
A külföld nagy igehirdetői.
Lelkipásztorunk ebben az évfolyamban a külföld nagy 

igehirdetőit szólaltatja meg magyar nyelven. A világ protestan
tizmusának, különösen pedig a lutheri evangélikus egyháznak, 
kiváló nagy igehirdetői prédikációit közöljük, hogy igehirdetésük 
áldásaiban részesedjék magyar evang. lelkészi karunk s általa 
magyar evang. népünk is.

Az evangéliomi igehirdetés nagy reprezentánsai a gyakor
lati theológia szempontjából is sok érdekes tanulsággal szolgál
nak. Forrongó korszak küzdelmei között példát nyújtanak az 
evangéliomi igazság kiemelésére és mesteri alkalmazására. 
Alkalmat nyújtanak arra is, hogy országhatáron átszárnyaló 
lélekkel belekapcsolódjunk az evang. egyház oekumenitásába 
s megérezzük annak áramló erejét.

.Megszólaltatjuk a német egyház igehirdetőit, Dr. Fezert, a 
thübingeni egyetem gyakorlati theol. professzorát, a „Stifft“ híres 
prédikátorát, Stange Erichet, Kőberlet, a gyakorlati theológiában 
is kiváló Schlattert, a nagynevű Althaust és Heimet, továbbá 
Bodelschwinget, Rendtorffot, Niemöllert stb. A skandináviai 
igehirdetők közül megszólaltatjuk a dán evang. egyház prímását, 
Funglsang-Damgaardot, a norvég egyház prímását Lundét, a 
norvég Hallesbyt, Kaila finn érseket, Lehtenen finn püspököt 
és még több finn igehirdetőt. Közlünk prédikációt Barth, Thur- 
neysen tollából. Egyáltalában azon leszünk, hogy minél telje
sebb, gazdagabb é»  értékesebb gyűjteménnyel gazdagíthassuk 
lelkészi karunkat és* prédikáció-irodalmunkat.

Erre az évfolyamra szeretettel hívjuk fel lelkészi karunk 
figyelmét.

Régi magyar agenda-irodalmunk elrejtett voltának hátrá
nyait is állandóan érezzük. Könyvtárak rejtekében használatla
nul és értékesítés nélkül hever néhány magyar agendánk. Néhol 
egyes gyülekezeti levéltárban, vagy iskolai könyvtárban kéziratos 
agenda is húzódik meg. Egyházi feladatot látunk ezen régi 
értékek előkeresésében és közkinccsé tételében. Templomi litur
giái szolgálatunk egységesítésének küszöbén állunk. Advent 
első vasárnapjától kezdődőleg kötelező lesz az új istentiszteleti 
rend. Kívánatosnak látjuk, hogy az oltári agenda-imádságokban 
megújuljon az agenda-imádságok régi biblikussága, nemes ve- 
rete és az evang. lélek visszatükrözése.

Tervbe vettük régi magyar agenda-imádságok közlését, 
melyet új agenda-imádságokkal fogunk kiegészíteni.

Ezen munkánkat Lethenyei István 1598-ból származó Ke
resztúri Agendája oltári imádságainak közlésével kezdjük meg, 
Dr. theol. Jánossy Lajos egyetemi theológiai tanár közlése szerint.

Ezen munkánkra is felhívjuk lelkészi karunk figyelmét.
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Első Ige.

Példázat lelkipásztoroknak.
1. Kor. 2, 2.

1. Töriént azokban a napokban, hogy az Isten gyülekezete 
meghívott lelkésznek egy bizonyos embert, hogy prédikálja a 
megváltás evangéliomát.

2. És imé az az ember elfogadta a meghívást.
3. És ő, ki magát nagybüszkén modern embernek vallotta, 

látta, hogy az ő gyülekezete nagyon elmaradt.
4. S kezdett nékik prédikálni a megfeszített és feltámadott 

Krisztus helyett életbiztosításról, munkanélküliségről, gazdasági 
újjáépülésről és lefegyverzésről.

5. Ezenkívül sokszor hangzott ajkán e különös mondat: 
legfontosabb a szociális evangéliom.

6. És a gyülekezet szíve nagyon megnehezedett és nagyon 
sóvárgott,a régi evangéliom után.

7. És imé kérlelék: prédikálj nekünk a Krisztusról és az 
Ő dolgairól, melyeket nem olvashatunk az újságokból.

8. A lelkipásztor pedig haragra gerjedt és így szólt: „Én 
hiszek a szószék szabadságában. Jobban tudom, hogy mire van 
szükségetek, mint ti magatok. Én továbbra is a szociális evan- 
géliomot prédikálom néktek. Ha nem tetszik, menjetek a pokolba”.

9. Es az emberek szót fogadtak. Megindultak a pokol felé. 
A templom pedig kiüresedett vala.

10. Történt azután, hogy házat vett a lelkipásztor.
11. És megegyezett a festővel, hogy házát fehérre festeti. 

És elutazék.
12. Mikor pedig visszaérkezett, csodálkozva látta, hogy a 

festő fehér helyett pirosra festette a házat.
13. Haragra gerjedt azért és így szólt a festőnek: „Gonosz, 

hamis festő, hát nem fehér színben egyeztem-e meg teveled? 
Azért hát nem kellett volna pirosra festened az én házamat."

14. Felele pedig a festő, mondván: Avagy nem tudod-e. 
hogy a piros szín ma a divatos, nem pedig a fehér? Azonfelül 
én hiszek az ecset szabadságában, jobban tudom én, hogy 
milyen szjn kell e háznak, mint te magad.

15. És nagyhirtelen eszébe vévé a lelkipásztor, hogy ő is 
hasonlatos az engedetlen festőhöz. Pirosat festett ő is, holott 
az ő Ura is és a gyülekezete is fehéret kívánt.

16. Attól a naptól fogva azért elkezdte prédikálni a régi 
egyszerű evangéliomot. A megfeszített Krisztust.

17. És imé, újra megtelt az ő temploma.
18. Mert az ember gondolata semmi, Isten evangélioma 

pedig erő és élet.
Angolból: Szabó József.
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Tanulmányok.

Harc az erénnyel.*)
Az erény szó a maga eredete szerint nem a keresztyénség 

terméke. Ma ugyan benne van a keresztyén közhasználati 
nyelvben: sőt az énekeskönyvünk, egyik-másik erkölcstanunk 
stb. beszél is keresztyén erényekről, de a bibliai keresztyénség 
nem igen ismeri ezt a kifejezést. A mi keresztyén szellemi éle
tünkbe valószínűleg az idealista görög filozófia csempészte be, 
mint amelynek gyakorlati filozófiai része nem volt más jóformán, 
mint a jóról (legfőbb jóról), az erényről szóló tanítás. Elvileg 
pedig az erény fogalma otthon van minden olyan vallásban, 
ahol az ember a maga erejéből és képességeiből keresi az 
Istent. Ahol az isten-keresés szempontjából számít az ember, 
olt feltétlenül uralkodó székébe ül az erény.

Az evangélium szerint való keresztyénségben a hit és 
kegyelem, bűn és megváltás központi őrtüzeinél nem juthat 
szóhoz az erény. A rk. semipelagianista felfogás természetsze
rűleg beszél a hit főerényeiről — a hét főbűn mellett. Az érdem, 
az erény, mondjuk, — az emberi cselekedetek — keresztyén- 
sége teljesen megfertőzte az evangéliumi keresztyénséget is 
minálunk. Szomorúan igazuk van azoknak, akik azt mondják, 
hogy a hit által való megigazulás, a kegyelem központi evan- 
géliumi-reformátori tana ma már elhomályosodva él az evang. 
köztudatban. Még szomorúbb azonban az, hogy mi papok sem 
vagyunk ezzel a kérdéssel tisztában. Theológiailag valljuk, 
elméletileg belátjuk, de gyakorlatban, evang. lelkészek közgon
dolkozásában és sokszor igehirdetésében és gyakorlati életében 
dühöng, mint pusztító járvány az érdemszerűség, az erény gon
dolata. Már pedig ez ellen harcolni kell, mert az Isten orszá
gának legnagyobb ellensége, az Istenben elrejtett életnek leg
nagyobb akadálya lehet az erény is. Nagy akadály a bűn is, 
azért harcolni kell a bűn ellen, — de a bűnben mindig közel 
van az összetörettetés, közel az irgalom. De nagy akadály lehet az 
erény is, ha vakká, dölyfössé és elégedetté tesz és gondosan távol 
tartja tőlünk Isten ébresztő kegyelmét. Számunkra tehát mindig 
nagyobb kisértést jelent az erény, mint a bűn. A bűn ocsmány 
és utálatos, vagy finom és behízelgő formában jön felénk, az 
erény pedig a jó keresztyénség ruházatában olyan megtévesztő 
formában, hogy valósággal színvakká lesz az ember és nehe
zen fedezi fel benne a veszedelmet. Mert ez számunkra is nagy 
kísértés, ezért jogosult beszélni erről a kérdésről.

*) A probléma mélyére világító tanulmány a tárgyalt kérdéscsoportot 
éles bírálat alá vonja, de a megszokott theológiai és vallási terminológia követ
keztében többször félreértésre ad alkalmat. A lényeg az, hogy az üdvösség szem
pontjából nem az ú. n. erény veszedelmes, hanem az erény emberi értékelése.
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Érdekes, hogy az erény szó kifejezetten mindössze egyszer 
fordul elő a szentírásban. A legcsodálatosabb pedig az, hogy 
az ótestámentomban egyszer sem, holott az ótestámentom val
lásos világa ismeri az érdem, a jutalmazás, a megfizetés gon
dolatát és egész erkölcstana a Jahve által szeretett jóság és 
gyűlölt rossznak az éles ellentétén épült ki. Hogy mégis még 
az ótestámentomban sem jutott szóhoz az erény gondolata, 
annak legfőbb oka az, hogy amikor az üdvösségről van szó 
— egyetlen dolog, amit igazságul tulajdonít az Isten: a hit. 
A hit pedig nem emberi erény, de Isten kegyelmi ajándéka. 
Az újtestámentomban Pál apostol használja: Fii. 4, 8-ban: ha 
van valami erény, „ha van valami dicséret, ezekről gondolkod
jatok." Ebből az egyetlen használatból is látszik, hogy az apos
tol nem tulajdonított neki olyan jelentőséget, mint amilyen nagy 
kisértést jelent ez a mi számunkra.

Miért jelent azonban kisértést számunkra az erény, amiért 
ellene harcolni kell?

1. Az erény vakká tesz. Aki vak, nem látja a világosságot 
sem, de nem a bűnt sem, mert amíg világosság nincsen, nem 
tetszik meg a bűn. Az újtestámentomban az eltévelyedett eré
nyes embernek példaképe a gazdag ifjú (Mk. 10, 17—27.). Volt 
benne érdeklődés Isten dolgai iránt, de az üdvösség útját még 
sem találta meg, mert erényei elvakítottók őt. Pedig Jézus is 
elismerte az erényességét. Az ifjú tiszta volt az ifjúság bűneitől: 
nem paráználkodott, nem lopott, nem ölt, nem hazudott, nem 
tett kárt, tisztelte szüleit.. Ezekben a kisértésekben megállott, 
erényességét maga az Úr is elismerte, megkedvelte őt, de a 
megváltás útjára mégsem léphetett; mert erényes volt. Az eré
nyei vakká tették. Nem vette észre, hogy a gazdagsága, az 
erényei, az egész vallásos kegyessége önáltatás és főképen 
akadály a Jézus követésében. Nem tudta felvenni a vállára a 
keresztet, mert a vállán volt az erények tarisznyája. Mind a 
kettő teher: a kereszt is, az erények tarisznyája is. A teher 
pedig viszi — vonszolja az embert: a kereszt a Krisztus útjára 
visz, az erényeink pedig a saját emberi utunkon vezetnek. A 
kereszt összetör, üressé tesz és tehetetlenné, hiszen Krisztus is 
többször roskadt össze tehetetlenül a kereszt alatt — de látha
tóvá válik mégis a Golgota orma, ahová mi üresen és kopottan 
érkezünk meggazdagodásra. Az erény pedig elvakít, elbizako- 
dottá tesz, az önáltatás nagyon veszélyes útvesztőjébe visz és 
amikor a lábunk alatt mozogni kezd az önigazság talaja és 
elborít a sötétség: ahelyett, hogy veszni hagynánk mindent és 
mennénk biztos fény után, mi az erényeink tarisznyájába ka
paszkodva egyre nagyobb sötétségbe jutunk. Az erényekbe való 
kapaszkodás még azért is veszélyes, mert egyre üresebb lesz 
a tarisznya, fogyatkozik az erény s a végén üres tarisznyát 
szorongatunk. Vigyáznunk kell tehát ettől a keresztyén elvakult- 
ságtól, mert könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint az. 
erényeitől elvakult, emberi értékekben bizakodó embernek a  
mennyek országába.
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Szeretünk beszélni lelki értékekről, amit a finn nyelvhasz
nálat „lelki cikkeknek“ nevez. Lehetnek-e nekünk Isten színe 
alőtt lelki értékeink? Vihetünk mi valamit az Istennek? Adhat 
az ember valamit váltságul a saját leikéért? Az a legnagyobb 
baj, hogy a lelkünk, lelki életünk tele van mindenféle igen 
veszedelmes lelki cikkekkel, amelyekkel együtt akarunk menni 
Krisztushoz, holott csak egy nagy árverés, egy nagy végeladás 
után lenne szabad elindulnunk. Egyetlen lelki értékünk van 
nekünk: az értéktelenségünk, de ezt sem szabad értéknek, 
kincsnek tekintenünk, mert azonnal vakokká leszünk. Mi na
gyon jól tudjuk, hogy Isten előtt értéktelenek vagyunk — de 
épen a legtöbbször saját értéktelenségünkben olyannyira gyö
nyörködünk, hogy az értéktelenségünkből érték lesz a mi sze
münkben s már is kizárattunk a kegyelemből. A saját érték
telenségünkben, az erénytelenségünkben mi mást, mint nyomo
rúságot ne lássunk, mert elvakítjuk magunkat és már is elsza
kadunk az Úr Jézus Krisztustól, még mielőtt hozzá jutottunk 
volna. Amíg erényt látok, vak vagyok és nem látom meg a 
kegyelmet. Erény és kegyelem kizárják egymást, a kegyelmet 
csak bűnösök tapasztalják meg.

II. Az erény a lelki élet felületén tart és nem engedi, hogy 
megjárhassuk a Lélek igazi mélységeit. Egészen nyugodtan 
mondhatjuk azt is, hogy a keresztyénségről való ismereteink, 
bibliaismeretünk, theológiai képzettségünk válnak sokszor a mi 
életünkben olyan „erénnyé”, hogy a keresztyénség élésében 
felületessé tesznek. Ez az a keresztyénség, amelyikben van 
vallásosság bőven, de nincsen hit, van templombajárás, de a 
test nem a Szentlélek temploma, van igeolvasás, de nem élnek 
az igében, van imádság, talán nagyon sok is, de nincs meg- 
hallgattatás, nincs alázat. Ebben a keresztyénségben vannak 
nagy meghatódottságok, könnyek és sóhajtozások, de nincsen 
igazi megtérés. Bűnbánat is van, a bűnök megbánása, talán 
megvallása is, de nincsen kárhozatérzés, nem uralkodik az 
elveszettség tudata. Talán van ébredés, — bűnből felébredés 
is, de nincsen komoly „metanoia", nincsen gondolkodás és 
életmegváltoztatás. Ennek a keresztyénségnek, ahol a  kegyes
ség, a hit, az imádság erényszámba megy, sőt igazi erénye 
épen az, hogy folytonosan tiltakozik ez ellen az erény ellen, 
igazi képviselője a Szentírásban Nikodémus.

Szereti a főemberi-keresztyénséget, néha bátor s az élet 
nappalain is meg meri vallani a maga keresztyénségét, lépten- 
nyomon az első tiz percben bizonyságot tesz. Máskor gyáva 
és elbújik a keresztyénségével. Van benne valami megkövese
dett megmerevedettség, amelytől mint a vénség terhétől meg
szabadulni nem tud. Az Isten Lelkének munkáját nem engedi 
szabadon szárnyalni, de kereteket és medret készít néki és 
abban akarja dolgoztatni és megrögzíteni az Isten lelkét. Tör
vényt csinál az evangéliumból és módszeres kegyességet a 
megtérésből. A kegyelem és bűn vertikális tengelyével szemben
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— horizontális síkot helyez, ahol fontossá válnak: a külső 
vallásos kegyes szokásokban való egység, a ruházat, a visel
kedés, valóságos lelki-kegyes szenteltvíz használat, ahol szinte 
mindennek valami émelyítően kegyes szaga és színe van, — 
de azt az igazi világosságot gyűlöli, amely az ő saját cseleke
deteinek igazi rugóira rámutat. Az evangélium igazi, örömteljes 
dinamikus átélését transformálja mézédes kegyes mosolygássá 
s a bűnbánat megrázó és az ember egész lényét felforgató 
erejét pedig vesszőparipán lovagló erkölcsi csőszködéssé ala
kítja. Á vertikális sík : a kegyelem, a felülről való újjászületés 
helyébe lép az, ami testtől született. Erénye, hogy folyton a 
test ellen beszél, de a test ellen beszélő minden keresztyénsége 
mégis testtől született, a felületen marad. Sokat tulajdonít a 
felületnek, a horizontális síknak, az embernek. A kegyelem 
munkájában igen fontossá lesz az eszköz, a közvetítés, talán 
el is jut a víztől való újjászületésig, de mintha a ,,felülről való 
fogantatás" elmaradna. Készen van, megvan érve a kegyelem 
befogadására, a lélek méhe érett az Isten Lelke megterméke
nyítésének befogadására, de nem tud kinyílni, mert akkor meg 
kellene mutatnia üres önmagát és meg kellenne látnia, hogy 
minden felülről jön, hogy minden kegyelem. És még a kegye
lem kinyilatkoztatása és annak elfogadása is olyan „magától" 
van, amiben neki semmi része sincsen. Az erény, még a meg
térés, a bűnbánat, az Isten gyermekeinek az élete, mint erény 
ilyen végzetesen felületessé tehet.

Szeretünk beszélni a megtérésről! A papi gyűlések, lelli 
konferenciák mindig a megtérésről szóló vitával végződnek. 
Beszélni szeretünk róla és éles és élteién dialektikával vitázunk 
felette, ahelyett, hogy letérdelve könyörögnénk Istentől a meg
térés kegyelmét saját édes magunknak. A megtérés, újjászületés 
elől azzal menekülünk el, hogy beszélünk a naponkénti meg
térésről 1 Mindennap megakarunk térni akkor, amikor még so
hasem tértünk meg 1 Folytatni akarunk olyasmit, amit sohasem 
kezdettünk meg. Növekedni akarunk olyasmiben, amiből még 
az élet csiráját sem kaptuk meg. Mag nélkül növekedni, mily 
balgatagság! S amikor mindezt meglátjuk s erről beszélünk, 
vitázunk, olyan boldogok vagyunk, hogy tisztán látjuk a meg
térés kérdését, de ez az erényünk a felületen tart, mert nem 
enged megtérni, nem engedi ránk kitölteni Isten Lelkét. A ke
resztyén ember ezt sohasem láthatja tisztán, csak igazán kö
nyörögheti, Isten rejtett (a szél fú, de nem tudod) munkáját, 
amit ő titokzatosan végez el, hogyan láthatom én tisztán ? Ne
kem csak egy meglátás adatott m eg: hogy el van rejtve I Ha 
ezt az elrejtettséget meglátom, a kegyelem átsegített a felületen 
a horizontális síkot elhagytam és vertikálisan, felülről, magától, 
onnan belülről nyílik meg egy ajtó; onnan felülről nyúlik le 
egy kegyelmes kéz, amelyik a nemes olajfa szemet beleoltja 
életem vad olajfájába. A vadfa kívülről, felülről való beoltás 
nélkül, hogyan hozhat nemes gyümölcsöt? Engedjük magunkat
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újjászülni, engedjük keresztül törni a horizontális vízszintes 
emberi síkot a vertikális, függőleges síkkal, mert csak így áll 
elő a : kereszt. Kereszt nélkül pedig nincsen új élet.

111. Az erény hamis békességre vezet. Kiállításon láttam 
egyszer egy fát: tele gyümölccsel. Föltűnt, hogy az egyes gyü
mölcsök természetellenesen csüngnek az ágakról. Közelről nézve 
kitűnt az igazság: a gyümölcsöt rákötözték 1 Saját gyümölcse 
volt, de kiállítás közben lehullt s így visszakötözték. Tehát ha
misan mutatta a gyümölcsöt. Nem teremhet rossz fa jó gyümöl
csöt, sem jó fa rosszat. A kiállításon látott gyümölcs jó volt, 
a fa sajátja volt — mégis hazudott. Ilyen a hamis lelki békes
ség. Békesség ez csakugyan, önmagában véve értékes is, de 
mégis hamis békesség. A békesség, mint a lelki élet gyümölcse, 
nem a lelki élet, a fa belső törvényszerűsége szerint hozza a 
békesség gyümölcsét, hanem valami külső törvényszerűség 
szerint van ráaggatva. Nem a gyümölcs a bűn, hanem az a 
mód, ahogyan mutatja a gyümölcsöt. A terméketlen fügefára 
(Mt. 21, 18—22.) is azért haragudott meg Jézus, mert leveleivel 
messziről mutatta a gyümölcsöt, és mégsem volt rajta. (A fügefa 
kétszer virágzik. Amikor leveles, már érett termésnek is kell 
lennie rajta!) Kinek ne jutna eszébe a hamis sáfár? Jézus 
megdicséri, mert a maga nemében eszes  volt. Tudott magának 
barátokat szerezni, erényekhez jutott, békességre tett szert, de 
az ítéletben megállani nem tudott, mert ott észrevették a hamis
ságát. Ez az a hazug — hamis farizeus keresztyénség, amelyik 
mindig kevesebb adósságot (ofeiléma — Schuld) akar felmu
tatni az Istennel szemben, mint amennyivel valóban tartozik. 
Van benne felelősség, mert nem tér ki a számadás a ló l: érez 
felelősséget Isten országáért — de szégyel kapálni és koldulni 
érte, — ha Isten úgy kívánja. Neki a sáfárságból csak a méltó
ság kell, de nem a mezítlábas prédikátorok kigúnyolt élete. 
Neki csak a méltóságával együttjáró polgári jólét és kényelem 
kell, de nem az evangéliumért való háborgattatás.

Hogy mennyire hamis és felületes ez a békesség, köny- 
nyen kipróbálható. Menj el egy ilyen „hivatalos" keresztyén 
házába, papiakra és tanitólakra és próbálj ott énekelni és bib
liát olvasni, milyen rosszul fogják ott érezni magukat az embe
rek. Kifelé a bizonyságtétel gyümölcsei mind megvannak, de 
otthon ágrólszakadtan aláhullottak. Van gyümölcs, van békes
ség, de ennek a gyökere nem Istentől van, de az ördögtől I 
Az ördöghöz is lehet imádkozni, talán szebben is mint Istenhez, 
de kicsoda tartaná az ilyen imádságot istenszerintvalónak?

Az ilyen hamis-békességes keresztyének ámítani akarják 
Istent és ámítani akarják a világot. Nekik mindig fontosabb a 
látszat, mint a valóság., A keresztyénségük minden terméke 
máz és látszat csupán. Úgy vannak a keresztyénségükkel, mint 
az egyszeri asszony a férje koporsójánál. Köztudomású dolog 
volt, hogy örült a  férje halálának, de a koporsónál mégis bő
ven omlottak a könnyei, mert hagymával dörzsölte be a szemét.
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A könnyek igazi könnyek voltak, de a könnyek eredete nem 
a fájdalom volt, hanem a hagyma.

A hamis békesség legnagyobb veszedelme az, hogy nem 
veszi észre a csőd állapotát. Nem akar tudni arról, hogyha 
hamis a mérleg, az nem más, mint csőd. Pedig a hamis mér
legtől nincs más ut a szabadulás fejé, mint bátran megvallani 
a  válság állapotát, kérni a csődöt. Új élet csak úgy kezdődhe
tik, ha engedem, hogy a hamis békességet összetörje Isten, 
hogy a csőd, — a válság állapotából Ő teremtsen új sáfárságot. 
Ezért dicsérte az Úr a hamis sáfárt, hogy a maga módja szerint 
ki tudott menekülni a válság állapotából. Könyörögjünk ma
gunknak mi is kimenekedést a válságból, a csődből. Isten az 
ember földszintes házát nem tudja felhasználni, nem tud építeni 
reá újabb emeletet, nem is bírná el az Isten emeletét, Isten 
csak romokból építi fel a sáfárság palotáját.

Nagyon veszedelmes a hamis békesség azért is, mert az 
ilyennel eltelt lélek azt gondolja, hogy nincs szüksége megté
résre. Egyik-másik talán beletartozik a 99 igaz juh nyájába, — 
de jól gondoljuk meg: a mennyben nagyobb  öröm van egy 
bűnös megtérésén — mint 99 olyan igazon, akiknek nincs szük
ségük megtérésre. A 99 erényes igaz lélek is Istené, örül is 
nekik az Isten, de egy bűnös megtérésén nagyobb  az öröm, 
mint 99 igazon,

IV. Egyik legveszedelmesebb erénye a bűnből ébredező 
embernek, hogy minden vocatio nélkül dolgozni akar Isten 
országáért. Bűn az Isten országáért való munka? Nem az, de 
mégis akadálya Isten Lelke munkájának, és túlzottan emberi, 
módszeres munkává süllyeszti Isten munkáját. Az evangélium 
örvendetes üzenetéből (kérügma — Botschaft) evangélizációt 
csinál. Ahelyett, hogy az Isten Lelke szerint hirdetné, csak  hir
detné az evangéliumot s bízná a többit Istenre, mohó emberi 
igyekezettel minden elérhető embert evangélizálni akar és ahe
lyett, hogy m egdöbbentené  az evangéliummal a  bűnöst, elrémíti 
hosszú időre mindentől, ami keresztyénség. Ébredést akar csi
nálni, holott az ébredésben embernek nem jut több szerep, 
mint az érte való könyörgés és az ébredés alázatos elfogadása.

Jól visszaemlékszem még a Magyar Evangéliomi Keresz
tyén Diákszövetségnek azokra a konferenciáira, ahol olyan 
szentül elhatároztuk, hogy minden diák évente legalább egy 
diákot fog evangélizálni. Voltak, akik már ki is számították, 
hogy ebben az esetben hány év múlva lesz minden diák hívő 
keresztyénné Magyarországon. Ez azonban nem következett be, 
mert mi „határoztuk** el, nem pedig az Isten lelke. Mi győzel
mes hódítókként akartunk elindulni, nem pedig mint alázatos, 
engedelmes eszközei az Istennek. A mai magyar protestantiz
musnak ez a legnagyobb hibája: ébredést akar „csinálni.** 
Gőgös embereket nevel, ahelyett hogy alázatos keresztyéneket 
nevelne, „öntudatos** lutheránusokat akar nevelni bűnbánat, 
megtérés és ige nélkül. Tele vagyunk olyan munkára kész
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„öntudatos" protestánsokkal, akiknek halvány fogalmuk sincs 
a keresztyénségről.

Ennek a cselekvő keresztyénségnek példája a Szentírásban 
Márta. Jézus megdicséri a szorgalmát, de a jobbik részt Mária 
választotta. És mit választott Mária? Márta a tevékenységet, 
Mária az igének való engedelmességet. Egészen bizonyos, hogy 
Mária is tudott dolgozni az  Úrért, de amikor igeéhes lelke az 
igével táplálkozhatott, nem áltatta magát az Úrért való gyü
mölcsléién  munkálkodással. A munka erénye sokszor visz ki 
az Úr aratásába anélkül, hogy az ige fenőkövével megélesítet
tük volna a kaszánkat.

Dolgozunk, térítünk, ébresztünk, Szent Lélek nélkül! Szer
vezzük Isten munkáját és épen ezzel nem engedjük szólni, 
dolgozni az Isten Lelkét. Akarnokok vagyunk s nem engedel- 
meskedők. Ezt az akarnokoskodásunkat erénynek tekintjük. De 
erénynek tekintjük az imádságunkat is. Azt hisszük: Isten a 
maga munkáját a mi imádságainkért s a mi munkánkon ke
resztül végzi el, holott ő tud a kövekből is fiakat támasztani 
magának. A sokra igyekvés erénye, amelyet Mártánál Jézus 
is elismert, magával ragad minket is. Minden félét csinálunk 
a  gyülekezeteinkben, mert mások is csinálják, vagy mert mások 
még nem csinálják. Mennyi gyülekezeti munka fullad be épen 
ezen az egy  ponton, ezen az egy  fogyatkozáson, azon az eré
nyen, hogy mi dolgozni és mutatni akarunk. Isten országa 
munkásainak ez a legveszedelmesebb „erénye". Igaz nem ke- 
vésbbé veszedelmes az is, amikor látjuk az akarnokoskodás 
veszélyét és nem csinálunk semmit, mert nem akarunk a „te
vékenység" erényébe esni. Ez már semmittevés! Az előbbi bűn 
azért, mert erényt csinálunk belőle és bűn, ha erényt csinálunk 
belőle, az utóbbi azonban tisztán és világosan mulasztási bűn, 
amiért szigorú Ítélet vár az utolsó ítéletkor. (Mt. 25, 42—46.)

V. Annyi bizonyos, hogyha ezekről a kérdésekről egészen 
komolyan gondolkodunk, a kétségbeeséshez kell eljutnunk. De 
hiszen jól is van ez így. Nekünk meg kell tapasztalnunk újra 
és újra a kétségbeesettség állapotát, mert az erényeinktől sza
badulni csak így tudunk. Sokkal könnyebb megszabadulni a 
bűntől, mint az erénytől, pedig nagyobb akadály Isten munká
jában az én erényeim, mint a bűneim.

Nekünk csak egyféle erényünk lehet, hogy ne legyen sem
miféle erényünk. Nekünk csak egyféle lelkületűnk lehet, mint 
volt a kapernaumi századosnak: Uram, nem vagyok méltó I 
(Mt. 8, 5—13.) Csak egy könyörgésünk „csak egy  szót: Uram. 
és meggyógyul a te szolgád!“ — Csak egy  éhségünk a bűn
sebektől borított Lázáré, aki csak egy  morzsára vár az Isten 
kapujában, amely az Isten kegyelmi kenyeréből aláhull a szá
mára. Nekünk csak egy hitünk lehet, a hitetlenségünk, amelyet 
így viszünk Jézus elé: „hiszek Uram, de légy segítségül az én 
hitetlenségemnek. “
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Isten előtt tehát minden erény bűnné lehet, mert minden 
erény emberi dolog. Bűn, Istentől elszakasztó eszköz még ak
kor is, ha a keresztyén élet terméke. Isten előtt tehát nemcsak 
a bűn nem állhat meg, de nem állhat meg az erény sem. A 
dolog természetéből következik, hogy a bűn ellen harcolni ne
héz, de ugyancsak a dolog természetének következménye az 
is, hogy az erény ellen harcolni még nehezebb. Álljon tehát 
mindig nagyon komolyan előttünk, hogy Isten előtt nem állha
tunk meg sem mint bűnösök, sem mint erényesek. Előtte csak 
egyféleképen állhatunk m eg: elrejtve a Krisztusban 1 Mihelyt 
onnan kikívánkozunk, kilépünk, elveszett emberek vagyunk. 
Megtartatunk, ha benne maradunk.

Befejezésül hadd álljon itten egy azóta már az örökké
valóságba költözött finn parasztembernek egy folyóiratban meg
jelent cikkének bevezető soraiból néhány gondolat:

,,Az öregek gyakran beszéltek arról, hogy az Úrral való- 
dolgainkat meg kell újítanunk, nehogy az az útlevél, amellyel 
a mennyek országának kapuja felé tartunk, érvénytelenné vál
jék. Mi magunk nem tudjuk megújítani, hanem Istennek magá
nak kell megújítania a mi dolgainkat. Ez nem más, minthogy 
a Szentlélek úgy vezet minket, hogy lélekben oly szegényekké 
válunk, hogy nekünk semmi lelki „cikkünk** nem marad: sem 
a szív megindultsága, sem bűnbánat, sem megtérés, sem köny- 
nyek, amelyekre ráépíthetnénk az üdvösségrejutás reménységét. 
Mert, habár ezek szükségesek is, mégsem alapjai az üdvösség
nek 1 Mert nincsen más fundamentom, .mely egyszer vettetett,, 
mely a Jézus Krisztus. (I Kor. 3, 11.) Épen ezért a Szentlélek 
szükségesnek látja, hogy az ember oly szegénnyé és üressé 
váljék: ne legyen benne semmi, sem kegyesség, sem bűnbánat, 
sem sóhajtozás, sem könnyek, sem hit, de még az imádság 
ereje sem 1 A Szentlélek letör mindent, ami az emberé, azt is, 
ami az Isten iskolájában épült fel benne, azt is, ami istentelen- 
ségében épült. A Szentlélek nem ad addig békét az embernek, 
míg olyan állapotba nem juttatja, amikor ő nem lát mást ma
gában, mint bűnt. Mert: bűn az  em ber istentelensége, bűn az  
em ber istenessége, bűn a  gonoszság és bűn a  szentség .“

Könyörögj Istennek, hogy törje össze benned a bűnt, hogy 
harcolhass ellene, hogy megnyerbesd a kegyelmet, de könyö
rögj azért is, hogy törje össze benned az erényt is, hogy har
colhass ellene, hogy el ne veszítsd a kegyelmet.

A bűnösök nem nyerik el, az erényesek elveszítik Isten 
országát.

Zászkaliczky Pál.
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Régi magyar liturgikus imádságok 
az egyházi év ünnepeire.

Az 1598-ból származó Keresztúri A genda  tartozékát ké
pező „Az evangeliom ok, es az ep istolak : mellyeket esztendő  
áltál szoktak az keresztyeneknek Gyüleközetibe olvasni, es hir
d e t n i című, Lethenyei István összeállításában használatba ke
rült lectionarium 1631-bői és 1634-bői való kiadásának a soproni 
líceum könyvtárában meglevő egy-egy példánya alapján közli:

Dr. theol. Jánossy Lajos
egyetemi tunar.

1. Advent I. vas. — Ep.: Rom. 13, 11 —14. — E v .: Máté 
21, 1 - 9 .

Úr Isten, mennyei szent Atyánk, illik hogy volta szerint 
hálát adjunk teneked, dicsérjünk és magasztaljunk tégedet 
mindörökké : ezért, hogy minekünk nyavalyás embereknek, kik
nek bűn miatt a halálnak és az ördögnek birtokába kellett 
volna lennünk, a te szent Fiadat adtad királyul, ki igaz
ságos, engedelmes és Idvözítő: Ki minket a mi bűneinkből 
megszabadított, a haláltól is kész megoltalmazni és megőrizni. 
Kérünk is tégedet, hogy a te szent Lelkednek általa világosíts 
meg minket és úgy igazgass, hogy mi csak ez Igaz és Idvözítő 
királyhoz ragaszkodjunk, és eképpen őbenne való erős bizoda- 
lom által mind örökkön örökké élhessünk. Ezt adjad minekünk 
azon te szent Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak általa, 
ki te veled és a szent Lélekkel él és uralkodik mind örökkön 
örökké, Ámen.

2. Advent II. vas. — Ep.: Rom. 15, 4—13. — E v .: Luk. 
21, 2 5 -3 6 .

Úr Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, ki a te szent 
Fiadnak általa minekünk megjelenteted, hogy a menny és föld 
elmúlik, és hogy a mi testünk esmét feltámad, és mindnyájan 
az Ítélő Szék eleibe vitetünk: Kérünk tégedet, tarts meg minket 
a te szent Lelkednek általa a te Igédben és az igaz Hitben: 
oltalmazz minket büntűl és a kísérletbe eséstűi, hogy mi az 
mi szívünket étellel itallal, avagy életünkre való szorgalmatos- 
ságinkkal meg ne nehezítsük, hanem mindenkoron vigyázzunk, 
imádkozzunk és a te szent Fiadnak eljövetelét te benned valá 
bizodalommal várjuk, és ő általa az örök boldogságra juthas
sunk, Ámen.

3. Advent III. vas. — Ep.: I. Korint. 4, 1—5. — E v .: Máté 
11, 2- 10.

Úr Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, ki a te szent 
Fiadat e világra bocsátottad, és hogy emberré legyen akartad, 
e végre: hogy minket nyavalyás embereket az ördögnek ke
gyetlenségétől megoltalmazzon, az bűntül és a haláltul megsza
badítson és az örök boldogságra vigyen: Kérünk tégedet, hogy
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a  te szent Lelkeddel a mi szívünket úgy igazgassad és vezérel
jed, hogy csak az ő igéjére nézzünk, és minden botránkozást, 
melyre minket az mi okosságunk vinne, eltávoztassunk és a 
Gyüleközetbe, mely a te Fiadban, Jézus Krisztusban meg nem 
botránkozik, találtassunk, és azzal egyetembe örök boldogságra 
mehessünk, Ámen.

4. Advent IV. vas. — Ep.: Filipp 4, 4 —7. — Ev.: Ján.
1, 1 9 -28 .

Ur Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk: Hálát 
adunk mi teneked, hogy az üdvösséges Keresztséget szerzetted, 
és mi velünk is részelteted, melyben a te szent Fiadért, Krisz
tus Jézusért nekünk megígérted a bűnnek bocsánatát, a szent 
Lelket és az örök életet. Kérünk tégedet, tarts meg minket a 
te kegyelmességedben és irgalmasságodban való bizodalomba, 
hogy efféle Ígéretedbe ne kételkedjünk, hanem minden kisér- 
tetinkbe azokkal vigasztaltassunk. Add meg ezt is a te szent 
Lelkednek általa minekünk, hogy a bűntől magunkat oltalmaz
hassuk, és amely ártatlanságra a Keresztségben jutottunk, azon
ban élhessünk. Ha pedig gyarlóságnak miatta elesendünk, ne 
hagyj minket a bűnbe hevernünk, hanem igaz poenitentiának 
általa téríts meg minket, és a te megígért kegyelmességeddel 
és Ígéreteddel vigasztalj minket, hogy eképen a te szent Fiad
nak általa az örök boldogságra juthassunk, Ámen.

5. Karácsony ünn. — a) éjféli istentisztelet: Ep .: Tit. 2, 
11 —15. — Ev.: Luk. 2, 1 — 14. — Űr Isten, mi mennyei szerel
mes szent Atyánk: hálát adunk mi teneked a te nagy jótetted
ért és irgalmasságodért, hozy te az te egyetlen egy Fiadat nem 
kímélted, hanem ez világra bocsátottad, hogy emberré legyen, 
ás minket a mi bűneinkből és az örök haláltul megszabadítson, 
akartad. Kérünk is tégedet, világosítsd meg az mi szívünket a 
te szent Lelkednek általa, hogy a te ilyen nagy jótettedről el 
ne feledkezzünk, hanem hálaadók legyünk és ekképpen a te 
szent Fiaddal Jézus Krisztussal örökké élhessünk, Ámen.

b) hajnali isten tiszteleten : Ep .: Tit. 3, 4 —8. — E v.: Luk.
2, 15—20. — Űr Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, ki 
az Angyaloknak általa mezőn való pásztoroknak az te szent 
Fiadat az Jézus Krisztust megjelentetted, és meghagytad, hogy 
-ne féljenek, hanem örüljenek, miért hogy az Idvözítő Krisztus 
immár született: kérünk tégedet, hogy az te szent Lelkednek 
általa végy ki az mi szívünkből is minden félelmet, és támaszd 
mibennünk ezt az igaz és örökké való örömet, hogy noha mi 
e földön utálatosak, nyavalyások, szegények és nyomorultak 
vagyunk, de azért Idvözítőnk vagyon, az Űr Jézus Krisztus, a 
te szerelmes szent Fiad, ki miérettünk emberré lett, hogy min
ket az haláltól és minden veszedelemtől megszabadítson és 
minket örök idvösségre vigyen, — ki teveled és a szent Lélek
kel él és uralkodik mindörökkön örökké, Ámen.

c) délelőtti istentiszteleten: Ep.: Zsid. 1, 1 —12. — E v .: 
Ján . 1, 1 —14. — Úr Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk,
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hálát adunk mi teneked, hogy az te szent Fiadat a világra 
bocsátottad, hogy minekünk Szabadítónk, Életünk és Világos
ságunk legyen. Adjad minekünk a te szent Lelkedet, hogy őt 
ismerhessük és hozzánk fogadhassuk, hogy ő általa mi is él
hessünk, megvilágosíttassunk és te szent Istenségednek fiaivá 
lehessünk, és örökké az te országodban vigadhassunk, — azon 
te szent Fiadnak, az Krisztus Jézusnak általa, ki teveled és a 
szent Lélekkel él és uralkodik, mindörökkön örökké, Ámen.

6. Szent István martyr ünn. — Ep.: Act. 6, 8—15, 7, 54—60.
-  Ev.„ Máté 23, 3 4 -3 9 .

Úr Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, ki engedted, 
hogy az szent Istvánt az ő hitének vallásáért megöljék és ezzel 
megjelentetted, hogy az te országod nem ez világi: kérünk 
tégedet, hogy mikor nekünk is az te Igédért szenvednünk kel
letik, erősítsd meg a mi szívünket a te szent Lelkednek általa, 
hogy mi a te igazságodban maradhassunk, és az te kegyel- 
mességeddel és az örökké való jókkal, melyeket nekünk szer
zettéi, magunkat vigasztalhassunk, Ámen.

7. Szent Ján os evangélista ünn. — Ep.: Rom. 8, 28—39.
-  E v .: Ján. 21. 1 9 -2 5 .

Úr Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, ki ez vilá
gon különb-különb hivatalokat szerzettéi és azt akarod, hogy 
kiki mind az ő hivatalában járjon el, — kérünk tégedet, Fogy 
a te szent Lelkednek általa úgy vezérelj és igazgass minket, 
hogy mi a te szent Fiadnak általa te benned bizzunk, tégedet 
szeressünk, tégedet féljünk, és az mi hivatalunkban az te Isten
ségednek neve dicséretire és felebarátunknak előmentére híven 
eljárjunk és ekképpen az örök boldogságnak részesek lehessünk, 
a mi Urunk Jézus Krisztusnak általa, ki teveled, etc.. Ámen.

8. Karácsony octava-ja között való vas. — Ep.: Gál. 4, 
1 _ 7 . _  Ev.: Luk. 2, 3 3 -4 0 .

Úr Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, ki Simeon 
által nekünk megjelentetted, hogy a Krisztus Jézus, a te szent 
Fiad Izraelben sokaknak esetekre, és sokaknak feltámadásokra 
leszen: kérünk tégedet, világosítsd meg a mi szívünket a te 
szent Lelkednek általa, hogy mi a te szent Fiadnak, Jézus 
Krisztusnak igaz ismeretire juthassunk és minden szükségünk
ben és nyavalyánkban ő benne bízhassunk, és bátorságos és 
vas (kemény, hitetlen) világgal meg ne botránkozzunk, hanem 
ő általa feltámadhassunk és minden kísrétetinkben és háború
ságinkban, melyek az ő Igéjéért és ismeretéért lesznek miraj
tunk, őtőle vigasztaltassunk, és ő vele mind örökkön örökké 
élhessünk, Ámen.

9. Kis karácsony napja  (Karácsony ünnepének nyolcada).
-  Ep.: Gál. 3, 2 3 -2 9 . -  Ev.: Luk.,2, 21.

Kegyelmes Atya, mindenható Úr Isten: hálát adunk mi 
teneked az te atyai kegyelmességedért, hogy az szegény bűnösö
ket nem utáltad, hanem az te szent Fiadat az törvény alá vetet
ted és körülmetélkeztetted, hogy az ő engedelmességével és az
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törvénynek tökéletes beteljesítésével az te mireánk való harago
dat megengesztelné, és az mely engedetlenségünket megvigasz
talná. Kérünk tégedet, világosítsd meg az mi szívünket az te 
szent Lelkednek általa, hogy az te szent Fiadnak érettünk való 
engedelmességével bűneink ellen magunkat vigasztalhassuk és 
hitünket az te szent Lelkednek általa erősíthessük, az te hozzád 
való engedelmet is elkezdhessük, és ugyan azon te szent Fiad
nak általa az örök életet vehessük,. Ámen.

10. Vízkereszt ünn. — Ep.: Ezs. 60, 1—6. — E v.: Máté
2, 1- 12.

Úr Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk: hálát adunk 
mi teneked, hogy az te szent Fiadnak e világra jövetelét mine
künk új csillagnak támadásával, és napkelet felől jött bölcsek
nek vallásokkal megjelentetted. Kérünk is tégedet, hogy a te 
szent Lelkednek általa világosítsd meg a mi szívünket, hogy 
miképpen az napkelet felől való bölcsek, azonképpen mi is a 
te szent Fiadat kereshessük, miérettünk való megtestesülését 
hihessük, mindenütt és mindenek előtt vallhassuk, életünkkel 
teljes életünkben követhessük, és ő vele egyetemben örökkön 
örökké élhessünk, Ámen.

11. Vízker. u. I. vas. — E p .: Rom. 12, 1—5. — E v .: Luk. 
2, 41—52.

Úr Jézus Krisztus, Atya mindenható Úr Istennek szent 
Fia, ki te, mikor emberséged szerint tizenkét esztendős volnál, 
elmaradál Jeruzsálembe a te szüléidtől, és a templomban a 
doktorok közibe ülél, őket hallgatád és kérdezéd, megjelentvén, 
ínire kellene minekünk főképpen gondot viselnünk: kérünk 
tégedet, hogy adjad minekünk a te szent Lelkedet, hogy mi is 
a te példádat követhessük, az mi mennyei szent Atyánkat min
dennek előtte félhessük, böcsülhessük, szüléinknek is csak 
annyiban engedjünk, mennyiben ő szent felsége akaratát meg 
nem bántjuk, hogy mi is te veled, mi Urunkkal és Megváltónk
kal együtt lehessünk, és mind örökkön örökké élhessünk, Ámen.

12. Vízker. u. II. vas. — Ep.: Rom. 12, 6— 16a. — E v .: 
Ján. 2. 1 —11.

Úr isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk: hálát adunk 
mi teneked, hogy a te szent Fiadat miérettünk ez világra bo
csátottad, és hogy az ő jelenlétét az Víznek Borrá változtatá
sával megmutatni akartad. Kérünk is tégedet, hogy adjad mi
nekünk az te szent Lelkedet, hogy hihessük az te szent Fiad
nak ez világra jöttét és megtestesülését, kínszenvedését és 
halálát, mennybe menését és uralkodását, — ki teveled él és 
uralkodik az szent Léleknek egyességében, mindörökkön örök
ké, Ámen.

13. Septuagesim a vas. — E p .: I. Korint. 9, 24—10, 5, — 
E v .: Máté 20, 1 —16.

Úr Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, ki az te 
szent igédnek általa minket az te szőlődbe hívtál: kérünk té
gedet, add az mi szívünkbe az te szent Lelkedet, hogy a te
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szőlődben híven munkálkodhassunk, magunkat bűntül és bot- 
ránkozástul oltalmazhassuk, az te szent Igéd és akaratod szerint 
élhessünk, minden bizodalmunkat csak a te kegyelmességedbe, 
melyet az te szent Fiadnak általa megjelentettél, vethessük, és 
ekképpen az örök boldogságra juthassunk, ugyan azon te szent 
Fiadnak Jézus Krisztusnak általa, ki teveled, etc., Ámen.

14. Sexagesim a vas. — Ep.: II. Korint. 11, 19—12, 9. — 
Ev.: Luk. 8, 4 - 1 5 .

Úr Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk: hálát adunk 
mi teneked, hogy te az te szent Igédet az te szent Fiadnak 
Jézus Krisztusnak általa mi közöltünk elhintetted. Kérünk is 
tégedet, hogy az te szent Lelkednek általa olyanná tegyed az 
mi szívünket, hogy a te szent Igéd minálunk kedves legyen, 
az mi szívünkben megmaradjon és gyökeret verjen, és békes- 
séges szenvedésben gyümölcsöt teremjen, hogy az bűnt utál
hassuk, és mibennünk az te segítségeddel megfojthassuk, és 
minden háborúságinkban az te kegyelmességedben bízhassunk: 
azon te szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak általa, Ki teveled él 
és uralkodik, a szent Léleknek egyességében, mindörökkön 
örökké, Ámen.

15. Quinquagesima vas. — Ep.: I. Korint. 13, 1— 13. — 
Ev.: Luk. 18, 3 1 -4 3 .

Ur Isten, mi mennyei szerelmes Atyánk, ki az világtalan 
embernek az te szent Fiadnak Krisztus Jézusnak általa látást 
adtál: mi is szegény bűnösök könyörgünk teneked, világosítsd 
meg az te szent Igédnek általa a mi vas (kemény, hitetlen) 
szívünket is, hogy mi tégedet a te szent Fiadnak általa, ki 
miérettünk ez Keresztfán az ő szent halálával eleget tett, igazán 
megismerhessük, és minden kísértetinkben és nyavalyánkban 
tehozzád folyamodhassunk, és az te Atyai kegyelmességedben 
bízhassunk, és tenálad segítséget és vigasztalást találhassunk; 
azon te szent Fiadnak általa, etc. Ámen.

16. Szűz M áriának megtisztulása ünn. — E p .: Maiak. 3, 
1 - 4 .  — Ev.: Luk. 2, 2 2 -3 2 .

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, ki az te 
Fiadat mi nekünk Szabadítóul adtad és készítetted, hogy ő 
legyen a pogányoknak világosságok, és a zsidóknak dicsősé- 
gök: kérünk tégedet, világosítsd meg a mi szíveinket, hogy mi 
a te mihozzánk való Atyai jó akaratodat ő benne ismerhessük, 
és őt a mi bűnünk és az ördög ellen szabadítónknak vallhas
suk és ő általa az örök boldogságot vehessük; Ki teveled él 
és uralkodik, etc. Ámen.
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Magunk között.
Gyakorló lelkész és a theologia.

A lelkész és a theologia egymással való kapcsolatával 
érdemes foglalkozni. Egészen különös és a tudományos előké
szülést igénylő pályákon szinte elő nem forduló eset adódott 
és adódik a lelkészi pályán. Az orvos, ha elvégezte az orvosi 
fakultást, mint gyakorló méginkább orvossá lesz; a mérnök 
óvatosan figyeli az újabb technikai kutatásokat és megállapítá
sokat, mert mint gyakorló mérnök csak így érvényesülhet. így 
tovább. . .  A theologus kilép a theologiáról és vájjon theologus 
marad-e? A lelkész prakszisára ráillik-e a „korona" jelző, 
(Schleiermacher) vagyis a lelkész gyakorlati tevékenysége, el
méleti képzésének, a theologián szerzett igazságmegismerésének 
és elveinek a gyakorlatba való átvitele-e? — Helyes e az a 
mentegetődzés, amivel sokszor akarunk kibújni feleletre váró 
kérdések e lő l: én nem vagyok theologus !! Lehet-e és szabad-e 
bevallanunk ezt a sokszor hallott kijelentést, vagy pedig piron
kodva igyekeznünk kell titkolni ? (Mi a véleményünk p. o. arról 
az orvosról, akitől felvilágosítást kérünk a rákkutatás mai ered
ményéről, vagy a cukorbaj gyógyításának lehetőségeiről és azt 
a választ kapjuk: ez nem az én dolgom, ezt én nem tudom?) 
Igaz-e, hogy amikor a katholikus papok már több helyen 
6 esztendeig készülnek elő hivatásukra — és hogy milyen 
eredménnyel, azt épen mi gyakorló lelkészek tudjuk — minket, 
gyakorló lelkészeket a kevésbé képzettség és tudománytalanság 
vádjával illetnek és nem csak kívül állók, de egyházi emberek 
is ! Mit tudunk mi ezekre felelni ?

Milyen viszonyban van a lelkész azzal a műhellyel és 
azzal a tudománnyal, amellyel útjára bocsátották s amelyre 
ráépíti hivatásteljesítését?

A feleletet nem elméleti szempontból s lehetőleg az élettől 
idegenül szeretném megadni. Mint gyakorló lelkész szeretnék 
a kérdéshez hozzányúlni, vagyis a témát existenciális pontjánál 
szeretném megragadni: nekem, aki temetek, esketek, prédikálok, 
néha naponta négyszer-ötször is, és hozzám hasonló sokaknak 
milyen a theologiához való viszonyunk?

Egészen bizonyos az, hogy sokan úgy felelnek a felvetett 
kérdésre: a gyakorlatban levő lelkész és a theologia viszonyon 
kívül vannak. Az egyik t. i. a theologia elkezdődött azzal a 
gyötrelemmel, mellyel a zsidónyelv megtanulása, a pentateuch- 
sinoptikus kérdések bonyodalmának megismerése jár, végződött 
ugyancsak gyötrelemmel 4—5 év múlva a szakvizsgának, vagy 
szigorlatnak nevezett tortúrával. A lelkészi vizsga volt a hiva
talos kiindulópontja a „gyakorlati theologiának"!

Félő, hogy sok lelkész számára befejezést nyert a theo
logia az egyetemmel és annak küszöbét elhagyva, mint „gya
korlati theologus" igyekszik feladatait megoldani.
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Valljuk meg: a tudományos theologiát sokan kellemetlen 
koloncnak  tekintik, ami nem segíti őket előre a gyülekezeti 
munkában I

A theologia és az élet között mély, áthidalhatatlannak 
látszó szakadék tátongott és tátong sokak számára ma is. Ha 
ennek magyarázatát keressük, meg kell látnunk az egyik fő 
okot a háború előtti theologia váltságában, ahol a systematika 
és gyakorlati theologia között már a fakultásokon meg volt ez 
a bizonyos szakadék. A tübingeni Kari Fezer a magyarázatot 
a  következőkben adja: 1. A gyak. theologiának lépést kellett 
tartania az élettel, p. o. konkrét esetekben hogyan kell imád
kozni ; ugyanakkor a dogmatika szükségtelennek mondotta az 
imádkozást. Ez a visszásság folytatódott a keresztelésnél, úr
vacsoránál stb. . .  Csak természetes, hogy a gyakorlat elvesz
tette maga alól a tudományt, de a háborúelőtti tud. theologia 
nem is volt mindig egyházias theologia. 2. Az élet épen akkor 
változott roppant mértékben, mikor a tudomány és prakszis 
között nem volt elintézett a viszály és szakadás. Elproletarizá
lódás, racionalizálódás, technizálódás új és nehéz feladatok elé 
állította az egyházat. — A helyzet Németországban annyira 
kiélesedett, hogy a közösségi mozgalmak nem a fakultásokról, 
de a szemináriumokból kívántak lelkészt. A stúdium csak a 
vizsga számára való volt, de amit tanultak, az csak a gyakor
lat akadálya volt.

Így élt az egyház gyakorlati életet az igazság rovására. 
A gyakorlati theologia nem lett más, mint prakticizmus. Nem 
volt már az egyház életmegnyilvánulásának normatív tudomá
nya, hogy az egyház mit és miért cselekszik, erre a kérdésre 
nem felelt, de adott gyakorlati tanácsokat. — Két féle papi típus 
adódott tehát: a) Nem törődött az igazsággal, jogosultsággal, 
cselekedett a szükség és a praktikus tanácsok szerint, b) Lé
pést tartott a racionális, idealisztikus, történeti theologiával, 
lelkiismeretén pedig erőszakot követett el.

így Fezer. Megállapításai nem csak Németországra vonat
koznak, ezt érezzük és tudjuk, máskülönben nem esnék annyi 
komoly szó egyházunk ébredésének szükségéről. (Az is igaz 
viszont, hogy aki akart, gondolkodhatott Schlatter biblicizmusa 
szerint is !)

Mi ma a radikalizmus és totalitás korát éljük. Vessünk 
tehát számot a helyzettel. Ha a tudományos theologia csak 
kölönc, csak akadály a munkában, ha azt, amit éveken át 
tanultunk, gyorsan el kell felejteni, ha a tudományosságnak 
semmi értelme és értéke nincs — és sajnos ezt nem csak a 
reformátori theologiától távol állók mondják, de olyanok is, akik 
egy hitvallásos theologián nyertek előkészületet hivatásukra — 
akkor minek csináljuk ? Nem lehetne a lelkészképzést valahogy 
másként megoldani? Vagy mégis szükség van arra a 8 sze
meszterre? Vagy kevés az a 8 szemeszter? — De feleljünk a 
címben felvetett kérdésre!



18

Kiinduló pontul az Augustana VII. cikkelye szolgál, ahol 
ezt olvassuk: „Est enim ecclesia copgregatio sanctorum in qua 
evangélium recte docetur et recte administrantur sacramenta". 
— Ha a magam hivatalára tekintek, a kettős elhívás alapján 
ennek az egyháznak vagyok a hivatalnoka, — a szó eredeti 
értelmében, — s folyton ezzel a feladattal találom magam 
szemben: igét hirdetni, mint homüeta, mint katecheta, mint 
bel-külmissziói munkás, mint pásztor. Nekem mindig a Krisztust 
kell hordoznom, mert nincs külön papi és külön magán életem, 
mert minden szavam és minden magán, vagy hivatalos meg
nyilatkozásom azt kell, hogy hirdesse: nekem van vocatio in- 
ternam! Aki azt meri állítani, hogy neki a magán élete olyan, 
amilyennek épen sajátmagának tetszik alakítani, az megtagadja 
a vocatio interna elvét. (Azt nem tartottam különösen hang- 
súlyozandónak, hogy minden theologizálás alapfeltétele az el
hívás; ez természetes!)

Hivatásomban mindig két kérdéssel találom magam szem
ben : mit hirdetek és hogyan hirdetek ?

1. Mit hirdetek?  Az ágostai hitvallás azt mondja: az Isten 
igéjét kell „recte" hirdetnem. Ez a felelősségem. Nincs senki 
másban megtartásunk, csak a testelöltött Igében, mert nem vet
het senki más fundamentumot, mint amely egyszer vettetett 1 
Ige nélkül lehet hatalmas egyházi munkát végezni, példa rá a 
háború előtti német egyház a maga tökéletes organizációjával, 
de nem bizonyos, hogy organizmus is lesz belőle, élő Isten 
egyháza, amelyre az Isten is ament mond 1 Gyakorlatomban 
tehát az Isten igéjét kell hirdetnem, minden ágon és a hang
súlyt az Isten szóra helyezem. Nem Barth Károly, vagy Heim 
Károly igéjét, nem egy filozófiai idealizmus tanítását, nem is 
marxista ízű szociális prédikációt, hanem az Isten igéjét kell 
hirdetnem maradék nélkül! Nekem nem volna probléma a 
„mit", ha merném hinni, hogy amit én a kastély kertjében 
sétálva „meditálok", vagy Íróasztalom mellett alkotok, az az 
Isten igéje 1 De boldog ember az, aki ezt meri hinni — és az
után keres hozzá textust — ! Az Isten igéje a testté lett Krisztus 
és a róla való bizonyságtevés, vagyis a kinyilatkoztatás! — 
Mikor engem éget a „mit", akkor a kinyilatkoztatás tudományá
hoz fordulok, a systematikához! A kinyilatkoztatást kell minél 
jobban megismernem és ehhez egy egész élet sem elegendő, 
nem hogy 4 év alatt elintézhettem volna I (Nem szabad itt sem 
elfelejteni, hogy aki eleve nem érti a kinyilatkoztatást, az hiába 
fordul a systematikához!). — Hogy milyen veszedelem rejlik 
a papok theologiátlanságában, azt Barth Károly Budapesten 
tartott előadásában úgy fejezte k i: „nem ott az igazi veszély, 
ahol mártiromságra kényszerítik a keresztyénséget, hanem ott, 
ahol a kényelem és jólét idején belopódzik az egyházba a 
hazugság!" Hogy mi minden előfordulhat, arra egy húsvéti 
rádiós beszédből veszek példát bántó és sértő szándék nélkül. 
A beszéd gondolatmenete az volt, hogy lelki evolúció  utján
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dicsőülünk meg, leszünk az üdvnek részesei. Én azt hiszem, 
a bibliában nem egészen ez áll. Ha van is szó megszentelő- 
désről, a keresztyén életben való előrehaladásról, a justificatio 
mindig Isten kegyelméből történik, mert az az ember simul 
peccator, simul justus!! — Ha azonban én megnézem a bibliai 
theologiát, hitvallásokat stb., hogy hogyan is állunk azzal a 
husvéttal, akkor egészen bizonyos, ilyen és ehez hasonló lap- 
szusok nem csúsznak be az igehirdetésbe.

2. „H ogyan“ hirdetek. Erre a kérdésemre a gyakorlati 
theologia felel. A homiletika, katechetika, missziói, charitativ 
tevékenység sok-sok kérdésére felel nekem újra meg újra a gya
korlati theologia. De csak a „hogyan“-ra felel, mert a „mit“-re 
nem ő felel. Theologia tulajdonképen csak egy van. Gyakorlati 
theologia! Nincs kér. theologia önmagáért. A kinyilatkoztatás 
nem a tudósok kedvéért történt, hanem, mert az Isten a Krisz
tusban megváltott gyermekeket akart és akar! Theologia épen 
azért csak egy van, az élet theologiája. Meghatározhatjuk a 
theologiát így: A theologia kísérlet arra, hogy Isten evangéliuma 
örök igazságait megértsük és a jelenre alkalmazzuk és az evan
gélium örök igazsága nem megy tönkre, ha az emberek sok 
gyengeségben és sok sikertelenségben gyakorolják magukat 
ennek az igazságnak a jelenre való alkalmazásában. — Ha a 
tudományos theologia és az én gyakorlatomat hasonlítani akar
nám, azt mondhatnám: orvostudomány csak egy van. Akkor 
érték, ha gyógyítani tud és akar és minden orvostudomány az 
anatómián alapszik. Anatómia nélkül nem orvos az orvos, csak 
kuruzsló. (Viszont néha kuruzsló is tud gyógyítani!) Lelkész 
theologia nélkül, orvos anatómia nélkül. Aki az anatómiát nem 
ismeri, vagy elfelejti, az nem orvos, de aki csak az anatómiát 
ismeri, az sem orvos. Mutatis mutandis I

Az egyház tevékenységének alapja a kinyilatkoztatás. Ezt 
dolgozza fel a systematika. Jaj az egyháznak, ha a „mit“ kér
désre emberi vélekedéssel, filozófiával, szépirodalommal vála
szol, kuruzslásba kezd! De jaj az egyháznak akkor is, ha az 
igét nem alkalmazza a jelenre. Az egyház funkcióinak keretét, 
élettevékenységének formáit és normáit a gyakorlati theologia 
dolgozza ki, mint az egyház múltjára és a jelen követelményeire 
néző normatív módszertani tudomány; feltételeit és tartalmát a 
systematika készen adja, v. ö. Schleiermacher: „Az anyag, 
amivel a gyakorlati theologia dolgozik a fii. és tört. theologiától 
származik. A fii. és tört. theol. is az egyház vezetésének célját 
szolgálja, mégis a gyak. theol. az, amely az egész theologiának 
a célját elérhetővé teszi“. — Nem lehet olyan gyakorlat, amely 
rendszerét és módszerét a tud. theol. igazságmegállapításával 
ellentétes irányban fejti ki. S ha mi mint gyakorló lelkészek 
nem tudunk a theologia megállapításai, módszerei után menni, 
akkor be kell szüntetni a tudományos papképzést. Állítom, hogy 
egészséges egyházi gyakorlat csak a theologiával és pedig úgy 
a  systematikával, mint a gyak. theol.-val való kapcsolatból
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eredhet. A lelkésznek a legszorosabb kapcsolatban kell a the- 
ologiával lennie, mert onnan meríti szolgálatához a keretet is, 
a tartalmat is.

— Ha azonban a lelkész és theologia viszonyát ebben 
a legszorosabb kapcsolatban látjuk, akkor épen a keresztyén 
hívők összessége, az egyház az, amely követeléseket állít a  
theologiával szemben. Igénye van az egyháznak I

Ezt az igényt megfogalmazhatjuk úgy, ahogyan a Luther- 
fűm 1936/6. 176-ik oldalán olvassuk:

„Az evangélikus egyháznak szüksége van egy valóban 
egyházias theologiára, amely az egyház tevékenységének kinyi
latkoztatásszerűségét feltárja, egy theologiára, amely kimutatja, 
hogy az egyház sokoldalú cselekedeteit a szentirás és a hitvallást 
iratok követelik, egy theologiára, amely kifejti, hogy ennek a 
sokoldalú egyházi tevékenységnek a legnagyobb ígéretek adat
tak, egy theologiára, amely úgy a lelkésznek, mint segítőinek 
nem kisebb lelkesedést tud adni, mint amely a politikai katonát 
füti; az egyháznak szüksége van egy theologiára, mely a hitet 
és az értelmet annak meglátására teszi képessé, hogy a lelke
sedésnek erői nemcsupán az Igének hallgatásában vannak adva, 
hanem a kongregáció sanctorumban jelen levő Krisztusban való 
hitben és a gyülekezeti tagoknak megígért kegyelmi erőkben.

Vagyis szüksége van az egyháznak pálapostoli, reformátort 
theologiára, amely elnémítja az embert és szólni engedi az 
Istent. Hitvallásos theologia kell ahhoz, hogy egészséges praxi
sunk legyen. Nincs szüksége híveinknek arra, hogy minden 
szószéken „önálló" s legtöbbször írást és hitvallást nélkülöző; 
theologia (?) szólaljon meg, de szüksége van egy olyan prak
tikus theologiára-gyakorlatra, amelyben a kinyilatkoztatás és a 
hitvallások igazságai közelítenek az élethez, hogy alakítsák és 
formálják azt Isten akarata szerint való életre. Hová jutunk, 
ha egy istentelen és hitetlen korhoz szabjuk egyházi tevékeny
ségünk tartalmát! p. o. hagyjuk el a hitvallást, mert nem mo
dern ! 1 Az élet az egyházat új feladatok elé állítja. Kell vállal
nia az egyháznak az új körülmények között is a régi feladatot, 
az evangélium örömét kell tolmácsolnia, új körülmények között, 
új módszerekkel, de mindig a régi tartalmat! Nagy veszedelmet 
látok abban, ha az egyház lelkészei, épen most, mikor az egy
ház existenciájáról van szó, így nyilatkoznak: nekem a szép- 
irodalom többet ér minden theologiánál 1 Pedig az az Ígéret, 
„nem tér vissza üresen", — nem Mikszáth elbeszéléseinek, Har- 
sányi Zsolt nagyszerű munkáinak stb. szól. — Nagy veszedelem 
rejlik abban, ha nagy lelkesedéstől és akarástól fütött papi 
gárda munkássága nem a kinyilatkoztatás és hitvallások igaz
ságaira épül! — A mi jelszavunk csak egy lehet: írás-hitvallás- 
szerű theologiát és ennek m egfelelő gyakorlatot! — Most, ami
kor eszmék küzdenek véres harcot, egyházunk, keresztyén 
kultúránk csak úgy maradhat a miénk, ha teljesíteni tudjuk a



21

hitvallás parancsát, recte hirdetjük az evangéliumot I Ezt pedig 
theologia, életestig tartó stúdium nélkül, aligha tudjuk megtenni!

Befejezésül hadd mondjam még meg: tudom, hogy nin
csen olyan theologia, mely tisztünk minden problémáját meg
oldanál Sem systematika, sem gyakorlati. De az a baj, hogy 
mi azt hisszük, van olyan gyakorlat, amely minden elvi nehéz
séget megold. Minden theologia utolsó sorának így kellene 
hangzania: sem systematikus, sem gyakorlati tökéletesség nem 
segít az egyház tevékenységein, hanem egyedül az  Isten ke
gyelme ! („Es gibt schon eine Theologie, die sacrosanct ist, ge- 
istlich, wahrhaft, kirchlich, offenbarungsgebunden; aber auch 
diese genuine Theologie bleibt ihrem Inhalt nicht bloss insofern 
ínkonform, als sie das letzte Zutreffen die endgültige Fassung 
nicht erreicht, sondern auch insofern, als bei ihr das Denken, 
die gedankliche Herausarbeitung und Ausprágung, die Sprech- 
weise, das, was sie zu sagen hat notwendig immer auch ver- 
hüllt, ja  verdirbt." Luthertum 66.) Egy megalázkodott theologia, 
amely elismeri, hogy csak kísérlet, tanítson újra-meg-újra meg
alázkodni tisztünk minden nehézsége előtt. Nem kell azért egy 
nehézségeket eloszlató theologiátlan gyakorlat, de nincs helye 
a theologiai gőgnek sem. Utolsó figyelmeztetésül álljon itt a 
neuendettelsaui rektor D. H. Lauerer szava: „Die Kirche und 
dér Christ sterben nicht, wenn sie wirklich von dér Gnade 
Gottes leben; wo sie aber von anderem leben wollen, sind 
und bleiben sie im Tode“ !

Kosa Pál
rákoskeresztúri lelkész.
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Vasárnapi és ünnepi beszédek.

Isten hűségének éneke.*)
(Advent I. vasárnapja.)

Máté 21, l - 9.
A világ örülhet, hogy az ádventi harangok szólnak, még 

akkor is, ba tajtékzó örömének és kiáltó nyomorának ezernyi 
hangjai között ez az ének teljesen elenyészni látszik. Ha az 
emberek tovasietnek, mikor városunk tornyaiban mozdulni kez
denek a harangok, mivel nincsen idejük az örökkévalóság szá
mára ; és ha ökölbe szorul kezük azok ellen az épületek ellen, 
amelyekből a hang hozzájuk jut, mivel ott ellenségüket gyanít
ják, aki őket szerencsében, örömben, mindenben megcsalja és 
a pokolbeli kárhozat szörnyű kötelével nyomorult rabszolgákká 
kötözi: az ádventi harangoknak kell szólniok. és akkor itt meg 
ott mégis felfigyel a mámorból, a zűrzavarból, az elkeseredés
ből egy hallgatózó fül, és a lélek sohasem szabadul meg többé 
az énektől, amely a magasságból hangzik, kinyújtja kezét, és 
hagyja, hogy az örök hűség a békességbe vezesse. Mert ez az, 
amit az ádventi harangok a földnek zengnek: a hatalmas ének 
Isten hűségéről, amely évezredek alatt nem fárad el, hogy be
teljesedjék, ami megmondatott a próféták által. Azért zengnek 
énekeink boldogan ádventben. mert tudjuk: egy valaki ime van, 
aki megtartja szavát. A világ Ígér, és akik hisznek neki, csa
lódnak; az Ür igér, és „senki sem szégyenül meg, aki reá vár“. 
Testvéreim, ilyen hűségesnek mutatta meg Ő magát és ilyen 
hűségesnek fo g  Ő bizonyulni.

1. Ilyen hűségesnek mutatta Ő magát. Mi más Izráel né
pének története, mint Isten hűségének hatalmas éneke! A nép 
a maga utján jár. Ő nem engedi. Elküldi követeit. A követeket 
kinevetik és visszautasítják. Ő újakat küld. Kezet emelnek rá
juk. Az ítéletek reménytelen súllyal zúdulnak alá. Az északi 
ország oda! A déli országnak vége! És e viharok között fel
hangzik a szó: Hóseásnál: „Megváltom őket a pokol hatalmábólt 
Megmentem őket a haláltól!" Ésaiásnál: „Egy gyermek születik 
nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, 
és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örök
kévalóság atyjának, békesség fejedelmének!" És felhangzik 
Mikeásnál, Jeremiásnál, Ezékielnél és mindeniknél. Habár sokan 
nem hallják meg, sokan nem hisznek, még áz Izráel vigaszta
lására váró kevés közül is némelyik elfárad a hosszú idő és 
az út sötétsége miatt: Ő megmarad hűségesnek, megállja a 
szavát, nem hagyja el a keveseket, hanem újra meg újra adja 
egyiküknek Szent Lelkét, úgy, hogy annak nemcsak hinnie kell,

*) Fezer Károly, az áj utakat kereső mai német gyakorlati theológia 
egyik vezéregyénisége. Előbb a tübingeni, most a berlini egyetem tanára.
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hanem szabad látnia: „íme, a te királyod jő hozzád," és így a 
többieket vigasztalni, nem csupán hitegetni tudja, míg hetelik 
a i  idő, és az angyalok énekelnek, pásztorok és királyok imádni 
jönnek, Palesztina városai és falvai Isten hűségét dicsérik: 
„Nagy próféta támadt miközöttünk és Isten rátekintett az ő 
népére". „Hozsanna a Dávid fiának! Áldott, aki jő az Úrnak 
nevében! Hozsánna a magsságban!"

És akkor ennek az Úrnak a követei szertemennek és el
mondják a városoknak Kisázsiában, Görögországban, Itáliában: 
„íme, a te királyod jön hozzád." És sokan örülnek, és még 
többen csóválják fejüket és elkezdenek gyűlölni. És amint egy
kor Pilátus törvényháza előtt hangos szóval kiáltották: „El vele!", 
úgy kiált most a szmirnai, római, kartagói, lyoni csőcselék: „El 
velük!" És a vértanuk seregszámra halna1'. És haláltusájukban 
mindenfelé gyönyörködik a művelt világ és a néptömeg.

És az Úr a mennyben hagyja, hogy tomboljon a gyűlölet 
és őrület, az emberi nagyságot darabokra töri, de nem vonja 
meg kegyelmét az emberiségtől. Az omladozó római birodalom
ból elhatol a szó messze északra és északkeletre. És a frankok, 
az angolok, az alemannok, frízek és szászok hallják: „íme a te 
királyod jön hozzád szelíden".

Aztán a középkorban elkezdődik a ragyogás és a pompa, 
elfelejtik a „szelídet", az egyház zsarnoksága kap lábra, amely 
alatt nyögnek a népek. Mennyi átok és mennyi bűn kiált abban 
az időben Isten Ítélete után, Ő hűnek mutatkozik, nem fárad el 
az emberiséggel, engedi, hogy Luther örüljön kegyelmén és 
német szóval kiáltsa bele a világba: „íme, a te királyod jön 
hozzád !“■ És bármily sokan fordulnak el, bármily sokan káro
molják ezt a királyt mind a mai napig: az ádventi harangok 
nem hallgatnak, hanem évről-évre zengik: Hűtlenségtekért 
Isten hűsége nem szégyenül meg. Küldi nektek üdvét, Aki 
nyomorult és békételen, emelje fel szemét: „íme, a te királyod 
jön hozzád!"

Ha aztán mi magunkra gondolunk, csak néhány vasárnap
jára az elmúlt egyházi esztendőnek, — hallottuk az 0  akaratát. 
„Igen, Urán)!". . . „És ő nem ment oda." Megvádoltuk: „Ő a mi 
békességünk." És aztán elmentünk és kerestük békességünket 
az embereknél, sőt talán tárgyakban, építettük boldogságunkat 
saját kívánságunk szerint, amíg siralmasan össze nem omlott 
minden. Sok hívás Isten oldalán; sok elfutás a mi oldalunkon. 
Sok atyai vezetés az Ő részéről; sok pörölés, zúgolódás miná- 
lunk. És mégis mindig újra — mivel az Ő hűsége nem hagyhat 
el minket: „íme, a te királyod jön hozzád szelíden". Testvéreim, 
mindnyájunknak imádkoznunk kell és meg kell vallanunk: 
Egyedül az Ő soha el nem fáradó hűségéből élek. Ugyan mivé 
lennénk, ha nem jönne hozzánk újra meg újra éjszakánkba, 
nyomorúságunkba, elhagyatottságunkba, tévelygésünkbe mint a 
szelíd és kegyes Űr, aki tud bánni beteg és zilált lelkekkel, aki 
megérti, hogy nem derülhet ki minden egyszerre, aki nem nó



24

gat, nem követelőzik, akinek sok a türelme és nagy a hűsége; 
Nála senkinek sem kell félnie, hogy talán elküldi magától, Róla 
akkor is áll, ha minket asztalához hív: „íme, a te királyod jön 
hozzád szelíden!* — Testvéreim, az ádventi harangok ne ma
gasztalják hiába ezt a hűséget. Magasztaljuk együtt. Megtapasz
taltuk. „Áldott, aki jő az Úrnak nevében!“

2. És meg fogjuk  tapasztalni. Az a csodálatosan nagy do
log, hogy mi egész bizonyosan tudhatjuk: Ő hű marad. Akár
milyenné válik is utam, nem fog elhagyni. Ha elhagyatottságba 
vezet, üdvözítő szava ott is megtalál, hogy napjaimat igazgassa, 
életem övé legyen és lelkem örüljön királyának. Az élet forró 
delén, amikor az órák rohannak és nem akarnak eredményt 
hozni, a szálak összekuszálódnak, a cél eltávolodik, Ő fog várni 
rám, és Ígéretével biztossá fogja tenni járásomat. Ha elbukom 
és vádolnom kell magamat és nincs semmim, amivel mentege- 
tőzhetném, és csak ezek a szavak maradnak meg számomra: 
„Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok im
már méltó, hogy a te fiadnak hivattassam,* akkor e sötét órák
ban is az Ő hűsége fog világolni: „íme, a te királyod jön 
hozzád szelíden*. 0  felsegíti az elbukottat, az összetört szívet 
békességhez juttatja. Igen, még az utolsó tusában is ezekkel az 
ádventi szavakkal fog hozzám lépni, mivel hűséges marad min
den időben. Nincs megígérve nekünk, egyikünknek sem, hogy 
békés végünk lesz. De minden kísértésben, amely utolsó óráin
kat nehézzé teheti, még a halál fojtogatásában is, édes örömünk 
lesz: íme, a te királyod jön hozzád szelíden. Téged betakar, 
a halált legyőzi, és örök országát megnyitja előtted.

Egyházát sem hagyja el. Az egyház e világban a harcoló 
egyház marad. Helyzete nem lesz könnyebb, sőt mindig nyo
masztóbb, amint múlik az idő. Ragaszkodni fog az ígérethez, 
emlékezni fog a hűségesre, aztán megy a maga utján és tudja: 
egyszer nemcsak az egyes keresztyének harcába fog belehar
sogni mint a minden gonosztól megváltó ige, egyszer majd a 
földön szétszórt és küzdő egyházra is érvényes lesz: „íme, a 
te királyod jön hozzád*. És akkor a népek által fog hangzani 
a kiáltás: „Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, aki jő az Urnák 
nevében! Hozsánna a magasságban!*

Dr. Fezer Károly
(Ford.: Dr. Sólyom Jenő.)
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Az ember Fiának eljöveteléről.*)
Advent 2. vasárnapja.

Máté 24, 35 -44 .

Ősrégi szokás a keresztyén egyházban, hogy — minek
utána ádvent első vasárnapján hallelujával köszöntötte Urát és 
Megváltóját, aki az egyházi év során újra eljön hozzá a kegyelmi 
eszközökben — ádvent második vasárnapján előre tekint ama 
nap felé, amikor eljő az ég felhőiben és mint az élők és holtak 
bírája megítél mindeneket.

Mai szent igénkben a vízözön napjaihoz hasonlítja ezt az 
eljövetelét az-Úr s ezzel bíztatja tanítványait arra, hogy vigyáz
zanak és legyenek készen.

Az özönvíz előtt való napokban „8z emberek ettek és ittak, 
házasodtak és férjhez mentek, mind ama napig, amelyen Noé 
a bárkába méne“. Nagy könnyelműen élték a maguk életét s 
raegrontották útjukat a földön, úgyhogy „a föld romlott vala 
Isten előtt és megtelék a föld erőszakossággal (I. Mózes 6, 11)“. 
Ezek az emberek nem is várták, hogy hirtelenében eljő min
dennek a vége, hanem csak ettek, ittak a maguk gondtalansá
gában s egyre-másra építették új házaikat, hogy bennük a test 
kívánsága szerint a világ módjára töltsék életüket. S akkor 
egyszeriben reájuk szakadt a rettenetes vég. „S nem vesznek 
vala észre semmit, mígnem eljőve az özönvíz és mindnyájukat 
elragadá“. Iszonyatos! „Mindnyájukat elragadá“. Amikor a hul
lámhegyek egyre emelkedtek, a soha nem látott vízáradat egyre 
nagyobb erővel ragadott mindent magával s az égboltozat zsi
lipjei csak nem zárultak be. A nyomorultak megpróbálkozhattak, 
hogy a hegyek csúcsaira, a fák ágaira, gondtalan házaik tete
jére menthessék életüket és szívetfacsaró szóval siránkozhattak 
és kiálthattak: ja j, ja j, segíts, irgalmas Isten! De semmi sem 
használt: sem a menekülés, sem a kiáltás, sem a sírás, sem a 
hegyek s nem segített Isten sem. A haragnak árja egyre emel
kedett, lezárta az ajkakat s véget vetett az istentelenek életének. 
Megkísérelhette akárhány szerencsétlen anya, hogy ereje utolsó 
megfeszítésével a víz színe fölé tartsa legkisebb gyermekét, 
mialatt magát már-már elnyelte a mélység, megkísérelhette, 
hogy kegyelemért könyörögjön olyan kibeszélhetetlenül mély
séges vágyakozással, amely még a kősziklát is megindíthatta 
volna, hiába: „eljőve a vízözön és mindnyájukat elragadá“. 
Egyre emelkedett a halálnak váratlanul lezúdult vize, „tizenöt 
singgel* emelkedett még a hegyek csúcsai fölé is és nem ke
gyelmezett senkinek, aki kívül maradt a Noé bárkáján.

Ilyen volt az özönvíz s „akképen lesz az ember Fiának 
eljövetele is“. „Arról a napról és óráról pedig senki sem tud,

*) Váinö Malmivaara a finn igehirdetők között a „fölébred tek“ irá
nyát képviseli, akik tehát a Ruotsalainen Pál bizonyságtétele nyomán támadt 
ébredés lelki gyermekeinek vallják magákat Váinö Malmivaara neve már 
napilapjainkban is a Lapua-mozgalommal kapcsolatosan szerepelt.
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az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül*, — 
mondja Jézus alapigénkben. „Akkor ketten lesznek a mezőn; az 
egyik felvétetik, a másik otthagyatik; Két asszony őröl a malom
ban ; az egyik felvétetik, a másik otthagyatik.* Az emberek esznek 
és. isznak, lakodalmakat ülnek s lakodalmakat rendeznek gyer
mekeiknek, élnek gondtalanul a világ módjára s amint így nagy 
biztonságban élik életüket napról-napra a maguk szokott mód
ján, egyszeriben csak megjelenik az ember fia, hirtelenül, vá
ratlanul. „Amely órában ném gondoljátok, abban jő el az em
bernek Fia*. Az istentelen, hiábavaló, erőszakossággal teli em
beri életekbe egyszeriben csak belezendül a harsonaszó, előtör 
a tűznek az áradata, ég és a föld beléhullanak és csak az Úr 
inegváltottjai ragadtatnak ki az egész világot megemésztő tűz- 
veszedelemből, amelynek lángoló sodra magával ragadja a meg 
nem térteket mind és senkinek nem irgalmaz közülük, sem fia
talnak, sem öregnek, sem gazdagnak, sem szegénynek. S amikor 
majd az emberek milliói elsápadnak a borzalomtól a világ vége 
eljöttének láttára, amikor látják, hogy ütött az Ítélet órája, ször- 
nyű jajgatásuk beszél majd arról, hogy mi szorongatja lelkűket 
kibeszélhetetlen elesettségükben. János apostol előre meglátta 
lélekben ezt a napot és leírja a Jelenések könyvében: „És imé 
nagy földindulás lön és a nap feketévé lön, mint a szőrzsák 
és a hold egészen olyan, mint a vér ; és az ég csillagai a földre 
hullának, miképen a figefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor 
nagy szél rázza. És az ég eltakarodék, mint mikor a papirteker 
eset összegöngyölítik: és minden hegy és sziget helyéből elmoz- 
díttaték. És a földnek királyai és a fejedelmek és a gazdagok 
és a vezérek és a hatalmasak és minden szolga és minden 
szabad elrejték magokat a barlangokba és a hegyeknek kőszik
láiba ; és mondának a hegyeknek és a kőszikláknak: „Essetek 
mi reánk és rejtsetek, el minket annak színe elől, aki a királyi 
székben ül és a Bárány haragjától: mert eljött az ő haragjának 
ama nagy napja; és ki állhat meg? (Jel. 6, 11—17)“. Ilyen lesz 
az ember Fiának az eljövetele, a meg nem tértek romlásának 
nagy és váratlan napja. Ezért mondja Jézus Krisztus: „Vigyáz
zatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti Uratok! 
Azért legyetek készen ti isi*

Kedves hallgatóm, vájjon mi vigyázunk és készen va
gyunk-e?

Az sem volna lehetetlen, hogy ép ez az óra lenne az Úr 
visszajövetelének az órája, amelyet most itt töltünk a templom
ban. S ha még ti sem gondoljátok, hogy épen most jöhetne el 
az Úr, mennyivel kevésbbé gondolnak reá azok, akik otthon 
maradtak, vagy a maguk útját járják, talán épen gyönyörűsé
geiket hajszolva, hogy ezen a vasárnapon peregnek le istentelén 
életük utolsó órái s viszik végbe annak utolsó bűneit. „Mert 
amely órában' riein gondoljátok, abban jő el az embernek Fia.* 
Ha akarná, eljöhetne piost és megcselekedhetné, hogy ennek a 
gonosz világnak az óráján elhangozzanak az utolsó,- súlyos óra
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ütések. Ezért kérdem tőled, kedves hallgatóm: ha most jönne, 
vájjon ébren és készen találna-e? Ha most zendülne meg az 
Űr Ítéletének a harsonája, ha most kezdene a föld inogni alat
tunk, ha a mindent megemésztő tűz végiglobbanna ezen a völ
gyön és ezen a templomon, ha az angyalok serege megjelennék 
közöttünk s kiválasztaná közülünk azokat, akiket elragadna a 
felhőkbe a dicsőség közelgő királyának fogására s akiket hagyna,, 
hogy beleroskadjanak a tűznek a tengerébe, ebben a templom
ban vájjon mi volna hallható: az éberen várakozók hálaadó 
éneke-e, vagy az elkárhozottak siralma, a boldogság szava, 
amely ahhoz hasonlatos, amikor a tőrből szabadult madárka 
boldogan csicsereg, vagy a kétségbeesés jajkiáltásai? Vájjon 
mit mondanál te, akinek kincse a világ hiábavalósága s aki 
bizodalmadat az istentelenek barátságába veted s aki e világ 
gyermekeinek a módja szerint éled életedet?

Ha látnád kincsedet, barátodat a tűzben, ha nyilvánvalóvá 
válnék életed gyalázatossága, vájjon mit szólnál? Ezért kell azt 
kérdenem: készen v ág y é?  Mit szólanái te, akinek bölcsője 
mellett már imádkozó édes anyád azt énekelte: „Serkenj föl. 
légy ébren s mindéiig készen", aki azonban szánt-szándékkal 
cselekedted a bűnt s gyűjtötted magadnak a haragot a harag 
eljövendő napjára? Mit mondanál te, aki léhán ide a templomba 
is elhoztad szívedben titkos, meg nem vallott, el nem vetett 
bűnödet, házasságtörésedet, lopásodat, hamis esküvésedet, csa
lásodat s egyéb bűneidet: vájjon mit szólnál, ha látnád, hogy 
jön az élők és holtak bírája? Vájjon mit mondanál te, aki va
lamikor itt ebben a templomban könnyeiddel öntözted Megvál
tód lábait, de aki azután a világ gyermekeivel együtt cselekedted 
a förtelmességét ? Mit szólnál te, aki most is olyan nehéz teher 
vagy házadnépe számára, hogy onnan egyre ellened vádat emelő 
sóhajok szállnak föl az igazlátó Isten itélőszéke elébe ? Mit szól
nál te, akinek a nyelve e vitág hiábavaló és csalfa beszédeire 
rájárt, de nem beszélt az ember Fiának eljöveteléről és nem 
mozdult imádságra? Mit szólnál te, aki mellől elragadtatnék az 
Űrhoz az, aki most melletted ül, talán az élettársad, az édes 
apád vagy édes anyád vagy gyermeked, magad pedig itt ha
gyatnál a tűz martalékául? Bizony, ha vannak itt ilyen alvó, 
föl nem ébredt bűnösök, akik még nem tértek rá a keskeny 
útra, akik még a hiúság undok vásárán vigadnak, akkor, ha 
most eljönne az embernek Fia, innen is olyan kiáltás üvölténe 
föl, mint a pokolból. -— Urunk, Te irgalmas Isten, nem jönnél 
még most segítségünkre, hogy azok, akik még alusznak közü
lünk, elvegyék a fölébredés kegyelmét és fölemeljék könyörgő 
szavukat Hozzád, amíg tart még a kegyelem ideje!

Az kétségtelen, hogy ezt az igehirdetést olyanok is hall
gatják soraitokban, akiknek éber a lelkűk, akik elnyerték meg- 
igazulásukat és állják a hit harcát. Hiszen ugyanaz az Úr, aki 
a Gecsemáné kertjébep fölébresztette aivó tanítványait s ' aki* 
mint Iziáél őrizője ma sem szunnyad, munkálkodott és mun-

v m.+ ,».r ’  r  ;  •<' .



28

kálkodik ebben a világban. Mint ahogy nemrégiben Tampere 
kikötőjében is ott járt-kelt a beszállni készülők között a látha
tatlan figyelmeztető, mielőtt a Kuru-hajó elindult szerencsétlen 
'útjára, úgy közöttünk is itt jár-kel az Úr és int bennünket, 
figyelmeztetve bűneinkre: * Azért legyetek készen ti is ; mert 
amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia.* 
S így lehetséges, hogy az egyik javában kesereg a miatt, hogy 
nem várja éberen az Urat és csalárd szíve újra meg újra oda
fordul a világ dolgaihoz s nehéz szívvel panaszolja a maga 
Itészületlenségét. A másik valamelyik atyjafiának az aluszékony- 
ságát siratja s a maga tehetetlenségében azért könyörög, hogy 
az Cr az ő kegyelmével jöjjön segítségére neki és szeretteinek. 
A harmadik egyre azt a kérdést hajtogatja, hogy miképen le
hetne megtanulni a helyes, éber vigyázást, nehogy a kisértő 
édessé tegye számunkra a nemtörődömség álmát, hanem inkább 
az igaz hitben hajtsa a halál álmára fejét. A negyedik attól 
retteg félelmében, hogy e világ szemkápráztató mesterkedése 
és igyekezete elernyeszt bennünket és gyermekeinket és bele
szédít a világ ölébe. Az ötödik a miatt jajgat, hogy szeme előtt 
újra meg újra elmosódik az Isten népét és e világ gyermekeit 
elválasztó határvonal. A hatodik papjainkért imádkozik, hogy 
bátran, köntörfalazás nélkül hirdessük az igazság szavát, ne 
szóljunk az emberek szájaíze szerint s hogy megadassék nekünk, 
hogy az evangéliumot a szegényeknek hirdessük. Mindez tehát 
miért szorongatja ezeket a szíveket? Azért, hogy vigyázzatok 
és imádkozzatok, hogy az Űr újra meg újra ébresszen föl és 
világosítson meg benneteket, drága testvéreim. Ezért kell a 
világosságra jönnötök minden szükségeitekkel együtt, ezért kell 
megbánnotok gonosz gondolataitokat, beszédeiteket és cseleke
deteiteket, ezért kell kérnetek új erőt a magatok megtagadására 
és testetek keresztrefeszítésére, ezért kell vizsgálnotok az Űr 
színe előtt, hogy mi vár reátok és gyermekeitekre és barátai
tokra az ember Fiának visszajövetelekor. Épen ez az a vigyázás, 
amelyről káténk azt mondja: „A. vigyázás az újjászületett em
bernek a világosságban, Isten színe előtt való az a járása, 
amikor engedelmeskedik a Szent Lélek kegyelmi hatásainak, 
>ügyel gondolataira, szavaira és cselekedeteire és várja Krisztus 
megjelenését.*

Óh, ha elvehetnéd azt a kegyelmet, vigyázó lélek, hogy 
éber maradj minden órán! Ha úgy érzed, hogy elárasztott a 
gond, mint egykor a tanítványokat a Gecsemáné kertjében, ak
kor serkenj föl és vigyázz és légy mindig készen, mert „a lé
lek kész ugyan, de a test erőtelen*. S ha úgy érzed, hogy nem 
tudsz talpra állni, akkor mondd meg ezt az Úrnak! ő  benne 
 olyan csodálatos Urunk van, aki emeli, hordozza és megszaba
dítja az eltévelyedett, megsebesített és az út felén elalélt lelke
ket. Örök életnek beszéde van nála, amely soha el nem múlik, 
 ha ég és föld el múlik is. Ámen.

Válna Malmivaara.
(Fordította: Br. Podmaniczky Pál.)
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Amit Ő válaszolt s amit övéi 
válaszoltak.*)
Advent 3. vasárnapja.

Máté 11, 2—6;.
„Te vagy-e az, aki eljövendő, vagy mást várjunk?" A. 

Keresztelőnek ez az ádventi kérdése ma rendkívül modernül 
hangzik, önkéntelenül is korunk bizonyos jelenségeire emlékez
tet. Eszünkbe jut az a különös modern istenkereső szenvedély, 
mely az anyagelvűség rideg korszaka után a vallás problémáját 
ismét érdekesnek találja, mely a könyvkereskedői kirakatokban 
is oly feltűnően jelentkezik s mely még a mozinak és a hír
lapoknak a világára is a „vallásosság" újszerű ecsetvonását 
helyezte fel.

Tehát akkor a Keresztelő is ilyesféle ember volt? Talán 
egyike azoknak, akik a vallásról való eszmecserét érdekesnek 
találják ? Egyike azoknak, akiknek újra meg újra friss vallásos 
felbuzdulásra avagy felindulásra van szükségük s akik ezért' 
beszélnek oly szívesen egy újonnan érkező Messiásról?

Ó nem, Barátaim! Hadd mondjam meg rögtön, miféle em
ber volt ez a Keresztelő: Valóban minden más, csak nem afféle 
szentimentális istenkereső! A Keresztelő halálrasebzett szívül 
ember volt, aki a börtön bilincsei közt sínylődött s a kivégez
tetése előtt állott! Annak a két tanítványának a szeméből, kik 
megbízásából ezzel a kérdéssel jöttek Jézushoz: „Te vagy-e 
az, aki eljövendő ?“ világosan ki lehetett olvasni egy kis sereg 
szorongó kétségbeesését, hiszen évszázados reménység betel
jesülését várták s most talán hirtelen minden várakozásukban 
csalód niok kell.

Ilyen volt a Keresztelő. Beteg volt a lelke, Megváltóra 
volt szüksége. Egész életét egyetlen kockára tette fel s most 
végül, épen a mártiromság küszöbén kételkedni kezd reménye 
alaposságában. Ilyen ember volt a Keresztelő s azért őt kérdé
sével együtt csak az érti meg, aki hozzá hasonlóan rettegő 
szívvel tekint a Megváltó felé. Nem is a vallást érdekesnek 
találó embereknek s nem is a szentimentális rajongóknak vála
szol az Úr, hanem kizárólag azoknak, akik tudják: életem és 
halálom, egész sorsom teljesen Jézus válaszától függ. Miért ne 
lennének közöttünk is ilyen emberek ? Nos, nektek, kik ilyenek 
vagytok, halálrasebzett szívetek kérdésére dupla választ is ho
zok : azt, amit Ő válaszolt s azt, amit övéi válaszoltak.

I. Sokan vették körül akkor, amikor Jézus a Keresztelő 
tanítványainak válaszolt s feleletén a legtöbben valószínűleg 
csodálkoztak. Sokan hallják ma is az ő megérkezésére vonat
kozó kérdésre Jézus válaszát. De vájjon a legtöbben közülük 
ma is nem rázzák-e csodálkozva a fejüket?

*) D, Stange Ertch lelkész, a németbirodalmi evangélikus ifjúsági, 
egyesületek vezetője, a Pastoralblátter szerkesztője. (Kassel-Wilhelmshöhe.)-
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Egyesek elvárták volna, hogy Jézus a Keresztelő kérdé
sére a saját lényének a misztériumára vonatkozó titokzatos igével 
válaszoljon. És valóban: Ha Ő csakugyan az volt, akiről a ka
rácsonyi angyalok énekeltek, akiről a tanítványok dadogó ajak
kal vallották, hogy ő az élő Istennek Fia, akkor igazán el tudott 
volna árulni valamit az Atyával való közössége titkaiból. — 
De Jézus válasza nem ilyen természetű. Semilyen érdeke nem 
fűződik ahhoz, hogy lényének a fönsége előtt mélységes áhítattal 
borzadjon meg a szívünk. Jézus többet akar!

Vagy nem lett volna-e aktuális, ha országa jövendő sorsáról 
beszél? Hiszen olyan emberek intézik hozzá a kérdést, akik vára- 
dalmaikat Izrael jövőjéhez kapcsolták! És valóban mi mindenről 
regélhetett volna az a szempár, mely országa földi történetének 
az eljövendő napjait oly tisztán látta! — De Jézus válasza 
erről semmit sem említ. Semmi érdeke sem fűződik ahhoz, 
hogy az emberek az ő jövendő dicsőségén ámulva csodálkozza
nak. Jézus többet akar!

De vájjon nem tehette volna-e meg akkor, hogy legalább 
azokat a vonalakat rajzolja meg, amelyek népe múltjától életének 
eddig az órájáig vezetnek? Végre is olyan izraeliták állnak 
előtte, akik az ószövetségi iratokban élnek, akik épen belőle 
merítették az „eljövendő“-re vonatkozó váradalmaikat. Szó sincs 
róla: Nagyon épületes iett volna a beszéde, ha Jézus hozzálát 
és meghúzza azokat a finom vonalakat, amelyek az Ígérettől a 
beteljesedésig vezetnek. — De Jézus válaszában erről mitsem 
hallunk. Úgy véli, nagyon jelentéktelen dolgot cselekedne, ha 
csupán a jámbor épületesség vagy a töprengő tudományosság 
ügyét szolgálná. Jézus többet akar!

De ha Jézus többet akar, többet a szent borzalomnál, a 
csodálatnál és a megismerésnél, miért nem kölcsönözött szavai
nak olyan kényszerítő erőt, mely az emberi akaratot leigázná 
s a lelkiismeretet engedelmességre bírhatná? Nem tudott-e úgy 
beszélni, mint akinek hatalma van s nem úgy, mint í z  Írás
tudók? Nem ingataglelkű kételkedők állnak-e előtte, akiket fel 
kell rázni s új hitre lelkesíteni ? Miért olyan józan és egyszerű, 
szinte szenvedélytelen és hűvös a válasza? Talán semmi érdeke 
se fűződik ahhoz, hogy a szíveket lobogó lángolásra szítsa? 
Az a helyzet, hogy ehhez se fűződik semmi érdeke. Jézus töb
bet akar!

Többet akar: Nem mély és rejtélyes gondolatokkal küldi 
a halálrasebzett Keresztelő tanítványait haza, nem is a szíveket 
hozza izgalomba, hanem — „Menjetek el és jelentsétek János
nak, amiket hallotok és láttok". A tények tanúskodjanak róla. 
A kételkedőknek látniok kell. Látniok kell azt, aki után a szí
vük vágyakozik: a Megváltót! Igen, a valóságos Megváltót, nem 
gondolatokból szőtt vagy papíron olvasható, nem szavakba fog
lalt vagy tudományos képzettség által elsajátítható Messiást, 
hanem azt, aki igazán az. Azt, aki körül az új élet tavasza, új 
testi- és lelkiélet virul, melynek hatására a vakok látnak, a
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poklosok megtisztulnak, a halottak feltámadnak, a szegényeket 
öröm, a szíveket boldogság tölti e l ! Ez az 0  válasza. Mert 0  
tudja, hogy csak így hallják meg azt az igazán halálrasebzett, 
az életben csalódott, kétségbeesett szívek. A filozófusok vono- 
gassák a vállukat s hadd mondják lekicsinylőleg: „Mi ez az 
egyszeri történeti jelenség a világtörténelemhez képest ?“ Az 
írástudók is csak hadd ábránduljanak ki és hadd gondolják, 
hogy mindez nem illik bele az ő theologiájukba. Jöjjenek za
varba a politikusok is s csak nevezzék őt gúnyosan gyakorlati 
érzék híján lévő álmodozónak, aki képtelen arra, hogy a szoci
ális viszonyokat megjavítsa. Igen, beszéljenek, amit akarnak: 
a halálrasebzett szívek mégis megértik, sőt épen így értik meg 
őt igazán.

Hogyan is van csak? — Beszélj most már magad, Kedves 
Szívem: íme, valaki testével, egész életével eléd áll. Csupa sze
retet és könyörületesség tölti el. íme, túláradó szívvel köszönt, 
mely nem néz el a nyomorékok és a betegek felett s nem ré
mül meg a halál pusztító leheletétől, hanem az irgalmasság 
tekintetével veszi szemügyre a világ minden nyomorúságát. 
És méginkább: Látod, olyan valaki áll előtted, akinek a karja 
mindenható, a szavának pedig teljes hatalom adatott, úgyhogy 
a testnek és a léleknek egyaránt hallgatnia kell reá. Látod, 
— hogy rövid legyek — új élet. boldog élet árad bele a világba! 
Szívem, hogy is ne figyelnél feszülten az ilyen üzenetre ?

Hadd beszéljenek tehát e világ okos és túlokos emberei, 
amit akarnak: én Szívem, téged újjongás tölt el pont a miatt, 
hogy az Ő válasza épen ez volt!

II. Igen, ilyen volt az Ő válasza: nem más nevezetesen, 
minthogy maga magát adta oda feleletében. De mivel az 0  vá
lasza ilyen volt, az nem csupán az Ő válasza, hanem egyúttal 
övéinek a válasza is!

Tulajdonképen másként nem is történhetne: Hogyan le
hetne el a Megváltó megváltottak nélkül ? Miképen ismerhetném 
fel, ki Ő és mire képes, ha nem lennének olyanok, akik meg- 
gyógyíttatják magukat, ha nem lennének szívek, amelyek nem 
bolránkoznak meg benne? Övéinek a válasza tehát: az új élet, 
mely bennük létrejött s lelkűk repeső öröme — egyúttal az Ó 
válasza is.

Aki egyszer erre rájött, annak mindez annyira magától 
értetődőnek tetszik, hogy nem tud eléggé csodálkozni, minépen 
akadályozhatja meg olyan sok emberi dolog azt, hogy Ő a szí
vekbe jusson. Olyan sok okos dolgot mondottunk, oly sok 
könyvet írtunk róla, hogy érthetővé tegyük, oly sok szellemdús 
gondolattal védelmezzük, oly sok keresztyén intézményünk és 
egyházi berendezésünk van, hogy megnyerjük számára a lel
keket. Semmiesetre se akarjuk őket kifogásolni: valamilyen 
társas összejövetel alkalmával, továbbá bizonyos távolabb álló 
emberek számára, akik — hogyan is mondják ? — érdeklődnek 
Jézus dolgai iránt, mindez igen érdekes beszélgetési témát nyújt
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hat. De ha az 6  hírnökei ezenkívül nem rendelkeznének mással, 
akkor szolgálatuk igazán siralmas dolog lenne. Akkor ne cso
dálkozzunk, hogy legfeljebb „érdeklődő“-két találunk, nem pedig 
tanítványokat! Akkor ne csodálkozzunk, ha korunk istenkeresői 
közül épen a legnemesebbek, igen, épen a vérzőszívüek kiáb
rándulnak! Valóban, ma sokkal többre van szükség! Nem a 
vallásosság melléktermékei, hanem maga a gyümölcs kell! Bi
zonyságtevő csodák kellenek arról, miképen gyógyított meg 
embereket. Ha az ilyen örvendetes bizonyságok nagyobb szám
ban fordulnának elő köztünk, kevesebb kétségbeesett szív lenne 
a sorainkban! Modern életünk börtöneiben, a bűnnek és a 
szenvedélynek a börtönében, az ínség és a gond fogdáiban oly 
sokan ülnek ma, kik követeiket azzal a kérdéssel küldik ki 
Jézushoz: Te vagy-e az, aki eljövendő, vagy mást várjunk ? De 
mivel senkit se találnak, akinek az élete és a cselekedetei a 
Megváltó csodáiról tanúskodnának, a legtöbben közülük csaló
dottan pusztulnak el.

Mindez azonban nemcsupán egyesek nyomorúságára vo
natkozik. Ezen végeredményben sem több, sem kevesebb fordul 
meg, mint a keresztyénség közöttünk való sorsa. Amikor gyer
mekeidre gondolsz, gyakran eszedbe jut a nyugtalanító kérdés, 
vájjon az ő életük irányát is az szabja-e meg majd, ami a te 
életed tartalma és ereje. Talán már régen kételkedel rábeszélő 
művészeted hatalmában és jól is teszed: Urad csodáit kellene 
látniok rajtad s akkor bizonyosan megtanulnának hinni. De né
pünkre is gondolok, arra a népre, melynek körében napjainkban 
az evangélium körül talán évszázados jelentőségű harcok dúlnak. 
Sokat (beszélnek arról, hogy népünknek keresztyén intézmé
nyekre, keresztyén törvényekre, keresztyén iskolákra van szük
sége. És ki ne tudná, mindez mennyire igaz! De lássuk be, ha 
az említettek a lehető legnagyobb tökéletességben állnának is 
a rendelkezésünkre, mégsem érnének semmit. Szörnyű, de így 
van: Nem érnének semmit, ha hiányzanának népünk soraiból 
az olyan emberek, akik életükkel tesznek bizonyságot Jézus 
erejéről és hatalmáról.

így tehát Jézus egyszerű, józan válasza végre önkéntelenül 
is halálosan komoly kérdéssé válik reánk nézve. Netn érzett-e 
meg már ebből a Keresztelő két tanítványa is valamit? Vájjon, 
amit hazavittek, nem volt-e több, mint csupán mások életének 
a látása? Nem sebesedett-e ki bennük is valami, mely ebben 
az órában meggyógyulhatott, ha ennek a Megváltónak a kezére 
bízták magukat?

Az azonban, ami a halálrasebzett szív kérdését végül is 
egyedül dönti el, az az, hogy merni kell! Ha szívünk tele van 
kérdéssel és kétellyel, szorongással és bizonytalansággal, beszél
hetnek róla és az ő csodáiról annyit, amennyit akarnak, mind
ebben csak akkor találja örömét a szív, ha rajta is végbemegy 
a csoda. Lelkünk „lenni vagy nem lenni" kérdésére a választ 
végeredményben csak magunk adhatjuk meg. Abban az órában,
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amikor az Ő szava: „És boldog, aki énbennem meg nem bot- 
ránkozik". már a mi szívünket is köszönti, az Ő válasza, és az, 
amit övéi válaszolnak, a mi válaszunkká is lesz. És akkor el
csendesedik minden kérdezés, lelkünk pedig újjongó örömmel 
csatlakozik a megváltottak seregéhez, hogy velük együtt zengje 
az ádventi éneket: Áldott, aki jő az Úrnak nevében!

D. Stange Erich.
(Ford.: Dr. Vető L ajos)

Az élet megjelent.*)
Advent 4. vasárnapja.

I. János 1, 1—4.
Mindnyájan gondolkodtunk már egyszer bizonyára ezen: 

miféle titokzatos hatalom is az, mely az embereket szüntelen 
mozgásban tartja, úgyhogy futnak és rohannak, alkotnak és 
tusáznak, elbuknak, de megint csak talpra állnak és tovább 
száguldanak? Csak egy felelet van rá : ez az élet után való 
szomjúság, csillapíthatatlan és telhetetlen éhsége annak, hogy 
életerőnket megőrizzük és fokozhassuk. Ez az aggodalmas, só- 
várgó vágy az élet és az élet megőrzése után egész létünkön 
uralkodik s kihat vaskosabb vagy finomabb formában lényünk 
utolsó megnyilatkozásaiig. Minden irigy pillantás és gondolat 
mögött az a titkos aggodalom nyugtalankodik, hogy egy más 
valaki megnyirbálhatja, megkisebbítheti élet teremet, amire pe
dig a magam kibontakozásához szükségem van. Ezért fut min
denki a pénz után. Mert aki bőven rendelkezik vele, kímélheti 
és hosszabbá teheti az életét. Ezért gyűlöljük a szenvedést és 
félünk a betegségtől, mert életünk tőkéjét semmi sem támadja 
és rendíti meg annyira, mint a gond és gyötrődés. Ezért ütik 
agyon az emberek egymást kölcsönösen. Ezért hadakoznak a 
népek gyilkos háborúkban egymás ellen. Mert úgy érezzük: 
egy másiknak a létezése fenyegeti és keresztezi valamiképpen 
saját igényünket az életre.

Ezen az izgató, szakadatlan élet után való törtetésen azon
ban valami nehéz árnyék sötétlik. Mindig újra meg kell tapasz
talnunk, hogy az, amit mi mindenekfelett oly epekedve kívánunk, 
tulajdonképpen nem is valóságos, teljességet magában hordozó 
élet. Mondjuk, egy cél elérésére rátettük minden erőnket, kép
zeletünket, reménységünket. Őszintén úgy éreztük: ha ez az 
álomképünk valóra válik, akkor betelünk és megelégedünk vele 
és nem állunk több követeléssel már az élet elé. De alighogy 
elértük a kívánt pontot s mienk lett, amit akartunk, máris meg
szűnt örömünk benne, máris nyugtalan vágyakozás űzött ben
nünket tovább, újabb, gazdagabb, messzibb lehetőségek felé. 
Áll ez gazdagságra, élvezetre, karrierre. Már az élvezet közben 
majd elepedünk kívánságainkban, mind többet óhajtunk szeren
cséből, tiszteletből, sikerekből.

*) Adolf Gogarten: „Das Licht dér Welt“ című gyűjteményéből.
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Ez az életittasság azonban, mely bennünket mindnyájunkat 
forró lázként ráz, csalódásban, keserűségben és szomorúságban 
végződik: nem adja meg az élet azt, amit Ígérgetett. Erőfeszíté
seink végül is fáradtsággá lesznek, gyönyör-szomjunk unalommá 
és kimerültséggé, büszke terveink múlttá és porrá. Ezért áll 
számtalan sok ember életútjának végén utolsó állomásként a 
búskomorság, a pesszimizmus, a rezignáció, a buddhizmus világ
megvetése s a schopenhaueri filozófia.

Vannak ugyan korok, mikor nagyjából nyugodtan, biztosan 
folyik az élet s így az emberek ritkábban jutnak ilyen felisme
résekhez. A mi jelenkorunk azonban annyira katasztrófák és 
megrázkódtatások kora, hogy mind félreérthetetlenebbül elénk 
mered minden történésnek semmisége és halálraitéltsége. Keserű
nek tetszhetik, hogy éppen a mi nemzedékünknek kell ilyen 
kemény iskolát végigjárnia s már az ifjúságunknak is el kell 
jutnia erre a fájó belátásra. De mégis, úgy lehet, ebben a szo
katlan nyomorúságban és megterheltetésben Isten titkos áldása 
rejtőzködik; csak akarjuk felismerni. Mert éppen ez az össze- 
törtsége az életünknek lehet ujj mutatás egy egészen csodálatos 
isteni tényre, amelyről az evangélium beszél. Ez így kiált: em
berek, kik sóvárogtok az igaz élet után, de magatokban ezt 
meg nem találhatjátok, halljátok az örvendetes hírt! Az élet 
megjelent! S ha nagy várakozásunkban tovább érdeklődünk: 
miféle élet ez, mely magában hordozza a teljességet legmélyebb 
életvágyaink kielégítésére, akkor mai alapigénk így válaszol:

Ez az élet örök élet, mely Istenből ered.
Ez az élet örök élet, mely egészen nekünk adja magát.
Ez az élet éppen ezért örömmel teljes élet.

1. Jézus Krisztusnak e világra érkezése óta mind a mai 
napig nagyon különböző módon foglaltak állást az emberek az 
ő személyével, igehirdetésével és életmunkájával szemben. Egye
sek csatlakoztak hozzá őszinte csodálattal és égő szeretettel és 
becsületes követnikészséggel Mások szenvedélyesen elutasítot
ták őt, sőt gyűlöletes dühhel csatáztak ellene. Egy dologban 
azonban barátai és ellenségei is egyet értettek. Abban, hogy 
mindenképpen hatalmas élet látott vele napvilágot. Jelentéktelen, 
mindennapos, átlagos élet ellenében mindenesetre nem szoktak 
olyan szívós erőfeszítéssel vívni, mint mondjuk a modern isten- 
telenségi propagandában. Csak a nagy és páratlan élettel szem
ben mozgatják meg így győzelem kicsikarására az utolsó tar
talékokat is.

Az evangéliumok csakugyan semmi kétséget nem hagynak 
afelől, hogy egészen rendkívülinek kellett lennie annak a be 
nyomásnak, mely Jézus élete idejében róla elterjedt; hatása 
barátot és ellenséget egyformán magával ragadott. Hegyi be
széde végén elmondja Máté evangélista: „És lön, mikor elvé
gezte Jézus e beszédeket, álmélkodik vala a sokaság az ő taní
tásán, mert úgy tanítja vala őket, mint akinek hatalma van.“ 
Halászokat lát Jézus munkában. Megszólítja őket: „Kövessetek



35

engem és én emberhalászokká teszlek titeket". És azonnal el
hagyták a hálóikat és követték őt, — tudósít az evangélista. 
Szülővárosában, Názárethben elutasítják Jézust üzenetével. Ha
raggal kivezetik egy magas dombra a városon kívülre, hogy 
onnan letaszítsák. „Ő azonban" — írja Lukács evangéliuma — 
„közöttük átment". Elfogatásakor a poroszlók felfegyverzett 
csapatát megkérdezi: „Kit kerestek?" Azok az ő nevét ejtik ki. 
„Én vagyok" — felel nekik, s akkor azok meghátrálnak és 
földre hullanak.

Ezzel felvetődik a döntő fontosságú kérdés: Honnan szár
mazik ez az élet, telve fenséggel és a lélek hatalmával, hol van 
az eredete ? Erre a kérdésre hangoknak egész nagy kórusa zeng 
választ ekképpen: ez az élet az emberiség szellemi gazdagsá
gából ered. Amint a svájciak Gotthelf Jeremiásról elmondhatják: 
ez az ember egészen a mienk; mint a németek ugyanezt el
mondhatják Bachról és Beethovenről, Bismarkról és Hindenburg- 
ról, vagy az oroszok Dostojevszkyről, úgy mi is, az egész em
beriség, elmondhatjuk: ez a Jézus teljesen a mienk 1 A mellett 
a néhány más nemes hajtás mellett, mely az emberiség fáján 
fakadt, egy Plátó, egy Buddha, egy Goethe mellett, kétségtelenül 
a Krisztus alakja a legérettebb és a legtökéletesebb gyümölcs, 
büszkék lehetünk rá és boldogan dicsekedhetünk vele.

Ez ellen a széles körben elterjedt vélekedés ellen, hogy 
„Jézus az emberi méltóság legelőkelőbb produktuma", — a 
legerélyesebben tiltakoznak az evangélisták és az apostolok. 
Valamennyi ezt mondja: Itt nemcsak egy különösen érett, em
beri erényt és igazságot hirdető tanítómester jelent meg. Itt 
olyan élet lett testté, lépett be a történelembe, mely teremtő 
eredete szerint egészen az Istenből való. Az emberiség beteg 
és romlott testéből ilyen élet nem fakadhatott. Ezt az életet 
nem mi emberek hoztuk létre, mint ahogyan az utódok jobb 
örökségnyeréséhez eugenetikával és hygiéniával valóban egy- 
ben-másban hozzájárulhatunk. Nem, itt maga az Isten eleven 
keze munkálkodott és teremtett valami újat, aminek semmiféle 
kapcsolata nincs azzal, ami a világban előtte és utána fennállt.

Az bizonyos, hogy valóságos emberélet volt, mely kará
csony éjszakáján megszületett. Nem kisértet, nem valami szel
lem, mely látszat testet öltött csupán, hogy nálunk a földön 
futó-látogatást tegyen. De ezt az életet teljesen átsugározza az 
Isten világossága. Ez az élet egyenesen a mennyei Atyából ered, 
merőben földi származással meg nem magyarázható.

Csak ha egyszer már szenvedést okozott nekünk az örök
lés törvényének az átka, roelynélfogva őseinktől testben, lélek
ben, szellemben megterheltek vagyunk, s melynélfogva ezeket 
a betgségcsirákat és pusztító erőket mi is gyermekeinknek to
vább adjuk, — csak akkor tudunk igazán hálát adni azért, hogy 
egy ponton az emberiség életében ez a szerencsétlen összefüggés 
megszakadt, s ebbe a halálos világba új élet palántája került.

Hiszen mi igazában nem is tudjuk többé, milyen az igazi
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élet és mi lehetne valósággal az igazi élet. Az, amit mi életnek 
nevezünk, csak torzképe annak, ami Isten terve szerint embert 
létünk lehetett volna, vagy kellett volna lennie. Krisztusban most 
újra megmutatkozik az igazi élet, hogy szégyenkezésre és sóvár
gásra ébredjünk s visszakívánjuk eredeti valónkat.

2. Az emberi életben uralkodik egy kíméletlen alaptörvény* 
mely alatt már mi is nyögtünk, gyakran bűnössé is tettük ma
gunkat benne. Röviden így írhatjuk ezt körül: a rendkívüli 
menekül a közönséges elől, a nagyság kerüli az alacsony rendű
vel való találkozást, a tiszta irtózik a tisztátalan érintésétől. Egy 
nagy hegedűművész nem szívesen muzsikál kezdő dilettánsokkal. 
Egy nemzetközi kapcsolatokkal dicsekedhető kereskedőkirályt 
nem érdekli kis szatócsokkal való cserebere. Becsületes emberek 
nem tartanak fenn társadalmi kapcsolatot azokkal, akiknek a 
hivatásuk valamiképpen nem gáncstalanul feddhetetlen.

Ezt a kíméletlen alaptörvényt mindenütt megtaláljuk, a 
világ vallásainak körében is. A farizeus nagy ívben kerüli ki 
a vámszedőt. Bántaná és bepiszkítaná, ha egy ilyen emberrel 
volna kénytelen asztalközösségbe kerülni. A misztérium-kultu
szok papjai csak azt a növendéket engedik felsőbb beavatásra* 
aki előzőleg a megtisztulási folyamatok egész lépcsőzetét meg- 
mászta, nehéz aszketikus gyakorlatok árán erre való méltóságát 
megvette és megbizonyította. Egyszóval, az ember mindenütt 
meg akarja tartani magának a saját értékét és méltóságát és 
félve óvakodik minden visszaéléstől, javainak határon túl menő- 
odaáldozásától.

Jézus cselekvési módja ezzel radikálisan ellentétben áll, 
ahogyan ő odaadja magát az emberiségnek tulajdonul. Itt egy 
olyan élet áll előttünk, mely alázatos meghajlásban, fáradhatat
lan, tevékeny szolgálatkészségben, örömmel áldozza oda magát 
minden javával és erejével az embereknek, testi, lelki nyomo
rúságukon segítve. Ez nem magától értetődő cselekvés. Ha már 
egy keresztyén embernek, mondjuk, nehezére esik állandóan 
tisztátalan környezetben forgolódni, ahol mindennapi kenyér a 
szenny, a trágárság és az aljasság, akkor valami távoli sejtel
münk lehet arról is, hogy micsoda áldozathozatal volt Jézus
számára annyira egészen a mienk lenni, annyira teljesen bele
merülni ennek a világnak bűnei szennyébe.

Neki fájt a bűn. Keserű szenvedést okozott neki az embe
rek közötti aljasság és gonoszság, hazugság és önzés. Mindez, 
ellen védő palánkkal vehette volna magát körül. Fenséges ma
gányosságban is végig mehetett volna az életen, érintetlenül 
ennek a gonosz világnak Ínségétől és szemetétől. De nem tette. 
Inkább soha nem lankadó hűséggel mindig újra a legnagyobb 
emberi nyomorúság színhelyeire siet, oda, ahol bűn, betegség 
és halál a parancsoló. Ott található ő meg, ahol a szellem feje
delmei, a művészet és világbölcseség nagyurai nem találhatók* 
ott van elemében, ott adja magát eleven segítségként a szük
séget szenvedő emberiségnek tulajdonul.
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János, a levél szerzője, lélekben visszatekint erre az Isten
ből született életre. Emlékezésében először is azoknak az aján
dékoknak a sokasága nyűgözi le őt, melyeket Jézus igéje által 
ajándékozott az emberiségnek. „Amit hallottunk az élet igéjéről.*

Hiszen a nyelv, a beszéd adománya, az ige eszköze a leg
előkelőbb kitüntetés, amit mi emberek minden más teremtményt 
megelőzve életünkben hordozhatunk. Mi volna az életünk, ha 
a beszéd szellemi világossága révén egymással gondolatcserében 
és közösségben nem állanánk! De éppen az, aki mint nevelő, 
mint orvos, mint lelkipásztor a beszédéért különösképpen is 
felelősséget visel, jól tudja: Mennyi fáradságba, önfegyelmezésbe 
és áldozatba kerül más embereknek beszéddel szolgálni és se
gítségükre lenni. Az igazi beszélnitudás valóban nem természeti 
adottság. Ezt jól tudja minden lelkipásztor, minden tanító a nép
iskolában éppen úgy, mint a főiskolán. Az ige hivatala kimerítő. 
Sokszor jobban szeretne az ember hallgatni s a száját többé fel 
nem nyitni, midőn lest és lélek kimerültek, midőn alig-alig van 
visszhang reá.

Jézusnál azonban azt látjuk, hogy kiapadhatatlan örömmel 
munkálkodik igéje által, nem aggódva azon, hogy lesz-e sikere 
vagy nem; menten minden jutalomra vagy előnyre számítgatástól. 
Ahol csak embereket lát, mint pásztor nélküli szétszóródott 
juhokat, ott mindenütt — így szólnak az evangéliumok — : 
„felnyitotta a száját, tanította őket és szólt hozzájuk!*

És micsoda igék ezek, melyek ajkáról elröppennek! Szent 
teljhatalomnak és erőnek igéi, mellette a mi beszédünk csak 
fecsegésnek tetszik. Kalapácsütésként sújtanak le az Ítélet igéi 
a jóllakott, gőgös és önmagukban biztos emberekre, arcukba 
vág személyválogatás nélkül az igazság. Felcsendülnek soha 
nem hallott igéi a vigasztalásnak és a bocsánatnak a törődött, 
megrettent és szorongatott lelkek számára. Igék gyulladnak fel 
teli erővel erőtelen, nyomorult, rabságban nyögő szívek enyhére 
és mindez oly gazdagságban és bőségben, hogy mindeddig nem 
volt képes ezt egyetlen ember sem kimeríteni.

De János, a tanítvány nem elégszik meg visszapillantásá
ban azzal, amit fülével vett az Úr szájából. Istennek a Krisztus
ban felfakadt gazdagsága ennél még nagyobb. Ezért megy to
vább és szól arról, „amit szemmel láttunk*. Mi volt néznivaló 
Jézus orcáján? Vájjon nem szegénység és alacsonyság képe 
volt ez? A keresztfán nem a legmegvetettebb volt-e, akinek 
nem volt alakja és ékessége?

Valóban nincs itt mit csodálni annak, aki az életet eszté
tikai szépségében akarja élvezni. Aki előtt minden dicsőségnek 
a foglalata egy diadalszekér, melyen egy cézár triumfál, az előtt 
nem jöhet számításba annak a látása, aki a kereszt fatömbjét 
Jeruzsálem városának kapujáig vonszolja. De akinek a szeme 
Jánosként megnyílt, az Krisztus lényében és arca vonásaiban 
az örökkévalóság hajnalfényét látta felragyogni olyan tisztaság
ban, hogy azt többé soha el nem feledhette.
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Jézus szeméből a szív tisztaságának kellett csillognia, hogy 
tisztátalan emberek, mint a bűnösnő is, pusztán ettől a tekin
tettől megszégyenültek és megrendültek. Kell, hogy megjelené
sében lényének valami őszinte valódisága sugárzott légyen, hogy 
közelségében a hazugság és képmutatás sietve eltűntek. A szent
ség lelke övezte őt fényével körül, hogy az embernek, ha őszinte 
akart lenni, Péterrel együtt szégyenben és bánkódásban porba 
kellett hullania előtte, így kiáltva: „Eredj el tőlem, Uram, mert 
én bűnös ember vagyok." Szelíd jóság és kedvesség volt benne, 
hogy az édes anyák bátorságot vettek gyermekeiket elébe vinni 
a tanítványai zúgolódása ellenére. Hogy egy olyan keményszívű 
pénzember, mint Lévi, ekkora bűnösöket szerető szeretet láttán 
elveszti egyszerre minden örömét igazságtalan, csúf nyerészkedő 
életében, igaz, Jézus igéi a legdrágább örökségünk. De nem 
szabad elfelednünk életére is egy pillantást vetni, mert lénye 
akkor is, amikor ajka néma, isteni világosságot és dicsőséget 
sugároz ki.

János azután áhítattal és imádattal még tovább megy 
visszatekintésében és szól arról „amit szemléltünk és kezeinkkel 
illettünk." Helyesen sejtették már meg, hogy ezeknél a szavak
nál János Jézus feltámadásának csodájára és titkára gondolt. 
A későbbi években és évtizedekben néha megfoghatatlannak 
tűnhetett fel ez előtte. Valóságos történeti esemény volt husvét, 
nemcsak valami szép álom, barátságos látás, vagy betegesen 
sóvárgő képzelődés?

Ha a megbizonyosodás lehetősége szemünk és fülünk se
gítségével csütörtököt mond, akkor mint utolsó, csalhatatlan 
bizonyítási eszközhöz: a kezünkhöz folyamodunk. Amit saját 
kezünkkel megtapogattunk, az számunkra elvitathatatlan valami, 
igazság és valóság. Krisztus, feltámadása után sem hagyott fel 
azzal, hogy övéinek magát ajándékul, tulajdonul ne adja. Lehet, 
hogy megdicsőült, átfényesedett teste vonakodott ember érinté
sétől. De a hitetlen tanítványok meggyőzésére kész volt a meg
aláztatásnak még ezt az aktusát is elviselni és ilyen mélyre 
ereszkedni. Meglátták és megérintették az életet, mely a halálon 
diadalmaskodott, hogy örökre megszabaduljanak minden halál- 
félelemtől és végső szorongástól.

Istennek nem adhatunk eléggé hálát, hogy Krisztusban 
ilyen közel jött hozzánk; hogy mi őt hallhattuk, láthattuk s 
megtalálhattuk. Azért jött ő hozzánk megfogható, alacsony szol
gaformában, mert Isten szentségének és dicsőségének látását 
mi el nem viselhettük volna, Isten vakító fényességében elke'lett 
volna égnünk. Isten elrejtett valóját mi soha meg nem ismer
hettük volna és fel nem foghattuk volna, ezért fordította ő fe
lénk orcáját Jézus Krisztus barátságos, nemes arcvonásaiban, 
hogy megtanulhassuk őt e földön hallgatni, igazságát és akaratát 
megérteni és szeretni.

3. Isten, ki senki által meg nem közelíthető világosságban 
lakik, Jézus Krisztusban egészen a mienk lett. Amint ő egykor
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mint gyermek egy szegényes istállóban lelt helyet, úgy ma is 
szíveink szegénységében kíván magának lakást venni. Amint 
egykor a bűnösökhöz és vámszedőkhöz barátként társult, úgy 
velünk is fel akarja venni a közösséget és meg akarja őrizni 
azt minden rut elválasztó falak ellenére. Ha nem habozunk 
befogadásával, ha beengedjük költözni hozzánk, akkor átváltozik 
az életünk örömmel teljes életté. Mert minden szomorúságunk 
legmélyebb oka egy és ugyanaz: nem vagyunk rendben Isten
nel, nem érezzük a közelségét és az életünk nincs az örök élet 
erejével telítve.

Megtörténhet, hogy külsőleg minden marad a régiben. 
Lehet, hogy egy reánk helyezett súlyos és nyomós életsorsot 
kell hordoznunk. De ha Isten kedves napja, mely e világ szá
mára Krisztusban jött fel, a mi életünkre is reá tűz, akkor ez 
az isteni napsugár tiszta, meleg fényével nemcsak vándorutunk 
csúcsait, de völgyeit is beragyogja majd. Akkor még a beteg
ágyon is lesz erőnk dicsérni az Istent, s az élet nyomasztó ter
heit is készséggel tudjuk vállalni.

Talán úgy tetszhetik valakinek, hogy ezzel kissé már sokat 
Í3 mondtunk. Valóban úgy is van: olyasvalami, mint a tökéle
tes öröm, önmagunkból nem származhatik. Ellenkezőleg, mi 
egyszer elbizakodunk, máskor meg kétségbeesünk. Egy ideig 
eszeveszetten táncolunk, aztán meg fáradtan és rosszkedvűen 
vonszoljuk magunkat napokon át. Veszkődünk egymással, az 
emberekkel nem tudunk dűlőre jutni. Hogyan találjuk így meg 
a teljes örömet? Valóban, az öröm nem a mienk! De a mienk 
lehetne, ha egy egészen másképpen sóvárgó vággyal és gyer
meki bizalommal naponta felvennők ingatag és visszás életünkbe 
azt az életet, amely a Krisztusban jelent meg.

Ha az ember János evangéliumát és a jánosi leveleket 
olvassa, ez a benyomása: itt Jézusnak egy tanítványa mélyen 
és kitartóan belemerült a krisztusi kinyilatkoztatás dicsőségébe. 
Ezért ömlik el ezeken az Írásokon egy csodálatos isteni verő
fény. A mi nemzedékünknek újra meg kell tanulnia ezt az 
áhítatos elcsendesedést az ajándékozó Isten szeretete előtt. Mi 
mai emberek túlontúl az élet felületén futkosunk, itt pedig hiába 
keressük az örömet és az állandóságot. A maradandó öröm, 
melynek könnyek, búbánat és gondok közt sem szabad eltűnnie, 
ott éled fel először, ahol személyes, lelki megtapasztalásunkká 
lesz a karácsonyi üzenet: íme, hirdetek néktek nagy örömet, 
mely az egész népnek Öröme lészen, mert ma született nektek 
a Megtartó!

Adolf Gogarten.
(Ford.: Scholtz László.)
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Karácsony.*)
Máté evang. 1, 18—25.

Úgy tetszik, hogy ezen a napon a magasztaló ének, kará
csony ujjongó magasztaló éneke az egyedül helyes istentisztelet. 
Magasztaló ének az a prófétai ige (Ezs. 9, 2—7), amely ezen 
az ünnepen elsőnek hangzik fel előttünk, hogy szárnyalásával 
beleolvadjon abba a földöntúli karénekbe, amelyet a mennyei 
sereg az első karácsonyi istentiszteleten énekelt a messzi Beth- 
lehem mezőin, a pásztorok előtt. — És nem látjuk most újra, 
karácsony csillagának fényében : mint sietnek napkelet királyai, 
hogy elhozzák hódolatuk ajándékait tömjénnel és mirhával ? 
A magasztaló ének a keresztyének tömjéné és a hívő lelkek 
imádata a jóíllatú áldozat, amelyet ők Neki ma is hoznak. Mintha 
karácsonyi énekeinkben ujjongva sietnénk megelőzni a nap
keletről jövők ünnepélyes menetét és így odahelyezni a mi 
szerény ajándékainkat a jászolbölcső Isteni Gyermeke e lé ! Amit 
az egyház ezen a napon ki akar fejezni, azt a legjobban és 
legtökéletesebben a költészet és zene nyelvén fejezheti ki.

Mégis kétségtelenül nagyon üdvös rend az, hogy az egy
ház ezen a napon sem engedi igehirdetését némaságban maradni. 
Az érzéseknek semmiféle túláradása sem akadályozhatja meg, 
hogy hitünk tárgyára nyugodtan és tisztán ráeszméljünk. Ennek 
a mi kötelességünknek különösen most, ebben az évben kell 
előttünk világosan állnia, amikor elmélkedésünk alapjául az 
egyház nem a Lukács írása szerint való ősi szent evangéliumot 
rendeli a maga mélységesen költői tudósításával, és nem is a 
János írása szerint való szent evangélium titokzatos vallomását 
a testté lett Igéről, hanem ezt a Máté írása szerint való szent 
karácsonyi tudósítást, amelyik közöttünk is nem egy ember előtt 
idegenszerűnek, sőt talán egyikünk-másikunk előtt megbotrán- 
koztatónak tűnik fel.

Szentigénk teljes nyomatékkai arra helyezi a hangsúlyt, 
hogy Jézusnak nincs földi, emberi atyja. — és Mária szűzi 
anyaságának bizonyságául még külön is idézi azt a prófétai 
igét (Ézs. 7, 14), amelynek ereje az eredeti szövegnek nyel
vünkre való lefordítása közben némileg megcsökkent. — Igaz. 
karácsony szent ünnepének ez a hajnali órája nem azért gyűj
tött itt össze bennünket, hogy olyan fejtegetésekbe bocsátkoz
zunk, amelyek inkább az egyház iskolai tanító-munkájába tar
toznak. A Szűztől születés gondolata és ténye azonban annyira 
uralkodik mai alapigénkben, hogy az őszinteség megköveteli, 
hogy még akkor is, ha esetleg megzavarjuk az ünnep örömét, 
el ne kerüljük azt az egy pontot, amely éppen napjainkban 
annyi komoly értelmet zavar meg kétkedéssel, vagy éppen el
távolít embereket az evangéliumtól, mert nem tudják meghozni 
az értelemnek azt az áldozatát („sacrificium intelleclus“), ame-

*) Dr. theol. phil. et jur. Brilioth Yngve, lundi nagyprépost, a lundi 
egyetemen a theologia pastoratis és az egyházjog professzora.
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iyet tőlük — véleményük szerint — az újtestámentumnak ez 
az első lapja megkövetel.

Mi nem húnyhatjuk be a szemünket azok előtt a nehéz
ségek előtt, azok előtt a meg nem oldott problémák előtt, ame
lyek előtt nepjainkban sokkal inkább, mint bármikor előbbi 
korszakokban az egyház és a keresztyén gondolkodás megállni 
kénytelen. Csak önámítás volna — veszedelmes saját magunkra 
és becstelen azokkal szemben, akik az egyházon kívül állnak 1 —, 
ha azt a látszatot igyekeznénk kelteni, mintha mi az egész 
kinyilatkoztatás minden összefüggését magunk előtt felgöngyö
líthettük volna, mint valami olyan térképet, amelyen már semmi 
sötét, kifürkészhetetlen terület nem maradt. Isten nem adott 
nekünk ilyen világosságot (hogy miért? — azt nincs jogunk 
kérdezni!), de eleget kaptunk ahhoz, hogy a következő lépést 
megtegyük, — sőt többet. . ., mert a távolból felénk ragyog, 
mint a kivilágított templom karácsony éjjelén, Isten városa és 
végül is világosságot igér mindazokra nézve is, amikben most 
még ellentmondásokat látunk. Azok között, kik ezen a szentsé- 
ges éjjelen szerte az egész keresztyénségben velünk együtt 
imádva borulnak térdre a bethlehemi jászolbölcső Isteni Gyer
meke előtt, megszámlálhatatlanul sokan vannak, akiknek a 
számára a Szűz testéből születés egyedül képes valamennyire 
megközelítő módon kifejezni Isten csodájának igazi nagyságát, 
amelyet ők most imádnak, — de nem kicsiny azoknak a száma 
sem, akik nem képesek sajátukká tenni ezt az ilyen módon 
kifejezett hitet. — Ugyan kinek van hatalma, hogy elutasítsa 
innen akár az egyiket, akár a másikat?! — Vájjon az a békes
ség, amely az első karácsony éjjelén széláradt ezen a földön, 
nem illethetné mindazokat, akik különbözőképpen fejezik ki alá
zatos szívük gondolatát Őróla, akinek dicsőségét az angyalok 
énekelték ? ! . . .

Szenligénk, mint mindegyik karácsonyi evangélium, meleg 
— hogy ne mondjam: égő — bizonyságtevés, hitvallás az Úr
ról, olyan ember személyiségén keresztül, aki látta és megta
pasztalta az Ő dicsőségét. Az Úr Jézus isteni fenségéről és dicső
ségéről való bizonyságtétel ez a mi mai alapigénk és ha elme
rülünk benne, meg fogjuk látni, hogy komoly és felemelő, 
boldogító üzenete van mindnyájunk számára.

Evangéliumunk mindenek előtt azt mondja nekünk, hogy 
az az új, ami Jézusban eljött erre a világra, olyan nagyszerűen 
csodálatos, hogy nem magyarázható meg a nemzedékek termé
szetes összafüggéséből. — Igaz ugyan, hogy valami szent resz- 
ketés jár át bennünket és imádva térdre késztet Isten kifürkész
hetetlen csodája előtt, valahányszor arról tehetünk tanúságot, 
hogyan gyűlt meg egy-egy új ember-élet ezen a világon. A 
keresztyén hívő sohasem elégedhetik meg azzal az élet-szemlé
lettel, amely minden egyes új emberben csupán azoknak az 
erőknek a kihatását látja, amelyek ott lakoztak a nemzetség 
életében. — Az átöröklés törvényei sokat megmagyarázhatnak,
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de éppen az emberi nem legszebben kivirágzott alakjainál elég
telennek bizonyulnak és még inkább: az emberi lélek legben
sőbb titkára nem tudnak világosságot deríteni. Itt nem marad 
más hátra, minthogy imádva boruljunk le Isten teremtő hatalma 
előtt és tisztelettel szemléljük a még olyan igénytelen és pislá
koló életlángocskát, — mert mindegyik egy-egy láng, amely az 
Isten égő szívén gyulladt életre.

Evangéliumunk bizonyságtevése azonban azt akarja mon
dani nekünk, hogy itt a bethlehemi jászolbölcsőben ennél sok
kal több, valami egészen más történt. Azt mondja szentigénk: 
itt annyira közvetlenül és olyan nyilvánvalóan teremtett Isten 
életet, mint amit Ő nem tett a teremtés hajnala óta, amikor a 
föld porának első fiába lehelte éltető lelkét. Ez az, amiért Pál 
apostol és nyomában az egyház tanítói mind úgy szólnak Jézus
ról, mint a második Ádámról; — ebben mélységes jelentőséggel 
benne van annak felismerése, hogy Jézus születésével Isten új 
kezdetet helyezett az emberiség életébe. Emberi nemünk már- 
már összeroskadt a terhek alatt, amelyeket örökségül kapott az 
atyáktól — ezeket a terheket mindegyik nemzedék súlyosbítva 
adta tovább, mint ahogyan kapta! — és ekkor teremtett és for
mált az Isten Szűz Mária méhében egy lényt, akit semmi azokból 
a terhekből nem illetett: ez az élet, amely Szűz Mária szíve 
alatt fogantatott, mint fénylő napsugár támadt az Isten öléből.

A keresztyén gondolkodás minden időben buzgón fárado
zott azon, hogy felfogja azt, ami itt történt és nem nyugodott 
addig, amíg Szűz Mária ölének gyermekéről mindazt el nem 
mondta, ami magáról Istenről mondható. És az egyház ének- 
költészete nem fáradt el abban, hogy mindennél inkább meg
énekelje azt a nagy, csodálatos titkot, hogy a mindenek Terem
tője mint fekszik az istálló szénáján, a világ Üdvözítője mint 
nyugszik a jászolban. Ez a misztérium zeng végig karácsonyi 
énekeinken: „Oh csudálatos változás, Az Úr szolgává l e t t . . . “ és 
ez visszhangzik Lutherünk karácsonyi himnuszában:

„ Világ kit bé nem foghata.
Most keblén tartja Mária.
Az Isten, ki alkot, teremt,
Mint gyermek köztünk meg jelent".

Közben-közben úgy látszott, hogy karácsony csodája any- 
nyira megnőtt és olyan hatalmassá lett, hogy az emberek tekin
tete előtt minden mást homályba borított. Jézus tulajdon földi 
életét, megváltó művét, tanítását és halálát egészen elhomályo
sította a jászolbölcső Isteni Gyermeke, az emberré levés meg
testesülés-misztériuma. A keresztyén hit megfeledkezett arról, 
hogy a Mester követésében az élet fáradságos útjain járjon és 
e helyett elmerült annak az egynek áhitatos szemléletébe, ho
gyan lett Isten emberré.

Ha ez a mi korunk kapott valami külön feladatot Isten 
országának a történetében, minden bizonnyal az volt ez a fel
adat, hogy Jézusnak emberi képét tegye újra elevenné az em
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berek előtt. Ha ez a feladatmegoldás nem is történt meg anélkül, 
hogy ne pusztult volna el sok embernek a hite és ne törött 
volna ketté egyik vagy másik régi, kedvessé lett vallásos képzet, 
mégis el kell ismerni azt is, hogy nem kis nyeresége a keresz
tyén életnek az, hogy Jézus képe számunkra elevenebb és 
színesebb, igéje pedig új életvalósággá lett. Itt azonban egy 
igen közeli veszély is nyilvánvalóvá lett: úgy tetszik közben- 
közben, mintha a keresztyén gondolkodás elvesztette volna 
lendületét, a képességet, hogy az örökkévalóságba szárnyaljon; 
úgy tetszik, mintha az örök hazába való kilátást elzárnák Judea 
hegyei és Galiiea völgyei. — Vájjon az Úr angyala, aki mai 
szentigénkben Józseffel beszél, és a mennyei seregeknek a 
pásztorok felett felhangzó éneke csupán azért veszített jelentő
ségéből, valóságából, mert mi talán másként képzeljük el ma 
Isten követeit, mint az evangélista nemzedéke, — vagy pedig 
azért, mert mi már nem tudunk hinni megnyílt mennyben ? ! — 
Nyíltan ki kell mondanunk, hogy ha a keresztyén hit bezárkó
zik egy kornak időleges korlátái közé és nem számol többé 
azzal, hogy az örökkévaló élet realitásai minden másnál valób
bak ezen a világon — valóságosabbak, mint a határköve, mint' 
a kéz és lá b ! — , akkor megírta tulajdon halálos Ítéletét.

Ezért bármennyire valóságos és nyilvánvaló Jézus ember
volta előttünk, bármennyire fontos az is, hogy Jézus földi éle
tének valósága mindjobban elevenné és bizonyossá legyen 
számunkra, — semmiképpen se feledkezhetünk meg isteni szár
mazásáról és küldetéséről. Semmi áron sem engedhetjük elho- 
mályosíttatni azt az igazságot, hogy a karácsonyi Újszülöttben 
maga Isten lépett be az időnek ebbe a világába, Ő szolt hozzánk, 
Ő cselekedett velünk, szuverén teremtő aktussal átszakította a 
földi összefüggések láncát, szétiörte azt, ami elrejtette Őt még 
az óteslámentum Istenre váró nagyjai előtt és megengedte lát
nunk az Ő tekintetét. így a mi keresztyén bizodalmas hitünk 
végső sorban azon nyugszik, hogy Isten tulajdon hűséges szeme 
tekint reánk Jézus emberi arcvonásaiban. Ezt és ebben a ki
nyilatkoztatás legbensőbb lényegét fejezi ki szentigénk: maga 
Isten — és senki m ás! — jön hozzánk és cselekszik velünk 
Krisztusban!

Ma különösen nagy okunk van arra, hogy ezt az igazságot 
■világosan magunk elé állítsuk. Mert ugyan mi az, ami ma tör
ténik, ha nem az, hogy Isten feltárja előttünk örökkévaló üd
vösség-terve hajlékának a kapuját?! — Méltán reszket meg a 
lelkünk és érezzük semmi voltunkat, amikor ma oda betekint
hetünk, — de nem szabad becsukni szemünket és nem szabad 
elfordulnunk attól való félelemben, hogy megvakít az a fény, 
amelyik onnan felénk árad. Amit látunk, az nem olyasmi, ami 
megrettenthetne bennünket. Talán azt vártuk, hogy a mennyei 
dicsőség elviselhetetlen fenségét fogjuk látni? — S íme, helyette 
nagy igénytelenséget látunk, — olyant, amilyent már jól isme
rünk : — egy kis gyermeket, — akit az Édesanya szegényesem
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bepólyált és jászolba fektetett, aki most semmiben se különbözik 
külsőleg más szegény gyermektől. És mégis, az, ami ott történt, 
amiről ez az ige szól nekünk ma, arra kényszerít, hogy meg
lássuk benne, mint ölelkezik össze menny és föld, és mint va
lósul meg Isten örökkévaló üdvösséges akarata. Ámen.

D. Dr. Brilioth Yngve.
(Svéd eredetiből, a „Tidernas konuDg“ c. 
prédikációs kötetéből fordította: Dr. J. L.)

Az Ige testté lett.*)
Karácsony II. napja.

János 1, 14—18.

Ma ünnepet ülünk, hiszen Istent imádjuk. Isten most a 
maga imádására ajándékoz nekünk egy órát és ez a legnagyobb 
ünnep, amelyre mi emberek eljutunk, a legboldogabb és leg- 
üdvösségesebb valami, amit ajándékba kapunk. Hiszen Istent 
imádni annyi, mint Isten működését szemlélni. Az imádat révén 
ér el a tekintetünk addig a valakiig, akit ismerni a legfőbb 
boldogság és üdvösség számunkra és szívünk vágya egyesül 
azzal, amit ő cselekszik. Az imádat ünnepe ezért mindenki szá
mára való. Nem lehet csak egy emberé. Mindnyájunk számára 
adott ajándék, amint egynek-egynek közülünk megadja Isten. 
Mert hiszen Isten munkája mindnyájunkat megragad és Isten 
kegyelme mindnyájunk számára világosság és Isten szeretete 
mindenüvé elér, ahol csak emberek vannak.

Mit látunk, ha a tekintetünk arra fordul, amerre a kará
csonyi üzenet hívja? Az Ige testté lett, a láthatatlan Isten Igéje, 
az az Ige, amely köztünk lakozott, az az Ige, amely teljes volt 
kegyelemmel és igazsággal.

1. Halkan, alkalomadtán hangosan is átvonul a mai nem
zedéken ez a kérdés: Hogy is vagyunk mi tulajdonképpen 
Istennel? Van valami élményed Istenről? Talán a természethez 
intézzük ezt a kérdést: Nyújt-e nekünk valami olyan élményt, 
amely láthatóvá teszi számunkra Istent? Talán mikroszkóppal 
vagy teleszkóppal megláthatjuk, hogyan szökell elő minden erő 
rejtett forrásából az a folyam, amely világokat tölt be? Az Istent 
soha senki sem látta. Vagy az emberiségen járlatjuk végig a 
szemünket. Az emberiség nagy seregében keressük azt, aki 
láthatóvá teszi számunkra Istent, azt a szentet, akit tisztelve 
tisztelhetnénk, azt a nagyot, aki Isten tanúja lehetne számunkra. 
Az Istent soha senki sem látta. Vagy saját magunkba mélye 
dünk. Ha kívül a természetben nem sikerül meglátnunk a lát
hatatlant s ha az emberekkel való érintkezésünkben újra meg 
újra mindig csak az emberre bukkanunk, aki nem képes más 
egyebet mutatni nekünk, csak saját magát és nincs egyéb adni-

*) Schlatter Adolf a mai német theológia egyik legnagyobb szabású 
alakja. Különösen exegetikai munkássága hatalmas arányú. Igehirdetését a 
textusba való elmélyedés és a végsőkig leegyszerűsített forma jellemzi.
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valója, mint amije saját magának van, akkor talán saját ma
gunkban támad valami olyan élmény, amely megláttatja velünk 
Istent. Ha valahogyan a Lélek felülkerekednék bennünk azon, 
ami emberi, az Istenből kiáradó hatás saját magunk fölé emelne 
bennünket s Isten színe elé állítana. Az Istent soha senki sem 
látta.

Ez azonban ma, karácsony napján nem a szomorúság 
szava, mintha ezzel kellene lezárnunk az ünneplést. Ellenkező
leg, ezzel kezdjük. Ennek a megismerésnek nem az az eredmé
nye, kedves barátaim, hogy most már komoran és fásultan 
elszéledjünk, ki-ki menjen a maga útján, olyan balgatagul, mint 
a többi ember, olyan nyomorultul, amilyen már az ember. így 
persze a mindennapiság tompa hangjába veszne bele az ünnep
lésünk. Istent soha senki sem látta; ezt örömest helyben hagy
juk ma és szíves örömest elismerjük: így megfelelő ez Isten 
magasságos voltának; így igazság, így jogosság. Az ember így 
megmarad a maga helyén a természetben és a hozzá hasonlók 
közösségében, Isten pedig, minden láthatónak Ura és Teremtője 
megmarad a maga magasságos voltában láthatatlanul. Nem lá
zadunk fel ez ellen, sőt teljes szívvel helyben hagyjuk ezt ma; 
hiszen az Ige testté lett.

Istent soha senki sem látta; de ő elküldte számunkra a 
maga Igéjét. Mert hiszen Jézust bevonta a magával való közös
ségbe, keblére vonta, hogy ő adja tudtunkra, amit szem nem 
látott és embernek szíve el sem gondolt. Mivel az Ige adatott 
nekünk, azért ismerjük Istent és van Istenünk. 'Ez az az élmény, 
amely az emberiséget megbékélteti Istennel; s egyúttal az az 
élmény, amely úgy odakapcsol bennünket Istenhez, hogy az 
övéi vagyunk és maradunk az időben és az örökkévalóságban. 
Uram! Add nekem az Igédet! akkor a Tied vagyok.

2. De miért ünnepeljük karácsonyt, amikor a kis gyermek 
még nem prédikál, amikor még nem lehetett egyéb hangját 
hallani, csak azt a nyöszörgést, amellyel az emberfia belép ebbe 
az életbe? Nem ünnepelhetnők-e sokkal inkább, teszem, azt a 
napot, amelyen a hegyi beszédet mondta? Vagy, ha még mé
lyebben ragadjuk meg a történetét, akkor talán azt a napot 
tüntetnők ki különösebben, amikor fölsugárzott benne a meg
ismerés, azt a napot, amikor először tekintett azzal a bizonyos
sággal a népre: „Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik meg 
vagytok terhelve". Vagy azt a napot, amikor először szegezte 
tekintetét a keresztre s megnyerte azt az örvendező bizonyos
ságot : ott dicsőíttetik meg Isten, ott vitetik véghez Isten akarata! 
így kellene persze tennünk, ha itt ember beszélne Istenről. 
Csakhogy itt Isten beszél hozzánk. Nem a test hozza itt létre 
az Igét, hanem megfordítva: az Ige hozza létre a testet. Nem 
az ember formál gondolatokat, amelyek Isten akaratát kitalálják, 
hanem Isten gondolata formálja az embert és viszi véghez a 
maga akaratát. Nem a Fiú veszi ölébe az Atyát és vonja a ke
belére, hanem az Atya vonja magához a Fiút és nyitja meg a
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száját az evangélium hirdetésére. Ezért ünnepeljük karácsonyt 
és Jézus születése az alapja ma istenimádásunknak. Jézus szü
letésében ismerjük meg Istenünk munkáját, Istenünkét, aki úgy 
adja nekünk a maga Igéjét, hogy az nálunk lakozzék, úgy 
küldte el hozzánk, hogy az közénk való, beléplántálta a mi 
emberi mivoltunkba, beleállította a történelmünkbe. így szól 
hozzánk és marad mégis Istennek az Igéje és hív bennünket'  
Istenhez.

Ez által kapta meg mindaz, amit mi emberek Istenről gon
dolunk és mondunk, a maga bevégzettségét; hiszen ezzel van 
neki alapja. Textusunk odaállítja a testté lett Ige mellé az utolsó 
prófétát, Jánost s ugyanőt menten mint az első apostolt is. János, 
a próféta, jövendölt. Egy igét mondott Istenről; nem valami 
költött, álmodott igét, hanem amelyet úgy kapott hozzá betérő 
ajándékul. Onnan felülről jött bizonyosságon nyugszik ez az 
ige. Reménységet fejez k i : „Utánam jön.“ Ez a reménység bizo
nyos reménység volt. Keresztelő János bizonyos volt benne, 
hogy Isten örök szándékát ismeri fel. Már itt van, — mondja — 
ha nem jelent is még meg, és ha utánam jön is, előbb volt 
nálam. Ha még olyan dicső is a próféta igéje, mégis látjuk: itt 
még nem lett az Ige testté. Még nincs készen, még nincs be
fejezve. Még nem a valóságra mutat rá, hanem arra, ami még 
csak elgondolható, nem a befejezett történetre, hanem arra, ami 
még csak jönni fog. Itt még nagyobb a megismerés, mint az 
élet, még gazdagabb az ige, mint a tett.

János, a próféta mellé odaállítja textusunk Jánost, mint evan
gélistát. Az ő teljességéből vettünk, — mondja. Megint egy igét 
hirdet, Istennek egy igéjét, egy igazsággal és erővel teljes üd- 
vősséges igét. De a testté lett Ige nélkül szétmálnék ez az ige. 
Amit az evangélista elkezdett, azt tesszük mi ma valamennyien. 
Nemcsak én, aki nektek az evangéliumot hirdetem, hanem ti is. 
Minden egyes ember közülünk, aki ma vidám ajkkal énekli: 
„Elveszett a világ, Isten adta Fiát“, az igét hirdeti. Csakhogy 
mi valamennyien az ő teljességéből vettük az igét, amely Isten 
kegyelmét magasztalja. Igénket nem a magunk teljességéből 
merítjük. Nem azt mondjuk el vele, amit mi kutattunk ki, mi 
értünk meg, mi képviselünk, mi viszünk véghez. Az ő teljessé
géből származik karácsonyi igénk. Itt a maga természeti mivol
tában beszél az ember, aki nem látja Istent, de akinek hallania 
szabad azt, amit Isten Krisztus által mond nekünk és meg sza
bad tanulnia, amit soha nem lenne képes megtalálni saját ma
gában és el szabad fogadnia azt, amit maga sohasem szerez
hetne meg. Magunktól fel ő reá mutatunk. Épen ezért ünnepeljük 
karácsonyt és imádjuk Istent.

Hiszen nemcsak a reménykedők serege van előttünk, nem 
is csak a hívők serege körülöttünk, hanem e fölött a két hatal
mas sereg fölött ott áll a testté lett Ige, aki nem remél, hanem 
tanúskodik, aki nem hisz, hanem teremt és ajándékoz. Ő telje
síti be a reménykedő igét, ő adja meg a hívő igének a tartal
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mát és az alapját. Ezért egyesít bennünket valamennyiünket 
egy gyülekezetté, a reménykedőket és a hívőket, a jövendölő 
Keresztelő Jánost és az evangéliumot hirdető Keresztelő Jánost. 
Mert ő benne van Isten igéje tökéletesen jelen. Ez az ige for
málta őt mindazzal, ami az ige; ezt az igét hozza ő nekünk 
mindazzal, amit mond és tesz, már a születésével is. Már a 
születése világos, hangos ige onnan felülről, amellyel Isten ma
gához hív bennünket.

3. Amit az ige mond nekünk, az kegyelem és igazság; 
különben nem lenne testté. Isten arra teremtette a maga Fiát, 
akit nekünk ajándékozott, hogy az ige, amely kegyelem, hozzánk 
jusson. Ez előtt az ige előtt halad a maga ünnepélyes fenségé
ben az a másik ige, amelyet mindnyájan ismerünk, amelyről 
mai evangéliumunk is beszél. Szentségben, magasságban, mint 
világkormányzó vonul végig az ember történelmén Isten törvé
nye. Megszabja kötelességünket, elveti bűnös akaratunkat és 
tudtunkra adja, mi választ el bennünket Istentől. Nem lázadunk 
fel ez ellen az isteni ige ellen és nem zúgolódunk Isten törvénye 
ellen, ma, karácsony napján. Hiszen azért jött el hozzánk az 
Ige, amely kegyelem, hogy egészen eggyé legyünk Isten művé
vel, az Ő törvényével is eggyé. Persze ha ez lenne az egyetlen 
ige, amelyet Istentől kaptunk, ha csak a törvény tanúskodnék 
a szívünkben, ha Isten csak a maga ítéletét tenné számunkra 
hallhatóvá, amellyel elválaszt bennünket magától, akkor vége 
szakadna az ünneplésünknek, és Isten imádása megtagadtatnék 
tőlünk. Mert hiszen Isten törvényével nem vagyunk egyek. Ha 
csak a törvényt ismernők, akkor soha sem engesztelödnék ki 
az az ellentét, amely Isten igéjét és az emberi igét, Isten aka
ratát és az emberi akaratot, Isten lényét és az ember mivoltát 
egymástól elválasztja. Isten törvénye azzal szolgál nekünk, hogy 
megmutatja, mely ponton állunk harcban Istennel és távolodunk 
el Tőle és megláttatja velünk, mi választ el bennünket Istentől. 
Ezért áll szent magasságban fölöttünk és nem lesz testté, amed
dig törvény marad. Ezért nincs még meg benne az igazság sem, 
csak a remény és félelem, csak a messze cél, nem pedig az 
elért, bevégzett birtoklás.

Isten azonban még más igét is ad nekünk, nemcsak a tör
vényt. Ez nem úgy hangzik: Tőled várok valamit, hanem így : 
Én adok. Ez nem azt hirdeti: Bűnös vagy, hanem azt: Megbo
csátok. Nem azt kiáltja felénk: Eredj előlem, hanem azt mondja: 
Jöjj hozzám! Ez az Ige lett testté, áll Jézusban előttünk, áll ve
lünk szóba és tárja ki mindnyájunk előtt az Istenhez vezető ajtót.

Mivel kegyelem, azért igazság is. Elpusztíthatatlanul ér
vényben marad. Hogy örvendezhetnénk neki különben, ha attól 
kellene félnünk, hogy az az Ige, amely a kegyelmet adja ne
künk, meginog és elmúlik?! De ahol a kegyelem ott van, ott 
van az igazság is. Jézus valósággal közösségre lép velünk, 
valósággal hí, úgyhogy az örök kegyelem hív bennünket. Való
sággal megbocsát nekünk, úgyhogy minden félre van téve az
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útból, ami bennünket Istentől elválaszt. Valósággal nekünk adja 
a maga szeretetét, úgyhogy az örök koronánkká és örömünkké 
legyen. Ezért vált meg bennünket az ige mindattól, ami látszat. 
Nem valami olyan szabályt ad. amely külsőleg kötne bennünket, 
nemcsak valami olyan külső formát, amelyet ünnepnapon ma
gunkra öltünk s időről-időre felfrissítünk. így még nem kaptuk 
meg a karácsonyi ajándékot. Ez az Ige hitet teremt; belülről 
ragad meg bennünket s azért juttat valósággal közösségbe és 
összekötöttségbe Istennel. Most egészen azok vagyunk előtte 
minden látszat és tettetés nélkül, amik csakugyan vagyunk. 
Ismer bennünket, ismerjük. Minden hazugság, minden látszat 
kitér az útból. Föllélekzünk nehéz nyomástól megszabadulva, 
kemény tehertől megváltva. Nem kell többé ilyennek vagy 
olyannak látszanunk Isten előtt, hiszen az Ige, amely maga a 
kegyelem, igazzá tesz bennünket.

Igazság és kegyelem. . . ne adjunk hálát s ami még több 
a hálaadásnál, ne imádjuk és magasztaljuk Istent, ne szemlél
jük Isten munkáját, úgyhogy az bizonyossá váljék előttünk, ne 
ragadjuk meg Isten kegyelmét s ne mondjunk reá szívből igent ? !

Ha megtesszük, akkor elkezdődik számunkra az az ünnep, 
amely sohasem ér véget, az az öröm, amely örökre megmarad. 
Az Ige testté lett. Látjuk a dicsőségét és imádjuk.

Schlatter Adolf.
(Fordította: P. P.)

Keresztyén ember — várakozó ember.*)
Karácsony után való vasárnap.

Luk. 2, 25-32.

Az agg Simeon története, amely oly csodálatos elevenség
gel idézi fel előttünk ezt a tisztes pátriárka alakot, szól hozzánk 
a karácsony és szilveszter között való napokban. Oly időszaka 
ez az egyházi esztendőnek, amikor az örökkévalóság és az 
ideigvalóság egymás szemébe tekint. Mögöttünk van karácsony, 
szólott hozzánk karácsony üzenetén keresztül az örökkévalóság 
és mégis az elmúló esztendő utolsó napjaiban érezzük az idő 
múlandóságát. S gondoljuk meg, maga Karácsony is erre figyel
meztet bennünket. Igaz, üzenete azt hirdette, hogy megjelent 
az örökkévaló Ige, de ez azt jelentette, hogy testben jelent meg 
az örökkévalóság hajnala, tehát még nem jött el a teljes üdvös
ség, ez az idő még a hitnek és nem a látásnak az ideje. A 
világosság nem a világosságban ragyogott fel, hanem a sötétség
ben vívja a maga harcát. Az Ige megjelenése Ígéret beteljese
dése ugyan, de minden reménység beteljesedése, minden Ígéret 
valóra válása még csak abban a jövendőben int felénk, amely 
felé kitekintünk. Advent után hiába következett el karácsony,

*) Julius Sammethreuter, az új reformátori alapon felépülő igehirde
tés úttörője. Figyelemreméltó „Predigtmeditationen“ című műve.
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mi még mindig a várakozók, a reménykedők vagyunk, kik tud
ják, hogy a legnagyobb: a teljes váltság előttünk van. Valójá
ban még mindig az ádvent idejét éljük.

Innen van, hogy Simeonnak van mondanivalója számunkra. 
Ezért állítja az ige elénk alakját, hogy a Lélek hozzáformálhas
son bennünket s mi hozzá hasonlatosan reménykedő várakozó 
emberek legyünk. A mi életformánk is Isten kegyelméből a 
Simeoné: Isten egyházában töltjük napjainkat és várjuk, hogy 
Isten beteljesítse reménykedésünket, valóra váltsa Ígéreteit. S 
mint a Simeoné, a mi reménykedésünk sem emberi reményke
dés, amelynek a gyökere a mi szívünkből hajtott volna ki. Ha 
emberi reménykedés volna, akkor rá illenék a német példabe
széd : hogy a reménykedés és a várakozás botorrá teszi az 
embert. Simeon a mnga reménykedését Istentől kapta ajándék
képen. Isten szólott hozzá a próféták Írásai és Ígéretei által s 
az az Isten, aki megkezdette a munkát, nem hagyta abba. Szent 
Lelke által erőt adott neki, hogy erős hittel megragadja s vilá- 
goltassa maga előtt az Izráelnek adott Ígéretet. így lesz Simeon 
számára az Ígéret az életnek eleme, amelyben úgy benne lélek
zik, mint az őt körül áramló levegőben. Ezt nekünk is megadja 
Isten. Éljük életünket az ő egyházában és szól hozzánk Igéje, szól 
hozzánk a próféták és az apostolok beszéde egyaránt. Tehát nem
csak a prófétai beszéd szól hozzánk, hanem annak beteljesülése- 
képen az apostoli bizonyságtétel is. Mennyivel könnyebb nekünk 
előre tekinteni mindazok után, amelyek beteljesülését megadta 
Isten a Krisztus váltságában, előre mennyivel könnyebb tekinteni 
a nagy Ígéret felé, amikor a Krisztus jön, hatalomban és erőben, 
hogy elhozza mindennek végső beteljesülését. S Isten nekünk 
is nemcsak az igét adja, mint Simeonnak, hanem megeleveníti 
ezt az igét Szent Lelkének csodálatos erejével. Isten Szent Lelke 
valósággal kitöltetett s mi a Lélek erejében hiszünk az Ígéret 
szavában, hiszünk teljes bizonyossággal és várjuk nagy állha
tatossággal az üdvösség teljes kibontakozását. íme, a mi remény
ségünknek fundamentuma mennyivel szilárdabb, mint Simeoné! 
Mi már ismerjük azt, akinek eljöttét Simeon várta és hitünket, 
reménykedésünket annak a Jézus Krisztusnak a szavára fun- 
dáljuk, akit Simeon még csak várt és akit végül is csak mint 
kis gyermeket vehetett nagy örvendezéssel a karjára. Micsoda 
súlyos felelősség nehezedik ránk, akiknek ennyivel több adatott! 
Mily megszégyenűlés számunkra, amikor Simeon hitét és örven 
dezését látjuk, aki pedig nem látta és nem hallotta azt, amit mi 
láttunk és látunk, hallottunk és hallunk. Bizonyos vonatkozásban 
nekünk is mondja Péter apostol: „Nem mesterkélt meséket 
követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus 
hatalmát és eljövetelét; hanem mint akik szemlélői voltunk az 
ő nagyságának." (2. Péter 1, 16). Ha van is különbség a mi 
tapasztalatunk és az apostolok és az apostolok gyülekezetének 
tapasztalata között, az bizonyos, hogy szól hozzánk Isten Lelké
nek erejével a prófétai és az apostoli bizonyságtétel és a mi re
ménységünknek szilárdabb a fundámentuma, mint a Simeonénak.
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A keresztyén ember várakozó ember. Mire vár? Az em
bereket nagyban és egészben két csoportra lehet osztani. Az 
emberiség egyik fele az ideigvalóra, a láthatóra vár, míg a 
másik fele a láthatatlan, az örökkévaló felé tekint. Amazok újra 
tneg újra szégyent vallanak a maguk reménységével, mert hi
szen annak az eljöttét várják, amit ember keze alkot és épít 
és amit ember alkot és épít, az soha se beteljesülés a maga 
teljes és végleges értelmében. Az ember műve mindig csak 
töredék. Töredék még akkor is, ha olyan remekmű, melyre 
csodálattal tekintenek a századok. Hogy mi a reménység betel
jesülése, azt csak a láthatatlanra, az örökkévalóra tekintő em
berek, a Simeon fajtájából való emberek tudják és tapasztalják, 
mert Isten végbeviszi, megadja, amit megígért, aminek a remény
ségét szívünkbe plántálta. Megadta Simeonnak is, amit várt. Ha 
„kijelentetett neki a Szent Lélek által, hogy addig halált nem 
lát, amíg meg nem látta az Űr Krisztust®, Isten kegyelme fel 
is virrasztotta reá azt a napot, amikor a Lélek indításából újra 
a templomba ment s ott találhatta a gyermek Jézust, Máriáva- 
és Józseffel, amint azok felvitték, hogy „őérette a törvény szol 
kása szerint cselekedjenek®. íme, milyen jó, ha valakinek a 
reménykedő szeme nem erre a földre, nem emberekre tekint, 
hanem fölfelé, oda, honnan Isten megígérte „Izráel vigasztalását®, 
mindazt, ami váltságot Ígérő drága igéretképen évszázadokon 
át szólt Izráel fiaihoz és leányaihoz.

Micsoda újjongás, a beteljesedést látó hitnek a szív mé
lyéből előtörő hálaadása szólal meg Simeon zsoltárában: „Mos
tan bocsátód el Uram a Te szolgádat a Te beszéded szerint 
békességben, mert látták az én szemeim a te üdvösséged, melyet 
készítettél minden nép szeme láttára: világosságul a pogányok 
inegvilágosítására és a te népednek, Izráelnek a dicsőségére.® 
Valamennyien egyek vagyunk-e Simeonnal ebben az újjongás- 
ban és hálaadásban? Nem volt-e hiábavaló, hogy szólott hoz
zánk karácsony üzenete? Befogadtuk-e szívünkbe karácsony 
bizonyságtételét: az Ige testté lett? Vártuk e olyan vágyako
zással, ahogy várta Simeon azt, aki meg fog sebesíttetni az ő 
bűneiért, megfog rontatni az ő vétkeiért? Vártuk-e karácsonyt 
úgy, mint amely egyúttal reménységünket hirdeti, hirdeti azt, 
hogy a ki mennyből alászállott, emberi testben megszületett, az 
elveszi e világ bűneit, elveszi a te bűneidet, elveszi az én bű
neimet? Ezen a várakozáson fordul meg, hogy kiárad-e a szí
vünkbe Simeon öröme. S viszont az, hogy Simeonnak ez az 
öröme kiáradjon szívünkbe, előfeltétele annak, hogy mi Simeon
hoz hasonlatosan előre tekintsünk és várjuk azt, ami eljövendő.

Simeon példája bátorrá teszi reménykedésünket, Simeon 
szemei meglátták az ő üdvösségét. Isten ma is ugyanaz, aki volt, 
nála nincs változás s változásnak árnyéka. Ő ma is állja minden 
ígéretét. Minden Ígéretét; nemcsak azt, hogy lészen új ég és 
föld, nemcsak azt, hogy eljő az a nap, amikor letöröl minden 
könnyet a mi orcánkról, amikor örök örömmel fogja megkoro-
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názni a mi fejünket, hanem Isten állja azt az ígéretét is, hogy 
az Istent szeretőknek már most minden javokra válik s hogy 
Ő, aki az ő egyszülött fiának nem kedvezett, hanem őt mind
nyájunkért oda ajándékozta, vele együtt mindent megád nékünk 
{Rém. 8, 32). Mindent megád. Mint az ég madarainak és a mező 
liliomainak, megadja a kenyerünket és a ruházatunkat. Nyomo
rúság idején, mikor éhezünk és fázunk, megtapasztaltatja velünk 
Krisztusban azt az erőt, mely mindenekre elégséges. Mindent 
megad: minden vigasztalást, a halállal szemben a Krisztusban 
bizakodó boldog bizonyosságot, mindent, mert ideigvalóságot 
és örökkévalóságot átfog az ő kegyelme. Ez az az Isten, kinek 
ilyen gazdag a kegyelme, ez biztat bennünket arra, hogy vára
kozó és reménykedő tekintettel tekintsünk fel ő rá, tekintsünk 
előre.

Hadd hangsúlyozom még határozottabban, hogy minekünk 
még több adatott, mint Simeonnak. Hiszen Simeon testi szemei
vel csak ép a gyermeket látta, kit örvendezve karjaiba zárt.
Ez a gyermek még csak ígérete annak, ami eljövendő. Gondol
juk meg, a gyermek még nem a keresztre feszített, aki a ke
resztfára felvitte az ellenünk tanúskodó kézírást, akinek vére 
eltörli mind a mi bűneinket. Simeon számára elég volt a gyer
mek, mert engedte, hogy a Lélek látásra nyissa meg szemét és 
ezért volt számára már a gyermek is beleljesülés. Fogadd el 
Isten ajándékát, hogy a Szent Léleknek gyógyító írjával érint
hesse meg szemünket és nyissa meg erre a látásra. Ha így 
tekintünk a Krisztusra, akkor látni fogjuk benne minden remény
ségünk beteljesülését; hiszen a Krisztus nemcsak emberré lett 
s mint Isten báránya nemcsak engedelmes volt mind a keresztfa 
haláláig, hanem fel is támadott és él. A feltámadott Krisztus 
zsengéjük lön azoknak, akik elaludtak. A feltámadás Ígéret, 
nagy és szent biztatás, zálog arra nézve, hogy elkövetkezik a , 
feltámadás és lészen új ég és új föld.

Luther, akinek megadatott, hogy a Léleknek bámulatos 
megelevenítő erejében szólaltassa meg az Igét, Simeon alakját 
is úgy állítja elénk, hogy jó, ha meghallgatjuk és szívünkbe 
fogadjuk, amit ennek kapcsán mond Simeon: „öreg: előtte a 
halál, közeledtét érzi egész teste, minden tagja, amint napról- 
napra egyre közelebb jő feléje. Hiszen öreg emberek élete 
napról-napra való elfogyatkozás. De Simeont nem gyötri ez, sőt 
óhajtja, hogy mentői előbb bekövetkezzék teste porsátorának 
szétomlása. Vallást tesz arról, hogy nem fél és nem riadozik a 
haláltól. Sőt jókedvvel köszönti, hiszen szeme látta az d meg
váltóját. S ha nem így volna, mehetne-e valaki örvendező szív
vel a halál e léb í?  A kegyes Simeon mindnyájunkat int és óv 
attól, hogy elfordítsuk tekintetünket arról, aki eljött számunkra 
és azt akarja, hogy ragadjuk meg azt a megváltót, aki nem a 
mi képzetünk alkotása, hanem maga Isten adta nékünk. Ha ezt 
megtesszük, nem lesz hiábavaló: segít rajtunk Isten. Ez a gyer
mek azért van itt, Isten, az ő mennyei Atyja azért adta nékünk.
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hogy általa segítsen rajtunk. Akinek ilyen megváltója van, akit 
maga Isten adott neki megváltóul, az csöndes, békességes szív
vel lehet. Azonban minden azon fordul meg, hogy a kedves 
öreg Simeonhoz hasonlatosan megnyissuk szemünket és rátekint
sünk a gyermekre, karunkra vegyük és csókoljuk, ami azt 
jelenti, hogy a mi szívünk bizakodása minden örömet és vigasz
talást tőle vár. Mert ahol a szívünkben teljes bizonyossággal 
belé gyökeredzik, hogy ez a gyermek Isten adta megváltónk, 
ott egész bizonyosan megcsöndesedik szívük és sem a bűn, sem 
a halál nem rettegteti többé. Hiszen azért van megváltója, hogy 
mindezekkel szemben megvédje."

S végezetre még egyet. Néhány nap és az új esztendő 
kezdetén megünnepeljük Vizkereszt ünnepét. Ez az ünnep a 
keresztyén egyház ősrégi értelmezése szerint arra van hivatva, 
hogy az Úr Jézus Krisztus dicsőségét szemléltesse'velünk. Si
meon bizonyságtétele előre tekint és szól arról is, hogy a Krisz
tus dicsősége nyilvánvaló lesz, mert adatott „világosságul pogá- 
nyok megvilágosítására." Ha Vizkeresztkor megemlékezünk arról, 
hogy Krisztus megjelenti a maga áldott hatalmát künn a pogá- 
nyok között is — az első pogányok a napkeleti bölcsek képében 
jöttek hozzá —, akkor talán ma is jó gondolni arra, hogy az 
evangélium kinn a pogányok között épen az elmúlt évszázad, 
épen a mi napjainkban hatalmas munkát végez. Ha mi ma 
bizonyságot teszünk arról, hogy az a gyermek, akit Simeon 
karjára vett, csakugyan a beteljesülés, csakugyan minden ideig- 
valóságot és minden örökkévalóságot álfogó reménykedésnek a 
záloga, akkor ezt a bizonyságtételünket messze távoli népek, 
India és Kína, Afrika és Ausztrália barna, sárga és fekete ke
resztyénéi visszhangozzák.

A te számodra mindenesetre az a döntő, hogy engedsz-e 
az Isten Lelkének és Simeonhoz hasonlatosan vallód e te is t 
látták az én szemeim az én üdvösségemet! Az Ige ma is ezért 
szólt hozzád, ezért szólt hozzád az én bizonyságtételem által, 
hogy te a hitnek láthatatlan látó szemével lásd a te Uradat és 
Megváltódat és örvendezzél neki, mikor hozzád is így szól: 
„Békesség néked, megbocsáttattak néked a te bűneid." Ámen.

Sam m ethreuter Gyula.
(Átdolg.: P J

Keresés, megtalálás, megszerzés.
Szilveszter estéjére.

Mt. 13, 44 -43 .
Ha ez a most lezáródó esztendő szemünknek csak azt 

mutatná, amit mi tettünk, cselekedtünk, akkor nem volna ér
demes visszatekinteni reá. Akkor a mi ünneplésünk képe olyan 
gyermekes volna, mintha a tükör előtt állanánk és a magunk 
alakját megcsodálnánk. De ha végig tekintünk ezen az elmúlt
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esztendőn, akkor még valami mást is látunk, mint csupán azt, 
amit mi emberek gondoltunk, akartunk, tettünk, szenvedtünk 
és élveztünk. Mert szemünk megláthatja Istennek királyi tény
kedését is és szemlélheti, hogy országát királyi hatalmával mi
ként kormányozta. Isten országa és királyi uralma hasonlatos 
ahoz, amikor egy ember átmegy az ő szántóföldjén és elrejtett 
kincset talál. így cselekedett velünk mindnyájunkkal Isten, a 
mi királyunk, ebben az esztendőben.

Ne aggodalmaskodjék senki a miatt, mintha Jézus példá
zata nem vonatkoznék reá. Mindnyájunkra van vonatkozása 
annak, amit ez a példázat leír. Mert valamiképen mindnyájan 
megtapasztaltuk ezt. A kérdés csupán az, hogy a példázatbeli 
történetnek melyik mozzanatánál állunk. Mert ez az esemény 
több mozzanatból és fokozatból áll. Ez az ember először végig 
fut a szántóföldön s nem is sejti, hogy ott kincs rejtőzik. Csak 
a földet, a köveket, a sarat látja. Ez az első fokozat. Azután 
feléje ragyog a kincs, a valóságos arany, melynek minden becs
lésen felül való az értéke. Ez a második fokozat. Most már meg 
akarja szerezni ezt a kincset s nemcsak akarja, hanem meg is 
cselekszi, elmegy, elad mindent, amit csak eladhat és megveszi 
a szántóföldet. Ez a harmadik fokozat. Szakasztott így cselekszik 
a kereskedő is. Először végigmegy a vásárokon és nem talál 
semmit, ami valódi és megvételre érdemes volna, amit lát, az 
mind talmi jószág, üveggyöngy, lim-lom, amit nem érdemes 
megvenni, de azután megtalálja a drágagyöngyöt, amilyet még 
sohasem látott és ezt megszerzi. így cselekedett velünk is Isten 
ebben az elmúlt esztendőben: azt mivelte, hogy keressünk, 
találjunk, szerezzünk. Az a kérdés, hogy ennek a történetnek 
melyik mozzanatánál állunk ma ? Idevaló, fontos kérdés ez most 
ennek az ünnepi órának a keretében, amikor búcsút veszünk 
a régi esztendőtől.

Hol állunk tehát ? Még mindig csak a keresésnél tartunk ? 
Vagy megtaláltuk már, amit meg kellett találnunk? Ha megta
láltuk, megszereztük már a magunk számára?

1. Sokan úgy zárják ezt az esztendőt,\ hogy nem találták 
meg azt, amit meg kellene találniok. Ezek az emberek a mi 
történetünk első fokozatánál maradtak állva, ahoz a sokszáz 
emberhez hasonlatosan, akik végig mentek a szántóföldön és 
nem látták meg a kincset, míg az az egy megtalálta. Hasonla
tosan azokhoz a kereskedőkhöz, akik hazatértek a vásárról s 
csak holmi apróságokat hoztak magukkal. Ez a példázatbeli 
kezdet azoknak az embereknek a képe köztünk, akik elégedet
lenül zárják az esztendőt, üres lélekkel, fáradtan, elkedvetle
nedve, akik csak annyit mondanak: valahogyan csak megva
gyunk. Ez az esztendő telve van számukra sok-sok munkanappal, 
szürke napokkal, reggeltől-estig való törődéssel, közbe-közbe 
akad aztán egy-egy örömteli óra. De ezeknek az örömteli órák
nak is nagyon viszonylagos az értékük. Ennek a városnak a 
falai között sok olyan örömteli órát töltöttek el, melyekhez



54

— most amint visszatekintünk rájuk, — valóban csúnya emlékek 
fűződnek. S ha egyik-másik ily óra nem is ébreszt bennünk 
visszataszító, bántó emlékeket, ha most is örömmel tekinthetünk 
vissza reájuk, — az esztendőtől való bucsuvételünk szomorú volna, 
ha csak éppen ilyen nyájas visszaemlékezésekkel zárhatnánk le. 
Ez még nem volna az a nyereség, amit kincsnek tekinthetnénk, 
nem volna az a drágagyöngy, melynek birtoklása gazdagságot 
jelent. Ilyeténmód csak úgy térünk vissza az esztendőn keresztül 
tett vándorlásunkról, mint az az ember annyiszor visszatért a 
szántóföldről, amikor még nem tudta, hogy az egy kincset rejt 
magában. Ha megkérdezték: mit láttál, akkor csak azt felelte: 
semmi különöset, azt, amit az ember minden szántóföldön lát.

Ha azután szaporodnak azok az évek, melyek mögöttünk 
vannak s fogyatkozik azoknak az éveknek a száma, melyek 
előttünk vannak s mi tudjuk nagyon jól, hogy már nem sok 
szilveszterestét érünk meg, akkor nagyon komoly dolog, ha 
egyik esztendő a másik után üresen pereg le és mi még mindig 
csak a keresésnél tartunk.

Zúgolódjunk? Ne! Kinek jutna eszébe, hogy szilveszter 
estéjén zúgolódjék ? Azon kellene igyekeznie mindegyikünknek, 
hogy hálát adhasson. Hiszen azok szívében is meg kellene szó
szólalnia a hálaadásnak, akik ezt az esztendőt nagyon elégedet
lenül zárják le, akik nem találták meg azt, amit meg kellett 
volna találniok. De miért adjanak hálát? Adj hálát azért, hogy 
Isten nem engedte jóllakni lelkedet a világ hiábavalóságaival, 
hogy nem elégedtél meg talmi dolgokkal, gyermekeknek való 
üveggyöngyökkel. Adj hálát azért, hogy Isten keserűvé tette 
számodra azt, ami bűnös és istentelen, úgyhogy nem tudtad 
békességes szívvel elvenni. Adj hálát azért, hogy Isten éber 
lelkiismeretet adott neked, ami egyre azt hajtogatta: ez az ut 
nem az igazi ut, így nem fogsz békességgel meghalhatni, mert 
még nem találtad meg azt, amire szükséged van. Ha így ezért 
hálát adunk Istennek, akkor az új esztendőben, újra teljes ko
molysággal elindulunk, hogy keressük azt, amit keresnünk kell. 
Ha a kereskedő abbahagyta volna a kereskedést azért, mert 
eddig még csak üveggyöngyöket talált, akkor sohase akadt volna 
rá a drágagyöngyre. Az az ember resten, italtól mámorosán 
otthon maradt volna, nem találta volna meg a kincset a szántó
földben. Isten azért nem engedi, hogy megelégedjünk a mi 
hiábavalóságunkkal, mert nem akarja, hogy ezeket tartsuk érté
keseknek. Azt akarja: érezzük, tapasztaljuk, hogy másra van 
szükségünk, mint a bűnre, többre mint emberi szokás szerint 
való vigadozásra, többre, mint játékra és tréfára, többre, mint 
a magunk akaratának elérésére. Az új esztendő azért jön elénk 
mint Istennek ajándéka, mert újra alkalmat ad nekünk a kere
sésre. Lépjünk át az új esztendőbe azzal a kéréssel, hogy legyen 
az a megtalálásnak az esztendeje s vigyük magunkkal az új 
esztendőbe Jézus Ígéretét: hasonlatos a mennyeknek országa 
ahoz, amikor egy ember a szántóföldben elrejtett kincset talált.
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2. Vannak olyanok, akik megtalálták, amit meg kellett 
találniok éspedig megtalálták úgy, amint azt elmondja a mi 
példázatunk: olyan helyen találták meg, ahol a legkevésbé 
gondolták volna és találtak akkora kincset, amilyenre soha nem 
is gondoltak. Ebben igazat fognak adni nekem sokan azok kö
zül, akiknek a tekintete most, amikor végig fut a búcsúzó esz
tendőn, egy betegágyon, vagy éppen egy sírhalmon akad meg. 
Nem volna helyes, ha nem emlékezném meg azokról, akik az 
elmúlt esztendőben egy sírkeresztet állítottak fel. Az ilyen nap, 
hiába, különösképen kiemelkedik egy esztendőnek folyamából. 
Az én szemem előtt is most a végére járó esztendő napjai kö
zül az jelenik meg, amikor egy sír előtt álltam és belévetettem 
néhány marék földet a régi ige kíséretében: Földet a földhöz, 
hamut a hamuhoz, port a porhoz! És aki lent feküdt: jó ember 
volt és az én számomra mégtöbb volt. Ki gondolná, hogy a 
betegszoba komor félhomályában fojtó, aggasztó légkörében, 
vagy éppen a halál közelében az emberi halál minden nyomo
rúságával szemben található meg az a gyöngy, ami drágább 
mindannál, amit az élet piacán elénk tár. Ebben a most végét 
járó esztendőben sok száz és száz beteg-ágy és halottas-ágy 
volt szerte-szét a keresztyénségben, ahol ez a gyöngy a maga 
szikrázó fényével és ez az emberi szóval kibeszélheletlen értékű 
kincs nyilvánvalóvá lett. Éppen itt nyilatkoztatta ki magát Isten 
és jelentette meg az ő üdvösséges kegyelmét s lett megtapasz- 
talhatóvá : miként vonja az Isten az ember szívét fölfelé, miként 
vezeti el a hitre, miként plántálja belé az üdvösséget. Az erő 
elfogyatkozik, nemcsak a testé, hanem a léleké is, de Isten 
békessége megmarad a szívben, Krisztus megjelentette magát, 
kinyilatkoztatta magát, mint a mi kiengesztelést szerző Urunk 
s neve teljes világosságban bizonyossággal és üdvösséget adó 
hatalommal ragyogott fel. Aki egyszer tanúja lehetett ennek, 
az tudja. A szántóföld nemcsak köveket és göröngyöket rejt 
magában, hanem kincset is találhatunk benne, nem valami el
varázsolt kincset, melyet senki nem fedezhet fel, hanem olyant, 
ami megtalálható s ami fölötte van minden más értéknek.

Az év legnagyobb részét hivatásunk teljesítése töltötte ki. 
Ez a munkásság nem látszik olyan szántóföldnek, melyen az 
ember külünösebb értékű kincset találhatna és mégis hányán 
találtak kincset éppen hivatásuk szántóföldjén. Kik ezek ? Azok, 
akiknek szívében határozottan és világosan megszólalt a bizo
nyosság : ez számodra az Isten akarata. így engedelmeskedhetsz 
és így szolgálhatsz Istennek. Ha Istennek engedelmeskedhetünk, 
ez az a gyöngyszem, amellyel érték tekintetében semmiféle 
drágagyöngy nem vetekedhetik.

Ha az ember szeszélye szerint cselekszik, azt teszi, amit 
akar: ez üveggyöngyökkel való játék, ha valaki a szenvedélyé
nek szolgál, a pénz után fut: méreggel itatja lelkét. Aki azon
ban hivatását teljesítve cselekszi Isten akaratát: megtalálta azt 
a gyöngyöt, ami minden árt megér.
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Egyházunk egy nagy iheologusa egy alkalommal — nem 
is tréfaképen, hanem komolyan — mondta: az élet számára 
nehéz és unalmas volna, ha nem lenne minden nappal fiatalabb. 
Hogyan lehetséges ez ? Hogyan szállhatunk szembe az idő mú
landóságával és hiábavalóságával? Cselekedjük Isten akaratát! 
Ha Istennek engedelmeskedünk, örökkévaló értéke lesz mind
annak, amit cselekszünk s ez olyan valami, amit megtehetünk 
mindennapi foglalatosságunknak közepette. így szerezhetjük meg 
azt a kincset, ami a mennyben van, amit a moly meg nem 
emészt, a rozsda szét nem rág és a tolvajok el nem lophatnak.

A munka napjaiban egybefonódnak a vasárnapok és azok 
az órák, melyeket itt töltünk a templomban. Első pillanatra itt 
is úgy látszik, mintha egyáltalában nem kínálkoznék alkalom 
a minden kincsek felett való kincs megtalálására. A kevéske 
orgonaszó aligha ez a kincs s ha egyikünk másikunk itt meg
szólal és szól hozzátok, talán annak sincs valami különösebb 
jelentősége. Mi, akik itt szólunk, nyomorult korlátolt emberek 
vagyunk, akik tehetetlenek a maguk erőtlenségében. Most mégis 
itt ezen a helyen is, ahol, amennyire emberi szem látja, nem 
mutatkozik az a drága leírhatatlan kincs, megtalálhatjuk és 
sokan közületek meg is találták már itt. Az ember szava ugyanis 
Isten igazságának a hordozójává lesz és a mi hangunkon ke
resztül Istennek atyai hívása és szeretetteljes biztatása szól hoz
zátok. Isten jelenlétét tapasztaljuk meg itt és feltekintünk ahoz, 
aki idősebb és hatalmasabb, mint a természet, mert elmondható 
róla: aminek előtte a hegyek lettek volna, s a világ teremtetett, 
Te vagy Isten öröktőlfogva mindörökké. És itt betekinthetünk 
annak az arculatába, aki kibeszélhetetlenül szeretetteljesebb és 
személyiségünkhöz közelebb álló, mint akárki az emberek közül 
és aki meg tud bocsátani tökéletes megbocsátással és szeretni 
tud örökkévaló szeretettel. És ha ezt megtapasztaltuk, akkor 
lelkűnkben megszólal az álmélkodó szó: „Lássátok ilyen nagy 
szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiának neveztetünk* 
(I. Ján. 3, 1) s ha ez az ige életre kel a lelkűnkben, akkor meg 
rátalálunk a kincsre és a gyöngyre és aki ezt megtalálta, az 
örvendező hálaadással zárhatja le az ó-esztendőt.

3. Ha megtaláltuk a kincset, akkor meg is kell szerezni. 
Jézus példázata nem azt mondja: az ember megtalálta a kincset 
és gyorsan tarsolyába tette, a kereskedő megpillantotta a drága
gyöngyöt és hirtelen ellopta. Még csak ez kellene! Ez nem 
lehetséges Isten országában, melyben igazság lakozik. Itt nem 
lophatunk és ragadozhatunk, hanem meg kell szerezni mint 
tulajdonunkat és meg kell adni érte az árat, hogy teljes joggal 
a mienk legyen. Hogy Isten kegyelme valósággal a mienk lehes
sen, így szól Jézus: adj mindent oda, ami máskülönben a tied 
és vedd meg a kincset.

Ez ad a mi életünk minden egyes esztendejének fontossá
got és mély jelentőséget. Ezért függ olyan sok attól, hogy éve
inket miképen kezdjük és zárjuk. Nem elég ha csak éppen
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megtaláltuk azt, amit meg kellett találnunk. Meg is kell azt 
szerezni. Isten ajándéka nem olyasvalami, aminek nem volna 
ára. Isten megkívánja tőlünk, hogy vessük el azt, ami nem az 
ő tetszése szerint való, vessük el teljességgel, határozottan, bát
ran. Felemel bennünket az ő közösségébe, de meg is aláz és 
nem tűri, hogy önmagunknak éljünk. Az az ő akarata, hogy 
kívánatos legyen számunkra a vele való közösség s akarjuk ezt 
a közösséget becsületesen, elszántan, teljes szívvel. Adja nekünk 
az ő békességét s micsoda békességet! Azt a békességet, mely
nek erejében egyik évből átléphetünk a másikba ajkunkon a 
bizakodással: akik Istent szeretik, azoknak minden javokra szol
gál, ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Urnák halunk 
meg, azért akár élünk, akár halunk, az Űréi vagyunk, minden 
a mienk, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvaló, akár az 
eljövendő, mi azonban a Krisztuséi vagyunk, a Krisztus pedig 
Istené. A békesség csodálatos szavai ezek, amint most megszó
lalnak az év utolsó napján. De hogy ez a békesség betölthesse 
szívünket, fel kell vennünk a harcot, készeknek kell lennünk 
arra a jóvitézkedésre, melyről Pál apostol szól: vitézkedjél azok
ban, ama jó vitézkedéssel megtartván a hitet és jó lelkiismeretet 
<1. Tim. 1, 18—19). S ezt a harcot állhatatossággal és határo
zottsággal kell harcolni nap nap mellett, a régi és az új eszten
dőben egyaránt.

Ha Jézusnak engedelmeskedünk, az esztendőt szívből fa
kadó hálaadással zárjuk. Ez az áldás kisér minden igaz enge
delmességet, mert Isten kegyelme által ilyen módon megerősödik 
keresztyénségünk s lelkiismeretünk eggyé válik mindazzal, amit 
nekünk kegyelme juttat. De vájjon nem kellene-e Jézus példá
zatát ily módon átalakítanunk: az az ember megtalálta a kin
cset, hazament és töprengeni kezdett: kell-e nékem ez a kincs, 
vagy nem ? A kincs szép és szeretném, de amit oda kell adnom 
érte, ami most a tulajdonom, sajnálom. A kereskedő látná a 
gyöngyöt és számolgatni kezdene: megvegyem, ne vegyem meg? 
mit nyernék ezen a gyöngyön és mi értéket jelent számomra, 
ami most a tulajdonom ? És újra meg újra számolni kezdene 
és nem jutna döntő elhatározásra. Sokan azok közül, akik a 
kincset megtalálták, hosszú ideig ingadoztak és újra meg újra 
számolgattak és nem döntöttek. Ha az esztendő utolsó napja 
ily tétovázó lelkiállapotban talál bennünket, akkor adj hálát 
Istennek alázatos szívvel az ő türelméért, hogy egyre vár reánk, 
nem cselekszik velünk a mi botorságunk szerint, az ő országát 
nem zárja el előttünk, sőt egy új esztendőt nyit meg előttünk, 
melynek folyamán végre-valahára véget vethetünk tétovázásunk
nak és ingadozásunknak és megvehetjük a szántóföldet, mely 
az üdvösség nagy kincsét rejti.

Talán akkor végződnék a példázat nekünk megfelelően, 
ha így fejeznénk b e : Eljött az ember és meg akarta venni a 
szántóföldet, de alkudozott. Drágállotta az árát és kérte: engedj 
valamit belőle, nézd el legalább azt az egy bűnt, mely különös
képen az enyém!
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Isten kormányzása azonban az új esztendőben is ugyanaz* 
mint a régiben és nem tér el a maga rendjétől. Ragaszkodik a 
maga szabott áraihoz, nem csökönyösségből, hanem miattunk, 
mert éppen az van kárunkra és romlásunkra, amit le szeretnénk 
alkudni. Ha ilyen alkudozó emberek vagyunk, még most is az; 
esztendő végén, mélységes és őszinte hálaadással kell magasz
talnunk Isten hosszúlűrésének nagy gazdagságát, amely elhordoz 
bennünket, gonoszságunkat és gyarlóságunkat szeretettel elnézve 
és várja, vájjon nem vesszük-e észre, mennyire a javunkat 
akarja és vár, felbátorodunk-e végre annak az elvetésére, ami 
megfoszt a békességtől, hitünket megroppantja és lelkiismere
tünket meggyalázza.

Ma bőséges okunk van a hálaadásra mindnyájunknak. 
Micsoda nagy ok az örvendezésre, hogy az emberek évei tova
tűntek ugyan, de az Istennek országa megmarad s kincsei újra 
meg újra megtalálhatók lesznek azok számára, akik ezeket a 
kincseket keresik. Amikor Jézus tanítványait imádkozni tanította 
s velük együtt felemelte tekintetét az Atyához, akkor mindazt* 
ami betöltötte lelkét, ebbe a szóba foglalta bele s csendesítette 
el: „Tied az ország mindörökké!" Mi is visszatekintve az ó- 
esztendőre, hálaadással zárjuk ezt Jézus szavával: Tied az or
szág és a hatalom és a dicsőség mindörökké! Ámen!

Schlatter Adolf.
(Fordította: P.)

Újév.*)
Lukács evang. 2, 21.

Ez a mai nap arra figyelmeztet, hogy jövevények és ván
dorok vagyunk, akik még korántsem értünk célhoz. — Csak 
hálásak lehetünk Istennek, hogy életünket nem valami puszta 
egyhangúságba helyezte, hanem kezdettől fogva gondoskodott 
arról, hogy a mi időnket szakaszokra ossza. Már a biblia első 
lapján ezt olvassuk: „És monda Isten: Legyenek világító testek 
az ég mennyezetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától* 
és legyenek jelek és meghatározói ünnepeknek, napoknak és 
esztendőknek." így tehát Isten ősi teremtési rendje az, hogy 
esztendő következzék esztendőre és hogy mi mindig új évkezdés 
előtt álljunk. Ebben a tényben nemcsak a változatosság a be
cses, hanem éppen úgy az új kezdet is. Milyen nagy dolog is 
az — a régivel végezni és tudni: ez most már mögöttem ma
rad minden hibájával, minden bűnével és minden fájdalmával. 
És milyen nagy öröm az — mindig újra kezdhetni az életünk
ben ! Ma újév napján Isten az ő iskolájában, amelybe mi itt a 
földön járunk, életünk könyvébe új füzetet tesz elénk. A régi
ben olyan sok hiba, olyan sok rendetlenség és piszok volt, amit

*) D. Dr. Nagel Gottfried, a boroszlói főkonzisztórium elnöke, a po
roszországi ág. hitv. evang. (luth.) egyháztartomány theol. szemináriumában 
a gyak. theol. professzora.
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most mi sem tekintünk meg szívesen. Azt a régit most félre 
tehetjük. Isten ma atyai szeretettel szól hozzánk: „Kezd csak 
még egyszer ú jra !“ — Ez az újév öröme.

Az újév azonban nincs aggodalom nélkül; mert az újév 
új útnak a megkezdése, amelyen még sohasem jártunk. Termé
szetes, hogy az aggodalom érzése ilyenkor nem marad el, hiszen 
az út — ismeretlen. Tágra nyitott szemmel fürkészve tekint szét 
ilyenkor az ember, hogy mindjárt az út kezdetén mindent meg
lásson, ami talán hasznára, javára lehet vándorlásában. így 
esik a mi tekintetünk most ennek a napnak ősi evangéliumára 
és megkérdezzük, hogy mi számunkra a mondanivalója 

az újév útjának kezdetén.
Mérföldkövet,
útmutatást és
utitársat mutat ő minekünk.

1. Először is mérföldkövet mutat nekünk az ősi evangé
lium, — mert így kezdődik: „És mikor betölt a nyolc nap“. 
Ilyen röviden és ilyen egyszerűen szól hozzánk alapigénk. Nyolc 
nap múlt el a kis Jézus születése óla. Milyen gyorsan elmúltak 
ezek a napok! Ha Szűz Mária visszatekintett erre az időre, úgy 
tetszett neki, mintha lehetetlenség volna az, hogy a kis Jézus 
születése óta már valóban nyolc nap elrohant. És amit Szűz 
Mária érezhetett akkor, úgy van ez most mivelünk. Megint 
milyen hirtelen elmúltak ezek a napok a szent este óta 1 Minél 
öregebbek leszünk, annál gyorsabban repül az idő. Milyen hosz- 
szú idő volt ez a nyolc nap akkor, amikor még gyermekek 
voltunk. Most pedig nyolc nap csaknem olyan hirtelen elmúlik, 
mint amilyen gyorsan egy nagy könyvben egy lappal tovább
fordítunk. Nagyon jó minekünk, hogy ma ez a régi evangélium 
újból figyelmeztet: az újév életed útjának mérföldköveire em
lékeztet. Minden egyes mérföldkő pedig azt mondja: az utad 
ismét egy jó darabbal rövidebb lett! Ezt az intelmet ne csak 
az öregek fogadják szívükbe, akik már tudják, hogy lábuk nincs 
messze a sírtól, hanem a fiatalok is, akik azt vélik, hogy éle
tükben még sok év van előttük. A mi életünk ideje szüntelenül 
fogy és egyikünk se tudhatja, hogy mikor érkezünk földi pálya
futásunk utolsó mérföldkövéhez.

Ha jobban megnézzük alapigénkben ezt a mérföldkövet, 
még többet is mond ő minekünk. Milyen nagy jelentősége volt 
ennek a nyolc napnak, amelyről alapigénk szól 1 Hány ezerszer 
megismétlődött már az évszázadok során: „és mikor betölt a 
nyolc nap.“ igen gyakran egészen közönséges, jelentéktelen 
napok lehettek ezek, közben-közben azonban nagy dolgok is 
történhettek nyolc nap alatt. Igaz, hogy olyan nagy dolog, mint 
amire alapigénk utal, még soha nem történt, mióta a világ áll. 
Milyen nagy jelentőségű volt az a nyolc nap, amelyről a biblia 
első lapja beszél! Milyen fontos volt az a nyolc nap, amelybe 
az özönvíz kezdete esett, vagy amelyben a törvényadás történt! 
— De az Édenkert napjai óta várva-várta a világ azt a nyolc
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napot, amelyről mai alapigénk szól. Évezredeken át hangzott 
az utánuk vágyódó kiáltás. Hányszor kelt fel a nap és hányszor 
tért nyugovóra, de ez az epedve várt nyolc nap csak nem akart 
eljönni! Csak nagy sokára, az idő teljességében jött el ez a 
nap : az Üdvözítő születésének és névadásának napja. Megért
jük-e ennek a nyolc napnak megmérhetetlen jelentőségét? E 
világ idejének sok napját, sok hetét, sok évét, és sok évszáza
dát végül is majd egészen nyugodtan nélkülözhetnénk, de ezt 
a nyolc napot sohasem, semmiképpen sem ! Hozzá van kötve 
mindenünk 1

Észrevesszük-e ennek a ténynek a figyelmeztetését: ma, 
újév napján gondoljunk arra, hogy életünk napjainak súlyát, 
jelentőségét le ne kicsinyeljük! Nem minden nap egyforma 
jelentőségű a mi életünkben. Ezt ma tisztán látjuk az elmúlt 
évre vonatkozóan is. Napjai között voltak olyanok, amelyek 
egészen jelentéktelennek tűntek fel előttünk, — de olyanok is, 
amelyeket talán soha el nem feledünk. És az is bizonyos, hogy 
mindnyájunknak lesz még egyszer olyan nyolc napunk, 
amelyiknek a jelentősége szinte megmérhetetlenül nagy lesz: 
az életünk utolsó nyolc napja. Nem állíthatjuk, hogy ez az utolsó 
nyolc nap feltétlenül döntő az ember életében, de azt igenis 
állíthatjuk, hogy mindenesetre nagy jelentőségű marad. A köz
mondás azt mondja: „Ha a vége jó, minden jó !“ és igaza is 
van. Bárcsak tudhatnánk, hogy mikor kezdődik a mi utolsó 
nyolc napunk! Talán ma, talán a legközelebbi hónapban, talán 
a nyáron, talán jövőre; — nem tudjuk! Áldottak mindazok, 
akik szentigénk mérföldkövénél ma, az újév útjának kezdetén 
megtanulják: földi életünk ideje rövid és mégis megmérhetet
lenül nagy jelentőségűi

2. Az újév napjának a kezdetén ősi evangéliumunk azon
ban utat is mutat nekünk. Ez sz útmutatás ebben az igében 
nyer kifejezést: „hogy a kis gyermeket körülmetéljék". — A 
körülmetélés az ótestámentumban az Isten népébe való bekebele
zést jelentette. Aki benne részesült, az ezzel magára vette az Isten 
törvénye iránti engedelmesség kötelességét. így a körülmetélés 
Jézus földi életének a kezdetén útmutatás, amelyben egész élete 
számára oda van írva: engedelmeskedj mennyei Atyád akara
tának !

Jézus híven igazodott ehhez az útmutatáshoz. „Nem tud
játok-e, hogy nekem azokban kell foglalatosnak lennem, ame
lyek az én Atyámnak dolgai?!" — hangzik már a Tizenkétéves 
ajkáról. — „így illik nekünk minden igazságot betöltenünk!"
— mondja a Harmincéves a Keresztelőnek. — „Az én eledelem 
az, hogy annak akaratját cselekedjem, aki elküldött engem!"
— vallja Jézus a tanítványai körében. S Pál apostol méltán 
foglalja össze az Üdvözítő egész életét ebben az igében: „En
gedelmes volt mindhalálig!“ Ez az engedelmesség adta meg az 
Ur életének azt a csodálatos biztonságot, azt az erőteljes nyu
godtságot, amelynek birtokában minden helyzetben azt csele
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kedte, amit kellett. Nem támasztott igényeket a saját személye 
számára és nem kereste a tömeg tetszését, — nem törekedett 
hírnév és elismerés után. Egyetlen gondolat irányította egész 
életét: mennyei Atyjának az akarata.

Milyen nagy nyereség volna a mi életünk számára ebben 
az új évben, ha követnénk azt az útmutatást, melyet Isten az 
újév küszöbén elénk állít: engedelmeskedjetek Isten akaratának I5 
Aki engedelmeskedni akar Istennek, annak először hallgat
nia kell az ő  szavára, figyelnie kell az Ő akaratára. Bárcsak 
ezt tennénk napról napra! — Salamon így tett, amikor Isterr 
megkérdezte tőle, hogy mit adjon neki. Nem gazdagságot, nem 
egészséget és nem is hosszú életet kért, hanem engedelmes 
szívet. Ki sem mondható, hogy milyen nyugtalan, mennyire 
széttépett, milyen vergődő lesz az életünk, ha szüntelenül ide- 
oda kapkodunk a saját akaratunk és az Isten akarata között,. 
Ellenben nyugodt, békés, erős és boldog lesz az életünk, ha 
naponként szívünkben hordozzuk jelszavunkul: Isten akarata 
életem útmutatója 1

A mi személyes keresztyén életünket az újévben folytono
san fenyegetni fogja a külsőségessé válás veszélye,- Közülünk 
senki sincs ellene bebiztosítva. Azok se, akiknek az a hivatásuk,, 
hogy állandóan Isten igéjét hirdessék és azok se, akik ezt állan
dóan hallgatják. Éppen a lutheránus egyházba, amelynek drága
kincse Istennek a Krisztusban kinyilatkoztatott kegyelméről szóló 
prédikáció, csúszik be igen könnyen az a felettébb kárhozatos 
gondolat: nem az a fontos, hogy mi az Isten parancsaival szem
ben az engedelmességet életünkben egészen pontosan komolyan 
vegyük, hiszen Isten kegyelme elfedezi a mi bűneinket! — 
Isten őrizzen meg bennünket az ilyen „keresztyénség“-től, ame
lyik csakis az evangélium vigasztalásából kíván megélni és an
nak követelését elkerüli. Az ilyen „keresztyénség* miatt káro- 
moltathatik Krisztus neve ezen a világon és az ilyen „luthera- 
nizmus" miatt beszélhetnek halott igazhitűségről, joggal szidal
mazva azt. Igen, az ilyen „keresztyénség“-en a mi tulajdon 
lelkűnknek is el kell pusztulnia, ha nem tudunk belőle kisza
badulni.

Ez az Isten akarata iránti engedelmesség akkor a legne
hezebb, ha Isten életutunkra odahelyezi, vagy éppen állandó 
kísérőnkké teszi a szenvedést. — És milyen könnyen megtör
ténhetik ez velünk ebben az újévben! — Ha pedig majd jön 
a betegség, a veszteség, a szarencsétlenség, szeretteink halála 
vagy a mi halálunk, — vájjon olyannak találtattunk-e, mint 
akik Isten akaratának engedelmeskednek és készséggel magukra 
vállalják azt a szenvedést, amelyet Isten reájuk helyez ? ! Bár
csak erre figyelmeztetne bennünket Isten igéjének útmutatása 
az újév útjának kezdetén 1. . .

Szentigénkkel Isten az egyházi életben is az Ő akarata 
iránti engedelmességre hív bennünket. Ebben kétségtelenül nem 
a mi egyházi járulékunk — adónk és adományunk — a lég-
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fontosabb, bár egészen magától értetődő dolog, hogy a keresz
tyén embernek ebben is hűnek és áldozatkésznek kell lennie. 
A legfontosabb mégis az, hogy élő keresztyének legyünk. 
Nincs ígérete az egyháznak a jövendőre, ha meghal benne az 
élet és egyházunk nem gyakorolhatja környezetünkre a szük
séges vonzóerőt, ha a mi honfitársaink a mi mindennapi éle
tünkben megnyilvánuló magaviseletünkből nem nyerhetik azt 
a benyomást: a lutheránusok élő keresztyének! Ez a legfonto
sabb, inulaszthatatlan szolgálat, amellyel mi Isten akarata szerint 
való engedelmességgel egyházunknak tartozunk.

3. Végül pedig ősi evangéliumunk az újév útjának kezdetén 
utitársat is mutat nekünk. Róla szól ezzel az igével: „nevezék 
az ő nevét Jézusnak!“ — Ezzel elérkeztünk evangéliumunk 
mondanivalójában a Legszebbhez. Igen jellemző, hogy Isten azt 
akarta, hogy a Gyermek ezt a nevet kapja. Erre a névre nem 
gondolt volna sem Szűz Mária, sem az angyalok, sem senki 
más. Hiszen a messiási jövendölések csupa nagyszerű névvel 
voltak tele. „íme, a te Királyod jön tehozzád!“ — így szólt 
Zakariás. „És hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős 
Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!" — 
ezt hirdette Ézsaiás az Eljövendőről. — Micsoda felséges nevek 
ezek 1 Most pedig, amikor Isten karácsonyt ajándékoz, az angyal 
kénytelen Józsefnek álomban Szűz Mária fia számára ezt az 
egészen egyszerű nevet megjelenteni: „Nevezd annak nevét 
Jézusnak", — ami semmi mást nem jelent, mint Szabadító. 
Jézus, ugyanaz a név, mint Józsué. Ismerjük azt a férfit, aki 
egykor lzráelt a Jordánon átvezette és azt a másikat is, aki 
későbben a templomot újra helyreállította. Sőt egy régi kézirat 
azt mondja, hogy annak a Barrabás gyilkosnak, akit az Üdvö
zítővel együtt végeztek ki, ugyancsak Józsué — Jézus volt a 
másik neve. Vájjon nem volt nagyon is jelentéktelen, közönsé
ges ez a név a világ Üdvözítője számára? Isten azonban jól 
tudta, hogy az embereknek mire volt leginkább szükségük. 
Amikor Egyszülött Fiát a dicsőség trónjáról alászállani engedte 
ennek a földi életnek a nyomorúságába, nem olyan nevet adott 
neki erre az útra, hogy annak fenségétől és dicsőségétől a meg
fáradt, nyomorult, veszendő emberek visszariadjanak, hanem 
olyan egyszerű, bizalmas és kegyes nevet, amelyet minden 
tévelygő, minden szenvedő, minden szegény bűnös a szívébe 
fogadhasson. Ilyen név volt Jézus, a Szabadító.

Milyen utitársa lett ez a Jézus az embereknek! Tanítvá
nyaival együtt vándorolt és segített nekik. Találkoztak vele a 
szegények, betegek, az ördögtől megszállottak, — és ő meg
segítette mindnyájukat. Hozzá merészkedtek a bélpoklosok, a 
megvetettek és a nyilvános bűnösök, — és ő megsegítette 
őket. — Jézus segítsége egyre fokozódott. Először barátságosan 
szólt hozzájuk, aztán megelégítette éhségüket, meggyógyította 
-betegségeiket, de mindennél nagyobbat is cselekedett: — meg
bocsátotta bűneiket. Meggyógyította a szívük sebét, nekik aján
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dékozta az Isten békességét. S amikor ellenségei keresztre szö
gezték, akkor vitte végre leghatalmasabb segítségét: szentséges 
vére által kiengesztelte Istent a világgal. így lett az egyszerű 
Jézus név olyan névvé, „amely minden név fölött való, hogy 
a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké 
és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisz
tus az Úr!"

íme, az utitárs, aki ma az újév útjának a kezdetén — 
mellénk is kész odaszegődni. Lehet e ennél nagyobb örömünk?!

Lelkünket megülik a gondok: mi vár reánk az újév isme
retlen útján?! — A régi bűnök, elbukások emléke és új kísér
tések réme összeszorítja a szívünket. És ekkor ideáll Jézus és 
azt mondja: „Én leszek a te utitársad és te énbennem segítőt 
kapsz!" — Ha erre mi azt kérdezzük: „hogyan, mivel akarsz 
rajtam segíteni?", — ő így felel: „Mi nyomja válladat? Add 
ide minben terhedet, kínodat, add ide minden gondodat, amely- 
lyel magadért, tieidért és népedért aggodalmaskodói. Én mind
ebben megsegítlek téged!“ — És nyomban meg is kérdezi: 
„Mi nyomja szívedet?" Mi pedig meggyónjuk bűneinket, meg
váltjuk Neki, mi volt az, ami az ó-évben gondot okozott és 
mi az, amitől most, ez újévbe indulásnál félünk. Ő aztán így 
felel: „Megsegítőd leszek és meg is mondom neked, hogy iga
zában mi is az én segítségem: — megszabadítom népemet bű
neitől!" — A bűn terhénél súlyosabb teher nincsen és Ő ettől 
szabadít meg bennünket. Mennyivel könnyebb lenne a mi egész 
vándorlásunk, mennyivel könnyebb lenne minden mi munkánk, 
szenvedésünk és harcunk ebben az újévben, ha ennek a mi 
legjobb utitársunknak, Jézusnak a kezét mindig erősen fognánk!

*  *
*

Ez az, amit nekünk az ősi evangélium az újév útjának 
kezdetén meg akart mutatni: mérföldkövet, útmutatást és uti- 
társat. És most mondjátok meg ti magatok, hogy ezekkel a 
szavakkal milyen gyarlóan fejeztem csak ki azt, ami ennek a 
mai napnak szent evangéliumában benne van. — Nem sokkal 
többet találtunk ? — Mérföldkő ? — Igaz, de milyen mérföldkő ? 
Olyan, amelyik földi életünk napjainak rövidségére és fontos
ságára figyelmeztetett bennünket. — Útmutatás? — Igaz, de mi
lyen útmutatás ? — Olyan, amelyik egész földi életünk erejének 
és boldogságának, nyugalmának és békességének az útját mu
tatta meg. — Utitárs? — Igen, de milyen utitárs? — Olyan, 
aki segítőnk minden Ínségben, aki Üdvözítőnk életben-halálban 
az örök boldogságra.

Az legyen a mi igazi hálánk, hogy szívünkbe fogadjuk azt, 
amit az ősi evangélium szívünkre helyezett. — Nagy kegyelem 
az, hogy életünkben most újra kezdhetünk, de a legnagyobb az, 
hogy Jézusunkkal lehetünk, Ővele mehetünk — hazafelé! Ámen.

D- Dr. Nagel Gottfrled.
Német eredetiből, „Am Born des Lebens* c. 

 prédikációs-kötetéből fordította: Dr. J. L.)
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Elhívatás és kiválasztás.*)
Újév után való vasárnap.

Mt. 3, 13-17.
Azok között a kérdések között, melyek a keresztyéneket 

foglalkoztatják, különösen egy az, ami mind az értelem, mind 
a szív számára nagy nehézségeket jelent. Ez a kiválasztás kér
dése. Azokat, akik az üdvösséget keresik, hányszor nyugtalaní
totta ez a kérdés, azoknak, akik az igazságot keresik, gondol
kodásuk milyen megfeszítését kívánta meg! S mennyi a kétely 
e tekintetben tanultak és tanulatlanok között egyaránt! Mert az 
elhívatás és kiválasztás kérdésére adott helytelen válasz bénító- 
lag hat a vallásos életre és vagy hiábavaló félelmet, vagy csa
lóka békességet von maga után.

A szentírás erre vonatkozólag azt mondja: sokan vannak 
az elhívottak, de kevesen a kiválasztottak. Ez egy ténynek a 
megállapítása, ami ennek az életnek az egészére vonatkozik. 
Azt jelenti, hogy sok az elvetett mag, de kevés fogan meg s 
ad termést. Sok a lehetőség, de kevés a megvalósulás.

Látjuk ezt a magasabb rendű élet síkjában is. A gondola
toknak milyen sokasága nyüzsög lenn a tudatos és öntudatlan 
határvonalán lelkűnkben, amelyek közül csak kevesen küzdik 
fel magukat a világosságra és formálódnak szavakká, amelyek
kel rendelkezhetünk. Hány kép villan fel, amely nem kapja 
meg a maga festőjét! Hány érzéshullám csendül meg, amely 
nem kapja meg a maga komponálóját! Hány szándék bukkan fel, 
amely mégsem épül bele mint cselekedet és akarat a jellem be!

Az emberi lélek rejtett titokzatos világában, ahol Isten 
hatalma annyi lehetőség csiráját fogantatta meg, mennyi darabja 
pihen egymás mellett az elhasznált, szerencsétlenül járt és el
torzult valóságnak: csökevény és eltorzult gondolatok, sivár 
szívek, nyomorékká torzult jellemek, a kegyelem eltékozolt 
alkolmai, hitre képtelen lelkek! Ha mindezek a lehetőségek 
valóra válhattak volna, mit jelentett volna ez az-emberiség szá
mára! Elhivattak, de nem választattak ki.

1. Az elhívás Isten kegyelmének a műve, amellyel meghívja 
az embert, hogy legyen részese az ő világának és Ígéretének. 
Ez az elhívás egyúttal megmutatja azokat az eszközöket és uta
kat is, amelyek ide. Isten országába vezetnek. Isten a maga 
hívó szavát az által az evangélium által juttatja el hozzánk, 
amely a Krisztusban lett kegyelmét ajánlja fel nekünk. A hívó 
szó tehát hírüladás, annak a hírüladása, hogy egy bizonyos 
helyen és egy bizonyos időben megtalálhatjuk, megkaphatjuk 
azt, amit Isten elkészített az ember számára. Ezért ajánlja fel 
Isten a maga kegyelmét ilyetén szavakkal: „Mindnyájan, akik

*) Rundgren Viktor, a svéd theológia és egyházi élet jellegzetes re
prezentánsa. A dogmatika tanszékéről emelkedett a visbyi püspöki székbe. 
Beszédeit, mint általában a svéd igehirdetést, a gondolati mélység és a torma 
gondos csiszoltsága jellemzi.
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szomjúhoztok, jertek a vizekhez, ti is, akiknek nincs pénzetek, 
jertek, vegyetek és egyetek, jertek, vegyetek pénz nélkül és 
ingyen bort és tejet" (Ezs. 55, 1).

A hívó szó tehát mindenek előtt az egyházba hívó szó. 
Meghívás a keresztyén közösségbe, hogy ott megragadhasson 
bennünket az evangélium, mert úgy van az, hogy a környezet, 
a lelki légkör, azoknak a gondolatai és élményei, akikkel érint
kezem, fölötte nagy jelentőségűek az én belső emberem számára. 
Isten országa a személyiségek országa s az Isten gyermekeivel 
való személyes érintkezés által lesz az ember számára élő ha
talom az evangélium hívó szava. Néhány évvel ezelőtt még nem 
számíthatott valami nagy megértésre ez a megállapítás. Az a 
felfogás uralkodott, hogy az elhívás érzelemvilágunknak bizo
nyos megmozdulása s nincs összefüggésben a bennünket körül
vevő közösségnek az életével. Teljesen megfeledkeztünk akkori
ban arról, hogy egyházunk régi tanítása, az igazi lutheri fel
fogás szerint: az elhívás az egyházba való elhívás.

Ez az evangélium által való elhívatás mindenekelőtt a 
keresztség által lép be az életünkbe. Tehát nem egy prédikáció, 
nem egy keresztyén tannak a kifejtése vetette meg keresztyén 
életünk alapját, hanem az a szövetség, melyet Isten velünk 
létesített. János, amint alapigénkben olvassuk, vízzel keresztelt 
megtérésre. Ez nem ajándék, hanem elkötelezés volt; a mi ke- 
resztségünk azonban elsősorban ajándék: evangélium. Nagyon 
sajnálatos, hogy mi nem látjuk a keresztség nagy jelentőségét. 
Nem látjuk, hogy mennyi vigaszt és erőt adhatna nekünk a 
keresztség ténye. A keresztség jelentőségének a félreismerése 
és észre nem vevése olyan bűn, amelynek a büntetése mind 
nyájunkra ránehezedik. Itt a magyarázata annak, hogy nem 
uralkodik Istenhez való viszonyunkban a vele való szövetségnek 
a bizonyossága. S ezzel együtt jár, hogy nincs meg bennünk 
az Isten kegyelme felől való boldog bizonyosság. Pedig a ke- 
resztségnek kifelé is érvényesülni kellene, bizonyos értelemben 
a bennünket körülvevő világ szeme láttára. Hiszen a keresztség 
ténye Istennel való szövetségünknek látható jegye; éppen azért 
nem volna szabad megtörténnie, hogy megkeresztelt ember 
valamiképpen is Isten ellenségeinek az oldalán találtassák. A 
keresztség támaszunk akar lenni a bűn ellen való harcban, de 
csak akkor lehet az, ha az Istennel való szövetség jelének tekint
jük. A keresztség által gyermekeivé fogad bennünket Isten. 
Eszméljünk erre rá nagy örvendezéssel, de egyúttal gondoljuk 
meg, ezzel olyan nemesi rendbe vétettünk fel, amellyel minden
képen nagy elkötelezettség já r !

Isten hívó szava egyébként sok féle-fajta úton jut el hoz
zánk. Isten harangjai szólnak, mégpedig sokféleképen. Hívnak 
vasárnapra, ünnepre, Istennel való együttlétre. A harangokat 
Isten néha a maga angyalaival húzatja meg s úgy hív bennün
ket országába. Ezek természetesen nem azok a harangok, me
lyek fenn a toronyban függnek és ércnyelvükkel szólnak hoz
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zánk. Mindazonáltal ezeknek a harangoknak a szava is hallható. 
Halkan, komolyan hallatja harangját a halál angyala s figyel 
meztet bennünket az élet rövidségére. Meghúzza harangját az 
élet angyala és hív örvendezésre, örvendetes alkalmakra közös
ségi életünkben s int: munkálkodjál, amíg nappal vagyon. Szól
nak ezek a harangok nyomorúságról; hálaadásra intenek, aggo
dalmakat oszlatnak. S ezeknek a harangoknak a szava beleolvad 
az ércharangok szavába és arra int, hogy serénykedjünk, amíg 
tart a kegyelem ideje.

2. Az elhívás akkor lesz kiválasztássá, ha elkövetkezik a 
Lélekkel és tűzzel való keresztség. A keresztyén vallásnak sa
játsága, hogy a személyiségnek ki kell bontakoznia. Erre a 
kibontakozásra utal Jézus, amikor azt mondja, hogy minden 
áldozatnak tűzzel kell megsózatnia. Aki igazán Isten embere 
akar lenni, annak alá kell merülnie a tűz keresztségébe. Ez 
sokféleképen történhetik. Lehet az erőnek felülről jövő próbája. 
Lehet a próféták és mártírok elragadtatásához hasonló, ami nem 
nyugszik addig, amíg tűznek a lángjával nem ég a lélekben. 
Bekövetkezhetik az élet küzdelmeinek, nyomorúságainak és 
bonyodalmainak közepette. Részesülhetünk ebben a keresztség- 
ben a kereszt iskolájában. Vezettethetünk a kisértések izzó lég
körébe. Az a szent tűz, amely végbeviszi ezt a keresztséget, 
ott ég Isten láthatatlan gyülekezetének az oltárán. Onnan át kell 
csapniok a lángoknak mindazokra, akiknek meg kell jelöltetniök 
a Krisztus bélyegével, hogy Krisztus akarata és példája szerint 
állhassanak Isten előtt és állhassanak e világban.

Az elhívás kiválasztássá lesz, ha megrostáltatunk a szen
vedés éjszakájában. Ez a megrostáltatás hozzátartozik Isten 
országának alaptörvényeihez: „Simon! Simon!" Imé a Sátán 
kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát; de én imád
koztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited." (Luk. 22, 
31—32). S közeledik felénk a szórólapát; A szérűn levő gabo
nának meg kell rostáltatnia. Ha erről van szó, rendszerint arra 
gondolunk, hogy az egyháznak egykor majd meg kell tisztíttatnia 
azoktól a tagjaitól, akik nem alkalmasok Isten országa számár?. 
Egy bizonyos értelemben helyes. Azonban arra is gondolnunk 
kell, hogy ennek a megrostáltatásnak be kell következnie minden 
egyes emberi lélekben. Meg kell értenünk, hogy tanításainkból 
és nézeteinkből, célkitűzéseinkből és munkáinkból mindannak ki 
kell rostáltatnia a szórólapáttal, aminek nincs értéke az örökké
valóság számára.

3. Csodálatos és nehezen érthető, hogy az ember sorsa 
olyan különféleképen alakul. Azt még megértjük, hogy akire 
valami örökletes terheltség nehezedik, vagy aki kedvezőtlen 
erkölcsi és vallási körülmények között nevelkedik fel, annak 
több nehézségen kell átküzdenie magát Istenhez való viszonyá
ban, mint annak, aki Isten félő családi környezetben nő fel. De 
hogy van az, hogy sokszor két ugyanolyan külső és belső elő
feltételek közepeit felnövekedett testvér élete olyan különféle-
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képen alakul? Hogyan értsük meg azt, hogy az egyik megszen
telt személyiséggé lesz, míg a másik erkölcsi és vallási posványba 
merül. Az egyik Isten országáért munkálkodó apostoli fiú lesz, 
s szívében békességgel, az örökkévalóság reménységével hal 
meg, míg a másik gúnyolódó, hitetlen lesz, aki ajakán átokkal 
zárja le halálos ágyán elhibázott életét ? Olyan rejtély ez, amit 
nem tudunk megoldani. Amit megérthetünk belőle, az kettő. 
Az első az, hogy Isten nem hagy elveszni soha embert, aki 
megmenthető. Hiszen ő azt akarja, hogy minden ember meg
térjen és eljusson az igazság megismerésére. Nem akarja a 
bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ezért juttatja el 
olyan sokszor és sokféleképen az emberhez a maga hívó szavát, 
mely előfeltétele annak, hogy a lelkiélet az emberben kibonta
kozzék. A másik, amit hasonlóképen tudhatunk, az, hogy az 
örökkévalóság szempontjából is döntő jelentősége van annak, 
hogy megragadjuk és megtartsuk a magunk elhivatottságát és 
kiválasztottságát. Ez úgy történik, ha megtartjuk azt, amit kap
tunk. Tartsuk meg lelkiismeretünk érzékenységét, vágyakozá
sunkat Isten szeretete és bűnbocsátó kegyelme után, az örök 
élet és az Istennel való közösség vágyát! Isten igéje teljes 
bizonyossá tesz bennünket a felől, hogy Isten ösmer bennünket 
mindenestül, hogy számot vet mindennel s hogy sohase mondja 
ki indokolatlanul Ítéletét. Az ember megváltása, örök üdvössége 
nem jelentheti azonban azt, hogy az olyan ember, akinek a 
szíve teljességgel a gonosz felé fordul, minden további nélkül 
eljusson az örök világosság országába. Nem! Valósággal meg 
kellene változnia az ilyen ember gondolkodásának, hajlamainak, 
egész lényének át kellene formálódnia s akármilyen különbözők 
is itt ebben a világban az emberek külső életkörülményei, 
akármilyen kevés világosság és lelki irányítás jut is osztályré
szül egyik-másik embernek, akármilyen sötét tájakon vezet is 
át életútja s akármilyen gonosz hajlandóságok terhelik i s : senki 
sem vész el, aki teljes komolysággal elfogadja Isten elhívását. 
Sokan vannak, akik ebből az egész előttünk elvonult gondolat
sorból lelki könnyelműségre való biztatást olvasnak ki s a fele
lősség tudatát elhallgattatva egyre csak azt hajtogatják: Isten 
nem vethet el engem. Viszont lehetnek sokan, talán közietek is 
kedves hallgatóim, akik így gondolkodnak: engem bizonnyal 
elvetett az Isten. Az ilyenek így szólnak: mennyit fáradoztam, 
hányféleképen próbálkoztam, hogy más emberré legyek, de a 
természetem csak nem akar megváltozni. Talán már eljátszottam 
Isten kegyelmét. Oh én nyomorult ember, ki szabadít meg e 
halálnak testéből ? 1 Lehetséges az is, hogy ebben a reménytelen 
vergődésben még az öngyilkosság gondolata is felbukkan ben
ned és belevágja karmait a szívedbe. Testvérem, épen te vagy 
az, aki hasznát veheted, akinek hasznát kell vennie a mi kivá
lasztottságunkról szóló evangéliumnak. A kiválasztottság gondo
lata tulajdonképen nem egyéb, mint Isten ingyen kegyelmét 
felajánló evangélium s ez az evangélium felrázhatja és meg
újíthatja a gyötrődő és elsanyart embert. Hiszen ez az evangé-
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liutn azt hirdeti, hogy Isten magáévá tette az ember ügyét s 
hogy a kiválasztás ténye éppen abban lesz nyilvánvalóvá, hogy 
valaki legalább is annyit kapott az istengyermekség leikéből, 
hogy már semmiképen sem tud meglenni Isten nélkül. Ámen*

Rundgren Viktor.
(Fordította : P.)

Epiphania.*)
Máté evang. 6, 10a*

Isten országa! Nem figyelünk fel önként, mihelyt ezt a 
szót halljuk ? ! — Mi ismerünk emberi, e világból való országo
kat és tudjuk, hogy milyen nagy hatalom rejtőzhetik bennük* 
A világháborúban is láthattuk, hogy milyen hatalma van ezek
nek a földi birodalmaknak. Mint tudták mozgósítani ezek a földi 
országok az emberek millióit, hogy mindenüket, az életüket is 
kockára tegyék és a tudomány, technika minden vívmányát 
szolgálatba állítsák, csakhogy győzhessenek! És manapság is 
éppen úgy cselekesznek. Pedig valójában milyenek is ezek a 
földi országok?! A hatalmukban bíznak és ugyanakkor — újból 
és újból — meg kell tapasztalniok tehetetlenségüket. Kifelé ra
gyognak, valójában pedig nem egyszer úgy tele vannak nyo
morúsággal, hazugsággal, hogy irtózat fogja el azt, aki csak 
valamennyire is közelebbről mélyen az életükbe tekinthet. Min
denek előtt pedig ezek a földi országok csak múlandó nagysá
gok. Ma virágoznak, holnap hervadnak, holnapután pedig el
pusztulnak.

Figyeljetek azonban ide, mai szentigénkre: „Jöjjön el a 
te országod!* — Milyen csodálatos csengése van ennek a szó
nak: Isten országa! Ennek a világnak az országai között egy 
ország, amelyet nem emberek alapítottak, hanem az Isten, — 
és amelyet nem emberek kormányoznak, hanem az Isten. Ezt 
az országot az örökkévaló Isten attól a naptól kezdve építi, 
amelyen a világot teremtette és akkor fogja Ő ezt az ország
építést befejezni, amikor ennek az egész világnak bealkonyodik* 
A legcsodálatosabb azonban ez : Isten bennünket, parányi, nyo- 
rnorúlt. bűnös embereket hív, hogy mi az Ő országának építé
sénél dolgozzunk.

Most, amikor Epiphania-ünnepét ünnepeljük, az egyház 
tekintete előtt újra felragyog az Úr dicsősége, mint ahogyan 
megjelent egykor a napkeleti bölcseknek — az első pogányok- 
nak —, akik Krisztushoz jöttek. S ez a tény évről évre a leg
határozottabban figyelmeztet bennünket arra, hogy meg ne 
feledkezzünk missziós kötelezettségünkről, amellyel a szegény 
pogányokkal szemben tartozunk. Ugyanezt köti lelkünkre szent

*) D. Dr. Nagel Gottfried, a boroszlói főkonzisztórium elnöke, a po
roszországi ág. hitv. evang. (luth.) egyháztartomány theol. szemináriumában 
a gyak. theol. professzora.
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komolysággal mai szentigénk is, — a Miatyánk második kérése, 
amelyet mindennap imádkozunk:

Jöjjön el a te országod!
Ez Isten akarata.
Ez legyen a mi akaratunk.
Ez legyen a mi imádságunk.

1. Azzal, hogy az Üdvözítő tanítványainak meghagyta, 
hogy így imádkozzanak: „Jöjjön el a te országod!" — egészen 
világosan kifejezte: Isten akarata az, hogy az Ő országa eljöj
jön. — Mit jelent ez? — Egészen egyszerűen kifejezve, azt 
mondhatjuk: Isten azt akarja, hogy ezen a földön Ő legyen a 
Király és hogy az emberek egészen Neki szolgáljanak. Ahol ez 
megvalósul, ott van az Isten országa, ott jön el Isten országa. 
Már az ótestamentumban előkészítette ezt az Isten. Amikor 
Keresztelő János fellépett, már így szólhatott: „Elközelített az 
Isten országa!" — Amikor pedig az Úr Jézus megkezdte mű
ködését, akkor Őbenne megjelent Isten országa ezen a földön. 
Jézus vissza akarta hozni a világot Isten királyi uralma alá és 
egészen Atyja szolgálatában élt. Jézus azért toborzott alattvaló
kat, hogy így Isten országát kiterjessze a földön. Nem a kard 
erejével hódította meg őket, hanem Igéjének a hatalmával. Alatt
valóinak, tanítványainak ismertető jele az engedelmesség volt: 
„Ha megmaradtok az én beszédeimben, bizony az én tanítvá
nyaim vagytok !“ — Nem elégedett meg azzal, hogy egynéhány 
embert meghódítson. Mikor Pilátus előtt állott, országáról szólt, 
amely itt van ezen a földön, jóllehet nem ebből a világból való ! 
Szolgáiról is szólt. Feltámadása után pedig határozott parancsot 
adott nekik birodalmának kiterjesztésére: „Menjetek e széles 
világra és tegyetek tanítványaimmá minden népet!“

íme, itt egészen nyilvánvalóan láthatjuk az Isten akaratát: 
országának el kell jönnie, még pedig minden néphez és ez ott 
történik meg, ahol az emberek Jézus tanítványaivá lesznek. Aki 
Jézusnak ezt a missziós parancsát hallotta és maga még távol 
állott Isten országától, bizonyára csodálkozva kérdezhette: ho
gyan, ezzel a néhány szegény halásszal és vámszedővel akarja 
Jézus e világot meghódítani és Isten országát itt, a földön épí
teni?! — Jézus igéjében azonban Isten akarata szólt és amikor 
eljött az első pünkösd, háromezer embert hódított meg Isten 
országának. És ez a szám egyre növekedett. A tanítványok 
aztán sírba hanyatlottak és Isten országa mégse roppant össze. 
Akkor már száz meg száz keresztyén gyülekezetben — ott a 
földközi tenger környékén — diadalmasan lobogott Isten orszá
gának a zászlója. A római birodalom felfigyelt, sőt aggódni 
kezdett. A világbirodalom üldözte az Isten országát. Krisztus 
követőit börtönbe vetették, máglyán megégették, vadállatokkal 
széttépették, de Isten országa meg nem dőlt. Sőt megnövekedve 
és megerősödve került ki a börtönökből, a máglyákról. A misz- 
sziónak addig nem is gondolt virágkora következett be. Mindenki 
misszionáriussá lett: férfiak és nők, katonák és kereskedők.
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rabszolgák és szabadok. Végre is, háromszázéves küzdelem után 
a világbirodalomnak meg kellett hódolnia az Isten országa előtt 
és elismerte a keresztyénséget államvallásnak. Az egyházban 
volt Isten országa.

Az egyház aztán lassankint hatalmassá lett és a világ előtt 
tekintélyre tett szert, — de ezzel éppen nem növekedett meg 
benne az Isten országa. És Isten missziós akarata még így se 
hanyatlott el. Isten még akkor is, amikor a helyzet odáig fajult, 
hogy az elvilágiasodott egyház Isten országát, Isten királyi ural
mát elnyomta és megnyomorította a középkorban, módot talált 
arra, hogy tanítványokat nyerjen és országát ép ítse ... És mint 
tört elő Isten országa újra diadalmasan a lutheri reformációban ! 
Mint állotta ki aztán a harmincéves háború és a racionalizmus 
borzalmait, úgyhogy a misszió ügye újra felvirulhatott. — A 
misszió Isten akarata! Ő akarja, hogy országa eljöjjön, hogy O 
király legyen a föld minden népén és hogy az emberek Jézus 
tanítványaivá legyenek. Istennek ilyen megdönthetetlen, világos 
akarata előtt teljesen el kell némulnia minden ellenmondásnak, 
amely a missziót feleslegesnek állítja.

2. Ha pedig Isten akarata az, amire az Úr imádkozni tanít: 
„Jöjjön el a te országod!* — akkor ebből következik, hogy 
ennek a mi akaratunkká is kell lennie.

Valahányszor a kezem összekulcsolom és a második kérést 
áhítatosan imádkozom, mindig megragad a gondolat: Bárcsak 
énhozzám is eljönne az Isten országa! — Ne vesse közbe senki: 
de kérem, én megkereszteltettem, tehát én Isten országában 
vagyok! Kétségtelenül igaz, hogy a szent keresztség egyszer 
mindnyájunkat Isten országába helyezett; de most az a kérdés, 
vájjon még most is benne vagyunk e ? ! — Nem gondoljuk meg, 
hogy milyen sok úgynevezett keresztyén, jóllehet valamennyiük 
megkereszteltetett, — felnőtt korában milyen könnyen hátat 
fordít — mint a tékozló fiú — az Isten atyai házának és ezzel 
elhagyja Isten országát?! — És ha azt akarnád mondani: én 
azonban mégis csak eljárok templomba és élek az Úrvacsora 
szentségével, tehát minden bizonnyal Isten országához tartozom ! 
— vigyázz, meg ne csald magadat! Templomba-járás és az 
Úrvacsora szentségével való élés még nem csalhatatlan bizony
sága annak, hogy te valóban Isten országához tartozol. Nem 
hallottuk az előbb is szentigénk alapján, hogy Isten országa 
csakis ott van, ahol Isten királyi uralma megvalósul, ahol az 
ember Neki valóban meghódol, tanítványává lesz? Ezt te el
mondhatod magadról ? !

Csak ki ne kerüljük ezt a komoly kérdést! Aki ezt a kér
dést önmagának fel nem teszi, annak a misszió munkájában 
való részvétele egyenesen ítéletté válik, mert azzal áltatja ma
gát: ha valamit a misszió ügyéért áldozom, és ezzel Isten or
szágát „építem*, akkor ebből magától értetődve következik, 
hogy én személyesen Isten országának tagja vagyok. — Igaz, 
hogy ennek így kellene lennie, de sajnos, egyáltalán nincsen
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így I — Ha önmagadba tekintesz és meglátod tulajdon életedben, 
hogy mi minden inkább uralkodik benned Isten helyett, könyö
rögve kérd az élő Isten segítségét őszinte bűnbánattal, hogy 
hozzá térhess és egyetlen Királyodnak, Krisztusnak élhess, min
denedet Őneki szentelhesd.

Ha majd életedben, számodra egészen személyesen a te 
akaratoddá lett az ige: „Jöjjön el a te országod!" — csak ak
kor lehet és lesz másokra való vonatkozásban is a te akaratoddá 
Isten szent akarata, hogy az Ő országa általad is eljöhessen 
hozzájuk. — Van olyan keresztyén ség, amelyik hálásan meg
nyugszik ebben a tudatban: megtaláltam üdvömet, — de ez a 
magatartás a mi keresztyénségünknek csak az egyik oldala 
lehet. A másik oldalon minden egészséges keresztyén életnek 
tudatában kell lennie missziós hivatásának, másokért való fele
lősségének. Ez elsősorban közvetlen, itthoni környezetünkre 
vonatkozik; a szülőket gyermekeikkel, a gyermekeket szüleikkel, 
a testvéreket testvéreikkel, egy-egy háznak a népét szomszéda
ikkal szemben kötelezi. Ha Isten az utolsó ítéletkor megkérdez 
bennünket: azok közül, akik a földön körülötted éltek, kit ve
zettél az én országomba? — vájjon mit fogunk felelni?! — 
Hány embertársad nyerhette életedből azt a benyomást: íme, 
ez itt egy ember, aki más, mint a többiek, — az ő életét nem 
az önzés és nem a mulandók kergetése mozgatta, hanem az 
Isten és az Ő országa ? !

Misszióra kötelezettségünk azonban igazában azokkal szem
ben áll meg, akik még egyáltalán nem hallottak az igaz Isten 
országáról és akik még egészen e világ sötét hatalmasságainak 
az uralma alatt vergődnek. — Egyszerűen lehetetlen állapot az, 
hogy mi naponként imádkozzuk: „Jöjjön el a te országod!" — 
és személyesen rá se gondolunk, hogy a pogányok térítésében 
szent buzgósággal közreműködjünk. Ha pedig tudjuk Isten igé
jéből : „nincsen senkiben másban idvesség, mert nem is adatott 
emberek között ég alatt más név, mely által kellene nékünk 
megtartatnunk", — egyedül Krisztusban, minden nép Üdvözítő
jében, — akkor a misszió munkáján való közreműködésünk 
elhanyagolása egyenesen olyan lelketlen kegyetlenség, mint azé 
a papé és levitáé, akik azzal a rablógyilkosok kezébe került 
nyomorult emberrel nem törődtek. Ha valóban Jézusnak, a mi 
Üdvözítőnknek köszönhetjük szívünk békességét és igazi boldog
ságát, akkor megbocsáthatatlan hálátlanság részünkről, ha nem 
tesszük meg azt, amire képesek vagyunk, — hogy a pogányo- 
kat is elsegítsük ehhez a boldogsághoz, ehhez a békességhez. 
— Vedd fel azért ma újra boldog hálaadásként, erős akarattal 
a misszió ügyének szolgálatát a te életedbe!

3. Hogy pedig valahogyan azt ne gondoljuk, mintha mi 
volnánk azok, akik Isten országát építjük, figyeljünk most még 
arra is, hogy az Üdvözítő azt, amit az Ő országával kapcsolat
ban nekünk mond, számunkra imádság formájába öltöztette: 
„Ti azért így imádkozzatok: . . .  Jöjjön el a te országod!"
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Igen könnyen és igen gyakran jutunk mi abba a veszély
be. hogy azt gondoljuk: a mi adományunk a misszió ereje. Ez 
azonban nemcsak bolondság, hanem még ennél is rosszabb: — 
bálványimádás. Az ilyen felfogás éppen a mammont teszi úrrá 
Isten országában. Ne feledjük: Isten építi az Ő országát! Köz
ben kegyelemből hajol le íiozzánk és a mi szegényes adomá
nyainkat is az ő szolgálatába fogadja. — De mit is mondunk: 
a mi adományunk, a mi pénzünk? I — Minden az övé. Mindent 
Ő ad nekünk sáfárságra, még pedig csak rövid időre. Hamaro
san hangzik a hívó szó: „Adj számot a te sáfárságodról, mert 
nem lehetsz tovább sáfár!" — Aki azért igazi missziós munkát 
akar végezni, az ne csak a pénzt adja szívesen oda, hanem 
mindenek előtt legyen hűséges és kitartó az imádságban: „Jöj
jön el a te országod!"

Ha így imádkozunk, akkor erős, boldog bizonyossággal 
könyöröghetünk meghallgatásért. Igaz ugyan, hogy Isten orszá
gának és teljességre jutásának nincs szüksége a mi imádsá
gunkra. Isten akkor is véghez viszi a tervét, ha minden ember 
ellene dolgoznék. Ezért tanít bennünket Lutherünk a Kis Káté
ban így imádkozni: „Isten országa eljön ugyan önmagától, a 
mi kérésünk nélkül is, de — így folytatja — mi ebben az imád
ságban azt kérjük, hogy mihozzánk is eljöjjön." — Azért van 
tehát szükség csak a mi imádságunkra, hogy Isten országa mi
hozzánk eljöjjön és általunk is terjedjen. Nem elég ez vigaszta
lásul és biztatásul?! — Éppen akkor, ha igazán komoly gondot 
okoz nekünk az a kérdés: vájjon valóban bejutunk-e még Isten 
országába, — lesz nagy vigasztalásunkra, ha a Káté útmutatása 
nyomán így könyöröghetünk: „Istenem, jól tudom, hogy te azt 
akarod, hogy országodba jussak, — segíts be tehát kegyelmed
ből!" — Az ilyen áhítatos imádságtól Isten nem tagadja meg 
a meghallgatást.

Nem kevésbbé szükséges imádkoznunk az odakünn szol
gáló misszionáriusokért, akik nehéz munkájukban nagyon is 
rászorulnak a hívek könyörgésére. És imádkozzunk a leendő 
keresztyénekért is, akik már a keresztség szentségére előkészítő 
oktatásban állanak, azután a pogányokért, akiket még ezután 
kell megnyerniök a misszionáriusoknak. Ne feledkezzünk meg 
könyörgésünkben azokról sem, akik az egyház megbízásából 
itthon, a missziós-szemináriumban és szerte a gyülekezetekben 
irányítják ezt az Úrnak tetsző szent munkát.

Miközben pedig igaz szívből így imádkozunk: „Jöjjön el 
a te országod!" — ebből az imádságból megmérhetetlen öröm 
árad szét. Ez az öröm az Isten országa teljességre jutásának az 
öröme. Itt mi a rész-szerint-valók országában élünk. A misszió 
ügyében végzett minden munkánk is szemmel láthatóan mutatja 
ezt a rész-szerint-valóságot. Annál inkább hálásak vagyunk az
ért, hogy tudhatjuk: egykor eljön majd az Isten országának 
dicsőséges teljességre jutása, amikor beköszönt az örökkévalóság 
Epiphania-ünnepe. Akkor minden nép, minden ember előtt nyíl-
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vánvalóvá lesz Krisztus mint Király, — és hogy ezért mi most 
imádkozhatunk. — ez a mi szívünk kimondhatatlan öröme.

„Jöjjön el a te országod!“ — a mi mennyei Királyunknak 
erről az akaratáról tett most nekünk bizonyságot újra Epiphania 
ünnepe. Bárcsak megújult, szent buzgalommal láthatnánk mun- 
káhpz, hogy teljesítsük mennyei Királyunk akaratát! — Adja 
az Úr Isten kegyelmét, hogy egész életünkben híven engedel
meskedhessünk a mi mennyei Királyunk missziós akaratának, 
amely bennünket mindnyájunkat munkára és imádkozásra h ív : 
„Jöjjön el a te országod!" Ámen.

Dr. Nagel Gottfried.
(Német eredetiből, „Am Bora des Lebens* c. 
prédikációs-kötetéből fordította: Dr. J. L )

Ma!
Vizkereszt u. I. vas.

Lukács 4, 14—22.
Fényes örömsugárként ragyog korunk és életünk sötétjébe 

Jézus igéje: „Ma teljesedett be ez az írás a ti hallástokra!" 
Ma, oh, mily dicső, boldogító ez a ma!

Van e nekünk embereknek igazi mánk, amely lelkűnknek 
otthont nyújtana, olyan mánk, amelyben megnyugodhatnánk és 
vidáman énekelhetnénk? Napjaink mily sok emberének nincs 
m ája! Csak tegnapjuk van : tegnap, régen, akkor az élet még 
gazdag és bőséges volt; tegnap még volt munkánk és örömünk; 
tegnap még nem lépett házamba a halál, tegnap még dalolni és 
nevetni tudtam. Mivel a tegnapot nem tudták elfelejteni, azért 
olyan üres, szegény, szürke számukra a ma. Avagy vannak 
köztünk olyanok, akiknek jelenére a tegnap titkos, nehéz bűne 
vet árnyat. Ők nem lettek szabadokká a ma számára, mert 
lelkiismeretükön folt van, nem léphetnek tovább, mert a tegnap 
ki nem engesztelt, meg nem bocsátott bűne megbénítja lelkűket 
és testüket. A tegnap felemészti a mát.

Másoknak azért nincs májuk, mert minden gondolatukkal, 
reménységükkel a jövőben élnek. Hogyan örülhetnének a má
nak — a munkanélküliek? Az üres, sivár jelen eltompulttá és 
fáradttá tesz. De holnap, vagy holnapután, valamelyik „holna
pon" el kell jönnie a megkönnyebbülésnek: hazánk ellenségei 
észre kell, hogy térjenek, a világnak rendbe kell jönnie, újból 
lesz munka; akkor fellélegzünk és vidámak leszünk, — holnap, 
vagy holnapután, de ma még nem!

A „holnap"-ba vetett reménység mellett sokakban a hol
naptól való félelem tanyázik. Valóban bekövetkezik-e a meg
könnyebbülés, vagy még nagyobb lesz a szükség? Lesz-e mit 
ennünk, vagy a kétségbeesés tör majd hazánkra ? A jövőtől való 
félelem sötét árnyként borul a mára s elrabolja azt az embe
rektől. Csak a könnyelműek mondhatják mégis: ma ma van!
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Testvéreim, hogy nincsen mánk, az nem csak azokra vo
natkozik, akiknél ez nagyon is szembetűnő, hanem mindnyájunk
ról áll ez; sőt nem csak a ma élő emberekről, hanem, ha mé
lyebbre tekintünk, minden idők minden emberéről. Minden ember 
jelenére ránehezedik a tegnap és a holnap sötét árnya, sokszor 
csak titokban, rejtetten — az emberek maguk sem tudnak 
róla —, olykor azonban keservesen tapasztaljuk, kétségbeeset
ten ismerjük fel ezt.

Misszionáriusok s a népek ismerői mondják, hogy sok nép 
közt most is él még a h it: valamikor más volt a viszony Isten 
és az emberek között, hajdan a nagy Isten közel volt az em
berekhez, ismerték őt s közösségben éltek vele. Az elvesztett 
paradicsom emléke csöndes, titkos bánkódásként él az emberi 
ségben. Amiről a Biblia tanúskodik, annak igazságát mindnyájan 
mélyen érezzük: valamikor mások voltunk, akkor még nem 
menekültünk az Úr Isten szeme elől, mint Ádám, akkor még 
megvolt az ártatlanság, még nem szakadtunk el tőle; volt idő, 
amikor még nem élt Kain, nem volt teslvérgyilkosság — vala
mikor — nem tudjuk: hol és mikor és hogyan, csak azt tudjuk, 
hogy így volt. Ennek az állapotnak utóizét érezzük még gyer
mekéveinkben és látunk valamit a ragyogásából gyermekeink 
arcán, — míg férfikorunkban minduntalan elfog a keserű hon
vágy : „Oh vajha olyan volnék, mint a hajdani hónapokban 
(ifjúságomban), amikor Isten őrzött engem!" Jób 29, 2). Az el
vesztett paradicsom, az ős-bűn, az összetört ártatlanság, az el
játszott istenközelség miatti fájdalom titokban velünk kél minden 
reggel, akár tudunk róla, akár nem; ez az, ami nem engedi, 
hogy a paradicsomi tegnapra való emlékezés közben örülni 
tudjunk a mának.

A mát elrabló tegnaphoz társul a holnap. Nem úgy van-e, 
hogy amint tudásunk kifejlett, mindnyájan a holnaptól való tit
kos rettegésben élünk, nemcsak olyan gonosz időben, mint a 
mostani, hanem jó napokban is?  Valamelyik „holnap" halálunk 
napja lesz. És mivel ez a „holnap" rettegéssel tölt el, azért 
félünk minden „holnapitól. Miért fogja el esténként, ha a sötét 
éjszaka közeledik, az életöröm közepette is, lelkünket oly gyak
ran a bánat? Mert tudjuk: jön az éjszaka, amikor senki sem 
munkálkodhatik, nem szerethet, nem örülhet, nem nevethet. Jön 
az éjszaka, holnap, vagy holnapután, jön a halál, egy napon a 
népek halála is — hát van-e akkor értelme a mi munkánknak,, 
amit most olyan fontosnak látunk, amikor az, ami földből van, 
földdé lesz, a hamu hamuvá, a por porrá, — mert jön a haláig 
az éjszaka, a megsemmisülés! Mi lesz holnap, holnapután, 
mindabból, amit szerettünk és alkottunk?

Minden fölött ott áll a halál. És mert ezt tudjuk, azért 
nincs soha igazi és teljes mánk. A mai napnak belesülyedése 
az éjszakába jele és példázata annak, hogy minden napunk 
ekként sülyed bele a nagy éjszakába. És mégis úgy érezzük r 
igazi élet csak ott lehet, ahol van „ma", olyan „ma", ami ott
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hont, hazát jelent. Akinek nincs mája, annak meg kell halnia, 
az már életében is csak haldokló. Okát is tudjuk ennek a mi sor
sunknak, hogy ma-nélküli emberek vagyunk: Istennek haragja 
ez, aki elveszi tőlünk a mát, mert elszakadtunk tőle, harcba 
szállottunk vele. Ez a mi életünk: örökös honvágy a tegnap 
után, mindig a bűnnel terhelt tegnap árnyékában lenni, mindig 
reménykedve és félelemmel a jövő felé fordulni — soha sincsen 
igazi mánk!

*

De ime, most jön Jézus Krisztus. Amint egykor ott állott 
a názáreti zsinagógában és mindenek szemei reá tekintettek, 
úgy áll ma is miközöttünk, amikor igéje hirdettetik, és mind
nyájunk tekintete gondterhelten és kérdően irányul reá: mit 
jelent ő nekünk, ma nélküli embereknek?

Jézus Krisztus megjelenik Izráel népe között. Izráelnek 
valamikor minden néppel szemben, velünk szemben is egy nagy 
kiváltsága volt: Isten nagyszerű Ígéreteivel biztos és dicsőséges 
holnapot kínált neki. De Jézus még sokkal többet hoz neki: a 
bizonyos, mert Isten hűsége által bizonyossá tett, de ki tudja, 
mily messzi holnapot közvetlen, királyi má-vá teszi. Az üdvös
ség ideje, amit Isten a próféta által megígért, amikor az ő szol
gája a szegényeknek, elnyomottaknak, megalázottaknak az öröm
hírt hozza, minden bűnösnek megbocsátást, minden fogolynak 
szabadulást hirdet, ez ma valósággá lett. Mert ma ott áll Jézus 
Názáretben és teljes isteni hatalommal bejelenti Izráelnek Isten 
kegyelmének esztendejét, amely, ime, valósággal itt van, a mai 
nappal felvirradt. „Ma teljesedett be ez az írás (Ésaiás 61, 1. 2.) 
a ti hallástokra."

„Ma!“ Názáret nagy napja régen elmúlt. A nemzedék, 
melyhez Jézus szava szólt, régen a sírba hanyatlott. De az a 
„ma“, amit hirdetett, nem. Ez a „ma“ nem veszett bele a múlt 
ködébe, olyan eleven valóság ez, mint Ő maga. Feltámadása, 
Istennél való élete Jézus elmúlt földi életének napjait minden 
nemzedék számára szüntelenül jelenvalóvá teszi. Ahol az ő kö
vetei, ahol az ő evangéliuma által hírt hallunk arról a nagy 
názáreti óráról, ott ez az óra megelevenedik, ott Jézus szava r 
„Ma teljesedett be. . . “ közvetlen jelenné lesz mindazok számára, 
akik ezt az üzenetet hallják. Ez a „ma“ mindnyájunkhoz jön, 
mindnyájunkhoz szól, itt, ebben a mi jelenünkben.

Most hát minden azon fordul meg, hogy mi Jézus puszta 
szavára elfogadjuk és elhiggyük, hogy igazat mond, amikor ezt 
a királyi mát hirdeti! Aki bízik benne mindazért, amit tőle lá
tunk és hallunk, keresztjéért és feltámadásáért, — aki hittel rá 
meri bízni magát az ő „má“-t hirdető igéjére, az csakugyan 
meg is kapja élete számára ezt a mát. Mi ma-nélküli emberek 
vagyunk, de Krisztus megajándékoz minket az igazi mával.

Miféle hatalmak azok, amelyek megfosztanak minket a má
tól? A tegnap és a holnap. Jézus azonban megszabadít tegna
punktól, megszabadít annak bűnös terhétől — minden adósság
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eltörlését hozza, úgyhogy szabadokká leszünk az újrakezdésre; 
és egyúttal visszaadja nekünk a tegnap elvesztett dicsőségét. 
Ahol Krisztus jelen van, ott újból megnyílik a szépséges para
dicsom kapuja, eltávozik onnan az őrző kérub. Krisztusnak 
teljes hatalma van arra, hogy ha halálunkban reábizzuk magun
kat, magával vigyen minket: „Még ma velem leszel a paradi
csomban!*

Hát a fenyegető holnap? A halál és minden munka és 
érték pusztulása? Krisztus a Feltámadott! Tudjuk, hogy a mi 
életünk őbenne biztos, — biztos helyen van vele együtt: Isten 
örök karjaiban. Életünk alkonysugara, a benne való hitben az 
örökkévalóság hajnalpirjává változik. Ő az, aki Istennek minden 
ígéretét valóra váltja, minden igaz sóhajtást, várakozást és mun
kásságot célhoz juttat, mert általa jön Isten országa. így a mi 
munkálkodásunk és szeretetünk nem lesz hiábavaló értelmetlen
ség martalékává, hanem Istennél van biztosítva.

Mi éveinket úgy töltjük, mint valami hiábavaló fecsegést 
és így van ez, emberileg tekintve, még a keresztyén életben is. 
De Krisztus jelenléte összefogja a mi tovasiető éveinket, áthatja 
őket az „Úr kegyelmi esztendejének* jelenvalóságával. Ennek 
az esztendőnek soha sincs vége. Ebben a birodalomban a nap 
sohasem nyugszik le. A hitben mi, a halál gyermekei, ma-nél
küli emberek, az isteni „ma* talajára léphetünk — egyetlen kis 
lépés az egész. Hadd hirdessem mindnyájatoknak s kiki hadd 
mondja meg a másiknak: bűnös állapotodban, betegségedben, 
munkanélküliségedben, munkád bármily kicsiségében, napjaid 
emberi szegényességében és jelentéktelenségében, életed jobb 
tegnapja utáni honvágyadban, vágyakozó jövőbenézésedben — 
mindebben mégis egy gazdag, boldog mában állasz: ma kegyel
mébe fogad téged az Isten. Ma szeretett gyermekének nevez 
téged. Ma újból felhozza rád irgalmasságának napját. Ma be 
akar térni hozzád Krisztus, hogy megtörje számodra a kenyeret. 
Ma szolgálatába állít téged, akár dolgozhatsz, akár szenvedned, 
vagy türelmesen várakoznod kell — ma, és ezt a mát nem fenye
geti már a holnap, mert ez a ma holnap is adva van számodra.

Igaz, hogy még a várakozás állapotában maradunk. Mert 
a halál még előttünk van és sok teher nehezedik még ránk, 
gyarlóságunk és gyöngeségünk átka még mindig fogva tart. Még 
várunk és így sóhajtunk: „Még nem lett nyilvánvalóvá, hogy 
mivé kell lennünk*. De ha ez az állapot még nincs is itt, Ő itt 
van és másra nem is kell várnunk. Tőle, aki itt van, akiben a 
kegyelem esztendeje is itt van, várunk mindent. Mindaz, ami 
számunkra még „holnap*, amelyre várunk, ami tőlünk még távol 
esik : a végső megváltás és szabadság holnapja, — nála mindez 
már „ma*. És ha hittel tekintünk Reá, akkor mindez számunkra 
is mává lesz. Mivel ő, a Feltámadott és Megdicsőült fölötte van 
minden gyöngeségnek, félelemnek, halálnak, azért őnála mi is 
már ma túl vagyunk gyöngeségen, félelmen, halálon, túl va
gyunk — ez a legnagyobb, amit mondhatunk — túl vagyunk 
saját magunkon,
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Van tehát mánk, ami nekünk otthont, beteljesedést, üdvös
séget jelent, olyan mánk, amelyikben vidáman énekelhetünk. 
A nap, az esztendő, a kegyelem napja, egyetlen örök esztendeje 
felvirradt! Krisztus ez a nap. Krisztus a „ma“, Krisztus ennek 
soha le nem nyugvó napja. Ő az Alfa és az Ómega! Ó, mily 
mindent felülmúló öröm ez! Ámen.

D. Althaus Pál
erlangeni egyetemi tanár.

(Ford.: Dr. Wiczián Dezső.)

Nem adatik jel néktek.
Vizker. ut. 2. vasárnapra.

Máté 12, 38-42.
Jámbor óhajtásról tudósít bennünket evangéliumunk, amely- 

lyel az emberek Jézushoz mennek, és isteni nem-ről, amellyel 
az e jámbor óhajtást megtagadja.

íme, körülveszi népe legvallásosabbjainak egy csoportja, 
akik várják az isten országát s kérlelik: „Mester, jelt akarnánk 
látni tetőled 1“ — Ne higgyük, hogy e kérdés csak ravaszko
dás volt, amellyel tőrbe akarták volna csalni, Azt se véljük, 
hogy puszta kíváncsiság, mint mikor a híres varázslót arra 
kérik, hogy szórakoztatásul mutassa be bűvész tudományát. 
Nem, sokkal komolyabb alapja van ennek a kérésnek. Pál, 
aki azelőtt maga is vallásos farizeus volt, azt mondja az első 
korintusi levélben, hogy a vallásos zsidóságnak minden vágya
kozása abban foglalható össze, hogy ,,a zsidók jelt kívánnak." 
S mivel e jeleket nem kapták meg, megbotránkoztak Krisztus
ban és elfordultak tőle. Jelt akarnak a zsidók látni. Nem elég
szenek meg tehát azzal, hogy Jézusból gyógyító erő áradt, 
hogy mindenütt, ahol megjelent, a bélpoklosok megtisztultak és 
a bénák eldobták mankóikat. Mert ilyen beteget gyógyító ha
tások már más emberből is áradtak, például Illésből. Ez még 
nem volt záloga annak, hogy ő több a többinél, hogy ő való
ban az, akit látni minden próféta és király vágyott, de nem 
látott. Ez még mind nem volt bizonyítéka annak, hogy ő való
ban amaz erősebb, aki a fegyveres palotájára reá jön, fegyve
rét elveszi és amit tőle zsákmányol, elosztja.

Óh, milyen sokan vannak köztünk olyanok, akik egészen 
jól értik, hogy mit akartak a farizeusok és Írástudók, ha azt 
kérték: Mester, jelet szeretnénk tőled látni. A skandináv költő 
Björnson „Erőn felül" című drámájában azt mondja, hogy az 
egyetlen ok, amiért a mai ember az evangéliumtól elfordult, a 
jelek hiánya, a csodáé, amely mindenkit, aki látja, hitre kény
szerít. „Csak egyetlen csoda mutatkoznék közöttünk," mondatja 
Bratt lelkésszel „olyan nagy csoda, hogy mindenki, aki látja, 
kénytelen legyen hinni. Először milliók özönlenének, mind akik 
nyomorúságban és vágyakozásban élnek, a csalódottak, elnyo
mottak, szenvedők... Elő vánszorognának, kiki a maga falu
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jából, kunyhójából, ágyából, a betegekkel az élen, oda az is
teni kinyilatkoztatáshoz. De nem maradnának magukra. Követ
nék őket mindazok, akik e földön igázságot keresnek, azokkal 
az élen, akikben legerősebb az igazság utáni vágy, a nagy 
komoly kutatókkal, a szárnyaló lelküekkel- Nem az igazság 
utáni vágy, a hitre való képesség hiányzik belőlük, egyes egye
dül a jelet nélkülözik."

De nem csak a Björnson által rajzolt keresztyén gyülekezeten 
kívüli keresők ostromolják Jézust ezzel a kívánsággal: Mester, 
jelet szeretnénk látni tőled. Nem, közülünk is sokan, akik már 
évek óta Istennel érintkezésben állunk, legnehezebb és utolsó 
kísértésünknek éreztük, hogy életünknek legsötétebb óráiban 
hiányzik a zálog, a biztos zálog a láthatatlan világ valóságára.

Nem az a legnagyobb kísértésünk, hogy annyi a nyomo
rúság a világban, annyi a reménytelen szenvedés kórházakban 
és őrültek házában. Hanem az, hogy ott, ahol minden kétsé
get kizáróan Jézus ügye forog kockán, ahol a világosság sere
ge a sötétség hatalmasságának túlerejével küzd, hogy ott a 
kritikus pillanatban Isten nem dönti el egy égi jellel az ütkö
zetet s nem tesz így bizonyságot arról, hogy helytáll az ő 
ügyéért. Booth Katalinnál, az üdvhadsereg anyjánál, aki Anglia 
legbefolyásosabb keresztyénéi közé tartozott, 1888-ban éppen 
akkor állapítottak meg gyógyíthatatlan mellrákot, amikor épen 
elkezdte nagy munkáját a szegények legszegényebbjei között, 
s betegsége életének egész hátralevő részét, előbb kandalló 
melletti karosszékbe, majd nagy kínok között ágyba kénysze
rítette. Ez időtt ez az érett keresztyén levélben ezt ír ja : ,,Az 
eleve elrendelés titokzatossága az egyik legveszedelmesebb 
fegyver, amit a Sátán ellenem használ. Ha emésztőbben ég a 
tűz, ha tapinthatóbb a,sötétség, súgva kérdi a Sátán újra meg 
újra, hogy „miért?" Óh csak lenne olyan hitem, amely nem 
reszketne az ördög miértjétől, amely nyugodtan és rendületle
nül haladna át a legsötétebb Golgotán."

Az a legmegfoghatatlanabb, hogy gyakran épen a legér
tékesebb emberek, a legpótolhatatlanabbaknak látszok vannak 
a betegség hatalmasságainak, a világ fagyos viharainak védte
lenül kiszolgáltatva, hogy megtöressenek és leszakíttassanak, 
mintha közömbös lenne létezésük, akár egy virágé.

Amikor egy kétes életű hercegnő duhaj jókedvében 
Keresztelő János fejét követelte, semmi sem történt ennek a 
pótolhatatlan embernek megtartására. Amikor Néró keresztyén
üldözésének idején keresztyén leányok a kinzatás előtt római 
katonáknak prédául dobattak, semmi sem történt Isten szentjei 
meggvaláztatásának meggátlására.

Olykor, ha olyan emberek sírjánál állunk, akiknek mun
káját senki sem tudja folytatni, ha sötétség vesz bennünket 
körül s nem tudunk választ találni a miért kérdésre, feltör 
szívünk mélyéből a kívánság: jelt szeretnénk látni, biztos jelet, 
.hogy nem tévelygés mind az, amiben hittünk.
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Jézus szívünknek e forró vágyára, keményen, ridegen, 
kérlelhetetlenül nemet mond. ,,E gonosz és parázna," vagyis 
bálványimádó „nemzetség jelt kíván. És nem adatik jel neki.“ 
Csak egy jelet kapnak, de ez épen az ellenkezője annak, 
amire vágynak. „Miképen Jónás három éjjel és három nap 
volt a cethal gyomrában, azon képen az embernek Fia is há
rom nap és három éjjel lesz a föld gyomrában". A farizeusok
nak és írástudóknak meg kell látniuk Jézus halálát és elföl- 
deltetését. De többet nem láthatnak meg. A szenvedéstörténet
nek egyik legmegrendítőbb jelenete, amint az írástudók és vé
nek, azok az: emberek, akik a jelt kívánták tőle, a kereszt 
alatt állanak és tőle búcsút vesznek. Másoknak segített, ma
gának nem tud segíteni, mondják a fejüket csóválva. Ha Ő a 
Krisztus, Isten választottja, Izrael királya, úgy szálljon alá a 
keresztről, hogy lássuk és majd hiszünk neki. Bízott az Isten
ben, szabadítsa hát meg az, ha kedve van hozzá. Mintha 
utoljára akarnák kérlelni: Mester adjál jelt nékünk! Akkor 
hiszünk benned. Jézus pedig némán függ a kereszten és nézi, 
miként szaladnak el tőle Irael házának elveszet juhai, akikhez 
küldetett, kétkedve, fejet csóválva, gúnyolódva, mert nem kap
tak jelet. Halálát meg kellett látniok, de diadalát a farizeuso
kon és Írástudókon nem láthatták meg. Ez csak azoknak lát
ható, akik bizonyítás nélkül hittek neki, hívására zálog nélkül 
mindent odahagytak, hálóikat, pézváltó asztalaikat, apjukat, 
anyjukat, testvéreiket, s követték őt. Ninivé férfiai fellépnek 
majd az utolsó Ítéletkor a zsidók ellen, mert bizonyítás nélkül 
hittek, mikor az a furcsa idegen, az ösmeretlen próféta egy napi 
járásnyira hatolt a városukba ezt az egyetlen mondatot kiál
tozva : 40 nap múlva elpusztúl Ninive 1

Miért tagadja meg Isten a jelet? Miért mondja Jézus 
mindenkinek, aki tőle jelt kíván, élete utolsó pillanatáig ezt a 
kérlelhetetlen nemet?

Az isteni vezettetésnek rejtélye megfejthetetlen marad 
mindaddig, amíg azt hisszük, hogy e földi élet az egyetlen, 
amit élnünk kell és célját önmagában hordozza. Akkor életünk 
minden kérdésével és szükségletével amolyan törött oszlophoz 
hasonlít, amilyet gyakran látni sírokon, megkezdett zeneműhöz, 
amely a taktus közepén megszakad, mielőtt egyetlen megkez
dett gondolat végig vezettetett volna. De Jézus példázataiban 
újból meg újból utal arra, hogy e földi élet csak kezdő taktusa 
valami nagyobb következendőnek. A főrész majd csak ez után 
jön. Azt mondja a szolgáról, akit a ház ura éjfélkor vigyázva 
talál: Boldog az a szolga, akit ura, mikor haza megy, így talál. 
Bizony mondom néked, minden javai fölé fogja azt helyezni. 
Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Az a lét, amely ránk 
vár, tehát Jézus szerint nem örök pihenés és zsoltáréneklés 
lesz, hanem nagyobb feladat, dicsőbb tevékenység.

Ha egy óceángőzöst vizrebocsátanak, nem indulhat el 
azonnal világkörüli útra. Először próba utat kell tennie. És
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pedig lehetőleg viharos időben, hogy megállapítható legyen, 
gépei nem mondják-e fel a szolgálatot, a hajótest ellenálló-e 
nagy hullámveréssel szemben is. Életünkben sok felfoghatatlant 
megértenénk, ha végre tisztába jönnénk azzal, hogy az egész 
élet ilyen próbaút. Nem az, aminek a fiatalok közöttünk tart
ják : vidám kirándulás a világ megismerésére. Hanem, próbaút, 
amelyre Isten bennünket vészbe, viharba, éjtszakába, ködbe 
kiküld, hogy próbára tegyen bennünket, használhatók vagyunk-e 
az örökkévalóság tengerén következő nagy útra, amelyet a halál 
után fogunk megkezdeni. Mikor Gedeon maroknyi népével a 
midianiták elleni rohamra vállalkozott, a legénység előbb pró
bára tétetett. Kihirdetik, mondván : Aki fél és retteg, térjen visz- 
sza. És mikor a maradék nép is sok volt, így szólt Isten Ge
deonhoz: Vezesd őket le a vízhez és ott megpróbálom őket, 
és amelyikről azt mondom néked, ez menjen el veled, csak az 
menjen el veled. — Mindannyian ilyen próbának megyünk 
eléje, amelyen elválik, alkalmasak vagyunk-e nagyobb feladatra 
is annál, amely ebben az életben reánk bízatott. S egész éle
tünk készülődés erre az utolsó próbára. Ez pedig az az ítélet, 
amelyről Jézus a mi evangéliumunkban szól, az, amelyen Ni- 
nive férfiai és Dél királynője együtt lesznek evvel a nemzetség
gel. Ez az utolsó nagy válogatós, amelytől még olyan férfi is, 
mint Pál, remeg, arra gondolva, hogy megmérettetvén talán 
könnyűnek találtatnék. „Semmit sem tudok magamra, de nem 
ebben vagyok megigazulva" mondja, „aki ugyanis engem meg
ítél, az Úr az.“

És mi a döntő ennél az utolsó próbánál ? Nyilván nem 
az, hogy mi mindent cselekedtünk. Sokan mondják majd : Nem 
cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben ? Az Ür 
azonban majd így szól: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok 
tőlem gonosztevők. — Nem ez, hanem a léleknek egy egészen 
meghatározott belső magatartása a döntő, amely teljesen füg
getlen attól, sok vagy kevés dolgot tudunk-e cselekedni, had
sereget vezérlünk-e, vagy betegszobába vagyunk-e bezárva. — 
Melyik hát a léleknek az a magatartása, amelyen minden eldől 
s amely egyedül képes megállani az utolsó próbán ? Abban a 
komoly órában, amikor Jézus tanítványaival haláláról beszél, 
mondja el azt a nehéz feltételt, amellyel egyedül mehet be 
az ember az életre: Csak aki a maga életét elveszti, találja 
meg azt. Nem elég hát pénzt áldozni szűkölködők javára, akik 
most mindenütt találhatók. Nem elég időnket odaáldozni azzal, 
hogy minden percünket másoknak szenteljük s nem elég testi 
erőnket feláldozni, felőrlődvén családunkért, hivatásunkért. Ha 
csak ezeket kellene feláldoznunk — elvesztenünk, nem lenné
nek olyan kevesen, akik az utolsó próbát megállják. Ennél töb
bet kell elveszítenünk, a végsőt is oda kell adnunk, azt, amihez 
a legszívósabban ragaszkodunk: tulajdon életünket. Utolsó tá
maszunkat is fel kell adnunk, amellyel Isten nélkül önmagunk
ban megállunk. Sohasem fogom elfelejteni, amint iskolás korom
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bán egyik osztálytársam fürdés közben csaknem vízbe fúlt. 
Mire már utolsó ereje is elhagyta, jött egy jó úszó, megragadta 
és partra vitte az árból. Amikor ennek a fiúnak az arcát lát
tam, amint kimerültén, minden erejét vesztve megmentője kar
jában feküdt, megértettem azt a választ, amelyet Luther a meg
szomorodott memmingeni ágostonos barátnak Spenlein György
nek 1516-ban írt: „Csak akkor fogsz békességre találni, ha 
önmagad felett bátran kétségbeestél.“ Bizony ez az, amit e 
szomorú időkben meg kell tanulnunk: csak önmagad feletti 
bátor kétségbeesés árán fogsz békességet lelni. Istennek minden 
vezetése szegény életünkben ezt az egyet célozza, hogy meg
tanuljuk ezt a  legnehezebb imádságot imádkozni: Ha elfogyat
kozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és az én 
örökségem te vagy óh Isten mindörökké.

Most pedig ne csodálkozzunk többé azon, hogy miért 
tagadja meg Isten tőlünk a jelt, amit annyira óhajtanánk, hogy 
miért rejtőzik el felhők mögött, amikor mi napsugárra vágyunk. 
Zálogot szeretnénk, amibe kapaszkodhatnánk, ha ránk szakad 
a kételkedés, bizonyítékot, amely értelmünket hitre kényszerí
tené, hogy Isten jelen van, hogy minden hatalmával Jézus sze
gény élete mögött áll. És ha csak annyi lenne, mint egy hajó
léc, — deszka, amely a víz színén tartana bennünket s ka
paszkodhatnánk belé, hogy el ne süllyedjünk 1 De ilyen mentő
deszka függetlenné tenne bennünket éppen Istentől magától. 
Mert ez olyasmi lenne, ami a mienk maradna, ha el is enged
jük Isten kezét és visszatérünk a világ bódulatába és hínárjába. 
Akkor nem függenénk többé pillanatról pillanatra egyedül az ő 
kegyelmétől. Nem volnánk óráról órára arra utalva, hogy ő 
maga vigyen minket keresztül az áron.

Azért nem könnyíthet Isten nehéz helyzetünkön, amíg e 
próbaidőben vagyunk. Valahányszor nagy szükségünkben Isten
hez akarunk jutni, néhány reszkető lépés kockázatát hittel, 
vakon kell mernünk, mint mikor az ember keskeny, korlát 
nélküli pallón megy át a tajtékzó megáradt hegyipatak fölött. 
Csak ha merünk, jutunk át a túlsó partra, érezzük meg az 
örökkévaló világnak valóságát s borulhatunk az Atyának ölelő 
karjaiba. Csak ha képesek vagyunk erre, ha eltölt a kétségbe
esés bátorsága, hogy néhány lépést teljes sötétségben tegyünk 
meg, támasz, korlát, zálog, túlsó partra való kilátás nélkül, vak 
bizalommal az iránt, akit nem látunk, csak akkor leszünk ré
szesei Isten országának. Csak az erőszakosak ragadják maguk
hoz a mennyeknek országát, mondja az Úr. Csak a szenvedé
lyesek hatolhatnak be oda.

Ezek a lépések a sötétben, ahol minden annyira értelmet
lennek tűnik előttünk, lelkünk számára a veszély órái, amikor 
szörnyen vétkezhetünk Isten ellen. Úgyszólván mindenki közü
lünk jut az életében olyan ponthoz, ahol minden világosság 
kialudt, ahol úgy jár, mint az az ember, akinek gyermekét a 
hegyek közt baleset érte. A fiú előreszaladt és sziklahasadékba
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zuhant. De nem zúzta halálra magát, hanem fennakadt egy 
sziklafokon, megtudott néhány percre kapaszkodni s a mély
ségből felkiált: Apám, kötelet 1 Kötélen fel lehetett volna húzni. 
De nem volt kéznél kötél. Ekkor az apa a szakadék szélén 
térdre vetette magát s lelke legmélyéből kiáltott Istenhez segít
ségért. De nem történt semmi. A várakozásnak néhány borzal
mas perce után alúlról sikoltást hallott, majd egy testnek tompa 
zuhanását a mélységben .. . azután halotti csend. Az apa meg 
fölugrott imádságából, öklét az ég felé rázta s életében soha 
többé nem imádkozott. Meg tudjuk érteni ezt az embert. Kö
zöttünk is lehet, aki térdelt és tusakodott ilyen szakadék szélén, 
hallotta a tompa zuhanást a mélységben s érezte az utolsó 
reménység elhalását és a rákövetkező halálos csendet, az Isten
nek ezt a szörnyű hallgatását. Egyikünknek, másikunknak útja 
talán éppen most vezet ilyen sötétségen keresztül. De ne es
sünk kétségbe az ilyen sötétségen, ne emeljük öklünket az ég 
felé s ne vétkezzünk az Isten ellen. Mert ekkor következett el 
életünknek nagy alkalma. Ez a sorsdöntő óra. Istennek nagy 
szándékai vannak velünk. Azért tesz annyira próbára. „Teljes 
örömnek tartsátok, mikor kisértésbe estek“, mondja Jakab apos
tol. „Boldog ember az, aki a kísértésben kitart; mert minek
utána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját." Isten sokra 
akar bízni bennünket. Minden javait akarja reánk bízni. Azért 
kell a próbának nehéznek lennie. Amelyben kitűnik, hívek va
gyunk-e mindhalálig, mind sötétségig és kétségbeesésig.

Szívleljük meg mi is, amit Luther annak a megpróbált 
szerzetesnek írt: „Azért kedves Testvérem, tanúljad Krisztust, 
mégpedig a megfeszítettet. Tanulj meg neki dicséretet zengeni 
s önmagad fetett kétségbeesni".

Őneki zengjünk dicséretet s önmagunk felett essünk két
ségbe mimagunk is. Ámen,

Kari Heim.
(Slille im Slurm c. gyűjteményéből.

Ford. Schulek Tibor.)

A kishitűségről.
Septagesima vasárnapjára.

Mt. 8, 23-27.

Nemrégiben egy fürdőhelyen voltam. A fürdővendégek 
közt voltak olyanok, akiknek különösképen beteges volt az 
arcszínük. Szinte lelehetett olvasni az arcukról, hogy milyen 
betegség gyötri őket. A keresztyén egyház is ilyen fürdőhely, 
gyógyító Bethesda, ahol a lelkileg beteg emberek gyógyulást 
találhatnak. Némelyek eltöltik itt életüket s mégsem gyógyulnak 
meg. Látszik rajtuk, hogy a belső emberük erőtlen s hogy lel
ki életük szervei nem működnek szabályszerűen. Napjaink 
keresztyénségének sokféle lelki betegsége közül egy az, amivel 
ma foglalkozni akarunk. Ez a kishitűség. Megtalálható termé
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szetesen minden időben. Felolvasott alapigénk is említi egy 
•esetét. Péter, aki pedig a hit hősévé lett, beléesett ebbe a be
tegségbe. S a többi tanítványokhoz is szól Jézus szava: óh ti 
kishitűek! Azonban lehetnek olyan idők, amikor a kishitőség 
elterjedtebb betegség, mint máskor. Pedig a kishitűség még 
mindig jobb, mint akár a hitetlenség, akár a hitnek valami 
beteges eltorzulása. Viszont tény az is, hogy a kishitűség olyan 
ajtó lehet, amelyen át valaki belézuhan a hitetlenségbe. Ezért 
veszedelmes lelki állapot.

A kishitűség nem ugyanaz, mint a kisértés, A hívő em
bert is megközelíti olykor a kétségeskedés és a kisértés. A lelki 
viharok őt is ide-oda hányják mint a hajót künn a tenger hul
lámai. Azonban amint a vihar sem azért keletkezik, mert a 
hajó rozoga és törékeny, úgy a kisértés sem a hit törékenysé
gének a következménye, hanem kívülről jő. A kishitűséget in
kább olyan csónakhoz hasonlíthatjuk, amelyet azért környékez 
folyton az elmerülés veszedelme, mert rés van rajta és a viz 
beléhatol.

A kishitűség alatt ne értsünk olyasvalamit, mint amit a 
lelki életet nem élő, vagy csak félig-meddig élő emberek em
legetnek folyton, amikor a maguk gyönge, vagy kicsiny hité
ről beszélnek. Az ilyen emberek azzal akarják magukat meg
kímélni lelki erőik megfeszítésétől, hogy egyre csak kényez
tetik a maguk lelkét, a szoros kapun kívül állnak s egyre csak 
emlegetik a maguk nagy gyöngeségét s hogy az ember végkép 
meg van romolva, teljességgel tehetetlen. Ez nem kishitűség, 
hanem képmutatás. Tudvalevő, hogy valaki képmutató lehet 
akkor is, ha a saját személyét nagyon megalázó kijelentéseket 
tesz. Az ilyesmi éppen lelki téren gyakori.

A kishitűség tehát semmiképen sem ugyanaz, mint a hi
tetlenség. A hitetlenség nem ismeri az igaz bűntudatot, nem 
vágyakozik a bűnbocsánat után, nem óhajtja az Istennel való 
közösséget.

A kishitűség ismertető jele a bátortalanság. Akármilyen 
lelki veszedelem tűnik fel a láthatáron, a kishitűség lehetetlen
nek látja az előle való elmenekülést. Akármilyen erőfeszítést 
kíván tőle Isten vezetése, úgy látja, hogy az meghaladja erejét. 
Állandó félelem és nyugtalanság, bizonytalanság és határozat
lanság, a férfiasság hiánya, húzódozás a veszedelemmel való 
szembenézéstől, velejárója a kishitűségnek. Az Isten házában 
az ilyen kishitű emberek mindenekelőtt a panaszos énekbe, a 
bünvallásba, mindabba tehát, ami elbátortalaníthatja őket, szí
ves örömest elegyítik a szavukat. S ha azon veszik észre magu
kat, hogy befogadták az evangélium örömet hozó, felüdítő sza
vát, hogy a vigasztató énekek, a hitvalló énekek sodra magá
val ragadta őket, menten élfogja őket a félelem, hogy számukra 
ez kisértés, csupán a lelki elbizakodás útjára akarja vinni őket. 
S ha szembe kerülnek Jézussal, amint a bűnbocsánat igéjét 
hirdeti nekik, nem merik teljes bizonyossággal elfogadni, hogy 
’ő  az, aki előtt állnak, ő  az aki szól hozzájuk.
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Ha hívő emberekkel vannak együtt, szorongó érzés fogja 
el őket, ha észreveszik, hogy azok milyen örömmel örvendez
nek Isten kegyelmének, milyen bátrak az őket körülvevő ve
szedelmekben. Imádságos életükben kevés a hálaadás, annál 
több a panasz és a jajgatás. Az énekeskönyvben sok éneket 
találnak, amely illik az ő lelkiállapotukra. Ez is mutatja, hogy 
a kishitűség gyakori vendég a kegyesség templomában. A kis
hitűségnek és a lelki elbátortalanodásnak ezt a halovány orcá
ját gyakorta láthatod keresztyén gyülekezeteinkben. Annyira 
megerőtlenít ez a kishitűség, hogy elenyészik minden ruganyos
ságod I A kishitű embert, amint az élet tengerén halad a hajó
jával, olyan hajóshoz hasonlíthatjuk, aki fáradt, ázott vitorlákkal 
vergődik künn a tengeren hideg esős napon, didergő tagokkal,, 
óhajtva óhajtván, hogy bárcsak már célhoz érne. Ez nem az 
igazi lutheri evangélikus kegyesség, da azért a kishitűség is 
hit. Különösképen amikor az ilyen emberek így imádkoznak: 
Uram, növeld a hitünket I

Mi a kishitűség oka ? Egyik oka az lehet, hogy az embert 
bizonyos távolság választja el Jézustól. Ez az eset forgott fönn 
a tanítványoknál, künn a tengeren. Ennek egyik esete, amikor 
valakinek nincs bátorsága rá, hogy gyakran járuljon az Úr 
asztalához. Egy másik esete, amikor nem meri megragadni az 
evangéliumot, ami pedig tartalmazza, magában foglalja Jézust. 
Egy harmadik esete, amikor nem merjük hinni, hogy imádsá
gaink meghallgattatásra lelnek.

Az is oka lehet a kishitűségnek, ha bizonytalanok vagyunk, 
abban a tekintetben, hogy Jézus jön-e felénk. Abban a köd
ben és félhomályban, amely a hitetlenség felől száll föl és ami 
könnyen megtalálja útját a kishitűség világa felé is, elmosódik 
Jézus s az ember bizonytalanná lesz, hogy Jézus-e az, akit 
lát, vagy valaki más. Az az érzés fogja el, hogy tévelygés 
volna, hogyha ő is kinyújtaná kezét a Megváltó feléje nyújtott 
keze után. Azt gondolja, hogy nem is Jézus az, hanem vala
mi tévelygés felé csalogató lidércfény, kisértet, aki meg akarja 
ejteni hitető szavával s le akarja téríteni az igaz útról. Amint 
van a lelki életnek olyan helytelen irányú fejlődése, amely vé
gül is a hitnek bizonyos eltorzulására s ezzel együtt hamis, 
vigasztalásra vezet, úgy van a lelki életnek olyan eltorzulása 
is, mely kishitűségre csábít s innen azután kétségbeesésbe 
hajtja az embert s végül talán egyenest arra bírja, hogy hiába
valónak ítélje az üdvösség keresését.

A kishitűség egy másik oka lehet az is, hogy a kishitű 
ember minden gyakori próbálkozása ellenére sem tud eljutni 
szilárd, megállapodott keresztyén hitre. Lehetséges az is, hogy 
hitetlensége idejének bizonyos hibái, bűnei, felélednek, újra 
elhatalmasodni látszanak rajta. A kishitűség és a hitetlenség 
között az a nagy különbség van mindenesetre, hogy a kishitű 
emberben már felébredt a lelkiismeret. Számára tehát nem az 
a legnagyobb veszedelem, hogy megmarad a kishitűség állapo-
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Iában, hanem az, hogy mielőtt kivergődnék belőle, lelkiismerete 
újra elalszik.

Lehet végül a kishitűségnek bizonyos mértékig a tempe
ramentumnak ilyen hajlandósága is a magyarázata. Elősegítheti 
a kishitűség uralmát az idegélet betegessége is, kedvezőtlen 
külső körülmények, az én-nek fölösleges töprengő vizsgálgatá- 
sa és más ezekhez hasonló.

Miképen küzdhetjük le a kishitűséget? Péter már-már 
akkor fölé kerekedett a kishitűségnek, amikor így szólt: „Uram, 
ha Te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád mehessek a 
vizeken" (Mt. 14, 28). De menten utána újra elhatalmasodott 
rajta a kishitűség és elkezdett merülni. Sokan vannak, akik 
tapasztalták ugyanezt. Valaki talán felbátorodik és egy merész 
lépést tesz, sőt egy merész ugrást is megkísérel, de ez nem 
segít ra jta ; nem kap több erőt, több vigasztalást. így aztán 
újra a kishitűség hatalmába kerül.

Meg kellett volna állnia a próbát. Természetesen a hitnek 
a próbáját. El kellett volna jutnia oda, ahova a zsoltáríró el
jutott : „Ha elfogyatkozik is testem és szívem : szívemnek kő
sziklája és az én örökségem Te vagy, Oh Isten mindörökké 1“ 
(Zsolt. 73. 26). A kishitűséget csakis úgy tudjuk leküzdeni, ha 
megragadjuk a Megváltónak felénk nyúló kezét s mindennek 
szent daccal és a győzelem bizonyosságával nézünk szemébe. 
Mihelyt kétkedni kezdesz, merülni fogsz. Ne tekints bele azok
nak a veszedelmeknek a mélyébe, melyek feléd tátják torkukat. 
Elszédülsz és elsodor az ár. Elnyerhetjük azt a kegyelmet, 
hogy nem is látjuk a veszedelmet, nem is látjuk lelkünk ellen
ségének ellenünk való mesterkedéseit s nem is tudunk elle
nünk való cselvetéseiről. Mindennek a látása, tudása talán 
erőnket meghaladó próba volna.

Fordítsa a kishitű egyedül Jézus felé minden figyelmét. 
Ne hasonlítsa össze az életét azokéval, akik jobbak mint ő, 
de azokéval sem, akik rosszabbak, mint ő, mert ez könnyen 
lelki elbizakodottságra csábíthatja. Bízzon mindent az Ürra és 
várja azt, hogy az Ür csodálatos hatalma mindenben megse
gítheti. S emlékezzék más kishitűekre is, akik győzedelmes
kedtek az Ur szolgálatában.

Ügyeljen a kishitű arra is, hogy mindennapi hivatásában 
mindennapi életfeladatával szemben teljesítse Isten akaratát. 
Nagyon sok esetben az a kishitűségnek az eredete, hogy az 
ember olyan területeken véli meglátni keresztyén életének fel
adatait, melyek kívül esnek elhivatása körén és ahol azután 
próbálkozására nem adhatja áldását Isten! Viszont azok, akik 
hitben erősek, álljanak a kishitűek mellé, bátorítsák őket s ne 
ítélkezzenek egyik-másik kétes értékű gondolatuk, szándékuk, 
fölött, amely szemükbe tűnik. A kíshitüek gyakorolják magu
kat abban, hogy kitartással kiáltsanak az Úrhoz, állhatatosan 
ragaszkodjanak Isten, kegyelmének Ígéreteihez és könyörögje
nek azért, hogy az Úr ragyogtassa fölöttük újra a maga vilá
gosságát és töltse meg szivüket az ő örömével.
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Van a kishitűségnek egy olyan válfaja is, amivel — en
gedjétek meg — még különösebben foglalkoznom kell. Ez azok
nak a kishitűsége, akik azt a megbízatást nyerték, hogy tanítók 
legyenek Isten gyülekezetében. Ezeket gyakran hatalmába keríti 
az a gondolat, hogy munkájuk hiábavaló. Napjainkban is, de 
különösképen a már — hála Istennek — mögöttünk levő esz
tendőkben gyakori volt ez a panasz. Megértem ezt a lelki álla
potot. Nem olyan könnyű megtartani munkakedvünket és a 
jövőbe vetett reménységünket, hogyha az ember nem látja 
munkájának semmi gyümölcsét, ha sohasem kap biztatást. Ha 
talán tizen, vagy húszán jönnek az istentiszteletre, amikor meg
szólal a harangszó. Ha a konfirmandusok, akiktől pedig leg
inkább várnánk, olyan kevés vonzódást mutatnak Isten igéjéhez. 
Ha az újság, amely eljut a papiakra, szinte gyönyörűséggel ad 
számot azokról a tünetekről, melyek azt mutatják, hogy népünk 
között talajt veszt a keresztyénség. Megérthetjük papjaink egyi- 
kének-másikának jeremiádját, különösen azokét, akik különös
képen sötét tájakon munkálkodnak s a lelki élet egyre jobban 
terjedő elbágyadásán keseregnek, amit holmi műveltségnek a 
máza s valami hazug látszat-keresztyénségnek a köntöse sem 
tud tetszetősebbé tenni.

Kétségtelen, hogy a kishitűség bűn. Megerőtleníti a pász
torokat, aminek pedig csak a mi ellenségünk örvendezhet. Ha 
mi nem reméljük ügyünk előbbre menetelét, ugyan ki remél
hetné? Mi, akik 1900 évvel ezelőtt a világ kivetettjei voltunk, 
akikre utálattal tekintettek, akik olyan evangéliumot hirdettek, 
amely a zsidóknak botránkozás, a görögöknek bolongság volt 
s akik mindezek ellenére győzelemről győzelemre haladhattak r 
ha mi nem hinnénk a magunk ügyének előbbrevitelében, vájjon 
ki hihetné?! Hol van a római császárok hite? Hol vannak 
Voltaire és a nagy szabad gondolkozók a francia forradalom
mal együtt? Mi az, ami pótolhatná keresztyén vallásunkat? 
Hol vannak azok a nagy gondolatok, melyek helyettesíthetnék 
a vallást? Ki adhatná meg az emberi szívnek azt a békességet, 
amelyet keres, ha elfordulna Jézustól? Hol található meg az 
az új evangélium, amely megadhatná azt az erkölcsi erőt, 
amelyre a nemzeteknek szükségük van? Nem is kell ezeket a  
kérdéseket felsorakoztatnom, hogy lássuk, milyen szégyenletes 
dolog az olyan emberek kishitűsködése, akik az Ur szolgála
tában állnak.

. . . „Emeljétek fel szemeiteket és lássátok meg a tájéko
kat. hogy már fehérek az aratásra'1 — mondta egyszer Jézus 
(Ján. 4, 35). Mi történt? Talán valami nagy ébredés vonult 
végig a zsidó földön? Talán odafordultak a rabbik Krisztushoz 
a maguk minden nagy tudományával együtt? Nem, csak egy 
samaritánus asszony csatlakozott a Krisztushoz, akinek a tiszta 
evangéliumi tanítás felől meglehetősen csekély világossága volt 
s akinek az erkölcsi jellemén is sok kivetni valót talált az ember.

Igaz, hogy nekünk, lelkipásztoroknak sok érettünk val6
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imádságra és bátorításra van szükségünk, de arra is rá kell 
eszmélnünk, hogy ki az az Úr, akinek a szolgálatában állunk.

Ti kicsinyhitűek, akik attól féltek, hogy a hullámok elbo
rítanak benneteket, hogy sohasem fogtok eljutni állhatatos hitre, 
hogy nem fogtok elérkezni az Ígéret földjére, hadd figyelmez
tesselek benneteket Jézusra. Jézus feléjek nyújtja kezét és így 
szól hozzátok: bízzatok, én vagyok. Én vagyok, aki mellétek 
fillok. Én vagyok, aki kívánatos vég felé vezetlek benneteket. 
Én vagyok, aki imádkozom érettetek. Én vagyok, aki át foglak 
vezetni benneteket mindenen s aki örök életet adok néktek. 
Ámen.

Rundgren Viktor.
(Fordította : P.)

Kétféle keresztyénség.
Sexagesima vasárnapjára.

Luk. 10. 38-42.
Hollandiában a XVII. században egy Schürmann Mária 

nevű hölgy nagy hírre tett szert azokban a tudományokban 
való jártassága révén, melyeknek az akkori időben különös 
tekintélyük volt. Bátran és szorgalmasan végezte a maga mun
káját, ami szükséges volt ahoz, hogy egy asszony a tudósok 
körében mint szaktekintély megszólalhasson. S akkor egyszerre 
fordulat állott be életében. Egy keresztyén közösség tagja lett, 
amely azt a célt látta magé előtt, hogy Jézus példája szerint 
az emberek iránt való testvéri szeretetet gyakorolja. Amikor 
Schürmann Mária később megírta életét s magyarázatát adta an
nak, hogy miért nem szolgálja többé tollával a tudományt s miért 
tette mindazt félre, ami azelőtt foglalkoztatta, könyve címlapjára 
azt az igét irta: „Mária a jobb részt választotta.” Megértette 
Jézust Schürmann Mária? Lélek szerint való testvérek a bet- 
hániai Mária és Schürmann Mária? Bethániai Máriát az első 
apácának tekinthetjük? Legalábbis a szó keresztyén, evangé
liumi értelmében, aki tehát első volna Jézus ama tanítványai 
közül, akik abbahagyták a munkát, mert zaja megzavarta őket, 
a vele járó megfeszítés fájt nekik, akik az ünnepi csenddel teli 
szobát elkészítették maguknak, ahova a por nem hull be, ahol 
a napot állhatatossággal és szemlélődéssel tölthetik el és így 
arcukon állandóvá tehetik a fény sugárzását és egy a szíveket 
megillető méltóságot ölthetnek magukra? Akik így cseleksze
nek, valóban a bethániai Mária követői.

Amikor alapigénk Máriát és Mártát a két testvért felidézi 
előtünk, nem állít a kérdés e lé : a világot, vagy a mennyor
szágot akarjátok-e? Márta is Jézus tanítványa és alapigénk 
akkor tárul fel előttünk a maga teljes mélységében, s akkor 
lesz számunkra a világosság forrása, hogyha meggondoljuk, 
hogy Márta kinek a szolgálatában sürög-forog.
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Természetesen, ha egy gyárban, vagy egy műhelyben van 
a helyünk, ott is megszólal szívünkben az a komoly kérdés, 
amelyre nézve Jézustól kapunk feleletet s amely rásegít ben
nünket munkánk kellő értékelésére. Mindig ügyelnünk kell arra, 
hogy a munka zaja ne töltse be teljességgel a lelkünket s az 
ideig való miatt való gondoskodásban ne merüljünk el végkép, 
hanem fölébe emelkedjünk annak, amit a földi hivatás köte
lességünkké tesz. Elég volna csak egyetlen egy igét említenem ; 
Jézus szavainak egész sora elevenedik meg emlékezetünkben, 
melyek arról szólnak, hogy ne csupán arra törekedjünk, amire 
természet szerint való életünknek van szüksége, hanem bátor 
lemondással tegyük magunkat szabadokká örök elhivatásunk 
számára. Az egyik ige, ami mutatja, miképen akar bennünket 
Jézus mégóvni attól, hogy a pénz, a földi jó elvakítson s az 
e világ szerint való gondolkodásmód elfojtsa bennünk az Istenre 
való emlékezést, tulajdonképen ez az egy szó : Mammon. A mi 
alapigénkben azonban nincs szó a Mammon szolgálatáról és 
Isten szolgálatáról. Mártának nincs kezében a pénztár kulcsa és 
nem is foglalkozik azzal, hogy táncmulatságot rendezzen. Jézus 
tér be hozzá. Neki szolgál. Miatta fut le-fel a lépcsőn. Hogy 
Mária ebben, a Jézusnak való szolgálatban nem segít neki, 
ez bántja.

Jézus két tanítványa áll előttünk, kétféle keresztyénség, 
kétféle vallásosság. Az egyiket, Mártát, türelemmel szemléli 
Jézus, a másikat, Máriát megdicséri. Márta szolgálatát eltűri 
csendesen, nyájasan; ahogy Mária szolgál neki, azt Ígéretével 
jutalmazza. Amikor Schürmann Mária visszavonul az ő evan
géliumi kis kolostorába, azzal még nem döntötte el a kérdést, 
hogy vájjon Mártának, vagy Máriának az útjára tért. Hogyan 
értsük a Márta és Mária közti különbséget?

Egymás mellett van a kétféle keresztyénség: az, amikor 
mi szólunk Jézusról, és az, a keresztyénség, amikor Jézus szól 
mihozzánk; az az istentisztelet, amikor Isten látogat meg ben
nünket és megajándékoz az ő kegyelmével.

1. Jézus betér Bethániába. Nosza van munka az asszo
nyok számára. Ami ott történt ama kicsiny bethániai hajlékban, 
az a világtörténelem folyamán hatalmas méretekben történik. 
Jézus betér a világba; ez azt jelenti, hogy most van munka 
az ember számára, mert Jézust tisztelni kell, vallást kell róla tenni, 
végezni kell az ő szolgálatát, gyülekezetét építeni, gondozni, 
vezetni kell, hogy az ő igéje eljusson a föld végső határáig. 
Ebben a munkában felhasználjuk mindazt, amit az emberi 
ügyesség és okosság mint munkaeszközt kezünkbe ad. A tekin
tetünket az istentiszteletre irányítjuk, ami bennünket itt vasár- 
napról-vasárnapra összegyűjt, keretei közt mindazt együtt találjuk, 
amit emberi ügyesség Isten dicsőségére alkotni képes. Hogy 
létrejöhessen Istennek ez a csodálatosan szép hajléka, a szá
zadok folyamán művészek egész sora fáradozott azon, hogy 
a  kövekből kialakuljon ez a fenséges alkotás. De nemcsak az
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építőművészt állítjuk munkába Jézus szolgálatában, aki tehát 
elkészíti a helyet Istentisztiszteletünk számára, hanem azt is 
munkába állítjuk, a1fi a hangok özönét harmóniába foglalja. S 
ha itt megszólalunk, beszédünk felhasználja évszázadok erő
feszítésének eredményét, mert felhasználja a gondolkodás művé
szetét, a szólás művészetét, ami a keresztyénség szolgálatának 
szépséges gyümölcseként kivirágzott s a szó művészetéhez 
csatlakozik az ünneplő gyülekezet. Ünnepi köntösben gyüleke
zünk itt össze valamennyien s tisztára keféltük nemcsak a 
cilindereinket, hanem bensőleg is felkészültünk a vasárnapra. 
Levetettük magunkról a műhely porát, gondolatainkat megtisz
títottuk, rendbeszedtük. Állhatatosságunkat, hitünket, vasárnapi, 
ünnepi hangulatunkat Isten elé visszük tiszteletünk jeleképen 
s most megszólal az ige: Márta, Márta! Egy a szükséges dolog!

Félremagyaráznánk a mi alapigénket, ha úgy értelmeznénk, 
hogy innen ebből a szép templomból ki kell vonulni valamely 
pajtába és ide erre a helyre egy dadogó gyermeket kellene 
állítani, mintha a mi hivatásunk zajából és porából, a munka 
napjainak tusakodó gondolatköréből előkészület és megcsen- 
desedés nélkül mindnyájan alkalmasak lennénk Istentisztele
tére, Márta kezének, munkához kell látnia, ha az Úr betér 
hozzájuk, mert az Úrnak a vendégszeretet szolgálatára van 
szüksége, azonban egy a szükséges dolog és ezt az egyet 
még nem nyertük el, nem nyertük el akkor se,, ha mindazt, 
amit tudás és művészet kezünkre ad, egyesítjük az Úr dicséretére.

Az a szép kötelesség hárult reám, hogy az istentisztelet 
végeztével meghívjalak benneteket egy missziói ünnepélyre. Ez 
azoknak a nagy vállalkozásoknak egyikére emlékeztet bennün
ket, melyekben a keresztyénség kimutatja Jézus iránt való tisz
teletét. A keresztyénségnek különösképen dicsőséges szolgála
tára gondolunk s mégis tudjuk valamennyien: ez a szolgálat, 
a  misszió csak egy a sokféle szolgálat közt, amelyekkel a kér. 
egyház kötelességét teljesíti és istentiszteletét végzi. Mennyi 
szükséglet és igyekezet, munka és feladat lép elénk! Ha azon
ban a mi istentiszteletünk csak ép abban áll, hogy mi, ezt 
ismétlem: mi Isten igéjét hirdetjük odakünn a pogányok közt, 
vagy itthon, zárt körben, vagy künn a nyilvánosság előtt, itt, 
vagy ott, s ennek érdekében vatamilyen intézményt létesítünk, 
valamilyen vállalkozást támogatunk, bizottságot szervezünk, 
ilyen vagy olyan munkát végzünk, — ne csodáljuk, hogy szól 
hozzánk az ítélő szó : Márta, Márta! Egy a szükséges dolog! 
Nélkülözhetjük mi ezeket a munkákat? Nem! Kedvetlenül vé
gezzük őket? Dehogy: ujjongó hálaadással kell végezni vala
mennyit. Dicső dolog, hogy Jézus a keresztyénségnek munkát 
adhat. A munkanélküliség a legnagyobb nyomorúság. Az Úrnak 
gondja van arra, hogy legyen munkánk. De még nem találtunk 
rá Mária útjára, ha a mi keresztyénségünk csupán munka s 
ha a mi istentiszteletünk ebben merül ki. Egy a szükséges dolog.

2. íme ilyen nagy igényű Jézus, hogy megkívánja: Mária
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hallgassa az ő beszédét s ezt megkívánja mindegyikünktől. Ez 
meglep bennünket. Hogyan? — kérdezzük. Én hallgassak az 
ő szavára? Hiszen én akarok megszólalni. Csak éppen meg
lássam, kicsoda ő és mit cselekszik? Hiszen én akarom meg
mutatni, hogy vagyok valaki és képes vagyok valamire. Ne 
csodálkozzunk azonban azon, hogy Jézus olyan követeléssel 
fordul felénk, ami sokkal nagyobb bármilyen embertámasztotta 
követelésnél. Ő az Úr: ez a tény a neki teendő szolgálatot 
különösképen komollyá teszi; ha Istent szolgáljuk, ez nem 
gyerekjáték, hanem messze magasan felette van mindannak, 
ami máskülönben mint szolgálat osztályrészül jut nekünk.

Ugyanakkor természetesen Jézus olyan igénytelen, hogy 
Márta elcsodálkozik rajta s úgy tetszik neki, mintha semmire 
se értékelné az ő szorgalmatos, nyájas szolgálatát. S kétségte
len, hogy Jézus számára nélkülözhető művészetünknek minden 
pompája, üzemeinknek és egyesületeinknek minden nagyszabású 
mivolta. Viszont azonban olyan kívánsága hangzik felénk, mely
hez hasonlót senki nem szögezhet neki szívünknek. Azt akarja, 
hogy megnyissuk előtte fülünket és szívünket, hogy szólhasson 
hozzánk és így elfogadhassuk azt, amit Ő ad nekünk. Mi elébe 
járulunk és így szólunk: nézd, Urunk, ez a mi hitűnk, lásd 
milyen szép, milyen nagy, milyen dicső! Szinte elébe lépünk 
és így szólunk: lásd Urunk, ez a mi vallástételünk: mérlegeld, 
milyen tiszta, milyen teljes. Elébe állunk s így szólunk: lásd 
Urunk, ez a mi szeretetünk: gazdag emberek lettünk általad, 
íme a telentumok, melyeket megszereztünk a te szolgálatodban. 
Lásd, mit vittünk végbe a te szolgálatodban. Mindezt elhallgatja 
az Úr türelmesen, csak az ő hordozó, megbocsátó türelme 
miveli, hogy az ilyen istentisztelet még mindig istentisztelet 
számba megy. Az ő dicsérete ott és akkor szólal meg, ahol 
egy Máriát talál, aki fülét felé fordítja s hallgatja, amit Ő mond, 
szeme látja, kicsoda Ő, Jézus s szíve kész annak a megcselek- 
vésére, amit Ő az Úr ak ar: Szólj Uram, mert hallja a te szol
gád. Ez az istentisztelet, amit Jézus Ígéretével biztosít.

Ne mnndjuk azt, hogy ez a vérmérséklet dolga, hogy az 
egyik ember természete inkább a Mártáéhoz, a másiké Máriáé
hoz hasonló, az egyik a gyakorlati tevékenység embere, a má
sik a szemlélődő kegyesség felé hajlik. Ne mondjuk azt se, 
hogy ez különböző a különböző felekezetek szerint, tehát mi 
németek vagyunk a gondolkodó keresztyén típus s az angolok*, 
vagy amerikaiak a gyakorlat emberei. Nem erről van itt szó_— 
Akkor az Úr nem mondta volna: Egy a szükséges dolog 1 Ezek 
a különbségek nem jelentenek kiegyenlíthetetlen ellentétet. Ép
pen azért, mert mindezek a sokféle gondolatok és szolgálatok 
hasznosak és nélkülözhetetlenek ugyan, hogy mi emberek kö
zösségben élhessünk s olyan kér. gyülekezetei alkothassunk, 
ami betölti hivátását és kötelességeit teljesíti, — azonban egyik se 
tekinthető annak a legszükségesebb dolognak, — meg lehetünk 
egymás mellett a magunk különböző sajátossága szerint, ki-ki
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a maga módján, amikor az egyik a maga erejét ebben az irány
ban, a másik más irányban érvényesíti s ily módon tölti be 
sajátos hivatását. Senki, akármilyen vérmérsékletű legyen is. 
senki, akármilyen felekezethez tartozzék is, nem nélkülözheti 
azt, ami Jézus szerint az egy szükséges dolog. A jó részt senki 
sem nélkülözheti. Azt a jó részt, ami el nem vétetik tőlünk. 
Mindnyájunkra nézve érvényes az a szabály, hogy mielőtt be
szélnénk, hallanunk kell azt, amit Jézus mond s egyáltalában,, 
mielőtt magunkkal foglalatoskodnánk, Jézusra kell tekintenünk, 
vagyis magunk mögé kell vetnünk mindazt, ami mi vagyunk 
és teljes odaadással kell odafordulnunk a felé, ami Istené. 
Máskülönben nem lesz Isten életünkben az első, igéje nem 
lesz a világosság forrása, se kegyelme nem lesz életünk fun
damentuma. Ezért támasztott Jézus olyan nagy igényeket, ezért 
mondta Mártának i s : nem az örvendeztet és tisztel engem, 
amit te a konyhában végzel, csinálsz, hanem jöjj ide, ülj le és 
hallgass a beszédemre.

Azt akarja nekünk adni, ami Istené. A vallásosságunknak 
ezzel ad szilárd alapot és képessé tesz Isten igaz tiszteletére. 
Mielőtt mi mennénk hozzá, neki kell bennünket hívnia. Akkor 
mehetünk hozzá, bizonyossággal és örömmel. „Hívó szavadat 
hallottam”: ez a bizonyosság tesz részeseivé Isten javainak. 
Mielőtt kezdetét vehetné megszentelődésünk, el kell nyernünk 
a bűnbocsánatot. Ezt viszi végbe Jézus az ő igéje által. így 
szól hozzánk : én vagyok az, aki kiengesztellek Istennel. Most 
már megindulhat a mi megengesztelődésünk. Mielőtt Isten szol
gálatába állanánk, meg kell hallanunk és el kell fogadnunk, 
ami az Isten akarata. Nehogy valamiképen a magunk akaratát 
cselekedjük, hanem Isten akaratát. Mert Istennek igaz tisztelete 
nem az, ha mi azt adjuk neki, ami a mi művünk, a mi erő
feszítésünk eredménye. Ezért van szükségünk arra, hogy hall
junk, nem is egyszer, hanem újra meg újra halljuk, a mi Isten
nek kegyelmes és jó akarata reánk nézve. Ezért jött Jézus 
hozzánk és ezért adatott nekünk az ő igéje. Most szól hozzánk 
Istennek hangja és megmutatja nekünk Isten akaratát; ha be
fogadjuk, alkalmatosak vagyunk Isten szolgálatára.

Ez az egy szükséges dolog mindnyájunk számára. Akár
milyen hivatalban, vagy hivatásban állunk is, akármilyen az 
életünk formája, ha Isten szolgálatával egy az életed, kedves 
testvérem, akkor nem szabad neked megszólalnod. Neked min
denekelőtt arra kell felfigyelned, amit Jézus mond, nem szabad 
a magad akarata szerint határoznod. Kérdezned kell mindenek
előtt az Urat. Nem arra van szükség, hogy te cselekedjél: en
gedd, hogy Isten cselekedjék, Isten szeressen téged. Ez a sor
rend szerint az első. ez az egy szükséges dolog.

Tehát nem kell aggodalmaskodni amiatt, vájjon nem kel- 
lene-e mégis Schürmann Máriával valami kolostorba vissza
vonulni. Mi is előzi meg a bibliában a mi alapigénket? Meg
előzőleg Jézus elmondja, hogy egy pap Jerikóba ment, egy
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samaritánus hasonlóképen s míg az egyik alkalmatlannak bizo
nyult Isten igaz tiszteletére, a másik képes volt Isten akaratának 
cselekvésére. Ezt követi Jézusnak Máriáról és Mártáról mondott 
ítélete, de nem azért, hogy megfeledkezzünk arról, ami megelőzi 
ezt a történetet, hanem éppen azért, hogy készek és képesek 
legyünk annak a cselekvésére, amit az irgalmas samaritánus 
példája mond. S mi követi alapigénket? A tanítványok Jézus
hoz ezzel a kérdéssel fordulnak: Uram, taníts meg minket 
imádkozni I Jézus erre az imádságra biztató Ígérettel felelt. Ha 
tehát figyelünk Jézus szavára, tudunk imádkozni; ha tudunk 
imádkozni, tudunk cselekedni, szolgálni. Isten szolgálatát imád
ságban kell kérnünk, de viszont hogy imádhozhass, hallanod 
kell Jézus szavát.

Ha halljuk, adja nekünk az ígéretet: a mi részünk, a jobb 
rész nem fog elvétetni tőlünk. Minden elmúlik, amit emberek 
alkotnak, még a művészet legszebb alkotásai i s ; ami most nagy 
és fontosnak látszik szemünk előtt, összeroskad, elavul, a leg
erősebbjeink is megfáradnak és idejük letelik. De aki tegnap 
és ma és mindörökké ugyanaz marad, Isten kegyelme, ugyanaz 
a bizonyságtevője és közvetítője: Jézus, a mi Urunk, ugyanaz 
marad, amit Ő nekünk mond, amit Ő nekünk ad, nekünk ad 
Isten kegyelmének ingyen ajándéka képen. Ez örökkévaló kö
zösséget teremt, mely soha meg nem szakad s ez az a kincs, 
melyről elmondható, hogy soha el nem vétetik. Ámen.

Schlatter Adolf.
________  (Fordította: P.)

Alkalmi beszédek.

Legeltesd az én bárányaimat.
Tanítóiktatásra.

János 21, 15.

Isten országa munkásának ma is ugyanaz az Úr paran
csol, aki valamikor Pétert szolgálatba állította, az urak Ura, 
Krisztus. Természetes hát, hogy ugyanaz a parancs i s : „Legel
tesd az én bárányaimat*'. Vedd sorba e néhány szót és meg
találod benne a hivatásodat.

„Legeltesd. . Iskolapadok előtt állsz. Csodálkozó gyer- 
 mekszemek tágulnak rád. Éhes lelkek nyiladoznak feléd. S néked 
adnod kell. Nemcsak érdekeset és hasznosat, nemcsak mesét 
és kétszerkettőt, hanem valamit, ami táplálék lehet a számukra. 
S ugye tudod, hogy ezen a világon sok érdekes és hasznos 
dolog van, de a lélek számára táplálék csak egy lehet, az 
evangéliom!

„Bárányaimat. . Akik tehát reád bízatnak, azok bárá
nyok. Nem minden bárány egyformán kedvelni való, nem min-
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degyiknek egyformán fehér a ruhája. De a bárány mégis bárány. 
Akkor is, ha engedetlen és el-elkószál, akkor is, ha netalán 
nem tiszta már a ruhája. Sőt Krisztus Urunk éppen az ilyene
ket istápolta legtöbb szeretettel. Ugye érted, mit akar mondani 
ez az ige a te bárányaidra vonatkozólag?

,,Áz Én bárányaimat ••• “ A bárányok tehát a Krisztuséi. 
Az is nagy dolog, ha eljutunk odáig, hogy a reám bízott gyer
mek: ember. Isten képére termetett, eszes lény. Még nagyobb 
dolog, ha eljutunk-odáig, hogy a reám bízott gyermek: valaki
nek a gyermeke, akiért szülők verejtékeznek és imádkoznak, 
remegnek és remélnek. Még nagyobb dolog, ha eljutunk odáig,, 
hogy a reám bízott gyermekből egyházamnak, hazámnak kell 
polgárt nevelnem. Ezekből is sok buzdító erő származhatik a 
munkámra. De a tanító akkor érti meg igazán hivatását, ha 
eljut odáig, hogy a reábízott gyermek Krisztus báránya. Bárány,, 
kit a Krisztus maga vett meg drága áron és maga nevezett 
sajátjának. Érzed-e, mekkora felelőséget helyez ez a gondolat 
a lelkedre?

Ugyanaz az Úr, ugyanaz a parancs. S ugyanaz a szolgálat 
feltétele is, mint volt egykor a Péter esetében. „Szeretsz-e ?“ 
Szolgálatodnak több kelléke van. De a legfontosabb itt is a 
szeretet. Még pedig sok szeretet. Az iskolát, a gyermeket 
mindenkinek szeretnie kell. De a tanítónak mindenkinél inkább. 
„Jobban szeretsz-e ezeknél ?“ kérdi Jézus. S ez a szeretet nem 
táplálkozhatik temagadból. A leggazdagabb szeretetkészlet is 
elapad, ha nem szítják és nem táplálják. Ez a szeretet nem 
táplálkozhatik a reád bízott gyermekekből sem. Mert hiszen 
nem lesznek azok mindig szeretetre méltók. Ez a hivatásodhoz 
szükséges szeretet csak a Krisztusból táplálkozhatik. „Szeretsz-e 
engem  ?“ Aki a Krisztust szereti, csak az tudja a Krisztus bá
rányait is szeretni, mert csak az tudja őket a Krisztus szemé
vel nézni.

„Simon Jónásnak f ia- . -" ,  szólít meg téged is a Krisztus- 
Beszéde van veled: szeret. „Szeretsz-e engem?" Válaszodat 
várja: szeresd 1

„ L e g e l t e s s “ Tehát nem oktató vagy, hanem lelkek táp
lálója.

„Az enyéimet . . . "  Tehát nem a magad ura vagy, hanem 
megbízott, számadásra kötelezett sáfár.

„Bárányaim at..." Tehát nem béres vagy, hanem pásztor.
Imádkozzál velünk, hogy valóban az lehess és mindig az 

maradhass, mindhalálig hű pásztor, aki felett egykor elhangoz- 
hatik a legkegyelmesebb szó: „Jól vagyon jó és hív szolgám... 1“

Szabó József
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Könyv- és folyóiratismertetés.
H astings: A második mértföld. Fordította Gáti Ferenc. Bevezető ta

nulmányt í r t : Szabó Imre budapesti ref. esperes. A budapesti ref. vallásoktató 
testület kiadása. 1935. Ára 3 P 12 f.

Ez a gyermekistentiszteleti prédikációgyüjtemény IV. kötete annak a 
nagyértékü vállalatnak, mely tartalmát és célját összefoglaló címében hor
dozza : Isten igéje a gyermek lelkében.

A már ismeretes Hastings kötetek mellé méltán sorakozik ez az újabb 
kötet. 35 beszédben szól a gyermekekhez. Közvetlenség, szinesség, könnyed
ség és mégis igemélység jellemzik a rövidre szabott beszédeket. Számol a 
szerző a gyermek figyelésének időhatárával. A beszédek egészen rövidek. 
Egyébként is jó psychológus és pedagógus: könnyedén bánik a gyermek lei
kével, felhasználja érzéseit és érdeklődéseit s észrevétlenül jegyzi leikébe az 
-örökkévaló igazságokat.

A kötetet néhány címe is helyesen jellemzi: A megvetett ezüst; az 
élet könyve; a fekete arc; a szeles gyermek; történet a bátorságról; küzde
lem a sárkánnyal; a madarak a mi testvéreink; a gyermekies lelkűiét; mi 
a talentumod, stb.

Külön megemlítést követel Szabó Imre esperes bevezető tanulmánya : 
a család vallásos karakteréről. A gyermek vallásos lelkületének kialakulásá
ról s a vele szemben fennálló egyházi kötelességekről szól. A gyermeki lélek 
-tekintélytisztelete a serdülőkorban megrendül. A forrongás korszaka áll be, 
mely sokszor a szülők detronizálására, az iskola és templomi tekintély elhal
ványulására vezet. Luthert idézi a tanulmány szerzője, ki a IV. parancsolat 
magyarázatánál kétféle atyát állít szemeink e lé : a vérszerintit és a tisztség 
szerintit. A lelkipásztor is tisztsége szerint atyja a gyermekeknek. Tanító, 
nevelő munkájáért felelősséggel tartozik.

Helyesen állapítja meg a tanulmány szerzője, hogy elvilágiasodott csa 
ládokból virágzó egyházi életet soha sem lehet életre hozni. Ezért a gyerme
kek utján és a gyermekek által a templomból és a hittanóráról hazavitt 
vallásos szomjúsággal kell kinyittatni az otthon becsukott bibliákat. A gyer
mekek által kell megzendíteni a korálokat és megszólaltatni az elnémult 
imádságokat.

Az értékes prédikációs kötet megrendelhető Dr. Incze Gábor ref. hit
oktatási igazgatónál: Budapest II., Török-u. 4.

Dr Vasady B é la : Igazság és Élet. 8 - 9 .  szám. Gazdag tartalommal 
jelent meg. Szabó Zoltán és Makkai Sándor a lelkipásztorok elé tart tükröt. 
Gödé Lajos irásmagyarázatot közöl. Dr. Enyedy Andor az egyház missziói 
feladatairól, Fehérné, Victor Gabriella a gyermek imádságáról értekezik. 
Erdős Károly az uj Károli-revizió próbafüzeteiről mond részletes bírálatot. 
A református egyház ezen lelkipásztori és nevelői munkát végző folyóirata 
nagyértékű szolgálatot tölt be.

Baróti Mihály: Porlik mint a szikla . . .  Erdélyi képek. Debrecen. 
1936. Lehetetlenség megindulás nélkül átolvasni ezt a 80 oldal terjedelmű 
kis füzetet, mely Erdély dicsőségét, múltját, küzdelmeit és tragikus sorsát 
rajzolja elénk. Székelyudvarhely, Brassó, Nagyszeben, Déva, Torda, Zilah, stb. 
magasodnak szemeink elé. Csupa érték és csupa gyászfátyolos ravatal. Az 
egész könyvecskét lezárja egy megható és megrázó levél, amit a szerző a 
nagyvajda egyik barátjához írt, ahhoz az iskolás fiúhoz, kit a román királyi 
•udvarba hívtak el és a trónörökös barátjává tettek. Ébresszen ez a könyvecske 
•kis szeretetet, féltést és felelősségtudatot Erdéllyel szemben.


