midőn a javaknak
nagy bőségét elkészíttette a lakomához, elküldte szolgáit, hogy
hívják el a hivatalosakat a mennyegzőre. A szolgák engedelmesv kedtek a parancsnak, de a meghívottak nem akartak elmenni.
Az eredménytelen hívás után más szolgákat küld a király a hi
vatalosakhoz ezzel az üzenettel: „íme, ebédemet elkészíttettem,
tulkaim és hizlalt állataim levágva vannak és kész minden; jertek el a menyegzőre.,, De azok előbbre valónak tartották a saját
szántóföldjüket, kereskedésüket és egyéb dolgaikat s ügyet sem
vetettek a királyi meghívásra. Mások pedig megfogták és meg
ölték a király szolgáit, amiért háborgatni mértén őket nyugal
mukban. A királlyal való szembehelyezkedés s akaratának sem
mibevevése nem maradt büntetés nélkül. A király, amint tudomást_szerzstt a gonoszságról, elküldte hadait a gyilkosok közé,
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hogy megbüntesse őket. Halállal lakoltak a bűnösök s városaikat
pedig elpusztították.
A büntetés végrehajtása után elküldte a király szolgáit a
keresztútakra azzal a megbízással, hogy akiket csak találnak,
hivják be a menyegzőbe, A szolgák teljesítették uroknak paran
csát. S összegyűjtöttek mindenféle embert, jókat s rosszakat egy
aránt „és a menyegző megtelt vendégekkel.“
Ekkor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket.
Csodálatos pillanat!— A szemek mind rajta csüngtek. Volt azon
ban egy ember a vendégek között, aki egészen kivált a többiek
közül az által, hogy nem öltötte magára a menyegzői ruhát. A
király megszólította: „Barátom, mi módon jöttél ide, holott nin
csen menyegzői ruhád?“ De az hallgatott. Ekkor kiadta a király
a parancsot, hogy kötözzék meg neki a kezeit és lábait s ves
sék ki a külső sötétségre, ahol gyötrődnie kell, mert gőgösen,
minden alázat és tisztelet nélkül lépte át a király küszöbét.
2. A példázat elemzése. Csodálatos egy történet ez, gyer
mekeim !_Régi történet bár, de mintha még napjainkban is
gyakran megismétlődnék?_Arra a nagy lakomára hivatalosak
vagyunk mindnyájan. Talán sejtitek is már, hogy mit kell a
mennyegzói lakoma alatt értenünk ?__. — Igen mennyországot.
— A mennyek országának hatalmas Ura s királya? — R jó
Isten. — Úgy van_Isten az— Rz ég és föld Ura, akié „a föld
és annak teljessége.“ Fia pedig?... — Az Ur Jézus Krisztus...
— Rz első királyi szolgák a próféták voltak, akik hivő és er
kölcsös életre tanították a zsidó népet. Hívogatták őket vala
hová?_ — Isten országába. — Izrael népe volt tehát ebbe az
országba első sorban hivatalos. Isten ugyanis Izrael népét vá
lasztotta ki országa számára. R próféták által előkészítette és
elhívta őket a Fia által megalapítandó országba. Ők azonban,
mint az ószövetségi történetekből tanultátok és tudjátok, nem
mindig hallgattak a próféták szavára. Gondoljatok csak a Sinai
hegy alatt történtekre!— — Az aranyborjút imádták. — Izrael
egész élete azt mutatja, hogy sokszor engedetlen voit a nép
Isten iránt. A mai példázatunk szerint nem akartak elmenni... —
Ä menyegzőre. — A mennyország követe igy prédikált Judea
pusztájában: „Térjetek meg, mert elközelitett a mennyeknek or
szága“ Ki volt ez a követ? — Keresztelő János. — Mi lett a
sorsa? — Megölték, meggyilkolták. — A mennyek országának
alapitó Urát sem kímélték meg. Gondoljunk csak a Golgotára!
— Az Ur Jézust keresztre feszítették. — Az apostolokat is ül
dözték, sőt némelyeket közülök meg is ölték. (István, lakab, Pé
ter stb.) Ezzel kihívták maguk ellen Istennek Ítéletét. (Jeruzsálem
Kr. után 70-ben lerombottatott stb.)
Mivel Izrael népe visszautasította Istennek kegyelmét s nem
fogadta be Krisztus evangeliomát, más vendégeket hívtak a szol
gák uroknak parancsára a keresztutakról. Vagyis meghívta Isten
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az Ó országába a pogányokat. Vájjon ezek hallgattak-e a hivó
szóra ? — Hallgattak és cl is mentek. — A hivatalosak megve
tették az isteni kegyelmet s nem lehettek a mennyország ven
dégei, azért hit helyettük_ — A pogányok lettek vendégek.
Egy szolga menyegzői ruha nélkül lépett a király elé. Gő
gös volt, elbizakodott. Azt hitte, hogy egyedül a maga érdemeire
támaszkodva is bejuthat Isten országába. Azonban megjárta... —
Kivittek onnét. — Van közbenjárónk_— Az Ur Jézus. — Jézus
érdeméért részesülünk Istennél kegyelemben. Nélküle nem állhat
senki sern Istennek szent szine elé. Jézus megmondotta: „Senki
sem mehet az Atyához, hanem csak énáltalam.“ Az Isten orszá
gának minden ember hivatalos tagja. Ti is azok vagytok. Már
születéstekkor meghivattatok, amikor nevet is kaptatok egy ünne
pélyes szertartás alkalmával. — Amikor megkereszteltek bennün
ket. — Az írás szerint „sokun vannak a hivatalosak, de kevesen a
választottak.• — Kik vájjon a választottak?_ Kik juthatna« be
a mennyeknek országába ? — Az igazak. — A jók. — Jól mond
játok. Ehhez én még azt is hozzáteszem, hogy azok jutnak oda
be, aki« hű tanítványai maradnak életük végéig Jézusnak.
III. Összefoglalás és elmélyítés. A példázat szerint kihez ha
sonló a mennyeknek országa ? — A királyhoz, aki a fia számára
menyegzőt készített. — Kik lehetnek a mennyek országának tag
jai? — A hivők. — Igen, akik hisznek a Jézus Krisztusban. A
mennyei király szolgái most is hivnak mindenkit. Szolgái az igehirdetók. Aki engedelmeskedik s hallgat a hivó szóra, az tagja
lesz... — Isten országának. — Jutalma? — Az örökélet. — S
mi történik azokkal, akik a mennyek országába való meghívást
visszautasítják és Jézus Krisztusban nem hisznek ? — Elkárhoznak. — Uny járnak, mint az az ember, aki menyegzői ruha nélkül
lépett a k'raly elé. — Kivetik a külső sötétségre. — örökös szen
vedés lesz a büntetésük.
Minden kész mindenki számára, ami az üdvösséghez, az
örökélet elnyeréséhez szükséges, csak alázatos, Isten kegyelmét
szomjazó szivre van szükség, amely hittel és örömmel követi
Isten hivó szavát.
Seentirási idézel: Én vagyok az út, az igazság és az élet.
(János 14, 6.)
Ének:
Keressétek serénységgel
Az Istennek országát . . .
(Dunánt Énekesk. 436, 1.)

Jancsó András.
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Az irgalmatlan szolgáról.
Előkészítés: Mit szólnátok hozzá, gyerekek, ha valaki a paj
tásaitok közül az utcán elkezdene csúfolni titeket és a nyelvét
öltögetné rátok ? — Haragudnék érte. — Úgy tennék, mintha
nem is hallanám és mennék tovább hazafelé. — Tegyük fel,
gyerekek, hogy nem haragudnátok mag csufolódó pajtástokra,
hanem később elkezdenétek vele szépen játszani, sőt még az
ozsonnára kapott almát is megosztanátok vele. Mit csinálnátok,
ha ez a pajtástok holnap újra elkezdene csúfolni titeket? Tud
nátok-e újra mogbocsátani és eljátszani vele ? — Én igen.
— Én nem. — Mikor nehezebb megbocsátani, ha csak egyszer
csúfolt titeket valaki, vagy ha másodszor is megteszi ezt? —
Másodszor már nehezebb. — Hátha holnapután az a pajtásotok
maga mellé gyűjtene egy csomó gyereket és együtt csúfolnának
utcahosszatt, volna-e valaki közietek, aki még akkor is
könnyen meg tudna bocsátani és egy cseppet sem lenne mérges
érte ? Ugy-e, már alig akadna olyan ? Hát még milyen nehéz
lenne a negyedik, ötödik, hatodik, sőt hetedik napon megtenni
azt, hogy ne haragudjunk a csúfolódásért. Mit gondoltok, Jézus
kivánná-e azt tőlünk, hogy még heiedszer se haragudjunk arra,
aki nemcsak kicsúfol bennünket, hanem még a többi gyerekeket
is arra biztatja, hogy gúnyolódjanak rajtunk? — Látiálok. ezt
nem tudta megmondani Jézusnak egyik tanítványa se, Péter sem.
Azt kérdezte Jézustól, hogy kötelességünk-e hétszer megbocsá
tani annak, aki vétkezik ellenünk. Jézus azt felelte, hogy meg
kell bocsátani nemcsak hétszer, hanem hetvenhétszer is. Azt
akarta ezzel mondani, hogy mindig meg kell bocsátani. Péter el
csodálkozott ezen. Talán még a fejét is megcsóválta. Miért?
Azt gondolta, hogy ezt nem lehet megtenni. — Úgy van. Meg
azt sem értette, hogy hogyan kívánhatja a jó Isten az emberek
től, hogy annyiszor megbocsássanak annak, aki rosszul bá
nik velük.
Célkitűzés: Mikor Jézus látta, hogy Péter mennyire nem
érti a dolgot, megmagyarázta neki. De mit gondoltok, hogyan?
— Példázatot mondott. — Úgy van. — Figyeljetek csak ide, el
mondom, milyen példázattal magyarázta meg Jézus azt, hogy
nekünk mindig meg kell bocsátani azoknak, akik vétkeztek
ellenünk.
A példázat elbeszélése:
Volt egyszer egy nagyon gazdag és nagyon hatalmas ki
rály. Akkora volt a gazdagsága, hogy szinte meg se lehetett
számolni tömérdek kincsét. Volt néki nagyon sok szolgája is.
Ezeknek a szolgáknak kellett vigyázni a király kincseire, ezek
nek kellett kezelni a király sok-sok pénzét, amiből a király vá
rosokat, utakat, öntözőcsatornákat építtetett és ezeknek kellett
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kiosztani azt a pénzt is, amivel a király a szegényeket segítette.
A király nagyon jószivü volt. Azt akarta, hogy az ö országában
minden ember boldog és megelégedett legyen.
Egyszer a király észrevette, hogy bár ó mindig azon volt,
hogy minden alattvalójának jó dolga legyen, mégis nagyon sok
nyomorult és éhező ember van országában. Megtudta, hogy ez
azért van, mert a szolgái nem úgy segítik a szegényeket, aho
gyan ő megparancsolta, hanem nagyon sok pénzt megtartanak
maguknak és azt elköltik a maguk kényelmére. Hallott arról is,
hogy a szolgái a kincstárból sok kincset elpazaroltak, azon ma
guknak építtettek pompás palotákat és azokban a palotákban
nagy mulatságokat rendeztek, szórták és pocsékolták a király
pénzét. A király először nem akarta elhinni, amit szolgáiról hal
lott, mert nagyon jó volt és szolgáit is olyan jónak tartotta, de
mikor látta, hogy igaz lehet az, amit neki titokban szegény em
berek a fülébe súgtak, akkor előhívatta hatalmas és előkelő szol
gáit és megparancsolta nekik, hogy számoljanak el a gondjukra
bízott kincsekkel.
Olt ült a király aranyos trónusán és egymásután vezették
eléje a szolgákat, akiknek el kellett számolni a király pénzéről.
Volt o’yan, aki nyugodtan jött és mosolyogva távozott, mert a
király mindent rendben talált nála és ezért dicséretet is kapott a
királytól. Volt olyan, akit a király keményen megdorgált, mert ki
derült, hogy nem úgy bánt a király pénzével, ahogyan kellett
volna. A király emberei, akik a trónteremben állottak, mind igen
komolyak voltak, mert érezték, hogy most nagyon komoly dolog
történik.
Most újra egy szolgát vezetnek a király elé. Ez a szolga
volt a legfényesebben öltözött a király szolgái között. Gőgös és
büszke ember volt, aki mindig lenézte a többi embereket és ma
gát tartotta a legkülönbnek közöttük. Most sápadtan és remegve
jön fényes ruhájában. Halálos csend ül a termen, amikor a szá
molást végzó szolgák ajkán elhangzik a vád: „Ez az ember
10.000 talentummal tartozik 1“ Az elszörnyedés moraja fut végig
az emberek között: 10.000 tálentum!
Gyerekek, ez óriási összeg! Egy tálenium kb. 200.000 P.
Az egész tehát kb. 2.000,000.000 pengőnek felel meg. Nagy vá
rosokat lehetne ennyi pénzért felépíteni.
A király emberei megrémültén állanak. Mit fog a király ez
zel a szolgával csinálni? Elpazarolt szinte mérhetetlen gazdag
ságot. Visszafizetni sohasem lesz képes. A királyt megkárosította,
visszaélt jóságával és nyomorúságba döntött sok szegény embert,
akiket kizsarolt és becsapott, hogy a király pénzét a saját eszte
len szórakozásaira költhesse. Csak rettenetes lehet a büntetés!
Bizonyosan átadja majd a király a hóhéroknak, hogy kínozzák
meg kegyetlenül, keresztre feszitteti majd, vagy máglyán éget4
tett meg.
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Csakugyan, a király sötét, haragvó tekintete után ítélve, néni
várhat a bűnös semmi elnézést. A király hangja remeg a felhá
borodástól, amikor megparancsolja szolgáinak, hogy adják el ezt
a szolgát rabszolgának, adják el mindenét, amije csak van, adják
el feleségét, sót a gyermekeit is. Ha fizetni nem tudnak, hát leg
alább bűnhődjenek 1
A szolga sírva veti magát a király lába elé: „Könyörülj
rajtam! Csak most az egyszer bocsáss meg és ne haragudj rám!
Én mindent meg fogok néked fizetni 1“
Az emberek mosolyognak. Nevetségesnek tűnik fel előttük,
hogy a szolga azt Ígéri, hogy mindent megfizet. Ennek a szol
gának elment az esze a félelemtől, vagy azt hiszi, hogy a király
nak nincs elég esze kiszámítani, hogy a pénzét ez az ember
visszafizetni sohasem tudja. Ha száz vagy ezer esztendeig élne
is és minden évben sok millió pengőt tudna is fizetni a királynak,
amit képtelen lesz megtenni, még akkor sem volna képes adós
ságát törleszteni, még akkor is adósa maradna a királynak. Bizony,
az nevetni való, hogy ez a szolga azt Ígéri, hogy mindent meg
fizet a királynak.
De a király, hallva a szolga kétségbeesett rimánkodását,
most már nem az Ígéret képtelenségére, hanem a szolga
nyomorúságára gondol. Jó szive feledteti vele, hogy milyen go
noszul viselte magát ez az ember, mielőtt idekerült, csak arra
néz, hogy hogyan sir és hogyan könyörög mostan nagy bajában.
Megsajnálja a lába előtt fetrengó szolgát és elengedi néki mind
az adósságát.
Micsoda óriási teher szakadt le egyszerre a szolga válláról!
Előkelő királyi szolgából lehetett volna nyomorult rabszolga, aki
nek örökös kínszenvedés az élete, ha a király nem könyörül rajta.
Úgy érezte magát, mint akit egy mély szakadékba akarnak leta
szítani, hogy ott nyomorultul elpusztuljon és most egyszerre sza
badon engedik, hogy örüljön és éljen. Még jobb dolga van, mint
azelőtt, mert eddig folyton attól kellett rettegnie, hogy mi lesz,
ha a király számadásra hívja és ez a rettegés kínossá tette a
nappalait, gyótrelmessé az éjszakáit, most pedig nem kell már
félnie senkitől és semmitől, mert a király megbocsátott néki.
Mit gondoltok, hogyan folytatódik tovább a történet? Bizo
nyosan azt, hogy a szolga, aki eddig gonosz ember volt, most,
hogy a király megbocsátott néki, megtér és jó ember lesz belőle.
Bizony, joggal várhatjuk tőle, hogy ezután igyekszik majd hűsé
gesen szolgálni a királyt és amilyen jó volt őhozzá a királya,
olyan jó lesz ó is az emberekhez.
De nézzük csak, mi történik, amikor elhagyja a király pa
lotáját.
Amint kilép a kapun, jön vele szemben a királynak egy
másik szolgája. Ennek a szolgának látszik a ruháján is, hogy
szegényebb ember, mint az, akinek a király megbocsátott. Nagy

27á

Családja volt és sokszor okozott néki nehéz gondot, hogy hogyan
szerezzen ruhát és cipőt a gyermekeinek. Egyszer, amikor ismét
nagyon megszorult pénz dolgában és már azt sem tudta, hogy
honnan vegyen ennivalót a családjának, elment a királynak ehhez
a tekintélyes szolgájához és kért tőle kölcsön száz dénárt, (alig
többet száz pengőnél). Megígérte, hogy a kölcsönt nemsokára
vissza fogja fizetni pontosan. Ám eljött a visszafizetésre kitűzött
idő és a szegény szolgának nem volt pénze. Tudta, hogy a má
sik királyi szolga kegyetlen és szívtelen ember és azért nagyon
félt tőle, kerülte még a vele való találkozást is. Most is szerette
volna elkerülni, de olyan hirtelen bukkant ki a palota kapuján,
hogy már nem volt ideje rá.
Amitől félt, bekövetkezett. Szolgatársa egyszerre megfeled
kezett arról, hogy mi történt vele nem sokkal előbb a királyi
palotában, hogy hogyan könyörült meg rajta a király, megfeled
kezett arról is, hogy ha ez meg nem történik, akkor ót most
bilincsbe verve vinnék a tömlöcbe. Megpillantja adós szolgatár
sát és durva lelkét egszerre irtózatos düh fogja el; „Ez az em
ber adós és nem fizet!“ Mint a vadállat, úgy rohant a szerencsétlen
emberre. Torkon ragadja, földre teperi, fojtogatja és üti, ahol
csak éri. Dühtől rekedt hangon ordítja: „Fizesd meg, amivel
tartozol 1“ A szegény ember sir, könyörög: „Csak egy kevés
ideig várj még! Mindent meg fogok fizetni! Könyörülj rajtam!“
De hiába minden kérés és könyörgés. A szívtelen királyi szolga
tömlöcbe záratja, hogy ott maradjon mindaddig, mig csak meg
nem fizeti mindazt, amivel tartozott. A szegény szolga felesége
és gyermekei hiába várták haza az édesapát éjszakára. Sötét
börtön mélyén csörgött rajta a bilincs.
Látták ezt a csúnya jelenetet a király többi szolgái is. Úgy
ősszeszorúlt a szivük a fájdalamtól. Sajnálták a szegény szolgát
és különösen bántotta őket az, hogy olyan ember miatt került
börtönbe, aki sokkal jobban megérdemelte volna, hogy odakerül
jön, mert sokkal többel tartozott és csak azért kerülte el a bör
tönt, mert a király megbocsátott neki. Még könnyezett is egyik
másik, annyira fájt nékik ez az embertelenség. Segíteni nem tud
tak, mert a törvény szerint igaza volt a szívtelen szolgának:
Aki tartozik, az fizessen! Elmentek hát és elpanaszolták a dol
got a királynak. A jó király, éppen ezért, mert a szive jó volt
és nagyon sajnálta a szerencsétlen embereket, iszonyú haragra
lobbant. Tüstént maga elé hivatta a gonosz szolgát, szeme vil
lámokat szórt és mennydörgő hangon kiáltotta: „Gonosz szolga,
minden adósságodat elengedtem mert könyörögtél nékem. Nem
kellett volna-e néked is könyörülnöd a szolgatársadon, miképpen
én könyörültem terajtad? Hóhérok, vigyétek! A tömlöcbe vele!
Ott fog maradni, mig meg nem fizet mindent, amivel tartozik s
ha nem tudja, hát ott marad örökké!“
Eddig tart Jézus példázata. A példázathoz Jézus még a
18
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következő magyarázatot csatolta: „Eképpen cselekszik az en
mennyei atyám is tiveletek, ha meg nem bocsátja kiki az ő ember
társának ellene való vétkét “
Tárgyalás: Kiről szól Jézus példázata ? — Egy királyról és
a király szolgáiról. — Kicsoda lehet az a király, aki olyan na
gyon gazdag és nagyon jó ? — Csakis a jó Isten lehet. — Kik
lehetnek vájjon a királynak a szolgái ? — Az emberek. — A vi
lág teremtésével kapcsolatban tanultuk, hogy amikor Isten az
embert megteremtette, azt akarta, hogy uralkodjék az egész föl
dön, de szolgáljon Istennek. Milyen volt a király szive ? — Jó.
— Mint kinek a szive ? — Istené. — Milyenek voltak a szol
gái? — Rosszak, mint az emberek,
Mikor a király számot vetett szolgáival, hoztak eléje egyet,
aki mennyivel tartozott ? — Nagyon sok pénzzel. — Bizony na
gyon sokkal, 10.000 tálentummal, körülbelül 2.000,000,000 pen
gővel. Hogy milyen óriási szám ez, azt gondolhatjátok abból,
hogyha 2.000,000,000-ig akarnánk számolni, kb. 40 esztendeig
kellene számolni éjjel-nappai egyfolytában. Ennyi pénzért mit le
hetne csináltatni ? — Nagy várost lehetne felépiítetni. Egy vá
rosban pedig sok minden van : templomok, paloták és a házak
ban is sok drága, értékes dolog.
Ki ez az adós szolga 1 — Az ember. — De Pálnak Pis
tára kell itt gondolnia ? — Nem. — Mindenki gondoljon magára.
— Az adós szolga én vagyok. — Miért tartozunk Istennek? —
Mert rosszak vagyunk. — Megtudjuk-e valaha fizetni Istennek
a tartozásunkat? — Soha sem. — Amint az adós szolga nem
tudta volna soha sem megfizetni tartozását, úgy nem tudnánk mi
sem, mert a mi bűneink is olyan mérhetetlen nagyok. Az ének is
ezt mondja: „Bűneim árja, mint tenger, hullámaival elfödött.“
Ezért csak mikor juthatunk be a mennyországba? — Ha Isten
megbocsát nekünk. — Az adós szolga tömlöcbe került volna,
ha a király meg nem bocsát néki, mi pedig hova kerülhetnénk ?
— A pokolba.
A gonosz szolgának megbocsátott a király, de a gonosz
szolga ? — Nem bocsátott meg szolgatársának. — Pedig az csak
mennyivel tartozott? — 100 dénárral. — Mennyi is az a 100
dénár? — Alig több 1000N pengőnél. — Körülbelül 110 pengő.
Mennyivel kevesebb ez a 10.000 tálentumnál, a 2.000,000,000
pengőnél 1_ Ha hosszúságban akarnánk a különbséget kifejezni,
akkor azt mondhatnánk, hogy amivel a szolga tartozott a király
nak, az olyan nagy távolság, mint ide X város (200 km.), ami
vel a szolgának tartozott az 6 szolgatársa, az pedig csak 1 cm.
Ha súlyban beszélnénk, akkor azt mondhatnánk, hogy a szolga
tartozása olyan nehéz, mint 20 búzával jól megrakott szekér,
(100 q) szolgatársának tartozása pedig csak olyan nehéz, mint
egy pille (1 kg.). Ha 100 pengőt egyenként akarnánk megolvasni,
ügyes ember ezt egy perc alatt elvégezhetné. 2.000,000,000 P,
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fíiegolvasása pedig 40 évig tartana. Számításba jöhet-e 100 dé
nár a 10.000 talentum mellett? — Nem, semmiesetre sem. Mégis
a szolga mit csinált ? — Börtönbe csukatta a szolgalársát. —
Ki érdemelte volna meg jobban a börtönt ? — Aki sokkal tar
tozott. — Oda is került. Mikor? — Amikor a királg megtudta,
hogy szolgatársát börtönbe csukatta.
Lehetséges-e, hogy az emberek jobban bántsanak engem;
mint ahogyan én megbántottam az Istent? — Nem. — Az a sok
rossz, amit Isten ellen elkövettem, mekkora? Mintha mivel tar
toznék Istennek ? — 10.000 talentummal. — Ha az emberek na
gyon rosszul bánnának velem, csúfolnának, vernének, nyomórgatnának, az mégis csak mekkora bűn volna az Isten iránt el*
követett bűneimmel szemben ? — Mintha csak mennyivel tartoz
nának nekem? — 100 dénárral, — A kettőt egy napon még —
említeni sem lehet. Olyan nagy a külömbség közöttük!
Ha Isten nekünk 10.000 talentumot elengedett, szabad-e akkor
nekünk 100 dénárt követelni embertársainktól ? — Nem szabad.
— Mit nem szabad tehát csinálni, ha hetvenhétszer is kicsú
folnak bennünket? — Nem szabad haragudni. — Hanem mit
kell csinálni ? — Meg kell bocsátani. — Miért kívánhatja a jó
Isten, hogy mi megbocsássunk az ellenünk vétkezőknek ? —
Azért, mert ő is megbocsát nekünk. — Mit érdemel az, aki nem
bocsát meg az ellene vétkezőknek ? — Hogy a jó Isten se bo
csásson meg néki.
Milyen a meg nem bocsátó ember? 1. Először is nagyon
csúnya. Milyen volt a gonosz szolga, mikor a szolgatársára ron
tott? — Mint egy vad. 2. Azután kegyetlen, szívtelen is. Amikor
a gonosz szolgának a szegény szolgatársa könyörgött, mit tett
volna mindenki, akinek szive van ? — Megszánta volna. 3. Igaz
ságtalan. Miért volt igazságtalan a gonosz szolga ? — Mert ha
néki megbocsátottak, néki is meg kellett volna bocsátani. 4. Végül
ostoba. A gonosz szolga mire gondolt esztelenségében ? — Hogy
majd megmondják — s a király megbünteti érte. — Azért ha
haragudni akarnánk arra, aki bánt, jussunk eszünkbe.,. — Hogy
a jó Isten a pokolra küld, ha nem bocsátunk meg embertársunknak*
Mit imádkozunk a megbocsátásról a Miatyánkban? — És
bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azok
nak, akik ellenünk vétkeztek.

Bélák János
hitoktató-lelkéss.

A gazdag és a Lázár.
(Lukács ev. 16. r. 19—31.)
A gazdag és a Lázár története olyan gazdag és olyen sú
lyos erkölcsi kérdések magvát rejti magában, hogy a legtöbb
nevelő csak a szociális oldaláról szokta felfogni és tanítani. Ma
is *
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gában foglalja egyházunk alapveló tanítását: a hit által való meg*
igazulást; teljesen ellentmond a tisztítótűzről vallott tanításnak s a
mise érthetetlenségével szemben megköveteli Isten igéjének hir
detését és hallgatását a 29. és 31. versben. Énnek a példázatnak
tanításánál tehát ezeket az elengedhetetlen szempontokat a bizo
nyításnak biblikus erejével, saját hitűnknek meleg szeretetével kell
belerögziteni a gyermek leikébe.
Sok tankönyv kihagyja azt a fontos részt, mikor Ábrahám
kijelenti, hogy sem a pokolból a mennyországba, sem a menny
országból a pokolba senki át nem mehet. Valósággal bele kell
szuggerálni a gyermekbe, hogy lelkűnk üdvössége már ezen a
földön eldőlt: hiábavaló, kidobott pénz tehát a szép temetés,
felesleges a drága engesztelő mise.
Itt különös tekintettel keli lennünk azokra a gyermekekre,
kiknek esetleg másvallású testvéreik vannak. Hogy a gyermekek
a tanitás után ne gondolhassák, hogy ezek a hitvcdelmi állítások
talán kitalált dolgok, magából a Bibliából olvastassuk fel a tör
ténetet s minden állításunkat igazoltassuk a megfelelő verssel.
Vigyáznunk kell még arra, hogy a gyermek arra a vesze
delmes gondolatvágányra ne tévedjen, hogy minden gazdag a po
kolba, minden szegény a mennyországba jut. írjuk fel a táblára,
hogy Lázár = Eliézer, ami magyarul annyit jelent: Isten az én
erősségem! A gazdag vagyonában, Lázár az Istenben bízott,
azért került a gazdag a pokolba, Lázár pedig a mennyországba.
A pokol és a mennyország fogalmát se borzalmasnak, se
tündériesnek ne igyekezzünk festeni, mert nem az a célunk, hogy
tiszavirágéletü, naiv hitet tápláljunk a gyermekek lelkében, hanem
mondjuk meg őszintén, hogy Jézus alkalmazkodott a korabeli
zsidóság vallásos felfogásához, azért beszélt pokolról, vagyis
kárhozatról, tűzről, azaz bűneink büntetetésének gyötrelmeiről s
Ábrahám kebeléről, vagyis Istenben üdvözűlt lelkek boldog
ságáról.
Igen hasznosan érvényesíthetjük azt a megkapó ellentétet,
ami a dúsan vigadozó, bíborban büszkélkedő, egészséges gaz
dag és a morzsákkal is megelégedni kívánó, toprongyos, nyava
lyás koldus között van. Az ellentét szembeállítása után azonban
feltétlenül rá kell térnünk arra, hogy nem minden koldus és nem
minden gazdag ilyen. Bizonyos az, hogy sokan vannak a szegény
gazdagok és a gazdag szegények. A szegény gazdag az, aki
csak a vagyonának örül, magára ráköltené a világ kincsét is,
önmagával szemben pazarló, másokkal szemben zsugori. A gaz
dag szegény az, aki az Istenben bízik s meg tud elégedni a
maga morzsájával. A szegény gazdag mindig tehetetlen, a gaz
dag szegény betegségben, nyomorban is megelégedett. Tanuljunk
a gazdag szomorú sorsából irgalmasságot, a szegénytől pedig
sorsunknak türelmes elviselését.
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A) Vázlat.
I. Előkészítés. Hangulatkeltés. A gyermek élményeiből és
mesékből. (Koldus, király, kunyhó, palota.) 2. Kapcsolat az ir
galmas gazdag király és az irgalmatlan adós szolga történetével.
3. Célkitűzés. Ebben az életben dől el, hogy milyen lesz sor
sunk a másvilágon. Látjuk ezt a következő történetből.
II. Tárgyalás. A példázat elmondása. 1. Halál előtt: a) a
gazdag, b) Lázár. 2. Halál után: a) a szegény gazdag, b) a gaz
dag szegény. 3. A gazdag bűnhedése. 4. R gazdag első kérése
s Isten első felelete. 5. R gazdag második kérése s Isten máso
dik felelete. 6. R gazdag harmadik kérése s Isten harmadik
felelete.
III. Begyakorlás. 1. Ahol a ti kincsetek, ott van a ti szi
vetek ! 2. Hogyan juthatnánk Lázár helyére ? 3. Tanulság, a) Sze
génynek, gazdagnak legnagyobb kincse: a hit! b) Ének: Test
véreim javáért... (D. É. 446. 1—2. vers.)
B) A tanítás.
1. Előkészítés. 1. Kapcsolat. R múltkor tanultunk egy szol
gáról és királyról. Emlékeztek arra a szolgára, aki börtönbe ke
rült? Ki volt az az ember? — Az irgalmatlan szolga. — Miért
zárták börtönbe? — Mert nem engedte el felebarátjának kicsiny
adósságát. — Ki záratta börtönbe? — A király. — Hogyan
merte bezáratni ? — Mert adósa volt. — Azért záratta börtönbe,
mert adósa volt ? — Azért, mert hálátlan volt. — Kivel szemben
volt hálátlan? — A királlyal szemben. — Miért? — Mert a ki
rály neki elengedte nagy adósságát, ő pedig nem engedte el fe
lebarátjának kicsi adósságát. — Milyen ember volt ez a gazdag
király ? — Jószivű, irgalmas. Milyen ember volt az adós szolga?
— Szívtelen, irgalmatlan.
Látjátok, a múltkor a jószivü, gazdag királyról tanultunk és
a szívtelen, adós szolgáról, ma pedig egy szívtelen gazdag em
berről és egy szegény, de jóságos koldusról tanulunk.
2. Hangulatkeltés. Láttatok-e már gyermekek egy nyomorék
koldust? — Láttunk. — Milyen volt a ruhája? — Rongyos. —
Milyen volt a cipője ? — Nem is volt neki és úgy didergett me
zítláb. — Vo’t-e jó meleg kabátja ? — Nem volt. — Megsajnáltátok-e? — Igen. — Adtatok-e néki valamit? — Adtunk. — Ki
fizeti azt vissza, amit adtatok? — A jó Isten? — Hogyan kö
szönte meg a koldus ? — Az Isten fizesse meg ? — örülök
gyermekek, hogy ti már segítettetek ilyen szegény kolduson, de
hát mit gondoltok, miért maradt az mégis koldus? — Mert nem
mindenki segít rajta. — Mi lesz az olyan emberrel, aki nem se
gít a felebarátján? — Az Isten megbünteti. — Hol, mikor bün
teti meg? — Itt a földön, vagy a halál után!
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5.
Célkitűzés. Én tudok gyermekek olyan szép történetet,
hogy mennyire szerette volna jóvátenni a szívtelen gazdag ember
azt a bánét, hogy ezen a földön olyan könyörtelen volt, de a
másvilágon azt a feleletet kapta, hogy már minden késő. Azt is
megtanuljuk ebből a történetből: hogyan lett a gazdagból szegény,
a szegényből pedig gazdag? Ugy-e ti is szeretnétek meggazda
godni? — Igen. Akkor el is mondom.
II. Tárgyalás. A példásat színes elmondása:
Egyszer volt egy igen gazdag ember. Olyan volt a háza,
mint egy tündérpalota. Csupa márvány volt még a lépcső is. Arany,
meg ezüst csillogott mindenhol a szobákban. De talán még ennél
is szebb volt annak a gazdag embernek a ruhája. Bíborba, selyembe
és bársonyba öltözött. Olyan cifra volt, mint egy büszke páva.
Gyémántgyűrűk csillogtak az ujján, annyi volt a pénze, hogy
akár könyökig vájkálhatott az aranyban. Semmi dolga som volt,
mert annyi volt a szolgája, hogy nem is győzött nekik parancsolni.
Hogy az unalom meg ne ölje, szüntelen nagy dáridókat csapott
gazdag barátaival. Ott tele ették, tele itták magukat, dorbézoltak
és részegeskedtek. A szomszédok alig tudtak aludni, mert a sok
nótaszó és kurjongatás áthallatszott.
Egy szegény koldus arra bicegett egyszer s mikor meghal
lotta a nagy éneklést, muzsikaszót, azt gondolta: Itt biztosan la
kodalom van. Leült szegény az utcaajtóba és várt türelemmel,
hátha neki is adnak egy darab kalácsot. Mikor egy-egy cifra
pompába öltözött embert látott a házból ki-bejárni, összekulcsolta
rimánkodva két kezét és igy könyörgött; Adjatok, adjatok, amit
Isten adott! De még látni se szerették ezt a szegény nyomoré
kot s a kutyákat biztatták titkon, kogy zavarják el onnan. Mikor
azonban a kutyák meglátták, hogy csupa seb ez a szegény te
hetetlen koldus, akkor egyszerre meghunnyászkodtak, barátságosan
csóválták a farkukat, odasompolyogtak hozzá, szaglászták s el
kezdték kezeit és lábait nyalogatni. Szegény koldus sok helyen
sebes volt és olyan jólesett neki, mikor a viszketős, sajgós helye
ken nyalogatták. Olyan megelégedett volt ez a szegény ember és
hálát adott az Istennek, ha valaki vele is törődik. Mikor az embe
rek látták, mennyire szeretik, ápolgatják a kutyák ezt a koldust,
azt mondogatták: Bizony, ezeknek a kutyáknak jobb szivük van,
mint a gazdájuknak.
Ez a szegény koldus azonban nem sokáig bírta a koplalást
és a nyomorúságot. Nemsokára meghalt. Nem is siratta meg senki,
a temetőbe sem kísérték ki, mert a szegény ember temetésére nem
igen szoktak elmenni, csak az a pár kutya szomorodott el, mikor
nem találták ott az öreg koldust, aki olyan sokszor megcirógatta
őket.
Hanem a gazdag sem mulatozhatott sokáig. A sok dinomdónom, az éjszakai mulatozás hamar a sírba vitte. Az egész falú
ott volt a temetésén, mert öt testvére és sok rokona volt. A gaz-
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dag embert pedig szívesen vállalja el mindenki rokonának, azért
mennek e! olyan sokan a temetésére.
Hanem ezzel nincs ám még vége a történetnek, mert csak
a földön van mindennek vége a halállal, Az ember élete, tudjuk,
hogy nem végződik ám a halállal, mert a mi halhatatlan lelkünk
tovább él. A gonosz, istentelen ember lelke örök kárhozatban, a
jó, istenfélő ember lelke pedig örök üdvösségben él tovább.
A gazdag ember lelke elkárhozott s úgy égette bűneinek a
kínja, mintha a pokolnak a tüzes lángjai égetnék a húsát. A
büszke gazdag a halála után nyomorúlt szegény lett.
Az a Lázár pedig, aki olyan nyomorúságban tengette életét,
elnyerte lelkének üdvösségét. Mivel a fö'dön Isten volt az erős
sége, a halál után Isten megoltalmazta lelkét a kárhozattól. Be
gyógyultak rettenetes sebei, elmúlt minden fájdalma és ott az
üdvözüitek seregében dicsérte angyalok karával együtt az Istent.
Abból a Lázárból, aki a földön olyan ágrólszakadt szegény volt,
a mennyországban végtelen boldog és gazdag ember lett.
És lássátok, — gyermekeim — az a gőgös, büszke és gaz
dag ember, aki szóba sem állt ezzel a nyomorúlt Lázárral, (ki
ott koldult palotájának ajtaja előtt), itt a másvilágon megszégye
nült, mert látta, hogy a szegény Lázárból boldog gazdag lett,
mert az övé lett a mennyország. Belőle pedig nyomorúságos szen
vedő lett, mert lelke pokolba, kárhozatba jutott_S most ez a
üszke gazdag, aki sohasem szorúlt a földön senkire, szánandó
koldus lett, mert elkezdett keservesen rimánkodni a mennyei ki
rálynak, hogy eressze le őhozzá, mert tüzel és lángol az egész
teste a kárhozat szenvedésétől és szeretné, ha Lázár vízzel hű
sítené kínjait. Csakhogy erre azt a lesújtó választ kapta, hogy
sem a pokolból a mennyországba, sem a mennyországból a po
kolba senki át nem mehet, mert, aki az életben csak a vagyonnak
és mulatozásnak élt, mint a gazdag, az menthetetlenül a kárhozat
helyére jut azonnal a halála után, aki pedig az Istenben bízott s
szegénységét is türelemmel viselte, mint a Lázár, annak a jó Is
ten megkegyelmez és lelkének nyugalmat, üdvösséget ad. Hiába
könyörgött tehát a gazdag, most már minden késő volt.
Ekkor a gazdag ismét könyörgésre fogta a dolgot s arra
kérte az égi Bírót, hogy legalább Lázár az ő öt testvéréhez me
hessen vissza a földre és figyelmeztesse őket: Tartsák meg Is
tennek parancsolatját, szeressék felebarátjukat s ne a vagyonban
gyönyörködjenek, hanem törődjenek a lelkűk sorsával. Csakhogy
— gyermekek — a mennyei király ezt a második kérését sem tellesitette a gazdagnak, mert hiszen Istennek a törvényét éppen
úgy ismerhette ez a gazdag ember is a Bibliából, meg a tem
plomból, mint az ő testvérei. Azzal bizony senki sem mentegetheti
magát, hogy én nem is ismerem az Isten törvényét, mert megta
nított az édesanyja mindenkit imádkozni, hiszen hányszor a lel
künkre kötötték, hogy szeressük az Istent és szeressük felebará
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tunkat. Mindenki csak magát okozhatja, ha nem fogadja meg Is*
tennek, szüleinek s tanitóinak jó tanácsait.
Ez a gazdag harmadszor előállt azzal, hogy az emberek sok
kal könnyebben hinnének, ha Isten csodát tenne és valaki a ha
lottak közül visszatérne. Akkor biztosan elhinnék, hogy az isten
telen és embertelen emberek keservesen megbűnhődnek hitetlen
ségükért. A jó Istennel azonban — gyermekek — nem lehet
alkudozni, az Ő határozata szent és megváltozhatatlan, ha tetszik
az az embereknek, ha nem tetszik. Utoljára a gazdag azt a vá
laszt kapta, hogy Isten a maga igazságát és csodálatos szeretetét
megírta a Bibliában. Az Ó szavát és igéjét hirdetik az iskolában
és templomban, ha valaki ezeket a nagy csodákat nem hiszi el,
akkor annak az embernek figyelmeztetését is csak mesének tar
taná, aki visszajönne a másvilágról. Ott maradt tehát a gazdag
mindörökre a kárhozatos szenvedésben, a szegény pedig ott vi
gadott örök lelki boldogságban. így lett a gazdagból szegény, a
szegény Lázárból pedig boldog és gazdag.
111.
Begyakorlás. (Kérdések vezérgondolatai.) Szeretnétek-e
meggazdagodni ? — Csak ebben az életben, vagy mindig gaz
dagok szeretnétek-e lenni ? — Ki tanitolt meg bennünket örökké
való gazdagságra? — Kinek a példájával mutatta meg Jézus,
hogy ki az igazi gazdag ? — Miben bízott a gazdag ? — Milyen
volt a háza ? — Milyen volt a ruhája ? — Miben találta minden
örömét? — Milyen volt a szive? — Milyen volt Lázár? —
Milyen volt a ruhája ? — Milyen volt az egészsége ? — Hol
koldult? — Kik törődtek vele? — Mivel vigasztalta magát? —
Mi mutatja, hogy Istenben bízott? — Hogyan temették a gaz
dagot? — Hogyan temették a szegényt? — Elvitte-e a oazdag
a vagyonát? — El vihette- e a szegény az Ó hitét? — Hol ta
láljuk halál után a gazdagot? — Hol találjuk a szegényt? —
Mi várt a gazdagra ? — Milyen sorsa lett Lázárnak ? — Mi volt
a gazdag első kérése? — Átlehet-e egyik helyről menni a má
sikra ? — Van-e tisztitó tűz ? — Segit-e az engesztelő mise azon
a halotton ? — Mi volt a gazdag második kérése ? —• Miért nem
mehetett Lázár a gazdag testvéreihez ? — Kik a mi figyelmez
tetőink ? — Mi volt a gazdag harmadik kérése ? — Miért nem
tesz csodát Isten a hitetlenek kedvéért ? — Mi által akarja a ml
lelkűnket megvilágositani, táplálni és éltetni? — Miért kell ol
vasnunk a Bibliát? — Miért kell Isten igéjét örömest hallgatni
és tanulni a templomban, az iskolában?
Mit tanultunk Krisztustól ebben a példázatban ? — Melyik
ember sorsára szeretnél jutni? — Hogyan nem szabad akkor
cselekedni ? — Hogyan kell akkor cselekedni ? — Mi volt a gaz
dag bűne? — Mi volt Lázár megmentóje? — Segithet-e halá
lunk után valaki rajtunk? — Melyik életben dől hát el a mi lel
kűnknek sorsa ? — Legyünk igazi gazdagok 1 Kérjük Istent, hogg
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övé legyen szívunk, mindenünk s akkor felebarátainkhoz is jók
leszünk s nem félüuk a haláltól.
Testvéreim javáért,.. (Dunántúli Énekeskönyv: 494. 1-2. verse.)

Bácsi Sándor.

A nagy halfogás.
[Minta a részben osztott és osztatlan iskolában való félórás
tanításra.)
I. Előkészítés. a) Érdeklődés felkeltése. Mivel foglalkoznak a viz
mellett élő emberek ? — Halászattal. Ki halászott már közületek?
Hogyan és hol ? Horoggal stb. Ki látta a balatoni halászokat ha
lászni ? Mesé'd el hogyan láttad ? (Ha a tanulók nem tudnák,
elmondom.) Este mennek, mert csendes a viz, a halak nem ve
szik észre a hálót, könnyebb a munka. Hooyan bocsátják a hálót?
— Lassan. — Meddig marad benne ? — órák hosszat, esetleg
reggelig. Közben a halászok is csendesen ülnek hajójukban. Ho
gyan nevezzük az olyan munkát, amikor az eredményre hoszszab ideig kell várni? — Türelem munka. — R halászat
bizony ilyen türelmi munka és nagyon sokszor előfordul, hogy
egész éjszaka lenn van a vízben a háló és a halászok alig vár
ják a reggelt s amidőn felhúzták azt, csalódva látják, hogy nincs
benne élő halacska, örül ilyenkor a halász ? Miért nem ?_—
Mert nem fogott semmit.
b) Célkitűzés. R mai órán elmondom nektek, hogy milyen
csodálatos halfogása volt egy Simon Péter nevű férfiúnak.
II. Tárgyalás, a) A történet elmondása. Jézus mindenütt ta
nította a népet, hirdette az Isten igéjét. Egy napon eljutott a
Szentföld egyik legszebb részéhez, a Genezáret tóhoz. Gyönyörű
fekvésű, szép nagy tó ez, melynek partjain sok virágos kert és
gyümölcs van és a tó kristálytiszta vizében rengeteg hal él. Itt
nagyon szívesen laknak az emberek és igy a tó környékén né
pesebbek a falvak is. Ide jutott el Jézus a Genezáret tóhoz. Már
nagy sokaság, sok-sok ember gyülekezett össze, hogy Isten be
szédét, Jézus tanítását hallgassa. Jézus a part szélén állott, közel
a vízhez. Rz emberek mind köréje tódultak, közrefogták, úgy, hogg
aki hátul volt, már nem is láthatta őt. Ekkor megpillantott két
hajót a vizen, melyek halászcsónakok voltak. R csónak tulajdo
nosai között volt Simon Péter is, aki a parton szomorúan mosta
a hálóját. Egész éjjel kint voltak a tavon és egyetlen halacskát
sem fogtak. Jézus beszállt az egyik hajóba, odaszólt Péternek,
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hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól, mert onnan akarja ta
nítani a népet. Péter engedelmeskedett és Jézus tanította az em
bereket. Ezután azt mondta Péternek. Vigyed a hajót a mélyre
és bocsássátok le hálóitokat halfogásra. Péter nagyon meglepő
dött ezen a parancson. Hiszen az egész éjjel halásztak és egyet
len halacskát sem fogtak, Így most fényes nappal még inkább
nem fognak semmit. Ezt meg is mondja az Urnák, de azért lebocsátják a hálót, mert Jézus parancsolja. — És képzeljétek gyer
mekek, alig volt a háló a vízben, már is felkellett húzni, mert
annyi volt benne a hal, hogy majdnem elszakadt. Péter a társait
is odahívta, hogy segítsenek a sok halat kihúzni a partra s így
két hajóre való volt a halászat eredménye. Mikor Péter látta ezt
a csodálatos halászatot, leborult Jézus előtt és azt mondta: „.......*
Ugyan így félelem fogta el Jakabot és Jánost is, mert meglátták
a csodát. Jézus ekkor odament Péterhez és azt mondta: „Ne
félj ezután embereket fogsz.“ Ezután ők kihúzták hajóikat a
partra és ott hagyták családjukat, házukat, mesterségüket és ál
landóan Jézust követték.
b) A történet elemzése. 1. Jézus tanítja a népet. Hol járt
Jézus? — R Genezáret tónál. — Kik vártak reá? — R nép.—
Miért tanított hajóból ? — Hogy mindenki egyformán jól lássa és
hallja őt. — R tisztelendő bácsi a templomban honnan hirdeti
Isten igéjét ? — R szószékről. — Miért ?
2. Péter parancsot leap. Mit parancsolt Jézus Péternek ? —
Evezz a mélyre. — Miért csodálkozik először Péter? — Mert
éjszaka nem fogtak semmit, pedig akkor könnyebb a munka s
igy nappal úgy is hiába próbálkoznak. De nem gondolkodik so
kat, mert Jézus parancsolja, Jézusnak engedelmeskedni kell. Mit
tett Jézus? — Csodát. Sok hallal töltötte meg a hálót. — Miért
nem adott Jézus csak annyit, hogy Péternek legyen! — Hogy
másoknak is jusson! — Igen, ahol Jézus ad, ott annyit ad, hogy
másnak is jut belőle. Miért kellett Péternek egész éjjel próbálni
a hslászást? — Hogy a csoda nagyságát lássa és igy hitében
megerősödjék. Hogyan történik ez? — Leborulva, ijedten eszmél
az ő bűnösségére.
3. Jézus második parancsa. Mire gondolt Jézus, amikor meg
parancsolta Péternek: Mostantól fogva embereket fogsz ? — In
duljon el és tanítsa az embereket. — Kinek a tanítványa lett ő ?
— Jézusé. — Milyen hálóval indult el Péter? — Isten Igéjével.
— Kik a halak? — Rz emberi lelkek. — Hogyan tudja őket
megfogni? — Prédikálásával, tanítással, röviden Jézus köve
tésével.
Alkalmazás. Mi volt Péter foglalkozása ? — Halász. — Mi
lyen halász lett ó Jézus csodája után? — Emberhalász. — Mi
lehetünk ilyen halászok ? — Igen. — Hogyan ? — Mi is halljuk
Isten Igéjét a hittanórán és a templomban és ha ezt elmondjuk
másoknak, azok is Jézus követői lesznek.

283
Az egyik vasárnapi iskolában történt egyszer, hogy a tisz
telendő bácsi megkérdezte Ilonkát, miért nem jár a templomba?
Ilonka először szégyenkezett, de később megvallotta, hogy apuskája sokáig alszik vasárnapon és nincs senki, aki őt elkísérné a
templomba. A tisztelendő bácsi megmagyarázta Ilonkának, hogy
amikor legközelebb vasárnap lesz és apukája felébred, menjen
szépen hozzá és mondja meg neki, hogy ma az a nap van, ame
lyet a jó Isten azért adott nekünk, hogy mi azt megszenteljük.
Ezt pedig csak úgy lehet megszentelni, ha elmegyünk oda, ahol
ó velünk beszélgetni akar: a templomba. És itt Isten nemcsak
b gyermekekkel akar beszélgetni és találkozni, hanem mindenki
vel. Ilonka szót fogadott és igy is tett. Apukája látta, hogy neki
el kell menni és amikor elment, a tisztelendő bácsi, aki ott pré
dikált, meglepetve látta, hogy ott ül a templomban Ilonka, de
nemcsak ő, hanem az ó édesapja is. És attól kezdve minden va
sárnap ott látta hűségesen és kitartóan, örömben és jókedvben
8z ó kis tanítványát és édesapját.
Milyen munkát végzett Ilonka? — Édesapját hívogatta a*
templomba. Édesapja leikét halászta és vitte Jézushoz, ebből a
mindennapi életből Isten országa számára.
Kövessétek ti ezt a példát.

Danhauser László.

A gazdag halászat.
[Minta a teljesen osztott iskolában való egy órás tanításra.)
1.
Előkészítés, a) Kapcsolás. A Genezáret tava már nem is
meretlen előttetek. Másképpen is szokták azt nevezni. — Galileai tengernek is mondják. — Azért nevezték igy, mert Galibá
nak keleti részét határolta. Nem messze volt ez a szép tó az
Üdvözítő lakóhelyétől. Melyik városban lakott Jézus ? — Kapernaumban. — Emlékeztek még arra a bibliai történeti órára, ami
kor azt mondtam nektek, hogy Jézus a hajóból tanította a soka
ságot? — Iqen, emlékszünk. — Isten országáról beszélt akkor
is és hasonlatokban szólt tanításában a néphez. Azokat a ha
sonlatokat ti is hallottátok már. Melyek azok? — A magvető
ről, a konkolyról, a mustármagról, kovászról és a drágakőről.
b) Áthajtás, a hangulat- és érdékUdéskéltcs. Jézus nagy ked
velője volt a természetnek s sokszor gyönyörködött a táj szép
ségében, a természet remek művében Isten nagyságát csodálta
és dicsőítette. A Genezáret tónak gyönyörű vidéke volt. Keleten
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és nyugaton szép hegyek és halmok szegélyezik. Nem csoda hát,
ha Jézus ezt a meseszép vidéket választotta lakóhelyül !„_
A Genezáret tava bővelkedett halakban, azért sok halász
is lakott a tó környékén. Mindig lehetett itt-ott látni egy-egy ha
lászbárkát, amelyből a halászok lebocsátották hálóikat a vízbe,
halfogás végett. A halásznak jól kell ismernie a halak természe
tét, szokásait. Tudnia kell, hogy mikor és hol tartózkodik a leg
több hal ?.„ A Genezáret tó tiszta, átlátszó vizében hiába próbál
tak halászni nappal. Vájjon miért? — Mert meglátták a halak
a hálót. — S aztán? — Elkerülték. — Az éjjeli csendben a
partok felé húzódtak a halak. Nappal pedig? — Beúsztak a
mély vizbe.
A halászok nem voltak gazdag emberek, de azért az ügyes
halász mindig keresett annyit, hogy minden legszükségesebb dol
got beszerezhetett magának és családja számára. De néha bizony
hiába való volt minden fáradozás. Ilyen eredménytelen munká
nak volt egyszer szemtanúja Jézus is s nagyon megsajnálta a
szomorú halászokat. De ezt az esetet is felhasználta Jézus arra,
hogy az emberek szivét Isenhez vezesse.
c)
Célkitűzés. Jézus titeket is hívogat Isten országába. Kö
vessétek !
11. Tárgyalás, a) A történet elbeszélése. Kapernaum közelé
ben két halászbárkát ringatnak a Genezáret tónak szelíd hul
lámai. Csendes éj van_Ezt szereti a halász, mert ilyenkor gaz
dag zsákmányra van kilátás. Egyik hajón Simon Péter a *kor*
Hiányos, aki mint ügyes halász, jól érti mesterségét. Csendesen
siklik a bárka a partok közelében. A halászok lebocsátott hálói
kat tartják óvatosan kezökben s néha-néha, nehogy a hangos
beszéddel elijesszék a halakat, súgva szólnak egymáshoz:
— Érzed-e testvér, hogy súlyosbodik a háló?—
— Nincsen abban talán még akkora halacska sem, mint a
kis ujjam! — mondja halkan a másik.
A kormányos biztos kézzel vezeti a hajót, pedig már egész
éjjel törődött társaival együtt a nehéz munkában. A nap is elöbujt már a hegyek mögül, de még egyetlen hal sincsen a háló
ban. Régi halászok ők valamennyien, még sem emlékeznek ha
sonló esetre. A sikertelen munka után mindkét hajó a kikötő
hely felé tart. „Nincsen ina már kilátás eredményre, — gondol
ják — mert fényes nappal a Genezáret tó tiszta vizében a ha
lakat elijeszti a háló, a viz csobogása az evezők csapásai alatt,
sőt még a halász árnyéka is. Félve úsznak be a mély vizbe.
Oda pedig hiába megy a halász, mert a háló alatt siklanak tova
a halak, nem akad bele közülök egyetlen egy se a hálóba/
Jézus ott állt a tengerparton s nézte a távolban kéklő he
gyeket, a tó sima tükrében lejátszódó életet s a bárkák játékát
közelben s távolban a tavon. Semmi sem kerüli ki figyel
mét. Látja a kikötőbe igyekvő halászoknak szomoró tekin-

tétét is, akik mikor a hajót kikötötték, hozzákezdtek szerszá
maik tisztogatásához. Megmosták hálóikat, aztán kiterítették őket
száradni. Jézus megsajnálta a szomorú halászokat s eképpen vi
gasztalta őket:
— Miért szomorkodtok ?... A mennyei Atya gondoskodik
gyermekeiről.
Azalatt, mig Jézus gyönyörködve nézte a szép vidéket s fi
gyelte a szegény halászok harcát a mindennapi falatért, nagy tö
meg közeledett feléje. Már messziről hallatszott a szegény em
berek könyörgése; Uram segíts! Jézus hátra fordult s látta, hogy
csak úgy özönlik hozzá a nép Isten Igéjének hallgatására. Hogy
mindenki hallhassa beszédét, bement Jézus a Simon halász ha
jójába tanítani. A tanítás végeztével azt mondta Jézus Simonnak:
— Evezz a mély vízre és bocsássátok le hálóitokat hal
fogásra 1
Elcsodálkozott Simon e beszéden és panaszosan megjegyezte:
— Mester, egész éjjel fáradoztunk s nem fogtunk egyetlen
egy halat sem, de a te parancsodra lebocsátom a hálót!
Most a halászok nagyobb szerencsével jártak. Annyi halat
fogtak, hogy alig bírták kiemelni a vízből a hálót. Intettek a má
sik hajón levő társaiknak, hogy menjenek segíteni. Es mindkét
hajót megtöltötték hallal. Öröm helyett azonban félelem szállta
meg a halászokat a gazdag fogás miatt. Csodát láttak benne.
Remegve tekintettek Jézusra, kinek hatalma van a tengeren s as
egész természeten. Simon Péter nem tartotta magát méltónak arra,
hogy Jézus közelében legyen, lábaihoz borulva kérte ó t:
— Eredj el én tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok!
Jézus bátorítólag nézett a bámészkodó halászokra s azon
gondolkodott, hogy apostolaivá teszi őket. Halászni fognak akkor
is. Hálójuk az Isten igéje lesz és sok embert fognak Isten or
szága számára megtéríteni. Majd Péter szavaira válaszolva, szólt
vigasztalóan:
— Ne félj, ezután nem halakat, hanem embereket fogsz!
Péter és társai megértették Jézusnak szavait s mindent ott
hagytak és Jézus tanítványaivá lettek.
b) Ea Jézus vélünk van. Miért kereste a sokaság Jézust?
— Isten Igéjét akarta hallgatni. — Tanulni akartak. — Nagyon
szép dolog az, ha valaki tanulni akar. Bizonyára örömmel látta
Jézus a sokaságnak ezt a dicséretes igyekezetét. Lássátok, én is
őrülök, ha ti is szerettek tanulni. — Jézus szintén örült. — Nem
nagyon várakoztatta meg a népet, csak alkalmas helyet keresett,
hogy mindenki tisztán és jól hallja a tanítását. Hamarosan meg
találta azt a helyet, ahonnét szólhatott a sokaságnak. — Bement
egy hajóba. — Kié volt az? — Simon Péteré. — Mire kérte
Jézus Simont ? — Vigye beljebb a parttól a hajót. — S Péter ?
— Engedelmeskedett. — Jézus leült és beszélt a népnek. Kiről
beszélt vájjon nekik? — Istennek országáról. — Hol hallgatta a
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nép a tanítást 2 — Ä parton. — Olyan órömftiel hallgatta a nép
a beszédet!_Egészen megvigasztaiódtak.
R munkában elfárad az ember. Mit csinálunK a munka után?
— Pihenőnk. — Másképpen pihen a testi munkás és ismét más
kép a szellemi munkát végző ember. R tanítás szellemi munka.
Ha én elfáradtam, szintén pihenek: sétálok, vagy a kertben dol
gozgatok. Ez a szellemi munka után már pihenés. Jézus halászni
ment a halászokkal. így pihent. Ämikor kérte Simont, hogy men
jenek a hajóval a mély vízre és bocsássák le a hálókat halfogásra,
a halászok nagyon elcsodálkoztak. Miért? — Mert egész éjjel
halásztak, még sem tudtak halat fogni, -r De Jézusnak engedel
meskedtek. Meg is kapták jutalmukat. — Sok halat fogtak. —
Kinek köszönhették ezt a nagy szerencsét ? — Jézusnak. — Még
a szomszéd hajó is megtelt hallal. Most meg ahelyett, hogy örül
tek volna, inkább— — Féltek. — Talán ha megkérdezte volna
valaki őket, hogy miért félnek, nem tudták volna megmondani.
— Jézustól féltek. — Megérezték hatalmát.
R halászok felismerték Jézusban az emberfeletti erőt, de a
csoda láttára babonás félelem vett erőt rajtuk s szerettek volna
menekülni Jézustól. Szószólójuk Simon volt. Hogyan könyörgött
neki ? — Eredj el tőlem Uram, mert én bűnös ember vagyok!
Ti bizonyára másképpen kérnétek Jézust. Mit mondtál volna
ézusnak, Gyula? — Uram, maradj velem! — Talán ha Simon
>éter is úgy ismerte volna Jézust, mint ahogyan mi ismerjük, ő
is másképpen könyörgött volna.
b) Kövesd a Jézust! Simon érezte bűnösségét. S félelmében
nem jutott eszébe, hogy mi volna az ö kötelessége. Arra kellett
volna törekednie, hogy bűneitől megtisztuljon. Ki tanít meg min
ket arra, hogyan éljünk ? — Jézus. — Fogadjuk ót be sziveinkbe,
akkor bátran elviselünk minden szenvedést s nem lesz okunk a
félelemre. Jézus a mi legjobb vigasztalónk. Simont is megvigasz
talta. Mit mondott neki? — Ne félj, ezután embereket fogsz! —
Tanítványa lett társaival együtt.
Ez a mondás nektek is szól. Noha még gyermekek vagytok,
mégis sokat tehettek Isten országának terjesztése érdekében. Ti
is halászhattok embereket, ha jó példát mutattok nekik. Itt az is
kolában segíthettek nekem a rend fenntartásában. Juliska a tanítás
alatt szeret beszélgetni s zavarja fecsegésével társait, meg engem
is. Mit csinálsz, ha szól hozzád? — Nem hallgatok rá. — De
ezt nem csak ígérni kell ám, hanem meg is kell tartani. Minden
társatokat figyelmeztessétek a jóra. Ha ezt teszitek, mindig több
és több jó gyermek lesz itt az iskolában. Szüléitek is boldogok
tesznek, ha látják jóságtokat.
Otthon, a családban szintén megmutathatjátok, hogy ti Jé
zusnak igaz követői vagytok. R jó gyermek nem veszekszik kisebb
testvéreivel. Mutassatok jó példát a kicsinyesnek magaviselet«fékkel. Hogyan tanítod Istenfélelemre kis testvéredet, Lajos? —•

Í

Megtani'om imádkozni. — Ä kisebbek szeretik ütáhözni a na
gyokat. Miféle rossz szokásokat tanulnak el a nagyoktól? -- A
csúnya beszédeket. — Megtanulnak káromkodni. — Bizony igen
sok gyermek van, aki még imádkozni nem tud, de káromkodni
annál jobban.
A halászok követték Jézust. Hogyan olvassuk ezt az Ujtestámentomból ? — Mindenüket elhagyták és követték Jézust. —
Jézus mennybemenetele után ők terjesztették Istennek országát
nemcsak a zsidó nép között, hanem— — A pogányok között is.
— Ki küldte el őket tanítani? — Maga Jézus. — Hogyan ne
vezzük másképpen a tanítványokat? — Apostoloknak. — Most
kik terjesztik az Isten országát? — A papok és tanitók. — Hol?
— A templomban. — Iskolákban. — Vallásos összejöveteleken.
— Vannak olyan bátor férfiak is, akik elmennek messze földre
és félig vad népek között terjesztik az evangeliomot. Kik azok ?
— Misszionáriusok... — Mi is scgilhetünk nekik nehéz mun
kájukban. Hogyan ? — Pénzadománnyal. — Mire használják fel
a pénzt? — A megtérteknek Bibliát vesznek rajta. — Segítik
őket. — A misszionáriusok is a mi adományainkból élnek
III. Összefoglalás. Hol történt a bibliai nagy halfogás ? —
A Genezáret-taván. — Kik voltak ott? — Ki tudná elmondani,
hogy történt az eset? — Milyen hatással volt ez a csoda a ha
lászokra ? — Beismerték bűneiket. — Mi volt ezért a jutalmuk ?
— Jézus megvigasztalta és tanítványaivá fogadta ókét.
Elmélyítés. Tanuljuk mi is Jézus evangeliomát s tiszta szív
vel közeledjünk az Ur Jézushoz. Mi a jutalma annak, aki hittel
és bizodalommal követi őt? — Mennyországba jut. — Ti is ter
jeszthetitek az evangeliomot. Hogyan ? — Kik fáradtak legtöbbet
Isten országának terjesztésén ? — A tanítványok.
Szentirási idézet: Boldogok, akik hallgatják az Istennek be*
szédét és megtartják azt. (Luk. 11:28.)
Énekvers:
Jértele hozzám, Krisztus mondja. (Dunánt. Énekesk. 424.)

Tolnai Pál.

Jézus lecsendesiti a tengert.
(Máté 8. r. 23-27 ; Márk. 4. r. 37-41; Lukács 8. r. 22-25.)
Történetünk egyike a legkedvesebb és pedagógiai szempont
ból a leghálásabb történeteknek Előttünk áll Jézus, aki igazán
hatalmas ú r: mind a szelek, mind a tenger engedelmeskednek
néki. Jézusnak minden vihart lecsendesitö hatalmát kell odaállita*
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ttunk a gyermekek élé is, ele úgy, hogy a természeti csodáról a mindennapi élet küzdelmes viharaira tereljük kis szivük figyelmét.
(Ezért helyeztem ezt a krisztusi csodát az alábbi történet kere
tébe.) Meg keli értetnünk, hogy nincsen másban üdv és béke,
hanem csak benne és általa. Maga Jézus, Jn. XIV, 27 szerint így
fejezi ki ezt a gondolatot: „Békességet hagyok néktek; az én
békességem adom néktek: nem úgy adom néktek, mint a világ
adja. Ne nyugtalankodjék és ne féljen szivetek." Az ember azon
ban legtöbbször más utakon keresi békességét, de az ő segít
sége nélkül mindenütt csak vihart talál. Mikor az élet viharában
megfárad az ember és riadtan tekint az ég felé, ö akkor is sze
retettel vár, felénk jö és szól: „Jöjjetek én hozzám mindnyájan,
kik megfáradtatok és megterheltettetek és én megnyugosztlak
titeket." Máté XI. 28. A harmadik bibliai mondás, mely a fel
dolgozás szempontjának a megválasztásában irányítást nyújthat:
I. Péter V. 7.: „Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki
gondja van reátok," És Jézusra reábizhatjuk minden bajunkat,
mert „Jézus Kr. tegnap és ma és örökké ugyanaz": Zsid. XIII. 8.
A tanítást a következő vázlat szerint építem fel:
I. Árva Panni története, — célkitűzés.
II. 1.) Jézus lecsendesiti a tengert. 2.) Árva Panni szive is
elcsitul.
III. Hívjuk őt segitségül minden ügyünkben. 1.) ö nyújt biz
tos menedéket, 2.) nélküle szégyent vallunk, akár a) képességinkre,
okár b) világi javainkra, akár c) indulatainkra bízzuk magunkat.
IV. Aki önmagát keresi, bajt és keserűséget hoz mindenkire.
V. Óreá vessük tehát minden gondunkat, mert néki gondja
van reánk.
Imádság után azonnal hozzákezdek, hogy a történet tanítá
sához megfelelő hangulatot keltsek.
I.
Hallgassatok ide gyermekek. Szegény kis Árva Panninak
nagy beteg volt az édesanyja. Az édesatyja nem régen halt meg
s most az anyja feküdt nagy betegen. Az orvos azt mondta,
hogy már csak napok vannak hátra. A beteg mindig a kis Pannit
emlegette, de már nem ismerte meg. Egy hideg februári napon
aztán egy nagy fekete ládát hoztak Panniékhoz s beletették az
édesanyját_Anyuka, hova visznek téged? — kérdezte a négy
éves Pannika. De amikor jobban odanézett, ijedten szaladt a
szoba túlsó sarkába, — olyan különös volt az édesanyja. — A
bácsik csak megsimogatták arcocskáját s azok sem szóltak sem
mit, hanem hangos kalapácsolással leszögezték a ládát. Valami
éles fájdalom hasított a Pannika szivébe s elkezdett sírni, han
gosan, keservesen_ Pannika lelkében kitört a vihar— Most
kezdte csak sejteni; mi történt körülötte. Odafutott a haragos
nénihez, aki már pár nap óta náluk volt — és védelmet kérő
könyörgéssel kapaszkodott belé: Néni, néni: betették anyukát a
ládába! — Nem láda az te, még azt se tudod 1 Koporsóba tették
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anyádat, mert meghalt. Jaj, jaj; lesz nekem ezzel a gyermekkel
bajom...
Temetés után magával vitte Pannikát a haragos néni. Bi
zony, szomorú volt a sorsa szegénykének. Nemhogy csókot,
hanem még simogatást, jó szót és elég ennivalót sem igen kapott.
Irigyen nézte a többi gyermekeket, különösen akiknek szép *új
ruhájuk volt. Órákig elácsorgott a közeli bolt előtt s elnézte a
kirakatban a sok jó ennivalót. A nénitől már nem mert kérni
semmit, hanem ha nagyon éhes volt, hát — lopott; még pedig
nem csak az iskolában, hanem a nénitől is. Csakhamar kitudódott
a dolog s a néni csúnyán megverte Árva Pannit s elkergette a
háztól „a haszontalant.“
Pannika akkor már nagy lány volt, majdnem olyan, mint ti.
A temetőbe menekült nagy bánatával, valami az édesanyja sír
jához húzta s keservesen zokogni kezdett. Rz ütések kék folt
jai már nem is fájlak nagyon, de ő csak egyre sirt... Beesteledett_
Langyos májusi este volt_ Pannika félni kezdett, de hazamenni
még jobban félt. — Jaj Istenem, Istenem, minek is tettem, minek
is tettem, szepegte fáradtan s aztán az édesanyja sírjára borúivá
elaludt. Azt álmodta, hogy vasárnap van s éppen harangoznak
a templomban. Ó is elindúl kis barátnőjével a vasárnapi isko
lába_És a tanító néni most is arról beszél, hogy miként csen
desítette le Jézus a háborgó tengert.
Szálljunk el gondolatban mi is a Genezáret tavához. Ti már
kallottatok erről a tóról. Mit is tanultunk a múlt órán ? — R nagy
halfogás történetét. — Hol volt a nagy halfogás? — R Gene
záret tavánál. — Ezt a tavat nevezték galileai tengernek is,
mert a viharban éppen olyan veszedelmes volt, mint a háborgó
tenger.
II.
1. Csendes, csillagfényes este volt. R Genezáret taván
egy kis hajót indítottak el. Jézus és a tanítványok utaztak benne
a túisó part felé. Rz evezők halk csobbanással merültek a vízbe
s gyorsan siklott tova a ringó hajó, mind messzebbre tűnt a parti
hegyoldal_ Aztán már csak sötétlő felhőknek látszottak a távoli
hegyek. A tanítványok szótlanúl eveztek. Jézus pedig a napi mun
kától megfáradva, csendesen elszunnyadt_ Egyszerre hangos
dörgés zavarta meg a nagy csendet_Villám cikkázott át a he
gyek felett, megremegett a tó. A tanítványok tudták, hogy ilyenkor
nagyon veszélyes a viz, de nem költötték fel a Mestert, bíztak
magukban, hiszen halászok voltak. — A hullámok azonban mind
nagyobbra nőttek_Rettentő vihar kerekedett. Verejtékezve küz
dött a kis csapat, de mindjobban érezték, hogy erejük gyönge,
elfogyott_Jézus pedig aludt— csendesen__ A fáradt tanítványok
utolsó reménye volt a Mester. Ó mindig oly bölcsen eltalálja
minden baj orvosságát. Hátha most is segíthet pihent erővel s
jó tanáccsal... „Mester!“ — hangzott az első hivó kiáltás a leg
fáradtabb ajakán, — „hát nem törődöl vele, hogy elveszünk."
19

Aztán reszketően, fáradtan hozzábotorl áltak mind. — Eve
zőket és kormányt elhagyva, minden reményüket Jézusba vetik.
„És felköltötték — mondván: — „Uram, ments meg minket, mert
elveszünk“_Jézus felnyitotta szemét s a villámfénynél a tanít
ványok riadt arcába nézett. Arra gondolt, hogy mennyiszer érez
ték ezek Isten szeretetek Például ez a Péter is a nagy halfogás
után — s hányszor mondta nékik, hogy az Isten szerető jó Atya,
ki az övéit el nem hagyja s most mennyire félnek mégis. Alig
lehet rájuk ismerni, úgy elválíozott a félelemtől az arcuk meg a
hangjuk. Szelíd keserűséggel szólt a könyergőkhöz: „Mit féltek
óh kicsinyhitüek ?“ Korholás és biztatás volt a hangja. Aztán a
viharzó tengerre nézett és szóit: „Hallgas, némulj el!“ — És
csend lett_Elült a vihar... A természetben is meg a tanítványok
szivében is. Győzött a hit, megszégyenült a kétségbeesés. — Lát
játok, igy történhetett. (Bemutatom a szeiriléltetö képet.) Képzel
hetitek a csodálkozást, ami felváltotta a rémületet. Nem győzték
egymást kérdezgetni: „Vájjon ki lehet ez, hogy a szelek is és a
tenger is engedelmeskednek neki?.“
2.
Panni tehát végigálmodta háborgó leikével ezt a csodá
latos történetet Hallotta, amint a tanító néni szólt: Ma is segít
Jézus mindenkin, aki hívja ő t; ti is reábizhatjátok magatokat. Még
azt is hallotta Panni, amint a gyermekek karban mondták az
aranymondást; „Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz.“
Aztán hirtelen felébresztette a hűvös hajnali levegő. Nem volt
naggon hideg, de azért dideregve nézett körül a temetőn. Valami
ijedtség volt a szivében, de hirtelen eszébe jutott a tanító néni
szava: „Ő maga is segíthet mindenkin, bízzatok hál reá ma
gatokat.“
Megindul hazafelé. Útközben egész leikével arra a vasár
napra gondolt. Milyen szép volt az..., milyen jó volt akkor... És
azután?_Jött a tizóraiíopás... Megleste otthon, hogy hol tartja
a néni a pénzt... Rettenetes volt az a tegnap este, de megérde
melte, mert egészen biztos, hogy nem Jézus akarta, amit tett_
Többet nem tesz ilyent.
De mit csináljon most? Tűnődve állott meg az utcán. Ép
pen egy élelmiszerüzlet előtt járt. Éhes szemekkel nézte a kira
katot : borzasztó éhes volt. A kereskedő egy kosár korai cseresz
nyét tett ki a bolt-ajtóba, aztán odabenn folytatta tovább a dol
gát. Panni meg csak nézte nagy, éhes szemekkel a tiltott
gyümölcsöt, de most nem nyúlt utána, pedig az utcán még alig
járt valaki. Kotorászni kezdett rongyos köténykéje zsebében, hátha
talál benne valamit, de véletlenül sem maradt benne pénz: könynyes lett az Ärva Panni szeme. Amig törülgette szepegve a nehéz
könnycseppeket, eszébe jutott az álma. Óh milyen jó lenne, ha
most is volna Jézus; odafutna hozzá, elsírná minden panaszát,
Ó bizonyára segítene is rajta, összekulcsolta kis kezét s könnyes
szemmel tekintett az égre... És íme — mintha csak az álrna folg«

tolódnék, valaki megölelte őt— A tanító néni 1 „Mit csinálsz
itt Pannikám ?“ — szólt. Panni keserves sírással bújt a jó tanító
nénihez és szégyenkezve, sirva mondta el, hogy mi történt.
Elszomorodott a tanitónéni, aztán igy szólt: Gyere kis leá
nyom, veszek neked valami ennivalót, mert látom, nagyon éhes
vagy. Azután hazamegyünk szépen a nénihez. Ha megkéred őt,
biztosan megbocsát. Látod, ha a múlt vasárnap jobban a telkedbe
vésted volna, hogy Jézus Krisztus most is segíthet minden ba
junkban, akkor nem az ördögtől kértél volna tanácsot, hanem
Jézustól, aki most is megsegített. Pedig még te is elmondtad az
aranymondást. Tudod-e még? „Jézus Krisztus tegnap és ma és
örökké ugyanaz“ — szepegte a kis Panni.
Közben hazaértek. S amikor a tanító néni elmondta, hogy
hol töltötte Árva Panni az éjszakát, könnyes lett a haragos néni
szeme. Ilyen csoda talán még soha sem történt_ Csodálkozott
is rajta Panni s valami sajnálatféle, meg valami nagy szégyen
szivecskéjében s ó is olyasvalamit tett, amit eddig nem mert volna
megpróbálni: odaborúlt a haragos néni ölébe és úgy kért bocsá
natot, — sirva.
Ettől kezdje sohasem felejtette el Pannika, hogy Jézus
mindent jóra fordíthat. Ezután már tudta, hogy minden bánatában
hozzá fordúlhat, mert aki a tengert lecsendesilette, az lecsendesili az ember szivét is. Ó mindig békességet ad, mert: Jézus
Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz.“
Ezt fel is írom gyerekek, hogy ti se feledjétek el.
III.
1. Eleinte bizony nagyon rosszúl ment a sorsa Panni
kának ; ugy-e ? — Igen. — Kihez fordult segítségért az első nagy
bánatában ? Kihez futott, amikor az édesanyja meghall ? — Ä
haragos nénihez — S lecsendesitette szivecskéjét a haragos néni?
— Nem. — Mit csinált, mikor éhezett? — Lopott_, — Mert nem
mert kérni. — Mit lopott a nénitől ? — Pénzt. — Azt hitte sze
gény, ha pénze lesz, minden jól lesz. Ki adhatta neki ezt a ta
nácsot ? — Az ördög... a kígyó. — Igazatok van ; sokra ment
Panni a Sátán tanácsával ? — Nem... megverték_elkergették.
— S kit hivott segítségül a legnagyobb bajban ? — Jézust. —
Hát még kik hívták segilségül Jézust a legnagyobb veszélyben?
— A tanítványok. — De ők rögtön Jézushoz fordultak, mihelyt
kitört a vihar? — Nem. — Hát miben bizakodtak? — A saját
erejűkben. — És meg is birkóztak a tengerrel ? — Nem. — Ha
nem ? — Felköltötték Jézust. — Aztán mit mondtak néki? —
„Uram, ments meg minket, mert elveszünk.“ — És mi történt?
— Jézus lecsendesitette a tengert. — A tengert is, meg a tanít
ványok rnttegó szivét is. Hát Panni mit mondhatott, mikor könnyes
szemmel az ég felé nézett a bolt előtt? — Ó is azt mondta_
„Uram, segíts!“ — És mi történt vele is? — Rajta is segített Jé
zus. — S ö is olyan csodálkozva nézett a tanító nénire, a könynyes szemű haragos nénire, mint a tanítványok. — Ki nyújthat
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tehát mindig biztos segítséget? — Jézus. — Most is? — Igen
— Mert ó tegnap és ma és mindörökké ugyanaz.
2. Sokra megyünk-e hát a Jézus segítsége nélkül ? — Nem.
— Ugy-e, láttátok, hogy nem sikerült a tanítványoknak a vihar
leküzdése, nem sikerűit Panninak sem, hogy lopással segítsen
magán. Mi történt velük ? — (Elmondják.) — így kell megszé
gyenülnie mindenkinek, aki nem a Jézusban bízik, hanem va ami
másban. Ezt ti is érezhettétek már nagyon sokszor, csak most
nem emlékeztek rá. No majd én eszetekbe juttatom.
a) Ismerek egy kis lányt, aki mindjárt nevet, ha valaki roszszúl mond valamit a felelésnél, — még a száját is biggyesztgeti.
így szereti ezt Jézus ? — Nem. — Nem bizony, Ó nem csúfolt,
nem nézett le senkit. Hát mondom, ez a kis lány nagyon büszke
arra, hogy ő okos. A múltkor aztán itt volt a tanfelügyelő bácsi
és sehogysem tudott fele'ni, pedig akkor is tudta a leckét. Látom,
a Klári most azt gondolja, hogy ő bizony nem felejtette volna el
a leckét, neki mindig eszébe jut minden, pedig a villamos jegyet
(tollat, ceruzát, stb) ma is otthon feledted. No, miért nem jutott
hát idejében az eszedbe ? Nem tudod ? Én megmondom neked,
mert minden elbizakodott embernek szégyeínie kell magát_ A
Gyuri meg azzal dicsekszik, hogy ó a legerősebb, meg a leg
ügyesebb is köztetek. Mégis olyat esett az utcán az ügyes fiú a
múltkor is, csak úgy puffant. Mégsem akarja belátni, hogy csúnya
dolog az elbizakodottság. Persze, hol az orráról, hol a térdéről
hiányzik egy darab bőr, mert ó mindig mutatni akarja, hogy
milyen ügyes. Azután jajgat és kesereg, mint a tanítványok, meg
a — Panni.
b) Van köztetek olyan is, aki megmondhatja, hogy még a
becsületesen szerzett pénz sem segít mindig. Ugy-e Pista? Em
lékszel még, mennyire készültél tavasszal a Balatonhoz ? — Igen.
— Én gondoltam reá, hogy hej Pista, Pista, de sok minden tör
ténhet még addig. De nem szóltam semmit, mert féltem, hogy
letorkolsz, egyszerűen azt mondod: „Már pedig oda egész biz
tosan elmegyek.“ Akkor nem szóltam, de most megkérdezem:
Voltál nyáron a Balatonnál ? — Nem. — No mit szólsz hozzá ?
Ugy-e, hiába volt édesapa pénze, mert beteg lettél. — Ismerek
egy Zoli nevű fiút is, aki azt mondta: Én bizony nem szívesen
megyek a templomba. Ha kell valami, hát úgysem a jó Istentől
kérem, hanem apukától; ő megveheti, mert neki van sok pénze.
Egyszer aztán tüdőgyulladást kapott a Zoli. Sok orvos jött a
házhoz, elvitték a sok pénzt, de mind azt mondták egy szomorú
napon az apukájának: „itt már csak az Isten segíthet.“ S ami
kor az orvosok elmentek, csodálkozva látta Zoli, hogy az apukája
is az Istentől vár mindent: összekulcsolta kezét és imádkozott_
És Zoli meggyógyúlt. Azóta eljár a templomba ó is. Mindenben
Jézushoz fordúl segítségért; mint? — Panni. — És a tengeren?
— A tanítványok.
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e)
Boskérnl meg sokan azt mondják, hogy mindig veszekszik,
ha csúfolják. Csak úgy forr benne a méreg. Elhallgatnak-e ilyenkor
a csúfolódók? — Nem. — Hát amikor a Jóska verekedéssel
akarja a csúfoikodókat elnémítani? Az sikerül? — Nem. — Bi
zony, bizony a harag éppen olyan rossz tanácsadó, mint az el
bizakodottság. Megcsal minket mindkettő.
IV. Mindig pórúl járunk, ha nem Jézushoz fordulunk, hanem
másra bízzuk magunkat. Arra talán nem is gondoltok, hogy ilyen
kor mennyi szomorúságot szerez az ember magának is, meg
másoknak is. Félelem, rettegés és sokszor a pusztulás jár ott,
ahol ilyen emberek élnek. Élmondok egy kis történetet, hogy ezt
jobban megérthessétek_ Egy romániai kis faluban történt a he
gyek között, ahol mind fából vannak a házak. Fából volt a tem
plom is. Eqy vasárnapon lángok csaptak fel az emberekkel tömött
templom falán. Borzasztó rémület szállotta meg az emberek szivét.
Mindenki menekülni akart, de senki sem gondolt a másikra,
hanem csak magára. — Rohantak az ajló felé. Óriási tüleke
dés támadt az ajtónál. Letaposták a gyengébbeket és a gyerme
keket, félrelökdösték és visszataszigálták egymást az emberek.
Alig menekültek meg néhányan a rohamosan terjedő tüzből. Kép
zelhetitek, mennyire sírtak az asszonyok, lányok, gyermekek és
szülők, akik hiába várták a templomban lévőket. — Ézek az em
berek ott voltak a templomban, de igazán bíztak a Jézusban ? —
Nem. — Ugy-e, hiszen akkor nem tiporták volna el egymást.
Mondjátok csak : miben bíznak az ilyen emberek ? — Erejükben..«
pénzükben_önmagukban. — Csak éppen kiben nem? — Jézusban.
V. No látjátok, éppen ilyenek voltak először a tanítványok is,
nem költötték fel azonnal Jézust, hanem — magukban bíztak.
Igen, a saját erejükkel akarták legyőzni a tengert, mint a Jóska
a csúfolódókat. Evezők és kormány ügyes kezelésében bíztak,
mint a Loli meg a Panni a pénzben_ S mi történt, amikor lát
ták a tanítványok, hogy igy nem menekülhetnek a bajból ? —
Jézushoz mentek. — örömmel? — Nem_rettegéssel. — örömet
szereztek Jézusnak rettegésükkel? — Nem. — Mit is mondott
Jézus, amikor hallotta a tanítványok riadt hangját s meglátta ré
mült arcukat? No Géza? — „Mit féltek ti kicsiny hitüek ?“ —
Ezt nékünk is üzeni Jézus. Mert nagyon sokszor túlságosan
féíünk a csúfolódóktól; félünk, hogy kinevetnek pajtásaink, ha
veszekedés és verekedés helyett szeretettel figyelmeztetjük a
csúfolódókat. Pedig Jézus azt mondja, hogy „szeressétek ellen
ségeiteket_imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kerget
nek titeket.“ Aki igazán Jézusra akarja bízni az életét, annik igy
kell tennie. Ha igy cselekszünk, eleinte talán kinevetnek, de ké
sőbb elszégyenlik magukat ellenségeink. Jézus, aki elcsendesitetíe
a háborgó tengert, elhallyattatja a gúnyolódást is. — Kell-e félnie
annak valamitől, aki igazán Jézusra bizza magát s néki engedel
meskedik? — Nem. — Forduljunk hát Hozzá minden bánatunkban,
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betegségben és minden más bajunkban. Ő segíthet, mert hatalmat
adott néki mennyei Atyánk. Hatalma ma is erős és biztos. A kis
Pannit épp úgy megsegítheti most, mint régen a tanítványokat.
Igen, hiszen ezt már fel is irtuk a táblára: „Jézus Krisztus teg
nap és—“ Hívjuk hát Ót teljes bizalommal, mint ahogy egyik
szép énekünk is erre tanít; hallgassátok csak: „Jézus életem
nek,..“ Dtuli é, k. 404, első két vers.

Glatz József
ev vallástanár.

A kapernaumi százados.
(Máté 8. r. 5 —13., Luk. 7. r. 1—10.)
Ebben a történetben tanítványainkkal el kell képzeltetni azt
a katonatipust, amelyik ifjú korától vak engedelmességben, a felettesebb előtt való meghódolásban, a tekintély föltétien elismeré
sében nevelődik annyira, hogy a kapott parancsot minden gon
dolkodás nélkül, élete kockáztatásával is teljesiti, végrehajtja.
Ilyen a kapernaumi százados. Rz emberi tekintély előtt való
meghódolás velejár az Isteni gondviselés előtt való megaláz
kodással. Mikor látja kedves szolgájának kínjait, látja, hogy az
orvosok tanácsa, patikája nem segít, mint az utolsó szalmaszalhoz
kapaszkodik a vidéken emlegetett Isten fiához, ki tanításban ha
talmas, csudatévö erő. Hitte, ő bizonyosan meggyógyítja szolgáját.
Lukács szerini ez a százados a leigázó római hatalom em
bere, szereti a zsidókat, zsinagógát is épített nekik, méltó arra,
hogy bajában Jézus segítsen rajta.
Aki feltétlen engedelmességben nő fel, annak lelkében él
elevenen a tekintély, mint Isten, hívják azt földi vagy égi hata
lomnak. Annak mindennel szolgál, attól mindent vár. Hit élt a
századosban. Egész hite volt, úgyannyira, hogy „hegyeket moz
díthatott ki helyéről,“ (Pál. I. kor. 13, 2.), ez a hit mondatta a
századossal, hogy „szólj Uram egy szót és meggyógyul az én
szolgám.“ (Máté 8, 6.)
Ilyen hitre bámulva néz Jézus, mert annak párját nem ta
lálta Izraelben. Milyen nádszál hitüek Jézus honfitársai a százados
hite mellett!
I. Vázlat.
1. Előkészítés. I. Kapcsolat. Jézus és tanítványai a viharos
tengeren. 2. Athajlás. Utón Jézus Kapernaum felé, kedves váró-
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Sába. fi város századosa, parancsnoka pogány, az jön eléje, alá
zatos kéréssel. 3. Célkitűzés. Hogyan gyógyítja meg Jézus a
százados szolgáját?
II. Tárgyalás. Elmondom a történetet. A tárgyalás megin
dítása. 1. Mit kér a százados Jézustól? 2. fiz indulni készülő
századosnak adott felelet. 3. fi százados hitének jutalma.
III. Begyakorlás. 1. Van-e bennünk egy mustármagnyi hit?
2. Voltam-e már hasonló a századoshoz 3. Szentir. hely: fipost.
csel. 16, 31. v. 4. Énekvers; 24. Dtúli Ékkv.
II. A tanítás.
1. Előkészítés. 1. Kapcsolat. Jézus és tanítványai a viharos
tengeren. Hol találjuk Jézust tanítványaival ? — fi viharos tenge
ren. — Jézus alszik. — fi tanítványok ? — Kétségbeesnek. —
Félnek az ide-oda hánykódó hajóban. Mit felelt nekik a felébredő
Jézus? — Mit féltek ti kicsinyhitöek ? — Miért ? — Életüket fél
tették. — Pedig ott volt köztük Jézus, az élet.
2. Áthajtás a történetre. Milyen kicsinyhitöek a tanítványok!...
Jézus úton Kapernaum felé. Szembe jön vele a város parancs
noka, a római pogány százados. Egy százados Jézushoz. — fi
katona... fiki csak parancsolni szokott... fiz kér. Nem katonájá
tól_ hanem a názáreti Jézustól. Szolgája betegségében fordul
hozzá.
3. Célkitűzés. Hogyan gyógyítja meg Jézus a szolgát?
11.
Tárgyalás. Elmondom a történetet. Jézus csodáinak híre
elterjedt Galileában mindenfelé. Jövetelének hírére hozzáfordultak
a betegek, a sánták, a bénák, a lelki betegek. Hire nemcsak a
zsidókat, hanem a pogányokaí is megfogta, fizok is minden tar
tózkodás nélkül mentek hozzá, aki a földre szállt szeretet volt.
Kapernaumba érkezett Jézus, hová oly szívesen ment min
dig. fi város római századosa ment hozzá alázatosan. — Mes
ter, — szólt Jézushoz —, kedves szolgám gutaütötten, nagy kí
nokban fekszik otthon. — Megyek, — sugárzott Jézus szeretete
a századosra, — meggyógyítom szolgádat, — oszlatta el hangja
a százados gondjait szivéből. — fi százados érezte, hogy kisebb
Jézusnál, azért, az alattvaló hitével szólt hozzá: Uram, nem
vagyok méltó, hogy az én házamba jöjj; hanem csak szólj egy
szót és attól meggyógyul az én szolgám. Teheted ezt velem
Uram, mert énnekem is parancsolnak feletteseim, én is parancso
lok alantasaimnak; én is, ók is engedelmeskedünk. Te ura vagy
az életnek, a halálnak. Szólj egy szót s szolgám újra az életé.
Jézus csodálkozóan hallgatta a benne bízó hit szavát és
szóla a hallgatóknak: Nincs bennetek annyi hit se, mint eb
ben a pogányban. Aztán odafordult a várakozó századoshoz:
Eredj nyugodtan haza, legyen a te hited szerint 1 — Mire a szá
zados hazaért, szolgája meggyógyult.
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A tárgyalás megindítása. Mi tetszett nektek ebből a történet
ből? — Äz, hogy az a kemény katona engedelmesen meghajolt
Jézus előtt. — Érezte, hogy hatalmasabb nálánál. Ó katonák
nak parancsol. Jézus az életnek, halálnak úra. Igen. — Megérezte.
Olyasformán. Pedig büszke katonák voltak a rómaiak. — S fejet
hajtott Jézus előtt.
1. Mit kér a százados Jézustól? — Szolgája életét kérte vissza.
— Hogyan? — Szegény gutaütött. — Bizonyosan béna, ugy-e,
gyerekek, lábára, kezére vagy a nyelvére, stb. — S Jézus? —
Megígérte, hogy elmegy.
2. Az indulni készülő Jézusnak adott felelet. Belenyugodott
ebbe a százados? — Nem. — Nem tartotta magát méltónak, hogy
Jézus házába lépjen. Mintha a király a koldushoz látogatna el. —
Olyanformán. — Egy szót szólj csak és meggyógyul az én szol
gám — szólt. — Mivel magyarázta a százados azt, hogy nem méltó
Jézus látogatására? — Azzal, hogy Jézus parancsol az életnek
meg a halálnak. — így ? — Akkor a századosnak is. — Ki is
mondta: Teheted ezt velem Uram, mert nekem is parancsol
nak, én is parancsolok, Te pedig mindenkinek parancsolsz. —
Parancsolj hát szolgám betegségének isi — így csak milyen em
ber beszélhet ? — Aki hisz abban, aki gyógyít. — Hit van benne.
Olyan erős, hogy még a hegyet is képes elvinni helyéről. Más
szóval: a lehetetlenséget is megcsinálja. — Hogyan hatott Jézusra
ez a beszéd ? — Elcsodálkozott. — Ki is mondta csodálkozását.
Hogyan ? — Nálatok, — zsidóknál se találtam ilyen nagy hitet.
3. A százados hitének jutalma. Mit mondhatott erre a szép
hitvallásra Jézus ? — Eredj, te százados, legyen a te hited sze
rint. Meggyógyult a te szolgád. — Meggyógyult? — hangsúlyo
zom. — Igen. — Csodát tett Jézus. — És a százados? — Ké
telkedett? — Nem. — Azzal a hittel ment haza, hogy otthon
gyógyultan találja kedves szolgáját. — Úgy is történt.
Milyen hittel mehetett be a százados házába? — Igaz hit
tel. — Hitt Jézusban. Mondhatta: Te vagy az élet Ura!
111.
Begyakorlás. 1. Van-e bennetek csak egy mustármagnyi
hit? Ezt Jézus kérdezte tanítványaitól, de én is kérdezhetem tölletek. Ha van, akkor ti is olyanok lesztek, mint a százados. —
Hisztek Jézusban.
2. Szentir. hely: „Higyj az Ur Jézus Krisztusban és üdvözülsz mint te, mind a te házadnépe!“ (Apóst. csel. 16, 31.)
3. Énekvers ;
Te vagy reményem sziklaszála. (Dtuli Ékkv. 24, 1.)

Elefánty Sándor.
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A Teremtés.
(Üdvtörténeti feldolgozás.)
Az első üdvtörténeti téma feldolqozása nehezebb, mint bármelu későbbié. Először azért, mert a teremtés-történet bibliai el
beszélésében nincs egyetlen oluan mozzanat, mely kilátótornyot
adhatna az üdvtörténeti terep áttekintésére. Később az ígéret tár
gyalásánál látjuk, hogg ott a tankönyvek hagyják ki a bibliatör
ténetből azt a részt, melyhez az üdvtörténeti rész fűzhető, de ott
könnyen segíthetünk, mert egyszerűen kivesszük a Bibliából azt
a részt, amit a tankönyvek kihagynak. R második nehézség té
mánknál az, hogy a teremtés üdvtörténeti feldolgozása az üdv
történet legelhanyagoltabb területe. Világnézetünk, dogmatikánk,
egész keresztyén közfudatunk itt a legkiképzetlenebb. Aki ezen
a téren valamit akar, kénytelen szokatlan dolgokkal előhozakodni.
De azért ez áldott kénytelenség! Párosulhat azzal a reménnyel,
hogy ami ma még szokatlannak, újitásszerünek, talán még a fel
tűnési váqy vádjával illethetönek is látszik, hozzájárul ahhoz,
hogy legyen egyszer már igazán a Zenittől a Nadirig mindent át
fogó keresztyén világnézetünk. Könnyűvé teszi ezt a kénutelenséget az is. hogy a feldolgozónak, ha tűi is kell mennie a Mózes
első fejezetén, nem kell tulmennie a Biblián. R Biblia ugyanis
más heluen csodálatos világitó tornyokat állít fel, ahonnét a te
remtés üdvtörténet oldala dicsőséges, magát a bibliai elbeszélést
el nem torzító s viszont a bibliai kijelentés egész fényét magán
hordó megvilágítást kap.
R teremtésnek ezt az üdvtörténeti oldalát sem a katholikus,
sem a református vallásos nevelés nem domborítja ki. És ez ter
mészetes. R teremtésnek ez az üdvtörténeti oldala ugyanis csak
eqy éles, határozott krisztocentrikus hitvilág mellett építhető ki.
Az „Ágostai Hitvallás“ jubilleumi évében egyik theológiai profeszszorunk két előadásban is kimutatta, hogy a keresztyénség összes
típusai közül mi képviseljük a legkrisztocentrikusabb keresztyénséaet, minden előnyével és korlátáival együtt. Nekünk kell tehát
előljárnunk abban, hogy a teremtés krisztocentrikus vonásait a
véka alól kivegyük s már a vallástanítás alsóbb fokán is kifeje
zésre juttassuk.
Ne mondjuk erre azt, hogy III-IV . elemiben túlkorai a do
log. Az újabb pedagógiai kutatások igazolják, hogy világnézeti
elemek befogadására a gyermek lelke már nagyon készséges.
Sokan a krisztológiát nem tartják pedagógiailag feldolgozhat
nak a tiz éves gyermekkel, mert szerintük a bünbocsánat kérdése
méq nem tud a gyermeknél centrális probléma lenni. Ha Krisztus,
a Főpap nem érdekli a gyermeket, érdekelni fogja Krisztus, a
Király, Akiről az Ige azt mondja: „Oreá nézve teremtettek min-
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denek. „Ha a bűntudat és bünbocsánat csak keveseket érint, ad
dig a lét megértésének a vágya minden gyermekben ollhatatlanul
benne ég. Innét a gyermek sok kérdése nem csak a részletekre,
hanem a múlt és jövő, a kezdet és a vég roppant nagy problémáira
nézve. Hz anyag, amivel foglalkozunk súlyos, de feldolgozásában
segítségünkre van a gyermek világkép-alkotó ösztöne, maga az
Ige s az H!ya, aki az Ő Szentjeikével kisdedeknek is kész meg
jelenteni nagy dolgokat.
Igazulásul még annyit, hogy a teremtéstörténetnek azon vo
natkozásait, amelyek az általános Isten- és ember-kép kirajzolá
sára valók, nem az üdvtörténeti feldolgozásban, hanem az egy
szerű teremtéstörténeti tanításnál tartjuk letárgyalandónak.
Vázlat.
Cél: H teremtés eredeti céljának, e cél helyreállításának s
ezzel kapcsolatban a mi teendőnknek megismertetése.
I. Előkészítés: Mi lett volna, ha Adám és Éva a paradicsom
ban nem vétkezik? Lett volna szó akkor is az Ur Jézusról?
II. Átmenet: Mint minden kérdésre, a Biblia erre is felel,
csak nem a teremtés történetében, hanem később, amikor már
eljött az Ur Jézus. János és Pál apostol szólnak róla.
III. Tárgyalás: Kolossebeliekhez Írott levél 1, 15—16, v. 1.
Ebből megtudjuk: a) hogy az Ur Jézus a teremtést végignézte, b) a
teremtés müve Vele a legszorosabb kapcsolatban volt, c) a te
remtésben ó maga is részt vett, d) mintául és célul ó maga s a
szerinte való élet képe szolgált. 2.) Miért nehéz ezt nekünk meg
érteni ? a) Mert a bűn folytán értelmünk meghomályosult. b) Mert
mi a megromlott és átok alatt levő világot ismerjük meg. 3.) Kik
rontották meg a teremtés eredeti célját? a) H bukott angyalok, b)
Hz elbukott ember. 4.) Mi mutatja még a romlott világban is,
hogy ez a világ az Ur Jézus számára teremtetett: a) az Ur Jézus
részéről, b) a mi részünkről ? 5. Isten nem mondott le a terem
tés eredeti céljának megvalósításáról. Mi a mi teendőnk e téren:
») a saját életünkben? b) a világban?
IV. Begyakorlás: Kolosse 1, 15—16. némi kihagyással, a
hallottak összefoglalása egyes kérdések alapján.
V. Elmélyítés: a) Gondolajilag. b) Érzésbelileg. c) Hkaratilag. d) Otthoni gyakorlat, e) Ahitatkeltés. Csodálatos, amit az
Úrról s amit az emberről ma tanultam.
Seentirási hely: Ésaiás 9, 6. „Hívják az ő nevét csodála
tosnak_“ 139. zsoltár 14. „Csodálatosak a te cselekedeteid és
jól tudja ezt az én lelkem.“
Ének: »Mennynek földnek teremtője, óh szentséges Három
ság_“ Ez az ének is mutatja, hogy a teremtés milyen szoros
kapcsolatban van nem csupán az Atyával.
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Tanítás.
I. Előkészítés. Mikor gyermek voltam, sokszor gondoltam
arra, ha a világ nem lenne, akkor mi lenne ? — Ti nem szoktatok
ilyenre gondolni? — De igen. — Jó az ilyen kérdésre gondolni,
mert akkor minden jobban érdekel bennünket, ami van. Volt egy
másik kérdés is, amin sokszor gondolkoztam, de azt nem mon
dom meg. Találjátok ki! Majd rávezetlek benneteket. Milyen
dolga volt Adámnak és Évának, amig nem tettek bűnt? — Mind
végig jó. — Milyen csodálatos lett volna az! Nos, kitaláljátok,
hogy mi volt a másik kérdés, amin gyermekkoromban sokat gon
dolkoztam ? — Igen! Mi lett volna, ha Ádám és Éva nem vét
kezik ? — Mi lett volna ? — Lett volna sok őröm, boldogság,
szeretet stb. — Ezek mind jó dolgok. Mi nem lett volna ? —
Verejték, fájdalom, halál, civakodás, háború stb. — Ezek mind
rossz dolgok. Nem féltek, hogy valami jótól is elestünk volna? — De
igen, akkor nem lett volna karácsony, mert akkor nem lett volna
szükség arra, hogy az Ur Jézus eljöjjön, megmenteni a bűnös
világot. — Hogyan? — Ti azt gondoljátok, akkor nem lett volna
szó az Ur Jézusról ? Hát az Ur Jézus addig nem volt egyáltalán,
ó csak akkor született rneg, amikor földre jött ? Miben különbö
zik az ó születése a mienktől? — ó mér korábban is fent volt
az Istennél, ó volt mielőtt a világ teremtetett.
II. Átmenet: Nektek ez most szokatlan, mert a teremtés
történetében erről nem tanultunk, de a Biblia ezt mind elmondj*
nekünk. Különösen két apostol: János és Pál szólnak róla. Mikor
a teremtés történetét tanultuk, akkor nem beszéltem erről, mert
elég volt annyit meqértcni, hogy a világ egyes részeit mikor és
hogyan teremtette az Isten. Most azonban arról fogunk beszélni,
hogy mi vott a teremtés célja, mikép tért el a világ ettől a bűn
folytán s mikép munkálkodik Isten azon, hogy a teremtés igazi
célja megvalósuljon.
H l. Tárgyalás: Ezek gyermekeim nem oly könnyű dolgok.
Pál apostol is akkor irt erről a Kolossebeli gyülekezetnek, ami
kor azok már jól ismerték az Ur Jézust és a mennyei Atyát. Fel
olvasom a Bibliából, mit irt: „Aki képe a láthatatlan Istennek,
minden teremtménynek előtte született, mert őbenne teremtetett
minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és látha
tatlanok_mindenek Őáltala és öreá nézve teremtettek.“ (1, 15-16.)
1.) Mit gondoltok, ki ez az Ó? — Az Ur Jézus. — Igen,
az Ur Jézus a képe a láthatatlan Istennek. Ó született minden
teremtményeknél előbb, őróla szól Pál apostol s igy nagy dol
gokat tudunk meg itt az Ur Jézussal kapcsolatban a teremtésről.
*) Ki szerette volna közületek látni, amint Isten a világot
teremtette ? Láthatta-e ezt egyáltalán valaki ? — Az Ur Jézus. —
Igen, az Ur Jézus végignézhette, amint Isten a világot teremtette.
Látta, amikor még sötét volt a föld, hallotta... amikor Isten azt
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mondta: „Legyen világosság!“ Látta a második napon, amikor
az Isten kiterjesztette az eget. A harmadik napon_ amint elvá
lasztotta a vizet a száraztól és a földön kihajtottak a füvek és
a fák. Ä negyedik napon látta, amint kigyulladt a nap, elindult a
hold s kiragyogtak a csillagok. És igy tovább. Különösen örül
hetett, mikor az ember teremtésére került a sor. Milyen csodá
latosnak találhatta az ember egyenestartású testét s annak képes
ségeit. Bizonyára arra gondolt, mennyi mindent művelhet majd
az ember itt a földön Isten dicsőségére. Szemeivel gyönyörköd
hetik a természet szépségében, füleivel a madarak énekében,
mindez örömmel és hálával tölti meg majd az ember szivét
Isten iránt, aki ót oly csodálatosan teremtette. Még nagyobb
öröme lehetett, mikor Isten a saját leikéből lehelt lelket az em
berbe. Itt meg egyszerre arra gondolt, hogy igy az ember meg
ismerheti az Istent, az Ó nagy szeretetét. Megtudhatja, hogy
mily sokat tett Isten őérte s az ember szive is tele lesz szere
tettel az ő Teremtője, Atyja iránt s olyan lesz majd a föld, ha
már sok ember lesz, mint egy nagy orgona, amelynek minden
sípján keresztül himnusz árad Isten trónja felé. De még másra is
gondolt. Arra, hogy neki is milyen jó lesz, hogy az embernek
ilyen Istentől nyert lelke van. így ó is megértetheti majd magát
az emberekkel, beszélhet nekik arról, hogy mily nagy boldogság
szeretni az Atyát, engedelmeskedni őneki s mindenestül Őneki
élni. Úgy örült annak, hogy az embereket majd biztathatja mind
erre s igy ha ők is Istennek engedelmes gyermekei lesznek, még
több örömöt szerezhet Atyjának.
Csodálkozott az Ur Jézus igy sok mindenen, de legjobban,
mit gondoltok, min? — Azon, hogy milyen nagy a nap?
Azon, hogy milyen szépen énekelnek a madarak? Azon, hogy
milyen szép az Isten képe az emberen ? — Nem! Azon csodál
kozott legjobban, hogy mindez Isten szavára lett meg. ó szólt s
meg lett minden. Annyira megszerette Isten szavát, Igéjévé le
hessen. Ezért lett az ő első neve ez: Ige. Azért írja a Biblia
mikor a földre jött. „Az Ige testté lőn_„“
b) Pál apostoltól azonban nem csak azt tudjuk meg, hogy
az Ur Jézus a teremtést végig nézhette, hanem azt is, hogy ae
az Ur Jézussal igen szoros kapcsolatban volt. Az Ige igy mondja:
„Őbenne teremtetett minden_“ Hogy ezt megértsük, tudni kell,
hogy Isten nagyon szerette az Ó egyszülött Fiát. Isten tele van
szeretettel. Szeretni azonban csak úgy lehet, ha van kit. Hogy
legyen kit szeretnie, azért hozta létre minden teremtményekkel
előbb az ó egyszülött Fiát. Mikor már meg volt az Ur Jézus, Is
ten még jobban megszerette, mert látta, hogy az ő egyszülött Fia
is mennyire szereti öt. Ezért elhatározta, hogy teremt a számára
egy nagy világot.
Ha va'aki labdázni akar, szükség van játszótérre. Ha valaki
meg akarja mutatni a szeretetét, annak is szüksége van olyan

helyre, ahol ezt megmutathatja. Édesanyátok évtizedeken keresz
tül tesz-vesz és fárad körülöttetek, hogy megmutathassa irántatok
való szeretetét. A mindennap megtérített asztal, a szépen kimo
sott és kivasalt ruha, s hogyha betegek vagytok éjszaka tíz
szer is felkel hozzátok, mind alkalom neki orra, hogy megmutassa
az ő nagy szeretetét. Ha ezek a dolgok nem volnának, imeg se
tudná mutatni az ó szeretetét.
így van Isten is az ö szeretetével. Azért teremtette olyan
nagynak a világot, ezért helyezett el benne annyi élő lényt és
sok szépséget, hogy megmutassa Fiának, hogy mennyire szereti
ót, mikor mindezt Neki akarja adni. Sót Isten arra is gondolt,
hogy legyenek a világon más lelkek, angyalok és emberek, akik
szintén szeretik azt a drága, egyszülött Fiút. Azt a csodátatos
dolgot halljuk tehát itt, hogy Isten ezt a világot ugyanazzal a sze
retettel teremtette, amellyel az Ur Jézust öröktől fogva szerette s
mikor a világot teremtette, egy olyan helyet akart teremteni, ahol
mindenen keresztül Isién szeretete ragyog a Fiú felé.
Kedves gyermekeim ! Ezt jelenti az, hogy őbenne teremtetett
minden. Ez nagyon fontos. Mert, ha a világ nem teremtetett volna
az Ur Jézussal ily nagyon szoros kapcsolatban,' akkor a bűneset
után az Isten nem talált volna módot arra, hogy még szerethesse
az elveszett bűnös embert. Isten ugyannyira szent, hogy közvet
lenül nem szeretheti a bűnöst. A Fiúnak azonban joga volt köz
vetlenül is szeretni ezt a világot, mert a világ senkihez sem volt
olyan szorosan odakapcsolva, mint őhozzá, mert őbenne teremte
tett minden. így van ez sokszor az iskolában is. A tanító bácsi
kénytelen nagyon szigorúan büntetni valakit. Szeretné, ha az il
lető bocsánatot kérne tőle. De nem mondhatja ezt neki. S akkor
egyitek odamegy a bűne miatt gyötrődőhöz s azt mondhatja a bűnös
nek: „Bánd meg a bűnödet s kérj bocsánatot a tanító bácsitól!*
c) Az az Ige, amelyet Pál apostoltól olvastunk, olyan, mint
a kilátotorony, melynek négyfelé van ablaka. Kettőt már láttunk
belőle, most nézzünk ki a harmadik ablakon is. Hát itt meg mit
látunk? — Azt, hogy az Ur Jézus nemcsak, mint néző szerepel
a teremtés munkájánál, hanem mint segítő is. Hogy a teremtésnél
nem maradt tétlen, szemlélődő, azt kitalálhattuk volna abból is,
hogy mikor a földön járt, akkor is szeretett segíteni. Józsefnek az
ó földi szülejének segített bizonyára az ácsműhelyben és a ház
körül. Amikor a kánai menyegzőben elfogyott a bor, akkor segí
tett a lakodalmas házon. Amikor az 5000 férfiúnak nem volt elég
ennivaló, akkor segített azon. Követőit az irgalmas samaritánusról szóló példázatban arra buzdította, hogy segítsenek mindenkin.
Abból is gondolhatnók, hogy segített Atyjának, mert ő maga
mondta; „Az én Atyám mindezideig munkálkodik, én is munkál
kodom.“ Bizonyára igy volt ez kezdetben is.
Valamelyitek azonban azt mondhatná: »Azt elhiszem, hogy
pz Ur Jézus sok mindenben munkálkodott, mig a földön volt, d<?

aem volt-é a teremtés olyan nagy munka, hogy azt csak maga
az Isten akarta végezni!“ — Szép, amit mondasz, de erre azt
mondom: „Akire az Isten később rábízta a megváltásnak ugyan
csak szent és felséges munkáját, miért ne adhatott volna annak
részt a teremtésben?“ Folyik ez már az előzőből is. Tudjuk,
hogy Isten az egész teremtett világot nagyon szorosan oda aksrta
kapcsolni az Ur jézushoz. Ha valami úgy készül, hogy mi is részt ve
szünk benne, azt jobban meg tudjuk becsülni, nagyobb felelőséget
érzünk érte. Azt a fát, amelyet te ültettél, gondosabban öntözöd;
ezt1a Bibliát, amelynek beszerzésére egy évig raktad perselybe
a filléreket, jobban megőrződ.
Hogy az Ur Jézus maga is részt vett a teremtésben, meg
látszott azon is, hogy mikor a földön járt, nagyon szerette a ter
mészetet s jól ismerte, hogy abban mi mit jelent. Azért tudott olyan
szép hasonlatokat venni a természetből. Amikor a búzaszemet
látta, mindjárt tudta, hogy az az Isten Igéjéhez hasonlatos, amely
nek épp úgy bele kell kerülni a szívbe, mint a búzaszemnek a jó
földbe. Amikor a mústármagot látta, ludta, hogy belőle milyen
nagy fa lesz s azért hasonlította az Isten országát is ehhez a min
den magok közt legkisebb maghoz. Vájjon nem azért szerette-e
a liliomot is, mert tudta, hogy Isten azt milyen gondolattal terem
tette. Azzal tudniillik, hogy az embereknél beszéljen arról: „Ne
aggodalmoskodjatok az öltözet felől. Nézzétek, én nem szövök,
nem fonok s mégis milyen szép ruhában járat engem a ti Atyátok.“
Mindennek teremtésénél egyszerre arra gondolt: mit tud ez majd
megmutatni az embereknek Isten nagy szeretetéből. Ezért volt
neki kedves a verebecske is, mert bár se éneke, se tolla nem
szép s az emberek sem igen szeretik, mégis hirdetheti Istennek
gondviselő szeretetét. Mert az ő tudta nélkül egy sem hull be
lőlük a földre. Az állatok közül legkedvesebb mégis valami más
volt neki. Mit gondoltok mi? — Nem az ég madarai, hanem a
bárányok. Az embereket is báránynak nézte, akiknek ő a pász
tora. De még ennél is többet jelentett neki a bárány, mert ő maga
Is bárány akart lenni. Ez az ő legszebb neveinek egyike. Az em
berek bárányokat szoktak feláldozni Istennek. Ó azonban tudta,
hogy ha az ember bűnbe esik, akkor a teremtett bárányok közül
egy sem lehet olyan, amelyért az Isten a haragját abbahagy
hatná. Tudta, hogy e célból neki magának kell báránnyá lennie.
Azaz feláldoznia önmagát épp úgy, mint ahogy az emberek a
bárányokat szokták. Tudta, hogy mit jelent báránynak lenni.
Örömmel hallotta, mikor Keresztelő János először azt mondta
róla: „íme az Istennek ama Báránya, aki elveszi a világ bűneit!“
Ezért nem veszi kisebbítésnek, ha mi is igy énekeljük a nagy
pénteki éneket: „Jézus, Istennek báránya_“
Hogy az Ur Jézus részt vett a teremtésben, mutathatná az
Is, hogy Neki hatalma volt a természet és annak erői felett. Mi
kor a háborgó tengert lecsendesitette, az emberek csodálkoztak;
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„Kicsoda ez, hogy a tenger és szél engedelmeskednek neki?“
ók nem tudták, mi már mdjuk és értjük, hogy azért is volt ha
talma a természet fölött, mert részes volt a teremtés munkájá
ban. De nemcsak a tenger és szél felett volt hatalma. A beteggyógyítások mutatják, hogy a test felett is. Ezért tudta, hogy mire
van szüksége a süket fülnek, a vak szemnek, a sánta lábnak, a
kapernaumi főember fiának, sőt a koporsóban lévő naini ifjúnak,
Jairus leányának. Ismerte az emberi test kísértéseit, ezért tudott
győzni felettük. Ismerte ez emberi lestet már a teremtés folya
mata alatt, azért nem félt magára ölteni, mikor a földön megjelent.
d)
„óreá nézve teremtettek mindenek“ — olvassuk végül még
az Igében. Mikor a művész fest, vagy a szobrász farag, folyton
nézi a mintát. Igénk arra tanít, hogy mikor Isten a világot te
remtette, mintaképen az Ur Jézusra nézett s folyton arra gondolt,
hogy ebben a világban lehessen úgy élni az embereknek az Ur
Jézus számára, mint ahogy az Ur Jézus él már öröktől fogva az
Atya számára. Megtudjuk azonban ebből azt is, hogy az Ur Jé
zus nemcsak mintája a teremtésnek, hanem célja is. Vele akkor
is megismerkedtünk volna, ha nem jön közbe a bűn. ö uguanis
nemcsak azért jött le a földre, hogy a bűnös embereket a bűntől
megváltsa, hanem azért, hogy nálunk az Isten országát megvaló
sítsa. Célja nemcsak az, hogy mi külön-külön üdvözüljünk, hanem
az, hogy mindenünket Istennek átadva, az ó uralma alatt éljünk:
boldogan, a mi mennyei Atyánk dicsőségére, mint ahogy ő él. Hogy
ez a világ az Ur Jézusra nézve teremtetett, ez azt is jelenti, hogy
itt a földön lehet az Ur Jézust követni. A hal nem tud élni, ha
kiveszik a vízből, de nekünk nem is keli átmenni egy másik égi
testre, hogy élhessünk az Ur Jézusnak, mert már ez a világ s
ez a föld úgy készült, hogy lehessen benne az Ur Jézus tanitása
szerint élni. Sokan vannak, akik azt gondolják, hogy azzal ment
hetik majd magukat: „Nem tudtam a földön az Ur Jézusnak élni,
mert a földi körülmények egészen mások, majd csak a mennyben
fogok az Ur Jézus szerint élni.“ Ezek, ha előbb nem, majd az
Ítélet napján megtudják, hogy minden kifogásuk hiábavaló, mert
itt a földön minden úgy van berendezve most is, hogy lehessen
benne élni lelki életet; lehessen benne hinni, szeretni, remélni
Isten Igéjét megvalósítani s Isten országa eljövetelén munkál
kodni. De még ennél többet is kell mondani; Éppen azért, mert
minden az Ur Jézusra nézve teremteted, olyan az a világ, hogy
benne ne is lehessen máskép boldog életet élni, csak úgy, ha mi
az Ur Jézusban hiszünk s életünK céljává öt tesszük. Ezért keli
ebben a világban annyi embernek gyötrődni és elveszni, mert
nem akarja magát a teremtés e nagy céljának alávetni. S ez a
cél, — jól megértsétek, — nem csak az, hogy mindenki külön
keresse a maga üdvösségét. Sok ember, fájdalom, még ezt sem
teszi. De aki csak ennyit tesz, az nem lehet igazán boldog. Kell,
hogy a magunk üdvösségének keresése mellett megtanuljunk élni
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Isten dicsőségére, hogy mindenütt az egész teremtett világon még-4
valósuljon az ő akarata és eljöjjön az ó országa. Mert ez a világ
épp azért van, hogy Isten már itt megmutathassa nekünk az ó
nagy szeretetét: az Ur Jézusról s rólunk való nagy gondolatait.
S viszont, hogy mi is már itt megmutathassuk a mi szeretetünket s azt, hogy mily nagyon szeretnénk előbbre vinni Istennek az
Ur Jézusról s az Űr Jézusnak az Istenről való nagy gondolatait.
2. Letárgyaltuk az Ige alapján a teremtésnek az Ur Jézus
hoz való viszonyát, a világnak s az embernek célját. Vájjon meg
értettétek-e ? Ha nehéz ezt nekünk megérteni, annak két oka van.
a) Először az, hogy a mi értelmünk a bűneset folytán meghomályosult, korlátolt, sőt megromlott lett. Azért nem tudjuk elképzelni
azt sem, hogy az Isten a világot hogyan teremtette stb. b] Má
sodszor oka az, hogy mi ma a világot már megromlott formájá
ban ismerjük s azért nehéz elképzelnünk azt, hogy egykor benne
minden az Ur Jézusra nézve teremtetett. Az embert, mi magun
kat is jobban ismerjük a megromlott formában, mint abban a
formában, amely az Isten képét hordja magán.
3. Ez pedig azért van igy, mert a teremtés eredeti formá
ját és célját többen megrontoíiák. a) A bukott angyalok. Az an
gyalok nagy seregéből ugyanis egy rész még az ember terem
tése előtt kivált. Pártot ütőitek Isten ellen, felmondták neki az
engedelmességet s maguk közül választottak maguknak fejedel
met. Ez a Sátán. Ez a Sátán, mint Adám és Éva történetéből
tudjátok, megrontotta az embert. Isten azután büntetésből, de meg
gyásza jeléül is az egész vi'ágot átok alá helyezte. Azt tudjátok,
hogy nem csak a kígyót, Évát és Ádámot büntette, hanem még
a földet is. Az az ítélet: „Teremjen néked a föld tövist meg bogáncskórót, nemcsak Ádámot sújtotta, hanem a földet is. Mert a
föld jobb szeretett volna mindenütt búzát, szőlőt, füvet és ró
zsabokrot teremni. De most már kénytelen tövist, bogáncskórót
is teremni. Sőt sok helyen köves, kopár, egészen terméketlen lett,
élettelen, mint a sírbolt. (Karsztvidék, szikes talaj.) Különösen, ha
a levelek hullását, a sok rothadást, az egyik állatfajnak a másik
kal való vérengző küzdelmét, a kedvezőtlen időjárást, jégverést
látjuk, érezünk valamit abból, hogy ezen a világon a természe• fen egy nagy sűrű, fekete fátyol van. Gyászol minden azért, hogy
nem teljesítheti eredeti rendeltetését, az Istennek való boldog éle
tet, az Ur dicsőítését.
b) A teremtés dicső formáját és célját megrontotta azután
másodszor az elbukott ember. Igaz, hogy az ember tudásával és
műveltségével sok helyen győz a természeten levő bajokon, de
viszont bűnös célok szolgálatába állítja a természet kincseit. Há
borúk folynak az aranyért, a szénbányákért, a termékenyebb föl
dekért, tengerekért. A vasból nemcsak ekét csinál és kaszát,
. hanem embergyilkoló szerszámokat s a gázzal nemcsak világit,
, hanem ölni akar egy újabb háborúban egész városokat egyszerre«
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Kínában a múlt évben 10 millió ember halt éhen s azalatt Délamerika partjain vaggonszám sülyesztelték el a búzát, hogy annak
az ára, ami megmarad, még nagyobb lehessen. Maga Isten kény
telen volt az ember bűnéért özönvizet küldeni a földre s ezáltal
kipusztitott sok szép állatot, ami azóta nincs a földön.
4) így van ez. Ezért Írnak sokszor a költők nagyon szo
morú verseket a földi életről. Ezért vannak sokan, akik meggyűlöl'k az életet, öngyilkosok lesznek. Rzt gondolják, hogy 8z Isten
meghalt már, vagy nem is volt. Nem látják sehol a világon, hogy
az Isten azt szeretetből teremtette. S mindezt azért, mert a te
remtés eredeti céljától eltért s ők nem tudnak semmit arról, hogy
a világ Krisztus számára teremtetett s hogyha elkezdünk Krisztus
szerint élni, akkor megint kibírható lesz benne az élet.
Pedig még romlott állapotában is sok dolog mutatja, hogy
ez a világ az Ur Jézus számára teremtetett, a) Rz Ur Jézus ré
széről.
1) Először az, hogy az Ur Jézus meg mert benne jelenni.
R leggyülöltebb nép, a zsidó nép tagjaként, gyermekgyilkosságra
kész Heródes királysága alatt, istálló jászolában s úgy, hogy neki
nem volt az, ami a rókáknak és madaraknak. 2) Másodszor az,
hogy bár tudta, mily elveszett ez a világ, a legszebb hasonlatait
még is innét vette s az Isten országát a földi élet berendezései
vel kapcsolatban mutatta be. Ezért beszélt a királyi menyegzőről,
a nagy vacsoráról, halászatról, tékozló fiúról. Testét kenyérré tette,
vérét i’allá az úrvacsorában. 3) Legszebb tanításait annak a gon
dolatnak szentelte, hogy mint lehet itt a földön már a mostani
körülmények kozott megtérni, az Isten országát itt a földön el
terjeszteni s annak itt a földön szolgálni. 4) Erre a földre borult
le imádkozni, erre a földre hullatta vérét, ebbe volt ásva a sir,
melybe temetkezett, itt támadt fel, innét szállt a mennybe. 5) Rz
az ígérete, hogy ide fog visszatérni, nemcsak Ítélni eleveneket
és holtakat, hanem megvalósítani itt az új eget és új földet: az
Isten országát.
!>,) De a mi részünkről is van, ami azt mutatja, hogy a vi
lág az Ur Jézus számára teremtetett. 1] Először az, hogy bár mi
emberek nagyon megromlottunk, Krisztust még most is a szivünkbe
fogadhatjuk. Elménk szivünk berendezése olyan, hogy még min
dig vágyódik valami jobb után s ezt a jobbat sz lír Jézusban
találjuk meg. Ezért érzitek ti is melegedni sziveteket, ha hallotok
karácsonyról, Jézus születéséről s egyébről. 2) Rz, hogy egész
sereg embert ismerünk, akik Jézus Krisztusban mindent megtalál
tak s akik mikor elfogadták azt a célt, amit ó szolgál, boldogok
lettek s nagy áldást hoztak népekre, egyházukra, családjukra, Is
ten országa terjedésére.
5) Mindez azt mutatja, hogy Isten ma sem mondott le ar
ról, hogy a teremtés eredeti célját megvalósítsa. Éppen azért nem
lehet sürgősebb kérdésünk minthogy: Mi a mi teendőnk ezen a
20
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téren? Ä jelek ugyanis azi mutatják, hogy amint a teremtés műn*
kájába bevonta Isten a Fiút, akként a világ helyreállításának nagy
munkájában szerepet szánt az embernek.
Teendőnk két irányban lesz. a) Először abban, hogy a saját
életünkben álljon helyre az eredeti cél. Ez pedig úgy történik: 1)
Ha szivünkbe engedjük az Igét, hisz Isten a világot is Igéje ál
tal teremtette. 2) Ha szeretjük az Ur Jézust, aki iránti szerétéiből
Isten e világot s az embert teremtette. 3) Ha élünk mindazzal,
amit Jézus hozott. 4) Ha mintánk, amelyhez igazodunk, az Ur
Jézus. Hiszen az Atya is a teremtésnél mintaképen őreá nézett,
b) Másodszor abban lesz teendőnk, hogy a világban is munkál
juk a teremtés eredeti célját. Ez úgy történik: 1) Hocy olvasom
a Bibliát s más evangéüomi könyveket s így folyton erősítem azt
a hitemet, hogy ez a viiág Jézus számára teremtetett, bármily
sokszor latszik az ellenkezője. 2) Beszélek másoknak is arról,
hogy milyen jó, ha már most e világon az Ur Jézus az életünk
célja. 3) Testemmel, lelkemmel s mindennel, arnim van, akivel
érintkezem, úgy bánok, mint Isten teremtményével, amelynek nagy
dicső célja van. 4) Imádkozom azokért, akik ebben a világban
az Isten országáért dolgoznak, mert az Isten országa jelenti a te
remtés eredeti céljának helyreállítását. 5) Imádkozom, hogy jöjjön
el az Isten országa.
IV. Begyakorlás. A tárgyalt szeníirási helyet megtanuljuk. A
hallottakat röviden összefoglaljuk, esetleg ilyen kérdések kap
csán; Mit hallottatok ma olyant, amit eddig nem hallottatok? Mi
nek örültök ebből legjobban? Mi az, amit legnehezebb volt meg
érteni?
V. Elmélyítés. Gondolatilag: igyekszem úgy nézni a világot,
amint az Ur Jézus nézte, nem felejtve, hogy mi a teremtés célja.
Érzésbeiileg: megbecsülöm testemet, lelkemet s hálát adok, hogy
résztvehetek a teremtés eredeti céljának megvalósításában, örü
lök, hogy az én életem is szintér, melyen Isten s az Ur Jézus
megmutatja irántam való szeretetét s melyen én is megmutatha
tom az Ur Jézus és a mennyei Atya iránti szcreteíemef. Akaratilag: önvizsgálat és elhatározás, mi a legsürgősebb tennivalóm,
hogy a teremtés eredeti célja nálam is megvalósuljon. — Gya
korlat: Jövő órára mindenki választ magának egy helyet, házat,
falut, várost, pogány népet valahol a világon, amelyért egy héten
keresztül minden nap imádkozik, hogy oda is eljöjjön az Isten
országa. Ahitatkeltés: Csodálatos az is, amit most az Úrról ta
nultam, hogy ő általa teremtetett minden. S csodálatos az is,
amit az emberről tanultam, hogy résztvehet a teremtés igazi cél
jának helyreállításában. Szentirási hely; ének, mint a vázlatban.
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Bűnbeesés.
(Üdvtörléneti feldolgozás.)
I. Előkészítés. Mikor még én is olyan kis gyermek voltam,
mint ti most, az olvasási órán egy rövid kis elbeszélést olvas
tunk az iskolában. Egy dologkerülő emberről volt benne szó. Ä
nevére is jól emlékszem még_Mártonnak nevezték Ez a Már
ton egyszer fogta a zsákját és éjnek idején lopni ment az uraság
kertjébe. Almaérés volt éppen s a zsákját megtöltötte szinültig
szép piros almákkal. Aztán óvatosan körülnézett_ — Hogy nem
látja-e valaki. — Az emberek nem is látták. — Éjjel voít, hát
aludtak. — De látta ám a jó Isten! — ó mindent lát.
Mártonnal útközben különös dolog történt. Amint kiju'ott a
fák árnyékából, előkandikált a ho!d a felhők mögül. S Márton a
hold fényénél egy nagy fekete embert pillantott meg. A tolvaj
Márton azt hitte, hogy ü5dözi öt valaki. Nagyon megijedt s el
kezdett futni. De a kísérőjétől nem tudott szabadulni, mert min
dig nyomában volt neki. Hogy könnyebben tudjon szaladni, még
a zsákot is eldobta. De hiába való volt minden igyekezete, hogy
megszabadu'jon kísérőjétől. Hazaérve, a nagy izgalomtól majd
nem úgy esett be az ajtón. Sokáig nyomta az ágyat, mire fel
gyógyult.
A törvénnyel is meggyűlt a baja— — Mert lopott. — Könynyen rájöttek, hogy kicsoda a tolvaj ?... Csak a zsákot kellett jól
megnézni. Rajta volt az áruló jel. — Biztosan ráirta nevét a
zsákra
— A hiró kikérdezte Mártont dolgai felől, ó panasz
kodva beszélte el betegségének történetét. Azt mondta, hogy kisértetei látott. Azt azonban elhallgatta, hogy lopni volt az uraság kertjében. A biró pedig megmagyarázta neki, hogy üldözője
nem lehetett más, mint a saját árnyéka. Azt is mondta neki, hogy
akinek nem tiszta a lelkiismerete, még a saját árnyékától is fél.
b) Célkitűzés. E kis történet is igazolja, hogy a bűnös em
ber elveszti lelke nyugalmát.
II. Tárgyalás, a) Adárn és Éva története. Gyermekek ! A Bib
liából tanultátok, hogy ki volt az első emberpár?_Adám és Éva.
— Hol éltek ők ? — Édenben. — Eleinte nagyon boldogok vol
tak. — Amíg nem vétkeztek. — Úgy gondolom, hogy még em
lékeztek a II. osztályban tanult bibliai történetre, amely a bűnbe
esés történetével foglalkozik. Szeretném, ha elbeszélnétek nekem.
(Elmondják.)
Isten akarata ellen cselekedett Adám meg Éva. Engedtek a
test kívánságának s megszegték Istennek a parancsolatát. S mi
kor a bűnt elkövették, mit erezhettek? — Féltek. — Mit gon
doltok, milyen dolga volna az embernek, ha történetesen Ádára
meg Éva nem vétkeznek ? — Nem ismernék a bűnt, csak azt,
pmi szép és jó. — Édeni boldogságban élhetnének. — Isten kö-
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zelében lehetnének. — Ä mennyei Atya is kedvét lelné a mi Örö
münkben. Milyen boldog is a gyermek, akit szülei szeretnek!_
Mivel szolgál rá a gyermek a szeretetre? — Jóságával. — A
rossz gyermek azonban megszomoritja anyját és atyját. De a
gyermek is érzi a bűn elkövetésekor, hogy valami nagy teher
nehezedett lelkére. Vádolja őt valami_— A lelkiismerete. —
Még a bünbocsánat elnyerése után sem tud megnyugodni telje
sen a bűnös. — A példázatbeli tékozló fiú is érezte, hogy nin
csen neki többé joga ahhoz a boldogsághoz, aminőben része
volt neki addig, mig megőrizte szivének ártatlanságát. Hiába rej
tőzött el Ádám is a kert fái közé, mindenütt hallotta Istennek
vádló szavát. A lelkiismeretet elaltatni nem lehet. A vádló lelkiismeret mindenüvé kiséri a bűnöst, akárcsak az árnyék a testet.
Az Isten az embert jónak teremtette s mindaddig jó volt,
mig szembe nem helyezkedett az Isten akaratával. Mi lett a bün
tetése? — Kiűzettek a paradicsomból. — Igen, elvesztették az
édeni boldogságot. Az első emberpár bűnbeesése az utódokra is
veszéllyel járt, mert az ő megromlott természetüket az utódok is
örökölték. Mi szintén gyarlók vagyunk és Isten segedelme nélkül
nem tudjuk magunkat visszatartani a bűntől. Könnyen vétkezünk gon
dolatban, szóval, vagy cselekedettel. Ezt a velünk született bűnös
hajlandóságot eredeti bűnnek szokták mondani.
h) A bűnösnek bűnhődnie kell. Mit is mondtam én nektek
a tanulásunk kezdetén, amidőn a dologkerülő Márton esetét el
beszéltem?_ — A bűnös ember elveszti lelkének nyugalmát. —
A bibliai történetekből számos példáját láttuk a bűnösök szen
vedésének. Vétkezett a zsidók egyik ősatyja, Jákob is. — Meg
csalta testvérét. — Bujdosnia kellett emiatt. — Szülőföldjétől tá
vol élt sokáig. Mennyi bánat és keserűség jutott neki osztályré
szül bujdosásának idején!... Imádságaiban sokszor kérte az Istent,
hogy segítse mégegyszer vissza a szülői hajlékba, hogy öreg
szüleinek és testvérének közelében lehessen. A sok imádság fel
szállt az égbe. — Isten meghallgatta kérését- — Hazasegitette.
— Egyszer igen buzgón imádkozott. így fohászkodott; „Nem
bocsátlak el Uram, mig meg nem áldasz engem!“ És az Isten
megáldotta s kegyelmébe fogadta.
Nagyot vétkeztek Jákobnak a fiai is. — Eladták testvérüket,
Józsefet. — Melyik testvér akarta Józsefet megmenteni ? — Ruben,
— Ha Ruben nem kertel, hanem nyíltan védelmére kelt volna
öccsének, falán megmenthette volna. — Titokban akarta Józsefet
megmenteni. — De amit az ember elront, azt a jó Isten igen
gyakran jóra fordítja. Mi lett volna, ha József nem jut el Egyip
tomba? — Éhen pusztult volna atyjával és testvéreivel együtt.
— József által sokakat megmentett Isten a halálos veszedelemtől.
Az irigység késztette a testvéreket a bűn elkövetésére. Ók is
megbünhődtek rosszaságukért s csak akkor nyugodtak meg, ami
kor bocsánatot nyertek.
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Még nagyon sok esetet lehetne felhozni a Bibliából a bűn
útjára tévedt emberek bünhödéséről. Egy királyfit a nagyravágyás
vitt a bűnre. — Absalom volt az. — Atyja helyett király akart
lenni. — Meglakolt nagyon. — Meghalt. — Az újszövetségi tör
ténetek is elrettentő példa gyanánt mutatnak rá a bűnre. A gonosz
Heródes meg akarta öletni Jézust s vérfürdőt rendezett a bethlehemi kisdedek között. A gyermekgyilkos királynak a fia is nagy
bűnt követett el. A mennyek országának követét, Keresztelő Já
nost elfogatta. — Mit csinált vele a gonoszlelkű Heródes ? —
Megölette. — Még a tanítványok se voltak mentesek a bűntől.
Péter bűne ?_ — Megtagadta Mesterét. — Pedig szerette Jézust.
Miért tagadta meg mégis? — Gyáva volt. — Féltette életét. —
De megbánta bűnét s később Isten országának bátor harcosa lett.
Még bűnösebb volt a másik tanítvány_ — Judás. — Elárulta
Jézust. — Tanítványa lett Jézusnak, mert gondolta, ha Jézus át
veszi a királyságot, valami nagy hivatalba fogja őt helyezni. A
pénzvágy is csábította a bűnre. — Pénzért árulta el Jézust. —
Talán arra is gondolt, hogy majd megvédi magát Jézus, ha bajba
kerül. így majd pénze is lesz, meg jó állása is Jézusnak királyi
udvarában. De minden máskép történt, mint ahogy Judás gon
dolta. Jézus nem védekezett, hanem mint a bárány, szelíd türe
lemmel állott kínzói előtt. A gonoszok Jézusnak életére törtek.
A Mester kínzása felébresztette Judásnak lelkiismeretét. — Meg
bánta tettét. — Újabb bűnnel tetézte vétkél. — öngyilkos lett.
— Az öngyilkosság is nagy bűn. Életünket Isten adta s azért
csak Neki van joga azt elvenni tőlünk.
c) Az TJr Jézus a vezér. Gyermekek! Gondoljatok vissza az
elmúlt napokra, talán évekre!— Akkor eszetekbe jút majd, hogy
a ti életetekben is történt olyan esemény, amire nem szívesen
emlékeztek vissza. Olyan szomorú esetekre gondoljatok, amelyek
nek ti voltatok az okozói!_(Néhányat meghallgatunk a felhozott
esetek közül.) A gyermeki meggondolatlanság és könnyelműség
miatt sok édesapának, meg édesanyának eltűnik a mosoly az arcáról.
Ha nem szóinak is, a néma ajk s a komor tekintet mégis sokat
beszél. Megért ebből minden okos gyermek valamit— — Jaj,
rossz voltam, megszomoritottam jó szüléimét 1_— Aki igy gon
dolkodik, az már félig a jó úton halad. Miért vájjon ? — Elis
meri hibáját. — De nem elég ám csak elismerni, hanem jóvá is
kell azt tenni. De hogyan ?_ Ezt kérdezhetné valaki közületek.
— Bocsánatkéréssel. — De erősen meg is kell valamit fogadni_
— Hogy máskor jók leszünk. — Némelyik gyermek a tanító bá
csit is meg szokta haragítani— Egyiknek-másiknak nem jút mind
járt eszébe, hogy mit kellene cselekednie ? — Ilyenkor másoknak
kellene figyelmeztetni, hogy— — Bocsánatot kérjen. — Aki pedig
nem hallgat a jó tanácsra, az szerencsétlen lesz egész életében,
megrontja mind a földi, mind a mennyei boldogságát.
Beszélgetésünk közben már szóba került, hogy megrom«
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lőtt természetünket az első emberpártól örököltük. Mitől romlott
meg az ö természetük ? — A bűntől. — Azt is mondtuk, hogyan
nevezzük a bűnre való hajlandóságot, amely mindenkivel vele
születik— — Eredeti bűnnek. — Minthogy akaratunk gyenge,
vezetésre szornlunk. Kik gondoznak titeket, hogy rendes ember
váljék belőletek? — Szülők, tanítók. — Ki rendelte ókét mellé
tek? — Ä jó Isten. — De azért akad a nagyvilágban elég gyenge
akaratú gyermek is, aki a dúdva szerepét játsza társai közt, nem
képes megállani a becsület útján. Pedig ha belenéznének az ilye
nek a szivökbe, de sok kivetni valót találnának benne: hazugsá
got, vadságot, irigységet, káromlást stb. Mire felnőnek, rossz
tulajdonságaik még inkább erősödnek bennök. Mint gyermek, csak
ceruzát v. tollat lopott. De mi lesz belőle felnőtt korában?_
Gyermekkorban rugja-cibálja társait. S mint felnőtt?_Ugy-e, kész
a legrosszabbra is. A gonoszokat mindenki elkerüli, megveti. Az
ilyen ember élőnek látszik ugyan, mégis hallottnak tartjuk a go
noszt, mert meghalt erkölcsileg, amidőn letért a becsület útjáról.
Végre is mint a gyomot kigyomlálják.
Azt mondja az írás: „A bűnnek zsoldja a halál.“ A tékozló
fiúról igy emlékezik meg az ó atyja: „Az én fiam megholt!“
Miért mondhatta róla, hogy megholt ? — Bűnös volt a fia. — De
egyszer örömében azt mondta az apa: „Feltámadt a fiam 1“ —
Megtért, megjavult, — A jó Isten szenvedések által birja magába
szállásra a bűnöst. „Isten nem akarja a bűnösnek halálát, hanem
hogy megtérjen és éljen.“ Amidőn Jézus születéséről tanultatok,
a tanító bácsi elbeszélte néktek, hogy milyen szomorúak voltak
az emberek réges-régen. Azért imádkoztak, hogy küldene a jó
Isten örömet a földre. És a mennyei Atya elküldte az Ó egy
szülöttjét hozzájok. — A Jézust. — Az volt ám csak az igazi
öröm mindenki számára!_Egy darab mennyország szállt le a
földre. Jézus aztán prófétája, főpapja lett a hivő emberiségnek.
Mit csinált mint próféta? — Tanította a népet. — Mit tanított?
— Az evangeliomot hirdette. — Tanításával megismertette az
emberekkel Istent és az Ó akaratát. Beoltotta szivökbe a szeretetet. Kicserélte az emberek szivét. Mint főpap áldozatot is mu
tatott be Istennek az emberek bűneiért. Mitől váltott meg minket?
— A bűntől és a kárhozattól.
A bűnös ember értelmét elhomályosítja a bűn s nem képes
a saját erejéből megismerni az Istent és az Ó megbocsátó ke
gyelmét. Ki mutatja meg minden embernek a boldogsághoz vezető
útat? — Az Ur Jézus. — A bűn fertőjébe sülyedt ember ezt
nem tudja s nem látja. Ezt csak a hivő ember érzi, aki Luther
Mártonnal együtt hiszi és vallja: Hiszem, hogy saját értelmem,
vagy erőm által nem volnék képes Jézus Krisztusban, az én Uram
ban hinni, sem őhozzá jutni_
111. összefoglalás és elmélyítés. Micsoda változás történt az
első emberpár életében a bűnbeesés miatt ? — Megromlott a tér-
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mészete. — S kik örökölték ezt a megromlott természetet? —
Utódaik is. — Minek szoktuk nevezni ezt a velünk született bű
nös hajlandóságot? — Eredeti bűnnek. — Hogy bűnös szokásaink
erőt ne vehessenek rajtunk, ki véd és oltalmaz minket ? — fl jó
Isten. — Drága árat kell fizetni a bűnért. Mit mond erre nézve
a Szentirás? — A hímnek zsoldja a halál. — Isten szeret ben
nünket s nem akarja, hogy elkárhozzunk bűneink miatt. Küldött
számunkra szabaditót_ — Hz Ur Jézust. — Tőle tanultuk meg,
hogy újjá kell egészen születnünk. — Elhagyjuk a bűnt s isten
félő, hivő emberekké leszünk. — Hki hallgat az Ur szavára ? —
Boldog ember lesz. — Hol? — Itt a földi életben és a menny
országban is.
Káté! Hiszem, hogy saját értelmem és erőm által nem vol
nék képes Jézus Krisztusban, az én Ursmban hinni, sem őhozzá
jutni, hanem a Szentlélek hivott engemet_
Szentirási idézet: Midőn pedig eljött az idő teljessége, ki
bocsátotta Isten az ő Fiát, hogy a törvény alatt levőket meg
váltsa, hogy elnyerjük a fiúságot.
Ének:
Tetszésed Jézusom, Legyen szivem verése.
Ha súgva törne rám A hú viharja, vésze,
Ha élet üdve int, Ha sir sötété von;
Karoljon enyem át Tetszésed Jézusom. (Nyíregyházi ének
anyag IV. osztály.)

Tolnai Pál.

A törvényadás,
(Odvíörténeti feldolgozás.)
Ä tanítás modern módszere megköveteli, hogy a tanítás min
den vonatkozásban a tanulókhoz alkalmazkodjék. Viszont előző
leg a tanítás anyagát minden tanítónak önmagának a saját képes
ségei és egyénisége szerint kell feldolgoznia, hogy a tanítást
irányítani tudja s a gyermek megjegyzéseit rugékonysággal terel
hesse a megfelelő mederbe. — Egyrészt ezért nem adtam apró
lékosan részletes kidolgozást, másrészt azért nem, mert éppen a
törvényadás egyike azoknak a történeteknek, amely üdvlőrténeti
fontosságánál fogva a bibliai történetek egész anyagával kap
csolatban áll s hogy e téren milyen ismeretanyagra lehet építeni,
arról teljes mértékben csak az illető tanító tájékozott.
Ha a tanító a törvényadással kapcsolatban egy felől Isten
mindenek felett álló fenségét, parancsainak megfellebbezhetetlen-
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ségét, másfelől Isten hűségét, jóságát s kegyelemre való hajlan
dóságát beleoltja tanítványai leikébe és ebből következőleg ránevéli őket arra, hogy mi az Ur Istent mindenek felett féljük és
szeressük, — célját elérte. — Igaz, hogy ennek a következmény
nek pedagógiai szempontból is helyes megoldása, talán mindennél
nehezebb feladat. — Éppen ezért természetes, hogy ennek a két
szempontnak tökéletes érvényesítése csak úgy érhető el, ha azo
kat a vallás-oktatás egész anyagán keresztül vezetjük.
Gál. 3, 19. „Micsoda tehát a törvény? a bűnök okáért ada
tott—*
ÉrdeJclődésheltés. Egy királynak sok fia és leánya volt. Tehát
Atya volt s amellett nagyon hatalmas, jóságos és igazságos. A
gyermekeit igen szerette s mindenképen arra törekedett, hogy
derék, dolgos és igaz emberek legyenek. Megkívánta, hogy amit
ő mond és parancsol a gyermekeinek, azok azt megtegyék, de
viszont mindaz, amit parancsolt, a gyermekek javára, boldogsá
gára szolgált.
A király fiai és leányai — sajnos — gyakran nem hallgat
tak az édesatyjukra. Egyszer úgy gondolták, hogy a parancsait
nem kell feltétlenül teljesíteni. Máskor meg türelmetlenkedtek és
zúgolódtak, hogy az atyjuk nem teljesítette azokat a kívánságai
kat, amelyeket ő nem látott jónak. — Nem egyszer pénz, vagyon,
evés, ivás után jártak ahelyett, hogy a királyi udvarban királyi
atyjuk szolgálatára álltak volna. — Megtörtént, hogy jóságos aty
juktól hálátlanul elfordultak s megfeledkeztek az ő jóságáról.
Édesatyjuk, a király, sokat búsult a gyermekei miatt. Sze
rette őket, jóságos volt. Ám gonoszságukért az igazságos király
tól semmi jót nem érdemeltek. Nem egyszer már azon gondol
kozott, hogy királyi hatalmával elűzi magától s megtagadja
gonosz gyermekeit, de újra és újra megkegyelmezett nekik, mivel
bizonyos volt, hogy az ő segítsége és támogatása nélkül vesze
delembe, halálba rohannak. Mihelyt javulást látott, megint irgal
mába fogadta, mert gyermekeit akkor sem szűnt meg szeretni,
amikor hálátlanok voltak irányába.
Egyszer azután összehívta őket és azt mondta nekik: Mivel
nagyon szeretlek titeket, azt akarom, hogy olyan jók, igazak,
engedelmesek legyetek, ahogy az nekem örömömre, nektek meg
javatokra szolgál. Éppen ezért tudtotokra adom, hogy mit kívá
nok én tőletek s ha ezeket az én parancsolataimat megtartjátok, én
mindig, minden hatalmammal és jóságommal segíteni és támogatni
foglak benneteket.
Hogy a parancsait egészen jól megtarthassák, azokat leírva
is kiadta nekik s ettől kezdve a király fiai és leányai olvashat
ták, megtanulhatták, hogy mit kell s mit nem szabad tenniök.
Áthajtás. Ki az a királyi atya, aki az említett tulajdonságok
kal rendelkezik? — Isten. — Kik az ő fiai és leányai, akikre
az említett tu'ajdonságok reáillenek ? — Az emberek. — Mi volt
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íz oka, hogy a király az 6 akaratát gyermekeinek tudomására
hozta s írásban kiadta ? — Az, hogu nem engedelmeskedtek néki
s ezzel bűnt követtek el. — így tett Isten is az emberekkel.
Rávezetés. (Kapcsolás az előzményekhez.) Emlékezhetünk rá,
hogy Isten milyen hatalmas. A teremtéskor azt mondta: Legyenl
— és meglett minden. - fiz ő akarata szent s annak meg kell
valósulnia.
Kik voltak az elsők, akik ellene szegültek Isten parancsá
nak? — Az emberek. — Ezt megmutatja a bűnbeesés és az
özön viz története. Isten azonban ekkor is kegyelmes volt; a bűnbe
esés után megbüntette az embert, de a büntetésben, amellyel
sújtotta, egyúttal a legnagyobb áldást is nyújtotta, mert a
munka a legnagyobb áldás. Az özönvÍzkor szintén megmentette
az egyetlen Istenfélő embert s megígérte, hogy özönvizet többé
nem bocsájt a földre.
Az özönvíz után az emberek megint elfordultak Istentől, hű
csak Abrahám maradt hozzá. Isten megjutalmazta Abrahám hű
ségét, Ígéretet nyert s utódait — Izrael népét — választott né
pévé tette. — József testvéreinek gonoszságát Isten jóra fordította,
Izrael népe Eqyiptomba került s mikor súlyos rabságban sínylő
dött, megint kiszabadította. (Itt, a megváltás későbbi megértése
céljából igen helyes, ha Mózes vezérségén kívül, a tizedik egyip
tomi csapással kapcsolatban a bárány vére szerepét hangsúlyoz
zuk.)
A Veres tengernél Isten ugyancsak megmentette a népet s
amikor a pusztában nem volt eledele és ivóvize, hűségesen gon.doskodoft róla. A nép mégis zúgolódott és visszakivánkozott
Egyiptomba, a húsos fazekakhoz, mert azt gondolta, hogy az
evésen és iváson és jó módon kívül másra nincs az embernek
szüksége. Pedig a jó módnál is fontosabb az, hogy az emberek
Isten akarata szerint, békében és szeretetben éljenek egymással
és bízzanak Istenben, aki őket soha el nem hagyja.
Tárgyalás, a) A történet elmondása. Izrael népe zúgolódá
sával nagyon megsértette Istent. Ó azonban még most sem hagyta
el a népet s hogy a nép megismerje, hoqy mit kell és mit nem
szabad tennie, törvényt adott nekik. Ez a törvény a tiz pa
rancsolat.
Mikor Izrael népe eljutott a Sinai hegy alá, Mózes felment
a hegyre s Isten kijelentette, hogy a néppel szövetséget köt, ha
a nép megtartja a törvényt, amelyet adni fog. A nép megígérte,
hogy mindent megtesz, amit Isten parancsol. Isten erre kiadta a
tiz parancsolatot, s a parancsolatokat két kőtáblára írva átadta
Mózesnek, hogy azokat megismerhessék, mindig olvashassák és
megtarthassák.
Amig Mózes a hegyen volt, a nép megfeledkezett Istennek
tett ígéretéről s Aront arra kényszeritette, hogy olyan istent csi
náljon nekik, amilyet ők akarnak. Azt gondolták, hogy az Áron
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csinálta istennek majd ők parancsolhatnak s hogy akkor nekik
nem kell majd engedelmeskedniük. Áron erre aranyból borjú bál
ványt csinált nekik.
Isién látta a nép gonoszságát és ezért a hűtlenségért fel
akarta bontani a szövetséget. — Mózes lejött a hegyről, meg
dorgálta a népet és haragjában a tiz parancsolat két kőtábláját
is összetörte. — A bálványt szétzúzta, porát a vízbe szórta s
megitatta a néppel.
Isten, Mózes kérésére, a népnek újra megbocsátolt és a
szövetséget újra megerősítette. — Ezt az Izrael népével kötött
szövetséget nevezzük ószövetségnek. A törvényt új táblákra Íratta
Mózessel, aki a kötáblákat a szövetség ládájába, a szövetség lá
dáját pedig a szövetség sátorába helyezte. Ezt a sátort a nép,
Isten rendelése szerint, templom helyett építette, hogy vándorlása
alatt magával hordozhassa. Mindenki adakozott az építésére s ki
ki annyit adott, amennyit a ieikiismerete parancsolt neki. (Meg
említhető a templomépitésre szolgáló közadakozás.)
b) Begyakorlás. Rz eddigieket a főbb mozzanatok hang
súlyozott kidomboritásával, kérdés-felelet útján, megismételjük.
Vallás-erkölcsi elmélyítés. Mi volt az oka annak, hogy Isten
a tiz parancsolatot adta? — Az, hogy a nép nem teljesítette Is
ten akaratát. — A bűn. — Ha megakarjuk tudni, hogy az arcunk,
a ruhánk tiszta-e, mibe nézünk? — Tükörbe. — Isten ilyen tü
körül adta nekünk az ő törvényét a lelkünk számára, hogy meg
lássuk, milyen foltot ejtett rajta a bűn. —
Vegyük sorba ezeket a bűnöket, amelyeket Izrael népe el
követett.
Isten igen sokszor megmutatta, hogy mennyire szereti Iz
rael népét. Sok bajából kimentette, jót tett vele. Meghálálta-e a
nép Isten jóságát ? — Nem. — Hálátlan volt. (Példák a minden
napi életből.)
Isten megígérte s megmutatta, hogy minden bajban meg
segíti őket. — Mégis a legkisebb nehézségnél kétségbe estek, zú
golódtak, türelmetlenkedtek. (Példák.)
Láthatták, hogy Isten szeretete és hatalma milyen nagy,
amikor Fáraót rákényszeritette, hogy elbocsássa őket s tudhatták
volna, hogy előbb-utóbb elvezeti őket az ígéret földjére, ók Is
ten ígéreténél s a maguk elkövetkezendő boldogságánál többre
becsülték az egyiptomi húsos fazekakat, a jó módot, ezt a bűnt
nevezzük anyagiasságnak. (Ennek a kidomboritása ma különösen
fontos. Példák! Alkalomszerüség esetén a hazaszeretet és anya
gias gondolkodás egymással szemben álló veszélye, szintén meg
tárgyalható.)
Amikor a nép már megígérte, hogy mindent megtesz s
Isten szövetséget kötött vele, megszegték a szövetséget s bál
ványt kezdtek tisztelni. A hűtlenség, a szószegés bűnén kívül el

315

követték azt a legnagyobbat, hogy engedetlenek voltak Isten iránt
s nem akarták megtartani már kiadott parancsait. (Példák!)
Mit láván Isten a törvényben ? Rz első kőtábla három pa
rancsolatában azt kívánja, hogy_— Szeressük Őt teljes szivünk
ből, teljes lelkűnkből és teljes erőnkből. — Mondjuk el az első há
rom parancsolatot! (Elmondják) R másik kótábla hét parancso
latban pedig azt kívánja, hogy felebarátainkat — Úgy sze
ressük, mint önmagunkat. — El fogjuk mondani a második táb
lára irt parancsolatokat is. — Aki a felebarátját nem szereti, szin
tén Isten ellen vét, mivel mi, emberek, egymás testvérei s Isten
nek gyermekei vagyunk. — R jó atya pedig nem engedi, hogy
a testvérek támogatás helyett rosszul bánjanak egymással. —
Mi célja volt Istennek a törvényadással ? — Hogy az emberek
azokat megtartsák, s megtartásuk által méltókká váljanak az ó sze
retjére és jóságára. Megtörtént-e ez? — Nem. — Izrael népe nem
lett méltóvá s ma sem méltók reá az emberek. Miért ? — Mert
az emberek újra és újra engedetlenek s bűnt követnek el. — Ä
bűn következménye ? — Büntetés. — Hiszen Isten akaratának
mindenképen érvényesülnie kell. Szereti-e Isten mégis azt, akit
megbüntet? — Igen. — Hogyan? — Mint szülő a gyermekét.—
Sót, ha megbánja a bűnét és megjavul, újra kegyelmébe fo
gadja. — Megbocsát neki. Ki tanított meg minket erre ? - Jé
zus Krisztus. — Aki teljesen megismertette velünk Isten akara
tát s a keresztfán azért halt meg, hogy Isten megbocsásson
azoknak, akik a bűneiket megbánják és megjavulnak. — Általa
kötette Isten az Újszövetséget, minden népek közül azokkal, akik
benne hisznek, s Isten törvényét olyan tökéletesen igyekeznek
megtartani, ahogy arra ó tanított.

Biszkup Ferenc

Az ígéret.
(Udvtörténeti feldolgozás.)
Az ígéret üdvtörténeti szerepe két helyen tárgyalható. Az
ó-szövetségi történetek végén átmenetképen az új-szövetséghez.
S az új-szövetségi történetek végén visszatekintve az egész bib
liatörténeti anyagra. Megvan az előnye az előbbinek. Az öt üdv
történeti téma közül az ígéretek mozognak legtágabb horizont
alatt, s jó, hu a gyermeknek nem kell egyszerre sok felfogni
valóval találkoznia. Megvan azonban az előnye annak is, ha az
ígéretek kapcsán egyszerre teljes kép bontakozik ki a gyermek

316
előtt, mert Isten nagy üdvháztartásáról sehol sem nyerhetünk
olyan átfogó benyomást, mint az ígéretek kapcsán. Ha az utóbbi
eljárást választjuk, arra kell figyelni, hogy már az ismétlésnél
fényesítsük ki azokat a vonásokat, amelyek az ígéretek teljes
rajzában szerepet játszanak. így ismert és kiképzett alkateleme
ket kell egyberaknunk a kérdés speciális tárgyalásánál. Ha a
gyermek ismeri a kirakó köveket egyenként, könnyű neki az új
ábrát felépíteni. Mi most az utóbbi eljárást választjuk, azért is,
mivel csak egy mintatanitás szerepel erről a témáról.

I. Tázlat.
Cél; Meg akarom láttatni Isten ígéreteinek fontosságát,
hogy azokat komolyan vegyék a gyermekek, mert azokon ke
resztül munkálta s munkálja Isten az ő üdvösségüket.
Előkészítés; Rz Ígéretek szerepe az iskolai és családi élet
ben, a tanult bibliai történetekben.
Átmenet: Isten eddig előfordult ígéretei. Rz ok kétfélesége.
Az űdv-igéretek kiemelése.
Tárgyalás: a) Isten első és legnagyobb Ígéretének ismer
tetése. I. Mózes 3, 15. Ennek többszörös megújítása, beteljesí
tése. b) Mitől függ az Ígéret értéke ? Ki adja, kinek adja, mit
8d benne? Ami beigazolódott belőle s ami még nem? c) Mi a
mi teendőnk az ígéretekkel szemben?
Begyakorlás. Megjegyzem az Ígéreteket, gondolok reájuk
életem múltjával s jövőjével kapcsolatban.
Elmélyítés: Jövő órára mindenki beszámol egy esetről, ahol
Isten Ígéretének a beteljesülését tapasztalta. Áldom Istent egyegy Ígéretéért.
Szentirási hely: I. Mózes 3, 15. és Galata 4, 28 Az ígéret
Istene és az Ígéret gyermekei.
Énekvers: Dunántúli énekeskönyv 124. 1, 2. v.
Tanítás.
Előkészítés. Közeledik a nyár, hol s mint fogjátok azt töl
teni ? — Nekem azt ígérte anyám, — szól a kisvárosi leány, —
ha jó bizonyítványom lesz, elvisz a Balatonra. — Nekem azt
ígérte apám, — szól a kis falusi fiú, — hogy akkor kimehetek
tehenet őrizni és sütünk kukoricát. — ígéret, Ígéret — mon
dom — de az csak úgy jó, ha megtartják! (Előző órán minden
célzás nélkül kiveszek a gyermekektől egy-egy ígéretet.) Meny
nyien ígértek már nekem is 1 — A kis Józsi közbevág: Igen a
Nagy Palkó azt Ígérte, hogy mára jól megtanulja a Kátét s még
sem tudta. — A kis Julis pedig így: A Nagy Lenke is meg
ígérte az év elején, hogy ez évben mindig elmegy a templomba
s vasárnapi iskolába, mégis oly sokszor hiányzott. — A gyér-
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fflekek sokat Ígérnek az iskolában. Ha azt mind megtennék, na
gyon bo’dog élet lenne itt minálunk. De csak a gyermekek szok
tak ígéretet tenni az iskolában ? — Nem, a tanító ur is, a tiszte
lendő bécsi is, a hitoktató néni is. — Én ? — Mikor tettem én
nektek ígéretet? — Azt tetszett mondani: Egyszer elmegyünk
egész napos kirándulásra stb. — Igen. Ezt az Ígéretet jól meg
jegyeztétek, de hadd lám, megjegyeztétek-e azt is hogy milyen
ígéretekről tanultunk az idén a bibliai történetekben? Ótt is volt
szó olyanról, aki Ígéretéről megfeledkezett. — A Faraó pohár
noka megfeledkezett Józsefről stb. — De olyan is volt, aki nem
feledkezett meg ígéretéről, de egyenest az ellenkezőjét tette
annak, amit ígért. — Saul, aki Dávidnak azt Ígérte, hogy többé
nem fogja bántani s utóbb stb. — Szeretném, ha most az új
testamentumból is mondanátok ilyet. — Péter, aki azt ígérte,
hogy nem fogja megtagadni Jézust s mégis stb. — De akkor
mondj ugyanerről a Péterről olyat is, mikor beteljesült az, amit
ígért. — ígérte, hogy akik megtérnek és megkeresztelkednek,
azok veszik a Szentlélek ajándékát. — Hát azt ki tudná meg
mondani, amikor angyal ígért valamit és az is beteljesedett? —
A bethlehemi pásztoroknak azt Ígérte az angyal, hogyha bemen
nek a városba, találnak egy kis gyermeket stb.
Átmenet. Csak emberek, meg angyalok Ígérnek a bibliában?
— Nem. Isten is. — Mondjatok ilyen Ígéreteket! — Isten meg
ígérte Noénak, hogy nem lesz többet özönvíz, ellenben lesz ve
tés stb. — Miért közeledik mos is a nyár? — Mert az Isten
megígérte. — Miért lesz az idén is aratás? — Mert Isten meg
ígérte. — Miért kell holnap is felkelni a napnak? — Mert Isten
megígérte. — Hát az ki volt, akinek Isten egy országot ígért?
— Abrahám. Kánaánt ígérte neki. — Hogy hivjuk Kánaánt
máskép? — ígéret földje. — Lássátok az Ígéretek olyan nagy
szerepet játszanak a bibliában, hogy a földnek egy külön része
van elnevezve ígéret földjének! Még sok Ígérete van Istennek,
de most azt szeretném tudni, mi volt Istennek első nagy ígé
rete ? (Egy kicsit hagyom, hogy a gyermekek próbáljanak vissza
felé menni Isten ígéreteiben a legkorábbira.) Nem is merem kér
dezni, mert eddig nem tanultatok róla, de azt azért úgyis kita
láljátok, mikor hangozhatott el Isten első ígérete. Az ígéret min
dig a jövőről szól. Mikor beszélt Isten először az ember jövő
jéről? — Az Éden-kertben, mikor Adámnak megmondta, hogy
az arca verejtékével fogja enni a kenyerét stb. S Évának pedig
azt mondta stb. — Ki hallotta ezt a beszélgetést Adámon és
Éván kívül ? — A kígyó. — Hát a kígyónak nem mondott sem
mit sem az Isten ? — De igen! Hogy átkozott lesz. — Ennyit
tudtok ti. De Isten még mást is mondott, most erről szeretnék
veletek beszélni.
Tárgyalás, a) Istennek nagyon fájt a szive, hogy a Sátán
nak sikerült az embert elcsábítani. Megbánta, hogy az embert te*

remtetté s már arra gondolt, hogy az egész világot eltörli. Kü
lönösen az fájt neki, hogy az ő ellensége, a Sátán, aki a kígyó
képében csábította el az első emberpárt, mennyi rosszat csele
kednék a későbbi emberekkel, akik már bűnre hajlamos, meg
romlott szívvel születnek. Amikor igy búsult, odaállott eléje va
laki. Az ó egyetlen szent Fia, akit ti már ismertek: az Ur Jézus,
ö tudta, mi fáj Atyjának, s nagy alázatosan felajánlotta, hogy
felveszi a harcot a Sátánnal, hogy megmentse Isten dicsőségét
és az embert. Egyszerre, mint a villám, megvillant az égben az
a gondolat, hogy az embert még sem kell eltörülni a föld színé
ről. Isten Fia majd lejön a földre« kimenti az embert a Sátán
hatalmából, hogy az ne tehesse az emberrel azt, amit akar. Hogy
ez mikép lesz, hogy ez mikor lesz, arról egyelőre nem volt
szó. Sietni kellett, hogy a bűnösök, akik nem maradhattak to
vább az Édenben, minél előbb kikerüljenek onnét. Ily előzmé
nyek után jött le Isten az Éden kertjébe, hogy tudassa a bűnö
sökkel az Ítéletet. Fájt neki igy is, amit mondania kellett, de
mégis volt egy vigasztalása, ami könnyebbé tette sú'yos felada
tát: az ítélet, közlését és végrehajtását. Egyszer beszéltem egy
bíróval, aki halálos ítéletet mondott ki egy gyilkosra. Megérde
melte a gyilkos a büntetést, mégis úgy fájt a bírónak, amikor ki
kellett mondania: A magyar állam nevében stb.— Mogor Péter
kötéláltali halálra stb. —
Mennyire fájhatott Istennek, elképzelhetitek. No, most kér
dek valamit. Kinek hirdetíe ki Isten először az ítéletet ? — A
kígyónak. — Mit gondoltok, miért ? -- Azérl, mert az kezdte el
a bűnt. — Igen, de én azt gondolom, ennek más oka is volt.
Az, hogy sem Ádámnak, sem Évának a büntetésében nem be
szélhetett arról, ami Ót vigasztalta, de a Sátánnak mindjárt meg
mondhatta: „Most győztél. De ne örülj. Végül nem te fogsz
győzni. Eljön majd valaki, aki felveszi ellened a harcot. Aki a
szegény, bűnössé lett ember pártjára áll. Igaz, hogy te majd Ó
ellene is munkába állsz, de azt legyőzni nem fogod. Csak annyit*
tehetsz, hogy a sarkát mardosod, Ö ellenben neked fejedre ta
pos. „Ugy-e, látjátok, hogy más is volt abban, amit Isten a kígyó
nak mondott, nem csak Ítélet ? — ígéret is volt benne. — Kinek
mondta el Isten ezt az első ígéretét? — A Sátánnak. — De
kinek szólt az tulajdonképpen? — Az embernek. — Hallhatta-e
a kígyó, hogy Isten milyen ítéletet szabott Ádámra és Évára? —
Igen. — Hát Adám és Éva hallhatták-e, amit a kígyónak mon
dott az Isten ? — Igen, mert nem tudtak arról, hogy ki lehet az,
aki el fog jönni az emberek megmentésére. — Úgy van, ók még
nem tudtak az Ur Jézusról s Isten a kígyónak sem árulta el, ki
lesz az. Csak annyit mondott róla, hogy eljő majd a Mag. A Mag
azt jelenti, hogy valaki olyan, akiben új élet van. Olyan élet,
amelyen nincs hatalma a bűnnek. Ma már tudjuk, hogy ez, akifiek az eljövetelét itt Isten megígérte: az Ur Jézus. De akkor a
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Sátán sem tudott rájönni, hogy ki leáz az. Isten Ugyanis úgy je
lentette be, hogy qz a Mag egy asszony, tehát földi ember gyer
meke lesz. A Sátán ismerte az egész mennyei világot. Valami
kor ő is ott lakott. Tudta, hogy Istennek Fia is van. De arra nem
gondolt, hogy Istennek a Fia, aki szent, magát úgy lealacsonyítja,
hogy egy földi asszony gyermekeképen fog megszületni.
Lássátok, a Sátán nem tudja azt, amit az itteni elemi iskola
III—IV. oszt. tanulói már tudnak. Mert ugy-e ti már tudjátok, ki
lett az asszonynak a magja ? — Az Ur Jézus. — Ki volt az
asszony ? — Szűz Mária. — Mit gondoltok, mit érzett a Sátán,
mikor Istennek ezt az ígéretét hallotta ? — Csodálkozást, hogy
Istennek olyan tervei is vannak, amikről ő nem tud. Haragot,
hogy az Isten nern nyugszik bele, hogy az emberek elveszett
bűnösök maradjanak. Gondot, mert elkezdett töprengeni, hogy
Istennek tervét, hogyan akadályozhatná meg. — Mennyi ideig
kellett a Sátánnak ezeken a fejét törni ? — A mi számitásunk
szerint 4000 évig — Miért ? — Azért, mert az Ur Jézus a bűn
beesés u'án 4000 évre jött el. — Miért nem teljesítette Isten előbb
az ö ígéretét ? Eiő akarta készíteni hozzá az embereket és az
összes földi körülményeket. — Miért volt erre szükség ? — Az
ért, mert rá kellett jönni az embereknek arra, hogy milyen nagy
dolog a bűn, hogy a paradicsomi bűneset következménye elha
tott mindenkire s hogy a bűnből, az elveszett állapotból az em
ber nem tud megszabadulni még akkor sem, ha Isién a legjobb
törvényt írja az ember elé. (Utalás a sinai hegyen kötött szövet
ségre. Ezt részletesebben a törvénysdás üdvtörténeti feldolgozása
hozza.) — Isten 4000 évig az ígéretével -- nem tett semmit?
— De igen, azt többször megújította. Dávidnak már ezt is meg
ígérte, hogy az ő házából fog származni a világ üdvözítője. —
Isten, ezen Ígéretéből volt-e hasznuk az embereknek addig is,
míg eljött az Ur Jézus? — Igen, mert sokan hittek benne. Vár
ták a jobb jövőt, örültek előre annak, hogy eljó a Messiás. Vi
gasztalásuk volt ez, mikor az ellenség sanyargatta Isten népét.
Igen, gyermekeim, az Ígéret addig is sokat érhet számunkra,
amíg be nem teljesül.
h) Beszéljünk most arról, hogy mitől függ egy Ígéret értéke.
1) Attól, hogy ki teszi. Ha az osztály legrosszab tanu'ója ígér
valamit, azt nem vesszük annyiba, mint a legjobb tanulói. Amit
testvérünk igér, azt nem vesszük annyiba, mint amit apánk ígér.
Minél nagyobb az, aki az ígéretet teszi, annál nagyobb az ígéret
értéke. Isten a legnagyobb, tehát az ó ígérete ér a legtöbbet. 2)
Az ígéret értéke attól is függ, hogy kinek adjuk. Amit csak egy
nek ígérnek, az nem oly fontos, mint amit mindenkinek. Isten az
Üdvözítőt nem csak egy népnek, nem csak gyermekeknek, nem
csak szegényeknek, hanem nagyoknak, királyoknak, a világ összes
eddig élt s ezután élő népének ígérte. Amit Isten Ígért, az szól
ftbrahámnak, Dávidnak, Pál apostolnak, Luthernek, magyar őse*
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inknek, édesapánknak, a taniió úrnak, összes iskoíatársainknak,
azoknak, akiket ez évben kereszteltek, akik még csak ezután
jönnek valahol a világra. 3) Hz Ígéret értéke attól is függ, hogy
mire vonatkozik. Ez az ígéret nem arra vonatkozik, hogy lesz
vetés és aratás, hanem arra, hogy a lelkünket Isten megmenti.
Az üdvösségnél nagyobb dolog számunkra nincs. Ez az ígéret
azért is a legnagyobb, mert a legnagyobbra vonatkozik: Bünbocsánat, győzelem a Sátán felett, mennyország, stb. 4) Hz ígéret
értékét az is emeli, hogy valami már belőle beteljesült s igy iga
zolódott. Isten üdvigérete máris igazolódott, mert Jézus Krisztus
eljött, mert a Sátán nem tudta őt legyőzni, mint a kisértés törté
nete, az Ur Jézus feltámadása, a Szentlélek eljövetele s az anyaszentegyház megalakulása mutatja, ő) Hz Ígéret fontosságát az is
növeli, ha még van valami hátra belőle. H Mag eljött, az Ur
Jézus a fejére taposott a Sátánnak, de a Sátán még nincs meg
semmisítve, még mardossa az ember sarkát, s az Isten országa
még nem lett egészen győzelmessé. Még van, ami Isten ígéreté
ből ezután valósul meg, akkor, ha az Ur Jézus újra eljő, amikor
lesz új ég és új föld az Ó szent uralma alatt. Milyen nagyszerű
lesz azl S mert erről ma még csak Isten ígérete beszél, azért
kell, hogy nagyon drága legyen minekünk Isten ígérete.
c) Ha ilyen nagy dolog Isten ígérete, mi a mi teendők azzal
szemben? — H hit. Hz, amit nekem ígérnek, csak akkor lehet
nyereségem, ha hiszek benne. Egyszer egy király kihirdette az
országban, hogy aki karácsony napján délben 12 órakor eljön
hozzá, annak oda fogja adni egyik palotáját. Hz emberek súgtakbúgtak és azt hitték, hogy csak tréfa az egész. Nem ment el egy
sem. Hz utolsó percben meghallja a dolgot egy koldus. Hz el
megy s csakugyan megkapja az ígért palotát. Istennek annál in
kább hihetünk, mert ígéreteinek egy része már megvalósult. Nem
kell mást hinnem, csak azt, hogy a Megváltó már eljött, nekem
van Üdvözítőm, nem vagyok egyedül, ha a Sátán kisért. Jézus
legyőzte a Sátánt s ezért én is győzhetek a bűn felett. De hin
nem kell abban is, ami még nem valósult meg, hogy egészen
boldog lehessek. Jézus újra eljön, mint a Hiszekegyből is tudjuk
s mint ó maga megígérte. Hkkor nem lesz többé bűn s a Sátán,
a kígyó többé nem mardos s megvalósul Isten országa. Hnnál
több nyereségem lesz Istennek legnagyobb ígéretéből, minél job
ban hiszek benne, minél sóvárgóbban várom s minél rendületle
nebből bízom benne. Hmint látjátok, az ígéret elég sok dolgot
ad. Istennek is, mert folyton figyelnie kell, hogy a dolgok úgy
folyjanak, hogy az Ő ígéretei csorbát ne szenvedjenek, sót testet
öltsenek, mint ahogy megvalósult a hét bő esztendő. Istennek
itt a földön külön emberei vannak, akikkel hirdetted az ó ígé
reteit: ezek a próféták. De az embernek is sok dolgot ad, hogy
higyjen, várjon és bízzék bennük. Különösen Hdventben kell fog
lalkoznunk Isten ígéreteivel. De máskor is. Istenünk az ígéret
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Istene. Mi emberek az ígéret gyermekei vagyunk. Ha Isten meg
szegné ígéreteit, még ma végűnk lenne.
Begyakorlás. Rz, amiről beszéltem, Istennek első és legna
gyobb ígérete, a Bibliában Mózes I. könyve, 3. rész, lő. versében
van megírva, ott, ahol a bűneset története. Ezt most felolvasom
néktek. Mivel rövid az egész, egyszerre megtanuljuk: „És ellen
ségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod
között és az ő Magva között. Rz neked fejedre tapos, te pedig
Annak sarkát mardosod.“ Nem elég azonban, hogy ezt most meg
tanultuk. Isten ezt az ígéretét még sokszor megújította s egyébb
ígéreteket is adott hozzá. Ezeket a Bibliában olvashatjuk. Mint a
tejút a csillagos égboltozaton, úgy vonul végig Isten ígéreteinek
ragyogó feliege az egész biblián. Azért kell nekünk, ha nagyok
leszünk állandóan olvasni az egész bibliát. Isten ígéreteit nagyon
jól meg kell jegyeznem, hogy mindig elóvehessem azt, amire ab
ból szükségem van. De már is naponként megfigyelhetem, hogy
Isten hogyan teljesíti be testi és lelki jólétemre vonatkozó ígé
reteit. Minél többször gondolok arra, hegy ez vagy az nem vé
letlenül történt velem, hanem azért, mert Isten megígérte, hogy
azért hallgatja meg imámat, hogy azért ismertet meg engem is
az ó szent Fiával, mint, aki a Sátántól megment, annál boldo
gabb leszek s annál hálásabb Isten nagy ígéreteiért. Valahányszor
az Ur Jézus keresztjét látom, mindig arra gondolok, hogy amit
Isten ígért első nagy ígéretében, azt meg is tette. Az Ur Jézus
eljött csakugyan s vérét ontotta értem is a Golgotán, hogy ne
győzzön felettem a Sátán. Már eddig is boldogabb és Istennek
kedvesebb lehettem volna, ha többet gondoltam volna Isten ígé
reteire. Nem lehet oiyan nagy szenvedésetek, hogy Isten ígéretei
meg ne vigasztalhatnának. Veszedelemben, súlyos csapásokban»
betegségemben, ha valakim meghal, ha magam leszek a halálos
ágyon, Isten ígéreteire gondolok s minden könnyebb lesz a szi
vemnek.
Elmélyítés: Jövő órára mindenki beszámol egy esetről, ahol
Isten ígéreteinek beteljesedését tapasztalta. Igen örülnék, ha jövő
órára mindenki hozna magával egy szentirási helyet, amelyben
Istennek vagy az Ur Jézusnak az ígérete van. Most pedig kö
szönjük meg Istennek, hogy mindjárt az első ígérete olyan nagy
és felséges volt s hogy az már legnagyobb részt meg is valósult
Szentirási hely; Galata 4, 28. „Mi pedig atyámfiai, ígéretnek
gyermekei vagyunk.
ÉneJcvers: Dunántúli énekeskönyv 124, 1—2. v.
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Megváltás.
(Üdvtörténeti feldolgozás.)
1. Előkészítés. Egy kis fiú jutott most eszembe. Régebben
tanítványom volt. Szerettem, mert szelid, jó gyermek volt. Tudom,
kiváncsiak vagytok a nevére is, azért hát a keresztnevét eláru
lom nektek... Jánosnak hívták. Egyszer János igen későn jött az
iskolába s szepegve mondta el késésének okát. Észrevettem, hogy
a máskor mindig őszinte fiú most ez egyszer ne mond igazat.
— A nagymamának kellett üzenetet vinni! — mondta. Aztán
szégyenkezve leült a helyére s egész nap lesütötte a szemét, nem
mert a szemembe nézni.
Iskola után találkoztam János édesanyjával s megkérdeztem
tőle, hogy mi történt a fiával, aki a mai napon annyira megvál
tozott
Az iskolába is elkésve jött, mert mint mondta: üze
netet vitt a nagymamájának. Az édesanya elbeszélte nekem kis
fia szórakozottságának okát. Úgy történt az eset... Jánost felköltötte anyukája, hogy készüljön az iskolába. De a lustaság igy
szólt Jánosnak:
— Ráérsz még felkelni János, aludjál még egyet!...
A többit már magatok is kitaláljátok... — Későn kelt fel.
— Azért késett el az iskolából. — Lássátok, János szövetséget
kötött?_ — A bűnnel. — Igen, a lustasággal. — Nem hallga
tott édesanyja szavára, aki figyelmeztette Jánost a kötelességére.
De megjárta. — Elkésett. — A bűnét méq hazugsággal is tetézte.
— A nagymamához kellett mennie. — Pedig hát helyesebben
cselekedett volna, ha— — Megkérte volna a taniió bécsit, hogy
bocsásson meg neki.
Bizony gyerekek, úgy szokott az lenjei, ha valaki egyszer
vétkezett, máskor is szolgál az a bűnnek. De Isten nem akarja,
hogy az ember rabja legyen a gonosznak s ezzel elveszítse bol
dogságát. Int bennünket valamire_ — A megtérésre. — János
nak is azt mondja a szive, hogy_— Rosszat cselekedtél, János!__
— Mennyire szégyellte magát a kis fiú, amidőn másnap négyszem
közt figyelmeztettem hazug magaviseletére L_. Sírva fogadta meg,
hogy máskor jó lesz. De egyúttal meg is vigasztalódott, mert
érezte a megbocsátást. A bűn félelemmel töltötte meg a szivét s
a megjobbulással ellenben beköltözött abba a béke.
Isten a mi mennyei Atyánk, azt akarja, hogy boldogok le
gyünk. A bűnös fél az Isten közelében lenni. Igyekszik inkább
távolodni Tőle s ez által maga keresi boldogtalanságát. A jó
Isten a bűnös lelkek megmentésére Szabaditót küldött. — Az Úr
Jézust.
Célkitűzés. Úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszu-
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lőtt Fiát adta érettünk, hogy aki hiszen ö benne, el ne vesszen,
hanem örökéletet nyerjen, (ján. 3, 16.)
11. Tárgyalás, a) Békesség e földön az embereknek. Istenem,
segíts! — igy sóhajtott fel sok-sok szenvedő ember az égre, sok
ezer évvel ezelőtt. Meghallotta a jó Isten az esdeklők könyör
gését s végre elérkezettnek látta az időt régi kedves tervének
megvalósitására. Az volt ugyanis a szándéka, hogy megalapítja
az igazságot kereső gyermekei számára földi és mennyei birodalmát.
Országát hosszú időn keresztül előkészítette aképpen, hogy Izrael
ben támasztott prófétákat, akik a népet istenfélelemre, erkölcsös
életre intették és oktatták. R próféták megjövendölték a Messiás
eljövetelét is.
R jó Isten beváltotta ígéretét s a próféték által megjöven
dölt Király megszületett. — Rz Ur Jézus. — Szegénységben
született. Bölcsője ? — Jászol volt. — Szegény emberek hallották
meg először az örömhírt. — R betlehemi pásztorok. — Mégis
hatalmasabb az Ur Jézus mindenkinél, királyok hajolnak meg
előtte. R szivekben uralkodik ó, ezért olyan nagy a hatalma. —
ő mennyei király. — Jézus születésének hire sokaknak öröme
lett. Születésének napján különös öröm tölti el az emberek szivét
ma is. Melyik nspot ünnepeljük Jézus születésének emlékére? —
R karácsonyt. — Mosoly ül akkor az arcokon. — Mindenki örül.
— Egymást is mintha jobban szeretnék az emberek. A szivekben
kinyílik a jóság virága. Ki idézte elő ezt a nagy változást? —
A Jézus. — Igen, szeretetet oltott az emberek szívébe.
Úgy karácsony táján adakozóbbak az emberek. Akinek van,
az szívesen ad— — A szegénynek. — A jószivü adakozók örö
met árasztanak maguk körül s a kunyhókban, hideg szobácskákban
is kigyulnak a karácsonyfa gyertyácskái. Oda is eljut a szeretetcsomag, ahol nem várták a Jézuska ajándékát. De az Ur Jézus
híveinek szeretete nem fogy el ezen az egy napon. Máskor is
tudják a jó emberek, hogyan segíthetnek felebarátjukon. „A sze
retet soha el nem fogy“ — mondja Pál apostol. (I. Kor. 13, 8.)
A szeretet munkája folytán kerülnek azok a kis csomagok is a
tanterem ablakába. Ti már tudjátok, hogy mire valók azok ? —
Az iskola szegényei számára. — Mi van bennük ? — Ennivaló.
— Nem tudjuk, kik a jószivü adakozók. — Titkon adnak. — Az
ilyen jótett tetszik a jó Istennek. Az Ur Jézus tanított minket rá,
hogyan cselekedjünk jót. Hogy beszél Jézus a titkon való jó cse
lekedetekről ? — Ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a jobb.
— A s z ív jóságát megérzik a téi didergő madárkái is. — Fészekodukat helyeznek el a jószivü emberek a kert és erdő fáin.
— Azokban húzzák meg magukat a kis énekesek a dermesztő
szél hidege elől. Éhesek is szegények? — Kenyérmorzsát, mag
vakat hintenek nekik a jó emberek. — Részvéttel viseltetik a jóérzésü ember minden szenvedővel szemben.
b) Jézus mint próféta. Jézust a Szentirás prófétának is ne81*
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vezi. Tudjátok-e, hogy miért ? — Ó is tanított. — Azonban nagy
különbség volt a többi próféták és Jézusnak tanítása között.
Amazok fenyegették a zsidókat az Ur büntetésével, s félelmet
keltettek bennök iránta. Jézus másképen ismertette meg hallga
tóságával az Istent. Már sokszor hallottátok ti is, _ mit tanitott
Jézus Istenről— — Ó a mi mennyei Atyánk. — Ha Ő Atyánk?_
— Mi gyermekei vagyunk. — Egymás közt pedig ? — Testvé
rek. — Akik a jézusi tanításokat hallották, egészen megváltoz
tak érzésben és cselekedetükben. Mintha csak kicserélte volna
valaki a sziveket. — Jobbak lettek az emberek. — A Szentirásban neve is van a jók birodalmának_ — Isten országa. —
— Jézus volt.
Ennek a tökéletes országnak a megalapítója
— Kik lehetnek tagjai az Isten országának ? — Az igaz embe
rek. — Akik hisznek Istenben és Fiában, az Ur Jézus Krisztus
ban. — Ha bebocsátjátok a Jézus beszédét sziveteknek ajtaján,
a ti szivetekben is kinyílik a jóság virága s kedvesek lesztek az
Isten előtt.
Jézusnak prófétai munkásságát cselekedetei is igazolják. —
Úgy élt, amint tanitott. — Gyarló emberi tulajdonságok (hiúság,
irigység, bosszúállás, nagyravágyás stb.) nem voltak ő benne.
Kötelességét mindig híven teljesítette. Nem volt neki más vágya,
mint mennyei Atyjának engedelmeskedni. Nem vétkezett soha
még gondolatban sem, egész életét mások boldogitására szen
telte. Ilyen szent csak Isten lehet. A második hitágazat tanítása
szerint is valóságos Isten és valóságos ember Ő. Istenségét iga
zolják tanításai és cselekedetei. Olyan jól és tökéletesen, mint ó ,
ember nem tud tanítani. Csodatetteivel is az emberek javát in
tézte. Emberi testben szállt le a földre. Ó is érzett éhséget, fá
radtságot, fájdalmat és szomjúságot_ — Mint az emberek. —
Gondoljatok csak a megkísérlésének történetére!_— De ó nem
hallgatott a csábításokra. — Igaz volt egész életében. — Tehát
mint ember is tökéletes maradt. Mondd el a Káté magyarázatát
Jézus isten-emberi személyére vonatkozólag, Laci! — Hiszem,
hagy a Jézus Krisztus valóságos Isten, az Atyától őrölttől fogva
született, de valóságos ember is, szűz Máriától született. — Taní
tásának minden szava igazság. Nem minden ember szereti az
igazságot hallani. — Sokan megharagusznak érte. — Jézusnak
is voltak ellenségei. — Kik haragudtak rá ? — A farizeusok és
írástudók. — A zsidók papjai is. — Az ő islenszolgálatuk kül
sőségekben nyilatkozott meg. Jézusnál a forma, a szertartás nem
volt fontos. Ő megmondta mindenkinek, hogyan kell az Istent
imádni?— — Mi is tudjuk azt a samáriai asszonnyal folytatott
beszélgetésből. — Lélekben és igazságban imádjuk az Istent. —
Híveit és tanítványait mindig óvta a farizeusok tanításától. Em
lékeztek még bizonyára a farizeus és publikánus imádságára.
Amaz kérkedik tökéletességével. — Büszke volt. — S a publi
kánus? — Alázatos. — A példázatból könnyen kitalálhatjátok ti
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Is, hogy kinek az imádságát hallgatta meg a jó Isten ? — A
publikánusét.
A gonosz ellenség nem nyugodott, mig az igazságot el nem
tudta némitani. Jézus előre látta sorsát. — Tudta, hogy meg kell
halnia. — így kívánta ezt az emberek üdve, boldogsága is. A
nép nem tudta, hogy Jézus a szivekben akart király lenni. Földi
királyt láttak benne, aki megdönti a gyűlölt idegen uralmat. Jé
zus féltette a népet, hogy valami meggondolatlanságot cselek
szik s elpusztul.
— Meghalok, — gondolta, — mert királyságomban bízva
még fel találnak lázadni Róma ellen s még nagyobb rabságba
jut az ország, akkor pedig hiába fáradoztam Isten országáért.
c) Jézus mint főpap. A régiek úgy vélekedtek, hogy Istent
csakis véres á’dozatokkal lehet megbékíteni, kiengesztelni. Emlé
kezzünk csak vissza az egyiptomi szolgaság történetére!_ —
Isten büntette a büszke Fáraót, hogy engedékenyebb legyen Iz
rael népe iránt. A tizedik csapás alkalmával mivel kenték meg
az ajtófélfákat a zsidók ? — Bárány vérével. — Az első szü
lött életéért bárányt szoktak áldozni válfságképen. Azt hitték
ugyanis, hogy a bárány vére megóvja az embert a haláltól. Az
egyiptomi rabszolgaságból való szabadulás emlékére minden év
ben ünnepet szoktak a zsidók tartani. — A husvét ünnepét. —
Az öröm és hála jeléül a húsvéti bárányt a zsidó családok el
költötték, tehát a húsvéti bárány hálaáldozat volt a szabadulás
emlékére, de engesztelő áldozat is volt egyúttal a haláltól való
menekülésért. A bárány vére többször is fontos szereppel bírt a
zsidók életében_ Mikor Isten a népnek törvényt adott, felolva
sás után Mózes az áldozati állat vérével hintette meg a népet
az Úrral kötött szövetség jeléül. Mit kívánt Isten a néptől, ami
dőn szövetséget kötött vele ? — Hogy megtartsák a parancsola
tait. — S mit ígért a hűség és engedelmesség jutalmául ? —
Hogy segíteni fogja az igazakat. — Az Ószövetséget Isten csupán
csak Izrael népével kötötte, de Jézus által minden ember szá
mára elküldte a menny üzenetét. Az üzenet örömhír mindenki
számára: Az Atya szeret minket_ s kész a bűnösnek is meg
bocsátani_egyszülöttje érdeméért.
Az ősi hit szerint a húsvéti bárány vére engesztelő áldozat
volt, a veszedelemtől való szabadulás váltságdíja. Az Ur Jézus
azt akarta, hogy ne legyen több véres áldozat. Az Ő halála le
gyen az utolsó engesztetö áldozat, amely békességet szerez zsi
dók és pogányok, ember és ember között s megnyitja a hivő emberek
előtt a mennyország kapuját.
Az Ur Jézus az ő tanításával bevonult az emberek szivébe
s táplálta lelkűket a legfőbb jóval. — Az evangeliommal. — Az
emberek kötelességeit egyetlen szóban foglalja össze. Ez a szó?
— A szeretet. — Csodás varázsa van ennek a szónak_ —
Megjobbitja az embereket. — A jézusi szeretetet azonban az
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ember nem képes mindenben gyakorolni. — Vájjon ti el tudnátok
szánni magstokat a halálra, ha valakinek életét halálotok árán
megmenthetnétek ?„_Ezt nem is várja tőletek senki. De a szen
vedéstől is irtóztok s még a saját bűnötöket is másra fogjátok.
Jézus ezt nem tenné, inkább magára vállalta a mi bűneinket s
feláldozta magát érettünk_szerétéiből. Elszenvedte helyettünk a
büntetést. — Megváltónk lett. — Hogyan ? — Meghalt a kereszt
fán. — Némán tűrte a szenvedést, mint a bárány. Ó a saját vé
rével hintett meg bennünket. A golgotái keresztfa egy újszövet
ségnek kezdete. Jézus keresztfája Isten izenetét hirdeti_ — A
szeretetet. — Megbocsátást. — A Jézus vérével kötött szövet
ségben csak annyit kiván a jó Isten, hogy fagyjunk Ó benne és
Fiában a Jézus Krisztusban. — A hivő ember rossz nem lehet.
A hit csakis jó gyümölcsöt terem. A hit gyümölcse ? — A jó
cselekedet.
Ki szokta a hivő zsidók nevében bemutatni az áldozatokat?
— A főpap. — Jézus maga áldozott mindnyájunkért. Milyen
tiszte van tehát az Isten országában? —- Ó a mi főpapunk. —
A legdrágábbat adta értünk áldozatul. — Életét áldozta fel a mi
bűneinkért. — A rabszolgákat pénzért szokták megváltani. Jézus
a bűn szolgaságából vére árán váltott meg minket. Mondjuk el
a Káté szavaival, hogy mivel váltotta meg az Ur Jézus a bűnös
világot!_ — Nem arannyal, sem ezüsttel, hanem az ó szent és
drága vérével, ártatlan szenvedésével és halálával.
d)
Jézus a mennyei Jcirály. Kinek az akarata szerint csele
kedett Jézus ? — Isten akarata szerint. — Isten iránt való hűségre,
engedelmességre intette tanítványait és a tanítását hallgató soka
ságot is. Milyen országról tanitott ? — Isten országáról. — Mi
csoda jutalmat ígért követőinek ? — örökéletet. — Csodálatos
szép tanítások voltak azok!... Ezeket hallva, egyik tanítvány lel
kesülten megvallotta: „Uram, hová mennék? örökéletnek beszéde
van nálad!“ (Ján. 6, 68.) Ti lehettek-e Jézusnak tanítványai? —
Igen. — Hogyan lesztek azzá ? — Hiszünk benne. — Evangelioma szerint élünk. — Minket is vigasztal: Ne félj, csak higyj!
(Márk. 5, 36.) Nekünk is hinnünk kell a lélek halhatatlanságát.
Erről Jézus nekünk bizonyságot tett. — Feltámadásával. —
Mennybe menetelével. — Az Atya közelében van. Az apostoli
hitvallás szerint?... Az Atya Isten jobbja felöl ül. — Király Ó.
— Mennyei király. — Híveit vezeti, neveli. — A jóra. — Bátor
ságot, erőt ad. A mi lelkűnkben is dolgozik az a megszentelő
erő, amely cselekvésre késztette az apostolokat. — A Szentlélek
ereje.
III.
Begyakorlás, elmélyifés és alkalmazás. Ti várjátok-e a
Jézust? Kopogtat szivünknek ajtaján minden nap. Méltóképpen
kell fogadnunk_ Ha valaki kedves vendéget vár, rendet csinál
a háza táján. Jézus várásakor a szivünkben kell nagytakarítást
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végezni. Vessük ki belőle ?_ — A bűnt. — A tanulásunk elején
emlitelt János bűne volt
— A lustaság. — Aztán ? — Hazu
dott. — Nagyon sok rossz tulajdonság lakik a szívben, ha nem
vigyázunk. — Ezek ? — Irigység, harag, fösvénység, ravaszság,
durvaság stb. — De hiányzik a nyugalom, a békesség, ha csak
egyet is megtörünk az em'itett rosszak közül szivünkben. Ki
■dja meg nekünk az annyira óhajtóit békességet? — Isten. —
A Jézus. — De magunknak is igyekeznünk kell arra, hogy le
győzzük a lelkűnkben élő rosszat. Isten segítségével minden si
kerül. Hogyan kéred segítségét? — Imádságban. — Ha buzgón
kéred, megnyered leikednek nyugalmát.
Jézus az evangeliomot hirdette. Igaz beszéd volt minden
szava, azért sokakat megnyert az Isten országának. Igazságából
nem engedett. — Inkább meghalt érte. — Milyen volt a szen
vedés perceiben is? — Türelmes. — Ti milyenek vagytok, ha
valaki bánt benneteket? — Haragosak. — Ha tanulótársad meg
üt? — Ugy-e, te is megütöd?... — Sírsz, jajgatsz, ha valamid—
— Fáj. — Jézus pedig, mint a bárány ? — Némán hallgatott. —
Ä keresztfa kínjai közt, midőn szidalmazták, csúfolták ? — Imád
kozott ellenségeiért. — Nem is ember volt ó, hanem ?... — Is
ten. — Milyen önzetlenség ez, gyerekek!___ Jézus soha sem ma
gával, hanem mindig másokkal törődött_Oly nagy volt a szeretete!_ Ti tudnátok-e a szenvedésben is olyan önzetlenül sze
retni ?_ Ember ezt nehezen tudja megtenni. — Ha súlyos be
tegen fekszik s lázas?_ — Nyög. — Félrebeszél. — Nyugta
lanul forgolódik ágyán. — Az ápolóval szemben is milyen a
szenvedő ember? — Türelmetlen — De ha nagyon kicsik va
gyunk is a Jézus szeretetéhez képest, mégis mire törekedjünk?
— Hogy hasonlók legyünk Jézushoz. — Ha szenvedünk, tekint
sünk fel a keresztfára. Akkor úgy érezzük, hogy a terhűnk ?_
— Megkönnyebbül. — A Golgotán át visz az út az örökéietre.
Szentirási idézet. Én vaqyok az út, az igazság és az élet.
(Ján. 14, 6.)
Ének; Segéij, vezess Szentlelkeddel. (Dunánt. Enekesk. 333,
3.) Nyíregyházi énekanyag IV. oszt. Dallama: Uram rosszul cse
lekedtem.

Tolnai Pál.

Luthar a wormsi birodalmi gyűlésen.
(Alkalmi tanítás okt. 31-én a IV. osztályban.)
A Tanterv nem kívánja, hogy a bibliai történeti tanítás ke
retében Lutherrel foglalkozzunk, de a reformáció emlékünnepe,
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óz eddigi gyakorlat (Lásd az I. kötet Lutherről szóló tanítását,
e kötet III. osztályos anyagában a 95 tételről szóló tanítást) után
következik, hogyan foglalkozzunk Lutherrel továbbra is, anélkül,
hogy az egyháztörténeti tanitás legyen.
Egy képet ismerek, őrizgetek. Erős hitet keltő képet. Egy
szerű olvasókönyvi kép. Gondolatot ébresztő, reményt, érzelme
ket keltő. Megkapóbb kép alig van ilyen Lulher éleiéből. Az
egyikkel, — a wittenbergi 95 tétel kiszögezési jelenete, — már
foglalkoztunk. Itt most a másik: a wormsi birodalmi gyűlési je
lenet. Mind a kettőt a nyíregyházi iskolák ott találják íépcsőházuk falán Szalay Pál festményében; nekünk olajnyomatban van
meg. Más iskolák a Kapi-Papp: Olvasó- és tankönyvben megta
lálhatják.
A képen egy alak áll, sötét, igénytelen szerzetesi ruhában,
kötéllel a derekán, tonsurával fején, arcán a rettenhetetlen hit
isteni fényével, kezének erős mozdulata, lelke egyenességét, ha
tározottságát jelzi. Körülötte ragyogó fényben, pompában, dísz
ben a birodalmi gyűlés, főpapok, főurak, nemesek karéja, szemben
a baráttal a császár, aki trónusán ül, körülötte a bíborosok, a
főpapok díszruhás serege, a császári kancelláristák sötétruhás
alakjai. S mintha a barát erős hite, szava, lelkiísmeretének hangja
csengne a teremben, — legalább úgy látom, — az arcokról rí
le, az összedugott fejek izgalma, a kancellista kezében megáll
az Írótól1I. Ez a barát itt a központ, nem a császár, a díszes na
gyok, az ornátusba öltözött nagypapok itt a gyűlés eleji, hanem
ez az egyszerű barát, aki lelkiismerete szózatával lenyűgözi a
gyűlés minden tagját, vele vagy ellene! Ez látszik a képről. „Itt
állok, nem tehetek másképp“_ ez a kép hangja.
A képről beszélgetéssel indulok el, tárgyalom a képet s
ezen át jutok a wormsi birodalmi gyűlés kihallgatásához.
A beszélgetés hangja nem lehet bús, hanem lelkes, hittel
erős. A kép lenyűgöző ereje kell, hogy magával ragadja a ta
nítót, a tanítványt egyaránt.
I. Yázlat.
7.
Előkészítés. 1. Hangulat- és érdeldödéskéltés a kép szem
léletével. 2. Célkitűzés.
II. Tárgyalás. 1 . A hit javítás megindul. 2. A pápa szava.
3. A hívek szava, közvéleménye megvédi Luthert. 4. Visszatérés
a képre: a wormsi gyűlés. 5. A kihallgatás után.
III. Begyakorlás. 1 . összefoglalás. 2. Elmélyítés. 3 Arany
János: Rendületlenül,
II. A tanitás.
I. Előkészítés. 1. Hangulat- és érdeklödéskeltés a kép szem
léletével. A tanulók elé teszem a képet. Azok nézegetik és mon-
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«fogatják: Sok ember van ott az oszlop mellett. Harcosok lehet*
nek, mert kard van oldalukon. Mögöttük lándsák, dárdák látsza
nak. — Ott őrség is lehet. — Az a két (baloldali) díszkaiapoa
fárfi nagy lehet. — Azok. — mondom, — fejedelmek, királyok.
— Olt feketéllik egy barát. — Az. — Ilyent láttam a napokban
az utcán. — A földet seperte ruhája. Fehér kötél volt a dere
kán. Ennek is, — mutatok a képre, — ki van a feje borotválva,
akit láttam, annak is kopasz volt a feje. — Keze a szivén. On
nét beszélhet. — Egész helyes úton tapogatódzol. — A király
nak beszél. — Császár az, — Laci, — helyesbítem a megfigye
lőt. — Német császár. Ott van a sasos címer a trón függönyén.
— Korona a császár fején. — Mintha a barát arca fénylene. —

Előtte a padló is fényes. Ő meg annál jobban kiemelkedik sötét
ruhájával. — Mögötte is láthattok másokat. (Irányítok a főpapi
gyülekezet^feté.) Az ám! Mennyi főpap. Látszik a püspöksüveg
fejükön. Hallgatják a barátot. Sőt az összedugott fejek is mon
danak valamit_ Tanakodnak arról, amit mond. Én is azt hi
szem. Itt meg a kép jobb oldalán ? — írnak. — Lúdtollal. Jegy
zők. — Akkor ez gyűlés lehet, tanító bácsi! — Az bizony. —
Jól gondolkoztok a képről. — írják a barát beszédjét. — A
jegyző mellett aki ül, diktál. — Igen. — Jó nyomon jársz. —
Az hallgatja ki a barátot. — Akkor nem is gyűlés, hanem tör
vényszék. — Gyűlés is. bíróság is. — Majd meglátjátok! — KI
lehet ez a barát? — Mintha már láttuk volna valahol. — Igen,
osztályunk falán ott van Luther képe. — Az. — Hallottunk is róla.
— Beszélgetett a bibliával. — Hol? —• Ott a könyvtárban. —
Az mondott neki valamit... Szabodifs ki a fogságból! — Legyek
mindenkinek kincse. — Megértsen minden német_ Jól emléke
zel— Másra is emlékszem még. Mire? — Ez a barát szögezte
ki a 95 tételt a wittenbergi templom ajtajára. — Okt. 31-én. —
Lám, mégis emlékeztek Luther Mártonra.
Azt mondtátok, ezen a képen gyűlés van, a másik törvény
széket említett. Melyik lehet az igaz?
2. Célkitűzés. Elmondom, melyik az igaz. Mit csinál Itf
Luther? —
II. Tárgyalás. 1. A hitjavitás megindul. Hol találkoztunk
utoljára Lutherrel? — Wittenbergben. — Mit csinált ott? —
Kiszögezte a 95 tételt. — Sok nézője volt. Az egyik lelkesedett
érte.— A másik aggódott miatta. — De ezzel Luther nem törő
dött. Mit irt meg a 95 tételben ? — Hosszú volna azt elmon
dani. — Ni 1 — mutatom fel a 95 tétel füzetét — ez az. — Azt Irt«
benne Luther, hogy bűneinket egyedül Isten bocsátja meg kegye
lemből, Jézus kiontott véréért.
Mást is akart ő, gyermekek, úgy emlékszem. — Igen. —
Olvassa mindenki a Bibliát. — Igazad van. — Abból beszél «
, lelkész. — Úgy legyen az istentiszteletünk, ahogy a bibliában
van, Ezt akarta Luther. Nemcsak akarta. De meg is csinálta. —•
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Akkor javitott. — Úgy vas. Akkor hiijavitó. — Igen, reformátor
— Énekeket is irt. — Németül. — Mert eddig latinul énekeltek.
Milyen buzgón énekelhettek németül. — Bizony, mert értették
az éneket. Ä latint meg nem. — Akkor más lehetett a witten
bergi istentisztelet. — Más bizony. — De nemcsak Wittenbergben.
— Máshol is tetszett Luther islentisztelete. — Eleinte,— a szom
szédban_ — Majd Szászországban. — Aztán, mint a tűz—
Eljutott mindenfelé_ Egész Németországba. — Gyerekek, valami
nagy dolog lehetett ezl Ez az egyszerű barát_Ezt merítette a
a bibliából. — De vakmeró volt. — Az is. — De inkább azt
mondanám, Istenben bizó lehetett. Valami olyan, mint Dávid. —
Igen. — Benne volt az Isten. — Igen, annak az ereje. — Luther
igy mondta: „Nem én dolgozom, hanem Isten dolgozik bennem!“
— Krisztus lelke. — Az — Az győzött Wittenbergben. — Szász
országban, Németországban. Ma ezt az újságok imák meg. Akkor
újság nem volt. De futárok voltak. A könyveket is nyomtatták és
vették. A könyvek végezték akkor azt, amit ma az uiságok hir
detnek. Mit gondoltok, amit Luther tett, rendben volt ? — Luther
hite szerint igen. — De a kereszténység feje, ott Rómában, azt
mondta: Nem! — Nem bizony. — A keresztények feje a pápa.
Nagyobb a császárnál. Megparancsolta, fogják el Luthert. Bün
tessék meg. Itt a veszedelem. Mi lesz most veled Luther Márton?
2. A pápa szava. Ejnye, gyerekek 1 Ma idegen országbeli
ember beleszólhatna-e hazánk dolgaiba ? — Nem. — És akkor?
— Beleszólhatott. — Hogyis ne. Mikor a pápától függött, ki lesz
a császár, a király, a fejedelem. Aki neki nem tetszett— Az
sohse lett császár. — Akkor főpap se. Bizony az se. — Se pap.
— Se nmi, de semmi. De mérhetetlen nagy úr lehetett a pápa,
— Bizony az. — Ó volt a világ úra akkor. Akit elítéli— Azt
megbüntették. — Meg bizony. — Akárki megölhette. — Még
bántódása sem lett, mert igy rendelte a pápa. Akkor mást Is meg
vonhattak sz ilyen szerencsétlentől— Meg_ a mindennapi ke
nyeret is. — A hajlékot. _ A hazát. — Még a temető földje se
adott neki nyugvóhelyet. Milyen szörnyű hatalom volt ez, gyere
kek. — Hogyan tudott ez a hatalom büntetni! — S ez a hata
lom mit mondott Luthernek? — Nem jó az, amit tanítasz. —
Büntetést érdemelsz. — Nagy szó e z ! — Másokat száz évvel
előtte máglyán égettek el. — Akkor— Ez a sors várt Lutherre
is. — Igen. — De nem maga volt ám Luther!
3. A hivek seava, közvéleménye megvédi Luthert. Egész Wit
tenberg tisztelte, ismerte. — A szász fejedelem szerette. A ne
mesek lelkesedtek érte. Nemcsak Szászország. De Németország
is. Ez is hatalom, gyerekek. Ez a közvélemény szava. — Egy
emberé? — Nem. — Egy gyülekezeté? — Templomé? — Vá
rosé, hazáé ? — Egyiké sem. — A közvéleményé. Ez is hatalom.
Van akkora, mint a pápáé volt? — Nincs. De nagy szó— Ezt
mondta a pápa is. Ráirt hát a császárra. — Mit vájjon ? — Hall-
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tjasd ki Luther baráfót. — Ezt is. — Még mást is irt? — Kér
dezd meg, abbahagyja-e tanítását, vagy sem ? — Más szóval:
a biblia_ Újra menjen vissza lakat alá, láncra kötve, a könyvtár
sötét mélyébe— Igen. Akkor a templomokban újra— latinul éne
keljenek. — Tisztára ezt akarta a pápa. Gyerekek, ha eljön a
hajnal— Eljön a reggel is, a nap is felkel. — Igazad van. —
Letakarhatod a napot kalapoddal ? — Nem lehet. — Beborítha
tod felhőkkel? — Azt se lehet. _ A világosság csak kitör a
felhők mögül is. — Mi volt Luthernél a nap? — A biblia. —
Vissza lehet azt küldeni a sötétségbe? — Nem lehet. — M égha
a pápa akarta, akkor se. — Nem bizony!
Elindult hát Luther a császár elé. Ki rendelhette oda? —
Maga a császár. — De barátai féltették, aggódtak érte. — Miért?
— Hogy úgy jár, mint száz év előtt a máglyán meghaltak. —
Félt-e Luther? — Nem, hogy is félhetett volna az, akivel Isten
lakik. — Az dolgozik benne, nem ő, hanem benne a Krisztus.
— Elmegyek, — azt mondta, — ha annyi ördög ül is Wormsban,
mint cserép a háztetőn. — Pedig azt bajos volna megszámlálni,
hoqy mennyi. — Kit értett Luther ördög alatt? — A gonosz in
dulattá embereket. Akik őt meg is ölték volna. -- Sokan kísérték
Luthert lovon, qyalog. Minden városban megpihentek. — Minden
város segítette ? — Hoqyne, ünnepelte, mint híres embert. Mint
a királyt, császárt. — És Luther szerény maradt. „Erős vár a
mi Istenünk 1* — énekli először, mert ekkor irta. — Hogy zeng
hetett ez az ének a szájakon, a kísérők, az üdvözlők ajakán!
4. Visszatérés a "képre: a toormsi gyűlés. Ott áll a barát.
Hallottatok már kihallgatásról ? — Hooyan folyhatik az le ? — A
biró kihallgatja a vádlottat. — Akkor Luther is vádlott volt. —
Ki vádolja ? — A pápa. — Ott ül megbízottja jobbról, a jegyző
mellett. — Járt Luther máskor is ilyen fényes gyülekezetben? —
Soha. — Orszáqyülésen ? — Nem. — Ott a császár. Amott a
főpapok. Itt a fóurak. — Olt a fejedelmek, bíborban, bársonyban,
koronásán. — Finom ruhában. — ő , meg a barát, kopott ruhá
ban. — A szive— tán erősebben verhetett. — Az arca elpirul
hatott. — A hangja_ El-elakadhafott. — Mit kérdezhetett a biró
Luthertől? — Mutatok a földre dobott kinyitott könyvekre. —
Te írtad ezt, barát ? — Luther azt mondta, igen. — Mit irt ezek
ben a könyvekben? — Hogy az az igazi istentisztelet, ahogyan
6 javította meg. — Erre mondta a pápa: néni 1 Mit követelhetett
tőle a biró? — Tagadd meg a könyveidet. — Nem tagadom meg,
— mondta Luther. A könyvek az én gyermekeim_az én eszem,
szivem hangja szól bennnük. — Mit is mondok! — szól magá
hoz Luther, — dehogy az enyém L__ Gondolkodjatok csak! —
Isten szava az mind! Isten gondolata. — Nem lehet azt letenni,
visszavonni, lehazudni—I Nem lehet. — Talán feltámadhatott
Luther lelkében a kisértö. Mit mondhatott néki? — Máglya vár
rádL.. Nem lesz mindennapid. — Családod kitagad... Hazád
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elfeled— Sir be nem fogad... Eretnek \eszeL.. Mindenki megöl
het büntetlenül— És Luther ? — Elkergeti a kisértő hangját. —
Hem 1 — azt kiáltja, — mondja az osztály. — Igen, ezt. De vala
hogy szebben mondta, örökre fenn marad a szava, mig a világ
világ lesz: „Ha csak a Szentírással meg nem győznek, mert az
ggőzött meg engem, lelkiismeretemetet az tartja fogva, nem aka
rok s nem is fogok semmit visszavonni, mivel nem tanácsos,
hogy az ember lelkiismerete ellen cselekedjék; itt állok, másként
nem tehetek, Isten engem úgy segéljen! Amen 1“ — De szépen
hangzott. — Lelkiismerete... ellen... nem_tehet... semmit, — ta
golom gondolkodva. -- I'yet csak férfi mondhat. — Puha gerincű?
— Nem, kemény derekú, erős lelkű. — Jellemes ember. — Az.
— Csak a Szentírás győzhet fölötte. — Az az Isten szava, ó
meg az Isten szavát hirdette, irta meg könyveiben. — Ilyen fé
nyes gyülekezetben más ember... Elveszti a fejét. — Nem meri
kimondani az igazságot. — Gyáván visszavonja tanítását, könyveit.
— Luther meg? — Kimondja, ha mindjárt halálra Ítélik is.
5. A kihallgatás után. Aztán_Elment Luther. — Igen__
Egyedül, — mondom. — Nem! — kiáltják. Sokan kisérték. —
Honnét tudjátok? — Ilyen férfias szó sok barátot szerzett neki.
Bizony sokat. — Az ó lelkűkből beszélt. — Ott is az hangzott...
Itt állok... Másként nem tehetek. Ez volt a wittenbergiek szava_
Hát még... Szászországé_Németországé... Egy ország szava
kíséri... Csak a szava? Fegyvere is. — Igen. — Védő fegyvere.
A fejedelem fegyvere. — Mintha azt mondta volna, aki bántja
Luthert, halál fia! — Nagy szó a császárral szemben. Igen, mert
a gyűlés kimondta Ítéletében, hogy Luther átkozott, mindenki
megölheti. S Luther ment hazafelé, Wittenbergbe. — Legalább
6 azt hitte. De pártfogó fejedelme nem úgy gondolta: Elrejtette
a háborgó világ elöl Wartburg várába. — Ott őrizte. — Ott
fordította le az újszövetségi Szentirást német nyelvre.
III.
Begyakorlás. 1. összefoglalás. Elolvassák a táblára irt
vézlatpontokat s a köréjük csoportosuló tartalmat elmondják.
2. Elmélyítés. Most már ismeritek a képet. Tetszik nektek
Luther ? — Igen, szembeszállt az egész világgal. — Vele volt
az Isten, — jellemes ember volt. „Nem hitvány szalmabáb, kft
a sors szeszélye dobál idébb-odább.“
Arany János irt egy szép költeményt, az a cime: Rendü
letlenül. Mintha csak Luther Mártonról irta volna. így hangzik:
„Hallottad a szót: „rendületlenül !u
Ábránd, hiúság, múló kegy, javak,
Lenn a sikamló tér, nyomás felül,
Vész és gyalázat el ne rántsanak.
Óh értsd meg a szót: árban és apályon,

— Seirt, habok közt — hűséged megálljon! (ÁVMf J )

Hi
Luther megállt hűségesen. — Igen, az Isten igéje, beszéde
mellen. — Az győzött. — Hogy is énekli az .Erős vár“...-ban?
— Énekeljük:
„Az ige kószáiként megállt
Megszégyenül, ki bántja;
Vélünk az Ur táborba száll,
Szentlelkét ránk bocsátja.
Kincsünk, életünk,
Nőnk és gyermekünk
Mind elvehetik,
Mit ér az ö nekik!
Mienk a menny örökre. (Luther Márton)

(Dtúli Ékkv. 256, 4.)
Elefánty Sándor.
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