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Tudnivalók.
1. A reformáció emlékünnepe előtt való vasárnap, 

ez idén okt. 27., bibliavasárnap. Ezen a napon 
bibliaünnepet kell rendezni. Offertórium a biblia
társulaté, mely hivatalos egyházi úton küldendő be. 
A világháború miatt megapadtak a bibliaterjesztés 
angol segélyforrásai s ezért most különös áldozat- 
készséggel kell a bibliaünnep offertóriumára ada
koznunk.

2. A reformáció emlékünnepére egy hetes előadás- 
sorozattal kell előkészíteni a gyülekezetei. Anya
got közölni fog a Belmissziói Munkaprogramm.

3. A reformáció emlékünnepe csak napján ünnepel
hető meg. Ez az egyetlen kimondottan evangé
likus ünnepünk. Becsüljük meg!

4. Sok helyen megvan az a szép szokás, hogy a refor
máció emlékünnepén az egyházközség elnöksége, 
tisztikara s presbiterei testületileg vesznek Úr
vacsorát. Ápoljuk s terjesszük ezt a szokást!



Csendben I sten előtt.

Kövessétek hitöket.

„Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, 
akik szólották néktek az Isten beszédét és 
figyelmezvén az ő életök végére, kövessé
tek hitöket." Zsid. 13, 7.

Reformáció ünnepén az egyház megemlékezik a reformá
cióról és a reformátorokról. Miben áll ez a megemlékezés? Igen 
sokszor: ízléstelen emberdícséret, elmerengés a letűnt múlt 
dicsősége felett, mellveregető evangélikus öntudatoskodás. Pedig 
mindennek nincs helye a mi ünneplésünkben. Mert gondoljuk 
csak meg: kikre emlékezünk és miről emlékezünk? Azokra a 
férfiakra, akik előttünk jártak. Lutherre és Calvinra és a töb
biekre. Akiknek teste már rég por és hamu, de nevük fel van 
jegyezve az élet könyvében. Azért, mert egyet cselekedtek: 
szólották az Isten beszédét. Minden egyéb, ami emberi látás 
szerint az életükben nagy, vagy dicső, vagy csodálatos volt — 
elporlik, elmúlik, nem jegyeztetik fel az Isten könyvében, mert 
nem fontos az Isten szemében. Csak az az egy: hogy szólották 
az Isten igéjét! Minden egyéb, amit a reformáció úgynevezett 
„melléktermékei" közé szoktak sorolni, kár és szemét az Isten 
ítéletének mérlegén ahoz az egyhez képest, hogy a reformáció 
újra megzendítette Istennek tiszta igéjét.

Ez az igehirdetés pedig nékünk szól. A reformátorok né- 
künk szólották az Isten igéjét. Nemcsak azoknak, akik akkor 
lábaik előtt ültek, hanem nekünk is, akik most elsárgult írásaik 
fölé hajolunk. Szenvedésben, üldöztetésben, nyomorúságban töl
tött életük minden bizonyságtevése ebben az egy szóban foglal
ható össze: hittek!

Ezt a hitet, a reformátorok hitét kell nékünk követnünk. 
Nekünk is hinnünk kell. Ügy, ahogyan ők hittek. Azzal a szikla
szilárd, rettenhetetlen, tiszta és bizonyos hittel. Ha így hiszünk, 
akkor követjük őket. Azon a keskeny és egyenes, tövises és 
göröngyös úton, amelyen ők előttünk jártak. Amelyről tudjuk, 
hogy az életre viszen.

Reformáció ünnepén emlékezzünk meg azokról, akik né
künk az Isten beszédét szólották. Emlékezzünk meg azzal, hogy 
meghallgatjuk őket. Hallgassunk reájuk! Hiszen ők is csak 
azért tudták az Isten beszédét szólani, mert fiiaguk is egész 
életükben az igére hallgattak. Hittek.

Kövessétek hitöket!
Groó Gyula.
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A  dolgozó szobában.

Az Ószövetség és az igehirdető.

„Kevésre becsülik némelyek az Ószövetséget: azt mondják, 
hogy az csak a zsidó népnek adatott s szerepe immár véget ért, 
hiszen csak a múlt idők történeteiről szól." Ezek a sorok ezelőtt 
négyszáz esztendővel íródtak s dr. Luther Mártonnak az Ó- 
szövetséghez írott előszavában találhatók. Ékes bizonyságául 
annak, hogy az Üszövetség ellenségeivel már a nagy reformá
tornak is küzdenie kellett. Hogy pedig ez a kérdés napjainkban 
hová fejlődött, arra nézve jellemzésül álljon itt Emanuel Hirsch- 
nek, a német pogánykeresztyének hírhedt vezérének néhány ki
tétele: „Az Újszövetség és az Ószövetség között nincs egyetlen 
olyan pozitív kapcsolat sem, amelynél az Ószövetség értelme 
szükségképpen el ne ferdíttetnék. Az egyház a keresztyén hit 
szempontjából úgy értelmezi az Ószövetséget, hogy azt eredeti 
jellegéből — mely szerint az a zsidó nép- és vallásközösségnek 
szent könyve — teljesen kiforgatja és eredeti történelmi értel
métől megfosztja." A probléma tehát, az Ószövetség értékelé
sének és értelmezésének kérdése ma is időszerű, sőt talán olyan 
akut, mint amilyen a történelem folyamán soha nem volt. Annál 
is inkább szükséges, hogy e kérdés történeti gyökereit s alaku
lását az egyház történetében megismerjük, mert csak így tudjuk 
annak jelentőségét felmérni és magunk számára a helyes fele
letet megtalálni.

I .

Az óegyházban Marcion és követői voltak azok, akik először 
tagadták meg az Ószövetséget. Az egyház azonnal felemelte 
szavát és eretnekségnek minősítette ezt a tanítást. „Jézus Krisz
tus nemcsak azokért jött, akik Tibérius császár idején hittek 
Őbenne, nem is csak miértünk, akik most élünk, hanem azokért 
is, akik kezdettől fogva hittek őbenne, amikor eljöveteléről 
jövendöltek", mondja Ireneus. Augustinus szerint: „A Krisztus 
elkövetkezendő szenvedésében való hit által üdvözöltek az ó- 
szövetségi atyák, amint mi Krisztus megtörtént szenvedésében 
való hit által üdvözölünk." Az Ó- és Újszövetség viszonyát 
Augustinus így határozza meg: „In veteri nóvum latét, in novo 
vetus patet." Vagyis: az Ószövetség magában rejti az Újat, míg 
az Ószövetség igazi értelme az Újszövetségben tárul fel előttünk.

Számunkra- kétségtelenül legnagyobb jelentőséggel bír 
Luther állásfoglalása. A törvény és evangéliumról való kiélezett 
tanítása, amint az különösen a Galáciabeliekhez írott levél kom
mentárjában érvényesül, azt a benyomást kelthetné a felületes 
szemlélőben, hogy talán ő is az Ószövetség ellenségeinek tábo-
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rába tartozik. Irataiba való alaposabb betekintés azonban arról 
győzhet meg, hogy éppen ennek az ellenkezője áll. Luthernél 
senki sem hirdette határozottabban az Ószövetség és az Új
szövetség felbonthatatlan egységét. A bevezetésben idézett kér
désre ugyancsak az Ószövetséghez írott előszavában így adja 
meg a feleletet: „Krisztus azt mondja János 5, 39-ben: tudakoz
zátok az írásokat, mert ezek azok, amelyek rólam bizonyságot 
tesznek. Pál apostol is azt tanácsolja Timótheusnak, hogy tanul
mányozza az írást, s a római levélben bizonyságot tesz arról, 
hogy Isten az evangéliumot prófétái által eleve megígérte a 
Szentírásban, majd így folytatja: „ . . .  ezzel arra intenek ben
nünket, hogy az Ószövetséget semmiképpen meg ne vessük, sőt 
szorgalmasan olvassuk. Hiszen az Ószövetség az Újszövetségnek 
alapja és bizonysága, hogyne kellene hát azt nagyra becsülnünk. 
Mert mi egyéb az Újszövetség, mint Krisztusról szóló prédikáció 
az Ószövetség szavaival, amelyek róla jövendölnek és benne 
teljesedtek be?" „Azért, ha az Ószövetséget olvasod, mondj le 
balgatag okoskodásaidról, s tartsd azt a legdrágább szentség
nek, s kimeríthetetlen gazdag kincsesbányának, melynek soha 
nem tudunk a végére érni. Itt találhatod meg ugyanis Istennek 
bölcseségét, melyet ő olyan egyszerűen közöl velünk, azért, 
hogy minden elbizakodottságunkat megszégyenítse. Mert itt 
találod a jászolt és a pólyát, amelybe Krisztus van beletakarva, 
amire az angyal is figyelmezteti a pásztorokat. Egyszerű s sze
gényes köntös ez, de drága kincset rejt, magát Krisztust." 
Továbbá: „Az Újszövetség összes apostolai és evangélistái arra 
törekednek, hogy minket az Ószövetségre figyelmeztessenek, 
amely őszerintük egyedül neveztetik Szentírásnak, hiszen az Új
szövetség akkor még csak szóbeli igehirdetés és nem írás." 
(Máté 21-ről mondott prédikációjában.) „Amit az apostolok 
tanítottak és írtak, azt mind az Ószövetségből merítették, mert 
ebben minden előre megjövendöltetett, aminek a jövőben Krisz
tusban meg kellett történnie . . . ,  az Újszövetség nem más, mint 
az Ónak a megfejtése; mintha valakinek először egy lepecsételt 
levelet adnak a kezébe s azután felnyitják azt. Így az Ószövet
ség is Jézus Krisztusról szóló levél, melyet Krisztus az ő halála 
után nyitott fel s most olvastat s hirdettet az evangélium által." 
(János 1-ről szóló prédikációjában.) „A törvény és a próféták 
nem ismerhetők fel igazán és nem hirdethetjük azt helyesen, 
ha nem látjuk, hogy azokban Krisztus van elrejtve." (Lukács 
2, 1-ről mondott prédikációjában.) S végül: „Ádám keresztyén 
ember volt, jóllehet sokkal Krisztus születése előtt élt. Mert 
ő éppen úgy hitt Krisztusban, mint ahogy mi hiszünk. Mert a hit 
ugyanaz marad a változó időben a világ kezdetétől fogva a 
végéig. Azért ő hitében ugyanazt nyerte el, amit mi is el
nyerünk: Krisztust, akit ő sem láthatott szemeivel, amint sze
meinkkel mi sem láthatjuk őt. Az igében volt Ádámé Krisztus 
s mi is csak az igében bírjuk öt." (Genezis 1-ről tartott 
beszédében.) 
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A lutheri orthodoxia alapjában véve nem tért el ettől a 
vonaltól az Ószövetség értékelésében. Annak hangsúlyozása 
mellett, hogy más az Ószövetség szolgálata, mint az Üj-é, 
nyomatékosan rámutatnak arra, hogy a Krisztusról szóló ki
jelentés az Ószövetségben is hirdettetik és az ószövetségi atyák 
egyedül Krisztus kegyelme által üdvözültek.

A 19. század teológusaié a kétes dicsőség, hogy az Ószövet
ség és Újszövetség viszonyát problematikussá tették s ezzel 
történetileg előkészítették azt a támadást, amely ma — bár 
egészen más szempontból és célzattal — az Ószövetség ellen 
megindult. Hálásak vagyunk a történetkritikai, szövegkritikai 
és vallástörténeti kutatásnak. Értékes és érdekes eredményeik 
nagyban hozzájárultak az ószövetség egyes részeinek megérté
séhez. Ez az irányzat azonban alapjában tévedett, akkor, amikor 
azt hitte: elég az Ószövetség különböző forrásiratait, rétegező- 
dését és azok keletkezési körülményeit feltárni, — arra azonban 
kísérletet sem tett, hogy ezt a könyvet a maga egészében és 
egységében tegye vizsgálat tárgyává és igyekezzék megérteni. 
Igazán nem csodálkozhatunk, ha Adolf von Harnack Marcionról 
írott könyvében ehhez a végső konzekvenciához jut: „Az Ó- 
szövetséget a 2. században elvetni hiba lett volna, amit az egy
ház joggal kárhoztatott; a 16. században megtartani sorsszerű 
adottság volt, amely elől a reformáció nem térhetett ki; a 19. 
századtól fogva azonban a kánonban való megtartása képtelen
ség, amellyel végre felszámolni legfőbb ideje."

A világháború utáni teológiai megújhodás teológiai pro
gramjában ismét ott van az Ó- és Újszövetség egységéről való 
vallástétel. Az Ó- és Újszövetség viszonyának tisztázása s az 
égész kérdés teológiai feldolgozása azonban nem történhetett 
meg máról holnapra. Itt hosszú évtizedek, sőt évszázadok mulasz
tásainak pótlásáról volt szó. S alig kezdett a reformátori irány
hoz tartozó teológusgárda munkához, máris újabb tényezőkkel 
kellett számolnia. A múlt szomorú magvetése, a 19. sz. romboló 
munkája most teremtette meg gyümölcséit; ezúttal ugyan egé
szen más oldalról: a pogány faji világnézet oldaláról intéztek 
támadást az Ószövetség ellen. Ezek a megtévelyedett álkeresz
tyének azonban kitűnően használhatták támadásuk alkalmával 
azokat a fegyvereket, amelyeket nekik a múlt század negatív 
kritikusai nyújtottak. Hiszen joggal mondhatták, hogy az Ó- 
szövetségről, erről a „zsidó könyvről", már maga az egyház is 
lemondott.

Ilyen körülmények között indult meg az építő munka. 
Az első alapvetés érdeme Wilhelm Vischeré, aki: „Das Christus- 
zeugnis des Altén Testaments" c. könyvében tesz hitvallást az 
Ószövetség mellett. Lehet vitatkozni Vischer állításainak rész
leges igazságai fellett, az azonban kétségtelen, hogy utána sem 
hozzá hasonló méretű, sem hozzá hasonló jelentőségű könyv 
nem jelent meg s az őt kritizálok a maguk részéről kielégítő 
megoldással mindeddig adósok maradtak.
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Igazán csak röptében érinthettük ennek a kérdésnek alaku
lását az egyháztörténet folyamán. Arra jó volt mindenesetre ez 
a kis körültekintés, hogy meglássuk: az Ó- és Újszövetség egy
ségének vallása vagy tagadása sorskérdés, amellyel áll vagy 
bukik az egyház. Az Ó- és Újszövetség egymáshoz való viszonyá
nak tisztázása az egyháznak állandóan időszerű és égető feladata. 
A feladattal való szembenézést az egyház minden egyes nemze
dékének újra meg újra vállalnia kell. A választ, amelyet e kér
désre adni akarunk, nem kereshetjük attól függetlenül, hogy 
milyen választ adtak erre a kérdésre a mi atyáink; hiszen akkor 
az egyházon kívül helyeznők magunkat. De a mi válaszunk 
nem is állhat annak puszta utánamondásában, amit idevonat- 
kozólag mások már elmondottak, hiszen akkor nem válhatnék 
az meggyőződésünkké, hitvallásunkká.

Akkor, mikor feladatunk megoldása felé elindulunk, azt 
nem kereshetjük máshol, mint az igében. Fel kell tehát vetnünk 
a kérdést: mit mond az Ószövetségről az Újszövetség?

Máté evangéliumának 1. fejezetét így kezdi: „Jézus Krisz
tusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről való 
könyv.“ S a 22. versben így fejezi be: „Mindez pedig azért lön, 
hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott vala a próféta által . .
Ez a: „mindez pedig azért lön . . ., hogy beteljesedjenek az írá
sok . . Máté evangéliumának stereotip, számtalanszor vissza
térő mottója. Máté témája tehát az, hogy Jézus Krisztus azért 
jött, hogy betöltse mindazt, ami az Ószövetségben előre meg 
volt írva. Ha most Lukács evangéliuma felé fordulunk, a kép 
lényegileg nem változik. Lukács 1, 72. v. szerint Isten azért 
küldte el Krisztust, hogy „irgalmasságot cselekedjék a mi 
atyáinkkal és megemlékezzék az ő szent szövetségéről, az eskü- 
vésről, mellyel megesüdt Ábrahámnak, a mi atyánknak, hogy 
ő megadja nékünk“. Jézus nyilvános működését azzal kezdi, 
hogy a názáreti zsinagógában felolvassa Ésaiás 61-et s azt 
mondja, hogy ma teljesedett ez be a ti füleitek hallására. Lukács 
evangéliuma azzal végződik, hogy a Krisztus az emmausi tanít
ványokat az Ószövetségre utalja. A tanítványoktól búcsúzó 
Jézus utolsó ajándéka az, hogy megnyilatkoztatja tanítvá
nyai elméjét, hogy érthessék az írásokat, amik megirattak 
a Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban. 
Tudvalevőleg e hármas felosztásban taglalja a héber kánon az 
Ószövetség könyveit. Jézus tehát kifejezetten állítja, hogy az 
egész Ószövetség róla tesz bizonyságot. — János evangéliuma 
szerint a tanítványok Jézusban azt a Messiást találták meg, aki
ről Mózes és a próféták jövendöltek. (Ján. 1, 41, 45.) Jézus 
maga állítja, hogy az üdvösség a zsidók közül támadt. (4, 22.) 
Az írásokat tudakozni kell, mert azok őróla tesznek bizonysá
got. (5, 39.) Mózes fogja a hitetlen zsidókat kárhoztatni, mert 
Mózes őróla írt. (5, 45—47.) Ábrahám örvendezett', hogy meg
láthatja Jézus napját és meg is láthatta azt. (8, 56.) S végül:

II.
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12, 37—41-ben: „és noha ő annyi jelt tett vala előttük, mégsem 
hívének őbenne; hogy beteljesedjék az Ésaiás próféta beszéde, 
melyet monda: Uram, ki hitt a mi tanításunknak? Ezeket mondá 
Ésaiás, amikor látá az ő dicsőségét; és beszéle ő felőle.“

Hallgassuk ismét Lukács bizonyságtételét az Apostolok 
cselekedeteiről írott könyvében: Krisztus az, akiről a próféták 
mind bizonyságot tesznek, hogy bűneinek bocsánatát veszi az ő 
neve! által mindenki, aki hiszen őbenne. (10, 43.) Filep Ésaiás 53. 
alapján hirdeti Kandaké királynéasszony komornyikjának a 
Krisztusban megjelent üdvösséget. (8, 26.) Pál apostol igehirde
tésében Agrippa király előtt semmit sem akar mondani azokon 
kívül, amikről mind a próféták, mind Mózes megmondották, 
hogy be fognak teljesedni. (26, 22.) A Bereabeli zsidók napon
ként tudakozták az írásokat — értsd: az Ószövetséget —, hogy 
úgy vannak-e ezek, t. i. amit nekik Pál a Krisztusról tanított. 
(17, 11.) Péter apostol pünkösdi beszéde szerint a Szentlélek 
kitöltésében Jóéi próféta jövendölésének beteljesedését kell 
látni. (2, 16. kk.)

S hogy végül az apostoli levelek bizonyságát is felsorakoz
tassuk: Pál annak az evangéliumnak hirdetésére elhívott apos
tolnak vallja magát, amelyet Isten eleve megígért az ő prófétái 
által a szent írásokban. (Róm. 1, 1—2.) A törvény célja: Krisz
tus. (10, 4.) A törvény Krisztusra vezérlő mester. (Gál. 3, 24.)
II. Kor. 3, 11. szerint a megnemtért zsidók szemei előtt lepel 
van, ezért nem érthetik az Ószövetség tulajdonképeni értelmét 
s üzenetét: Krisztust! Pál szerint Krisztus valósággal jelen volt 
az Ószövetségben az Ószövetség népe számára: Krisztus volt 
a lelki kőszikla, amelyből Izrael népe a pusztában ivott. (I. Kor. 
10, 1—4.) S végül Péter apostol szerint: ez az az üdvösség, 
„amely felől tudakozódtak és nyomozódtak a próféták: nyomo- 
zódván, hogy mely vagy milyen időre jelenté azt ki a Krisztus
nak őbenne levő lelke“. (I. Pét. 1, 9—12.) Különleges helyet 
foglal el az Újszövetség könyvei között a Zsidókhoz írott levél, 
amely igen sokat idéz az Ószövetségből. Günther Harder ide
vonatkozó értékes tanulmányában*) kimutatta, hogy a zsidók
hoz írott levél az Ószövetséget főként az LXX. alapján idézi, 
mégpedig különös előszeretettel ott, ahol az LXX. az eredeti 
hébertől eltér. S teszi ezt azért, mert az LXX. nem pusztán for
dítás, hanem máris magyarázat: az Ószövetség krisztológiai és 
eszchatológiai alkalmazása. Ezért idéz a Zsidókhoz írt levél az 
LXX-ből, mert összes ószövetségi idézeteit szigorúan Krisztusra 
vonatkoztatja és Krisztus felől értelmezi.

Mindezek szerint tehát megállapíthatjuk, hogy az Újszövet
ség az Ószövetséget egyetlen nézőpontból szemléli: Krisztusra 
nézve s ebből a szempontból nézve olyan könyvnek látja, amely 
az eljövendő Krisztusról szól. Ebben kettős igazság rejlik: 
7. Az Újszövetség feltételezi az Ószövetséget, mint az épület 
alapkövét. 2. Másfelől az Ószövetség csak az Újszövetség felől,

*) Theologia Viatorum, 1939. Ch Caiser Víg.
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az elérkezett Krisztus felől érthető meg igazán. Az Újszövetség
nek Jézus Krisztusról való bizonyságtevése nélkül az Ószövetség 
valóban csak a zsidóknak a könyve lenne. Viszont éppen az Új
szövetség bizonysága szerint az Ószövetség nem a zsidók könyve, 
hanem az egyház könyve: mert arról a Krisztusról szól, akit 
a zsidók ugyan elvetettek, aki azonban az egyház Ura. Mint két 
nyil mutat és utal az Ó- és az Újszövetség kétfelől Krisztusra,  
aki a kettő között áll s akiben a kettő találkozik. (L. Lukács 
1—2. részek: az Ószöv. az Újszövetségben!) Az Ószövetség úgy 
beszél Krisztusról, mint aki eljövendő, az Újszövetség pedjg,  
mint aki már eljött s újra eljövendő. „Az Ószövetség a z  Ú j-  
szövetség által lesz az egyház könyvévé", mondja O. Webe r ,  
Bibelkunde des A. Ts. c. könyvében. „Isten igazi népe m a  m á r 
nem Izráel, hanem a lelki Izráel, az egyház. Reá vonatkozn a k  
s rajta teljesednek be a Krisztus felőli ígéretek." Luther szerint  
a zsoltárok az egyház tükre, amelyben a szent keresztyé n  e g y -  
házat látjuk kiábrázolva. 

Ezekután már most állítsuk magunk elé azt az e g é s z e n  
gyakorlati kérdést: hogyan használja az igehirdető az Ó szövet- 
séget? Mert hogy az ószövetségi textusok alapján v a ló  ig e -  
hirdetés különös nehézségek elé állítja az igehirdetőt, az tagad-  
hatatlan. Essék most ezekről is néhány szó. 

1. Mindenekelőtt — valljuk csak be — azért nem használ- 
juk szívesen az Ószövetséget s azért jelent a vele való fógl a l -  
kozás fokozott nehézséget, mert nem ismerjük! Újszövetségi 
bibliaismeretünk még csak hagyján, de az ószövetségi biz o n y  
igen hiányos. Pedig ha elmerülünk benne, sokszor meglep e tv e  
kiáltunk fel: az igének új meg új kincsei tárulnak fel előttünk.1 
Tehát: ismerjük meg alaposan az Ószövetséget! Természete s e n  
az igazi megismeréshez szükséges az eredeti szöveg ismere te , 
mert a Károlyi-fordítás az Ószövetségnél igen gyakran homá- 
lyos, sőt hibás. Ha a héber szöveg leküzdhetetlen nehézsége t 
jelentene, jó szolgálatot tesz a LXX, valamint jó német, ango l ,  
francia fordítások. Ezenfelül meg kell alaposan i s merekednünk 
az ószövetségi szóhasználattal, fogalmakkal, képekkel, kortörté-  
neti, kultúrtörténeti stb. anyaggal. (L. a Lelkipásztorban meg- 
jelent idevonatkozó bibliográfiát.)

2. Az Ószövetség teljes egészében Krisztusról szól, de nem 1 
közvetlenül, mint az Újszövetség, hanem közvetve. Ebben van ! 
a kettő közötti különbség. Nem reámutat, hanem csak felémutat.
S amit róla mond, azt is csak az Újszövetség fényében érthetjük 
meg világosan. Az ígéret értékét a beteljesedés tárja fel. Külöfib- 
ség van azután az Ószövetség egyes részeinek, könyveinek 
bizonyságtevése között is. Egyik homályosabb, másik világosabb, 
egyik csak dadogó, másik ércesen zengő. Isten igéje inkább el
rejtett az Ószövetségben, mint az Újban. Izráel népének annyi 
vérrel, bűnnel teli történetében inkább az elrejtőzött Istennel 
van dolgunk. Orcáját csak akkor láthatjuk meg itt is, ha a 
kereszt felől szemléljük. Mert hol elrejtettebb Isten arca, mint
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a kereszten, ahol önmaga számára is elrejtőzött? „Én Istenem, 
és Istenem miért hagytál el engemet?“ És hol nyilvánvalóbb, 
mint a keresztben, amely Isten kibeszélhetetlen szeretetéről 
beszél?!

3. Ezzel kapcsolatban kell reámutatnunk az Ószövetségnek 
egy végzetes félreértésére. A múlt századbeli liberális teológia 
az Ószövetség egészének és egyes részeinek értékelésénél nem 
az egyedül lehetséges krisztocentrikus szempontot alkalmazta, 
hanem a saját moralisztikus életfelfogását. Így történt az, hogy 
szembeállították egymással a törvényt és a prófétákat az előbbi 
rovására, mondván, hogy utóbbiak képviselik az Ószövetség 
ú. n. „erkölcsi vallását", míg a törvény csupán kultuszi szabá
lyok számunkra értéktelen leltára. Ez az ú. n. „erkölcsi-prófétai" 
vallás csak a liberális teológusok agyában született meg. Ha az 
egyház ebből a „valláserkölcsi11 szempontból állította fel kánon
ját, akkor abban sokkal több joggal helyet foglalhatott volna 
a Hammurabi-kódex, vagy akár Konfucse, mint pl. Pál levelei, 
vagy János evangéliuma. Az Ószövetség maga nem ismeri ezt 
a mesterséges szembeállítást; a próféták nem a törvény ellen 
prédikálnak, hanem inkább a törvény ítélete alá állítják a népet 
s az Újszövetség a törvényt s a prófétákat számtalan helyen 
együtt említi, mint az Ószövetség teljesen egységes bizonyság
tevését Krisztusról. Mert Krisztus az egyetlen mérték, amely 
az Ószövetségre és az Újszövetségre is alkalmazható, ez a mér
ték azonban nincs a mi kezünkben, hanem a Szentlélek kezében 
van. Így az Ószövetség egyes részeinek értelmezése és értéke
lése végeredményben összefügg a kánon kérdésével, azzal, hogy 
hitben elfogadjuk-e a kánont, úgy, ahogy van, mint a Szentlélek 
művét az egyházban. Az Ószövetséggel szemben való állásfogla
lás kérdése így tehát mindenképpen hit-kérdés.

4. Azt, hogy az Ószövetségben Isten arca és igéje elrejtet- 
tebb, mint az Újban, máskép úgy is mondhatjuk, hogy az ige 
szolgai alakja az Ószövetségben szembetűnőbb, mint az Üjban. 
Az a tény, hogy Isten az ő kifürkészhetetlen akaratából nem 
közvetlenül akar velünk szólani, hogy Szentlelkét nem adja 
közvetlenül, hanem csak gyarló emberi eszközökön, emberek 
száján, szívén és elméjén, cselekedetein és életén, bűnein és eré
nyein keresztül; ez az Ószövetségben sokkal feltűnőbb és meg- 
botránkoztatóbb, mint az Újszövetségben. A „skandalon", a 
botrányokozás kemény kősziklája az, amelyben sokszor meg
ütközik az Ószövetség sok olvasója. Itt van egy bűnös, kicsiny 
és ellenszenves nép, a választott nép, s Isten éppen ennek a 
véres, sötét történetében jelenti ki magát. Itt vannak az Ő 
választott emberei: Mózes, egy gyilkos, Jákob, egy szélhámos, 
Dávid, egy véreskezű keleti kényúr, — s ó  éppen ezeken keresz
tül szól hozzánk. Az Ószövetség kíméletlen s számunkra sokszor 
kínos leplezetlenséggel beszél az ember bűnéről. Az Ószövetség
ben sötétek és kikutathatatlanok, véresek és könnyesek az Isten 
útjai, kiirtott népek és hamuba rejtett városok temetőin vezet-
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nek keresztül. A törvény ezer apró rendelése bántóan éget, s 
a próféta lángostora vérig sújt, az egyesek és népek sorsa meg
döbbent s a történet beszéde iszonyatot kelt. Sokszor szeret
nénk eltakarni arcunkat s bedugni füleinket s nem olvasni ezt 
a könyvet. És íme: nem éppen így és éppen azért és ezáltal 
az Isten könyve ez a könyv?! Nem az a botrányokozás szoron
gat-e bennünket, amelyet Isten igéjének szolgai alakja kelt, az, 
hogy az Ige testté lett? Nem maga a testté lett Ige, az élő Krisz
tus kelti fel bűnös szívünk ellenkezését itt, az Ószövetség lap
jain is? Ismét az Újszövetség felől: Krisztus felől jön a meg
oldás: álljunk a kereszt tövébe! Van-e véresebb és sötétebb, 
érthetetlenebb és felháborítóbb látvány és üzenet a keresztnél? 
Ez a kereszt az, és a kereszt botránya, — amely az Újszövet
ségben valóban nem kisebb, mint az Ószövetségben! — amely 
elé az Ó- és az Újszövetség együtt kényszerít bennünket, s 
amelyben az Ó- és az Újszövetség értelme egyaránt nyilván
valóvá válik. „Aki a mi bűneinkért halálra adatott és feltámasz
tatott a mi megigazolásunkért“, „És az ő sebeivel gyógyulánk 
meg“, mondja az apostol és a próféta.

5. Mindezek után is felmerülhet azonban bennünk a kérdés: 
miért prédikáljunk az Ószövetségről? Miért prédikáljunk az 
ígéretről, ha a beteljesülés már elérkezett? Miért a hajnalról, 
mikor már fényes nappal van? — Ügy véljük, hogy az eddigiek 
megfeleltek már erre a kérdésre: azért, mert „a teljes írás Isten
től ihletett és hasznos a tanításra11. Hadd említsek meg azonban 
még egy különösképpen való okot is. Az egyház is ádventben él, 
mi is ádvent népe vagyunk. Az Ószövetség népe Krisztus eljöve
telére várakozott, mi Krisztus visszajövetelére várakozunk. 
Az Ószövetség népe is nyomorúság és szorongattatás közepette 
élt, az egyház sem különben. Még nincs itt, csak elközelített 
a mi számunkra is az Isten országa. Sóvárogva várjuk mi is 
a teljes váltságnak még eljövendő napját, amelyről szólt Ésaiás, 
s amely Ígéret a mi számunkra is még csak reménység. (És. 
11, 6—9.) Groó Gyula

győri vallástanító lelkész.

Összekulcsolt kézzel
Az egyház ősi kollekta-im ádságai.

(Folytatás.)

71. Szentháromság ünnepe után XX. vasárnapon. — Urunk, 
kérünk Téged: oltalmazd gyülekezetedet állandóan atyai szerete- 
teddel, hogy védelmed alatt minden veszedelemtől megszaba
duljunk és Nevednek jócselekedettel hódoljunk; a mi Urunk 
Jézus Krisztus, Te Fiad által, aki Veled és a Szentlé'lekkel egy
ségben, mint Isten él és uralkodik, mindörökkön örökké, ámen.
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72. Szentháromság ünnepe után XXL vasárnapon. — Isten, 
oltalmunk és erősségünk: figyelmezz egyházad buzgó könyör
gésére, és aki Magad vagy a kegyesség forrása, add, hogy amit 
hittel kérünk, valóban el is nyerhessük; a mi Urunk Jézus Krisz
tus, Te Fiad által, aki Veled, etc., ámen.

73. Szentháromság ünnepe után XXII. vasárnapon. — Urunk, 
kérünk Téged: bocsásd meg néped vétkeit, hogy vétkeink háló
jából, ahová gyarlóságunk juttatott, jóvoltoddal kiszabaduljunk; 
a mi Urunk Jézus Krisztus, Te Fiad által, aki Veled és a Szent
lélekkel, etc., ámen.

74. Szentháromság ünnepe után XXIII. vasárnapon. — 
Urunk, kérünk Téged: serkentsd fel híveid akaratát, hogy buzgó- 
ságosan törekedjünk isteni műved gyümölcsének elnyerésére és 
részesülhessünk kegyelmed gazdagságában; a mi Urunk Jézus 
Krisztus, Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel egységben, 
mint Isten, etc., ámen.

75. A reformáció ünnepén (október 31-én). — Urunk, aki 
egyházadban megajándékoztál minket az üdvösség igaz ismere
tével: tartsd meg hatalmában szent evangéliumod, hogy néped 
egyedül kegyelmedbe vesse bizodalmát és hitvalló életben szol
gálhasson Téged; a mi Urunk Jézus Krisztus, Te Fiad által, aki 
Veled és a Szentlélekkel, etc., ámen. (Nem ősegyházi!)

Dr. Jánossy Lajos 
egyetemi ny. r. tanár.

Im ádkozzunk együtt!
A kapernaumi lelkészevangélizáción felmerült az az óhaj, hogy épít

sük ki jobban a lelkészek imaközösségét. Mivel a Baráti Mozgalom tagjai 
már évek óta minden szombat este közös igeolvasásban, hálaadásban és 
könyörgésben egyesülnek lélekben, azt kérték az evangélizáció résztvevői, 
hogy ezt a magot fejlesszük tovább. Ennek teszünk eleget, amikor az 
alábbiakban közöljük a Baráti Mozgalom imaszövetségének októberi ve
zérfonalát.

Havi aranymondásunk: „Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, 
én is munkálkodom.“

Október 5. Csel. 17, 16—34. v. Athén görög lakossága bölcselet 
dolgában a világ legiskolázottabb népe volt. Mégis tudatlanságot kény
telen Pál szemükre lobbantani (30. v.). A bölcseleti rendszerek által nem 
volt képes ez a világ megismerni Istent (1. Kor. 1, 21.). Ékes bizony
sága ennek ez a város, amelynek népe egy évszázaddal Szokrátesz és 
Platón után is az „ismeretlen" Istennek emel oltárt. •— Minden bölcsel
kedés vége az, hogy „hinnünk" kell! Azért, aki elfáradt a bölcseleti rend
szerek útvesztőjében, az siessen a „kijelentés“  üde, tiszta forrásához!

Október 12. Csel. 18, 1—17. v. Klaudiusz császár azért utasítja ki 
az 50.-ik év körül Rómából a zsidókat, mert „Krisztus miatt állandóan 
zavargásokat támasztottak" (Sueton). A korinthusi zsidók, sajnos, nem 
ismerik fel a kiutasítás tényében Isten sujtoló kezét. Elleneszegülnek 
a keresztyén missziónak. Nemcsak ők maguk nem lépnek be az Isten
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országába, hanem a pogányokat is meggátolják ebben. — Izrael vezetői
nek szemét ma is fátyol takarja és nem látják, hogy Isten sujtoló keze 
napjaikban is Krisztus elutasítása miatt nehezedik reájok.

Október 19. Csel. 18, 18—28. v. Ébredések idején gyakran tűnnek fel 
égőbuzgóságú fiatalemberek, ákiknek minden vágyuk, hogy előbbre vigyék 
Isten ügyét. Olyanok ezek, mint a beffltött mozdony. — Nem az a szere
pünk velük szemben, hogy hideg zuhannyal lehűtsük lelkesedésüket, hanem 
hogy Aquila és Priscilla módjára testvérként magunk mellé vegyük őket 
és még pontosabban kifejtsük előttük Isten útjait. Ha itt-ott mutatkozó 
kilengéseiket helyrebillentjük, ezekből még Krisztus ügyének nagyon oda
adó munkásai válhatnak.

Október 26. Csel. 19, 1—12. v. Pál apostol nem nyugodott bele abba, 
hogy gyülekezetének némely tagja nélkülözze a Szentlelket. Mi könnyen 
beletörődünk abba, mint változhatatlanba(?), hogy gyülekezetünk nagy 
tömegei tapasztalásból egyáltalán nem tudják, hanem sokszor csak hallo
másból tudják, ha vagyon-é Szentlélek?! Bizonyos, hogy a Szentlelket 
nem lehet mindenkire reá erőszakolni. De oda mégis csak el kellene jut
nunk, hogy akik őszintén vágynak Szentlélek után, azokat imádság által 
odáig vezessük, hogy maguk is kérjék és el is nyerjék a Szentlelket (Lukács 
11, 13.). Pál apostol nem tudott elképzelni keresztyént a Szentlélek nél
kül. Mi még abban a tévhitben élünk, hogy aki Szentlelket nyer, az már 
„túlzásba" vitte a keresztyénséget.

Adjunk hálát!
1. Hogy az Ür nem henyélésre, hanem munkára hívott el bennünket és 

a munkát életünk egyik fontos alappillérévé tette.
2. Azért a kegyelemért, hogy mi lelkipásztorok az ige szolgálatát élethi

vatásként és nem csupán mellékfoglalkozásként folytathatjuk.
3. Hogy ezidén is megnyíltak az iskolák kapui és Isten alkalmat kínál arra, 

hogy az ő virágos kertjében: a gyermekek között is munkálkodjunk.
4. Hogy Isten kegyelme Erdély számottevő részét vérontás nélkül vissza

adta.
5. Mindazért az áldásért, amit Istenünk az evangélizáción, népfőiskolán és 

Missziói-Egyesületen keresztül eddig cselekedett.
6. Azért a kibeszélhetetlen áldásért, amit a Károlyi-Biblia 350 éven keresz

tül népünk számára jelentett.
Könyörögjünk!

1. Lendületes és bibliai szellemű munka folytatásáért a Vasárnapi-Iskolák
ban, Missziói Gyermekszövetségekben, Ifjúsági- és Leány-Egyesületek
ben, közép- és ismétlőiskolákban.

2. A reformáció méltó megünnepléséért. Különösen azért, hogy szónokaink 
a hitjavítás szükségszerűségét felekezeti gyűlölködés szítása nélkül tud
ják kihangsúlyozni.

3. A Biblia-Vasárnap (okt. 27.) illő megünnepléséért, nem feledkezve meg 
a Biblia-Társulatot megillető offertóriumról.

4. Hazánk számára további bölcs kormányzatért, egész Európa számára 
igazságos békéért.

5. A Missziói-Egyesület munkájáért, különösen annak őszi konferenciájáért,
Kunos Jenőért és hitveséért. Harmati Béla.
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Szószéken .

Szenthárom ság utáni 20 . vasárnap.
Délelőttre. — I. Mózes 18, 20—32.

1. Szövegm agyarázat.

Sodorna az öt város szövetségének a feje volt, melybe rajta kívül 
még Gomora, Adárna, Ceboim és Coár tartozott. Itt lakott Lót és háza- 
népe is. Az egész szentírás számtalan helyen utal erre a városra mint az 
emberi gonoszság példaképére és színhelyére.

Az egész történet, bár antropomorf módon állítja elénk az Istent, 
mégis megkapó módon igazolja az Úristen kegyelmes, könyörülő voltát, 
ki kész egy hívő ember könyörgésére tíz igazért is megbocsátani egy 
városnak. Érdemes összevetni vele II. Mózes 20, 6-ot.

2. Igehirdetés.

A hit ereje — az Úr kegyelme.
I. Isten elmondja Ábrahámnak, hogy mit szándékozik 

tenni Sodomával. Ábrahám erre az Ür előtt állva esedezni kezd 
a sodomabeliekért, bár ez a várospusztulás őt személy szerint 
nem érintette volna. Ha az Ür színe előtt állok, ma is megtudom, 
hogy mit akar az Isten cselekedni ezzel a világgal. Ha túlságosan 
benne élek ebben a világban, sohasem ismerem meg az Isten 
gondolatait, de minél inkább hozzákapcsolom az életemet az 
Istenhez, annál világosabban értem meg a szavát és látom meg 
az ő elgondolásait. Nem szükséges, hogy újságból, vagy könyv
ből olvassam, mi lesz ennek a világnak a sorsa, az Isten igéje 
mindezt tudtomra adja, megmutatja, hogy az az irány, amin 
a világ jár, hová vezet; kárhozatra-e, vagy az életre.

Ha ilyen dolgokban e világtól akarunk tanácsot kérni, egész 
biztosan téves úton járunk. Ha Ábrahám Sodomába megy, ott 
egészen más képet kapott volna a város jövendőjéről, mint amit 
az Úr adott. Egyedüli egy hely, ahol be lehet látni a jövendőbe, 
az ,,Ür előtt"' van. Ott ennek a helynek a csendjében és fényében 
sok minden megvilágosodik és megoldódik.

Ha valakinek igazi hite van, és esedezésében sikerül az Ür 
közelségébe jutni, egész biztosan nem magának fog itt elő
nyökért könyörögni, hanem mint Krisztus vagy Ábrahám tette, 
ott is másokért fog esedezni. Ábrahám az „Ür előtti" kiváltságos 
helyzetét méltó és csodálatos módon használta ki. (Érdemes itt 
ezt összevetni Ef. 6, 13—18-cal.) Ebben van Krisztus értünk ho
zott áldozatának is csodálatos volta. Nagy vigasztalás azt tudni, 
hogy nekünk olyan Krisztusunk van, aki a mennyei Atya színe 
előtt szüntelenül esedezik miérettünk. Legyen hála az Istennek, 
hogy ilyen gazdagon gondoskodott ebben is rólunk.

II. Ábrahám hatszor egymás után meg merte kérdezni az 
Urat, hogy vajjon ennyi meg ennyi igazért elpusztítja-e a vá
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rost, mégis mielőtt ezt megtette volna, felhangzott az ajakán 
ez a mondat: „Immár merészkedtem szólani az én uramnak, noha 
én por és hamu vaygok

A hívő ember mindig eljut erre a következtetésre. Ó meny
nyien jutnak kárhozatra csak azért, mert nem látják meg a 
maguk tehetetlenségét, porhoz, hamuhoz hasonló voltát és hogy 
egyáltalán eszükbe sem jut meglátni az Isten végtelen gazdag
ságát s fenségét. Olyan a mi keresztyénségünk e tekintetben, 
mint a legsötétebb pogány föld. A bűnösök nem látják meg 
bűnösségüket, de nem látják meg az Isten kegyelmének a jeleit 
sem. Nem látják meg Istenben a Teremtőt, Fenntartót, Meg
váltót, Megszentelőt. Vallásosságunk sokszor csak külszínes. 
(Ezs. 29, 13.)

Addig a hívő ember Róm. 7, 24-gyel élve kiált fel az Isten
hez, érzi Ábrahámhoz hasonlóan a maga nyomorult, esendő vol
tát. Érzed-e, hogy mennyire igaz az, hogy por és hamu vagy, 
de egyúttal érzed-e, hogy ebbe a gyenge cserépedénybe élő lel
ket is adott neked az Isten? De annál inkább kell érezned, hogy 
éppen ebből az elesettségedből jött el szabadítóul teérted is 
a Krisztus.

III. Bárcsak ember imádkozott itt, mégis meghallgatta azt 
az Isten. Bár nem magáért imádkozott Ábrahám, mégis félt, 
hogy túlsókat kért az Istentől. De az Isten a hívő ember kérését 
meghallgatja és megáldja. Megígéri 10 emberért a város meg
mentését. Mikor még annyi igaz sem akadt, Lótot menti meg. 
Ha emberi imát így meghallgat az Isten — mennyivel inkább 
Krisztusét, ki nem szűnik meg esedezni miérettünk. Megtanít 
ez a történet arra is, hogy az Isten szemében milyen drága egy 
igaz ember élete is. (Lót.) Tízért pedig egy egész városon 
könyörülne.

Vájjon nekünk, Isten szolgáinak is olyan drága az emberi 
lélek? Könyörgünk-e a szórványban élő, kísértésnek kitett ötve- 
nekért — tízekért?

Vájjon tudjuk-e, hogy az Isten kegyelmében a rábízott 
nyájáért az Ür 'előtt nem esedező lelkipásztor számára nincsen 
hely! — de ez a kegyelem elér a legutolsó „igazig" is.

3. Vázlat.

I. Egy mindekiért. (Ábrahám könyörgése; Krisztus esedezése.)
II. Mindenki egyért. (Megváltás csak Krisztus által.)

Délutánra. — Ap. Csel. 21, 8—14.

1. Szövegmagyarázat.
Ez a cezáreai esemény Pál III. hittérítő útján történik, mikor útban 

van Jeruzsálem felé.
8. v. A többesszámú „m i" formula az Acta íróját Lukácsot is jelenti. 

Az itt szereplő Cezárea a tengerpart mellett Caesarea Palestinae és nem 
Cesarea Filippi. Itt lakott Kornélius százados és Fülöp evangélista. Fülöp
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a 7 diakónus egyike volt, ki később itt — valószínű szülőhelyén — Cesa- 
reaban telepedett le. Igehirdetői, Krisztus nevében végzett munkája ered
ményes és Istentől megáldott volt (Csel. 6, 5; 8, 5. stb.). ö  keresztelte 
meg Kandaké királyasszony komornyikját. Mind a 4 leánya meg volt 
áldva a prófétálás lelki ajándékával.

10. v. Agabus a hagyomány szerint Jézus 70 tanítványa közül való, 
jeruzsálemi származású próféta. Jövendőmondó készségével másutt is kitűnt, 
(Csel. 11, 28) mert megjövendölte a Klaudius alatti éhínséget is. Jövendö
lése szimbolikus cselekmény formájában történt. Az az öv, amiről itt szó 
van, az az öv, amivel a hosszú ruhát szorították a testhez, ha munkához 
fogtak. Felövezve lenni annyit jelent, mint indulásra késznek lenni, öv
vel megkötözve lenni azt jelenti Pálra való vonatkozásban, hogy késznek 
kell lennie a reá váró szenvedések elviselésére.

2. Igehirdetés.

Kétféle hivás.
Pál életében a cesareai tartózkodás mindig igen fontos do

log volt. Mikor Jeruzsálemben az életét veszély fenyegette, ide 
hozták, hogy biztonságban legyen. Itt Fülöp evangélista házá
nak áhítatos csendjében volt ideje arra, hogy az Isten által 
megmutatott jövendőtől ne rettenjen vissza, hanem vállalja azt 
a küldetést, mit az Isten kegyelme neki juttatott. így Cesarea 
Pálnak nemcsak evilági szempontból fontos életmentő hely, ha
nem a Jeruzsálembe való elindulása miatt, azon a másik életre 
nézve is mentő jelleggel bír. — De odáig még hosszú az út.

I. Pál szoros barátságban állott Fülöppel, annak ellenére, 
hogy valaha Pál volt, aki Fülöpöt is üldözte. Talán éppen ez az 
ellentét hozta közelebb ezt a két embert. A krisztusi szeretet 
szemében kevés szebb dolog lehetett, minthogy az üldözöttből 
az üldözőt vendéglátó szíves gazda lett.

Eddig — olyan hosszú az út — csakis az Isten kegyelmével 
lehet eljutni. Egész biztosan ebben a baráti együttlétben meg
szólalt a szavakban és azok mögött is az Isten hangja hívása is.

De az Isten még külön küldöttet is küldött, hogy szavára 
kellő hangsúly essék. Agabus eszköz volt az Isten kezében.

Milyen nagy dolog az, hogy az Isten az apostol jövendő 
szenvedéseit oly világosan megjövendölte. Pálra szenvedés vár. 
Mégsem éri váratlanul, mert tudja, hogy ez az Isten akarata, 
hogy bizonyos megpróbáltatásokon menjen keresztül és Pál 
még ezt is — a szenvedést — úgy tudja venni, mint ami az Isten 
kezéből való.

Az Isten szózata tehát ez volt: Pál most jön el számodra 
a szenvedés ideje! Vállalod-e?!

11. és mit feleltek erre az emberek, az apostol barátai: 
Lukács, Fülöp stb. Nem nyugodtak bele „Agabus" szavába s 
könnyek között kérték Pált, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. 
Hasonlatos ez a jelenet Mt. 16, 21. kk-höz.

Ugyanaz a helyzet most is, a barátok nem arra gondoltak, 
ami isteni, hanem ami emberi. Jézus szavaival élve, a Sátán
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az úton, ami teljesen emberi út.

Krisztus szerint sem az a veszedelem, ha ócsárolnak, szidal- 
maznak bennünket, sokkal nagyobb veszedelem az, ha nélkü
lözhetetlennek tudnak bennünket, visszatartanak esetleg olyan 
úttól, ami az életet jelenti számunkra.

Mi sokszor jó elgondolásokkal, jótakarással semmisítünk 
meg esetleg olyan terveket, célokat, amelyeken feltétlenül ott 
lett volna az Isten áldása.

Megtanít ez az ige arra, hogy az Isten gyermekeinek soha
sem szabad csak emberileg gondolkodni, mert akkor a mi gon
dolkodásunk sátáni, hanem gondolkodjunk, cselekedjünk úgy, 
hogy legyen azon rajta az Isten igenlése is.

Lám Pál tudta, hogy hol a helye. Az Ür mellett. (13. v.) 
Tudta, hogy nem a mi emberi szavunk, akaratunk a fontos, ha
nem az Űré. (14. v.)

Vájjon te melyik hívást tartod igaznak, fontosnak?!
3. Vázlat
Három arc.

I. 1. Üldöző Saul.
2. Megbékélt Pál (Fülöpnél).
3. Az üldözött apostol. (Az üldözés önként vállalta.)

II. A 21. fejezet 8. verse igen alkalmas alapige házi istentisztelet 
céljára. Benkő István

lelkész, Gyula.

Szentháromság utáni 21. vasárnap.
Délelőttre. — Ruth 1, 15—17.

1. Szövegm agyarázat.

A könyv aránylag kései korban keletkezett. Minden valószínűség sze
rint Juda utolsó királyai idejében. Aránylag kései keletkezését mutatja az 
is, hogy mint régi szokást emliti meg a saru lehúzását és az ügyfélnek át
adását szerződések megkötésekor.

Istenről vallott felfogása még nem kiegyensúlyozott. A régebbi isten
fogalom, nevezetesen, hogy Jahve csak a zsidó népnek Istene és pedig 
csak népe zárt területén belül, s az újabb, hogy hatalma Izrael határán túl 
ér, sőt minden népnek Istene, még keveredik benne.

Ez a bájos, kerekded kis elbeszélés, bármennyire át is van szőve ke
gyességgel, teljesen profán. A szerző célja, hacsak nem akarunk neki po
litikai tendenciát tulajdonítani, az, hogy Ruthban minden kor asszonyai 
elé a női hűség és sírig tartó szeretet követendő képét odaállítsa.

Keresztyén szempontból nem tudjuk máskép értékelni alapigénket 
sem, mint hogy a szeretet minden nehézség fölöt diadalmaskodó hatalmát 
látjuk csupán kifejezve benne, s rajta keresztül meglátjuk'azét a szeretetét, 
amelyről Pál apostol I. Kor. 13-ban olyan fenségesen szól.

469
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2. Igehirdetés.

A szeretet hatalma.
Pál apostol I. Kor. 13-ban a szeretetről himnuszt ír. Ruth 

könyve s belőle vett alapigénk is ennek a szeretetnek bibliai 
illusztrációja. Példával való megmutatása annak, hogy milyen 
csodálatos hatalom a szeretet.

Juda Bethleheméből az éhhalál elől Moáb mezejére vándorol 
egy férfi; ő meg a felesége és két fia, mint az alapige mondja. 
Múlik az idő. A két fiú szerelemre lobban egy-egy moábita leány 
iránt. El is veszi mindegyik szíve választottját, de — csak apjuk 
halála után.

Ez az egyszerűnek látszó szürke kis tudósítás egy talán 
hosszú és kemény elvi harcot láttat meg velünk, amely ezt a 
házasságot megelőzte. A büszke és minden bizonnyal kegyes 
izraelita apa hallani sem akart erről a vegyesházasságról. Egy 
zsidó idegennel nem keveredhetik! Meg kellett várniok, míg 
apjuk lehunyja a szemét. De a szeretet tud várni! Hiszen a szere
tet hosszútűrő. Diadalmaskodik az idő felett is. El tud simítani 
óriási ellentéteket, feledés fátyoléval tud eltakarni kapott sérté
seket. A szeretet mindent elfedez.

Hamarosan meghal a két fiatal férfi is. A gyermekei nélkül 
maradt öreg özvegy, Naómi, egyszerre haza vágyik övéi közé. 
Népe közé, az elhagyott szülőföldre. Elérkezik menyeivel a 
határra. Megköszöni szeretetüket, amellyel őt és fiait körül
vették. Megáldja, megcsókolja őket s aztán küldené vissza a 
szülei házhoz.

Óh, az öreg Naómi tudja, mit jelent idegen földön, idegen 
nép között élni. Mit jelent elhagyni a szülői házat, amelyben böl
csőm ringott. Otthagyni öreg szülőket, akiknek én voltam a 
vágyuk, álmuk és dédelgetett reménységük. Kiszakadni a közös
ségből, amelynek lelki vonásait én is magamon viselem. Csak 
álomban beszélni azon a nyelven, amelyen először próbálkozott 
akadozó nyelvem, s amely rögtön az ajkamra tolul, ha szívem 
csordultig telt kelyhét akarom örömben vagy bánatban kiönteni. 
Küldi őket vissza.

Ruth azonban számolt magában mindennel. Számolt a fájda
lommal, amelyet minden bizonnyal meg kell kóstolnia. A nélkü
lözéssel, mely szegény napa mellett várakozik reá. Az idegen 
emberekkel, sőt idegen istenséggel is, akit imádni most kell 
megtanulnia. Számolt mindennel és azt mondja: „ahová te mégy, 
oda megyek, és ahol te megszállsz, ott szállók meg; néped az én 
népem, és Istened az én Istenem.“

Íme a szeretet hatalma; legyőzi a félelmet, erősebb a meg
szentelt hagyományoknál.

Álljon előttünk a mai evangélium bizonysága is a sze
retet hatalmáról. A büszke római katonának a fia megbeteg
szik. Megszokta ő, hogy parancsokat osztogat és tisztelgéseket 
fogad. Kérni, még talán sohasem kért és most megalázkodik
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á Szegény vándortanító, Jézus előtt. És milyen próbát kell ki
állnia! Az Ür elutasítja: „Ha jeleket és csodákat nem láttok, 
nem hisztek.11 De szívében ott van a szeretet s félretéve minden 
büszkeséget, faji gőgöt, eltűrve minden megaláztatást, újból 
könyörög. A szeretet nem gerjed haragra, de mindent remél. 
S fia meggyógyul. íme a szeretet hatalma! Megnyitja az űtat 
Jézus szívéhez és az Ür kezét áldásra nyújtja ki.

Ezek a példák mind azt mutatták, hogy mennyire képes 
a szeretet, ha tárgya gyarló ember, vagy értéktelen földi holmi 
is. Mennyivel erősebb a szeretet, ha tárgya maga Isten! Ez a leg
nagyobb parancs is: szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szí
vedből.

Luthernek nincsen más hatalma, mint forró szeretete Isten 
és az ő Igéje iránt. S micsoda hatalom ez nála! Megdöngeti vele 
egy egész világnak az alvó lelkiismeretét úgy, hogy sokan fel
serkennek tőle. Hangot ád néki, amelyre az egész világ felfigyel. 
Bátorságot ád neki, hogy minden emberi megkötözöttség elle
nére tisztán és igazán hirdesse az Igét. Szemben áll a császárral, 
pápával s ő kerül ki győztesen a harcból.

Minderre képes az emberi szeretet. A gyarló és véges. 
Mert az emberi szeretet, legyen az akármilyen mély vagy lán
golóan forró, mégis mindig gyarló és véges. Sokszor egészen 
megbízhatatlan és rövidéletű.

De milyen jó tudni, hogy van szeretet, amely mindenre 
képes és amely soha el nem fogy. Ez Isten szeretete. Meggon
doltad már, hogy ennek mekkora a hatalma? Ez hív életre és 
tart meg kegyelmesen. Hogy gyarlóságaid ellenére élsz és áldá
sokat élsz át, ennek a szeretetnek köszönheted, mert mindent 
elfedez: bűnt és vétket is. Eltűr mindent: botladozást, késedel
meskedést, mert remél mindent. Azt is, hogy ezt a nagy szere- 
tetet egyszer megérted, megérzed s hálásan feltárul előtte a 
lelked. Sőt nemcsak reméli, hanem meg is teszi, s te egyszer 
azt veszed észre, hogy odahulltál, mint érett gyümölcs az atyai 
kézbe és szeretsz.

Mindezt a szeretet teszi. A szeretet hatalma.
Áldassék érte az Isten! Ámen.

3. Vázlat

Az élet boldogságát biztosítja:
a szeretet,
áldozatvállalás,
Istenben való hit.
Az igazi hit:
a nyomorúságok között megtart és megerősít, 
híveket toboroz, missziónál, 
békességet ád a földön, 
örökéletet biztosít a mennyben.
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Délutánra. — Csel. 24, 10—16.

1. Szövegmagyarázat.

Az őrizetbe vett Pált Klaudius Lisias a zsidók bosszúja elől Czézá- 
reába küldi Félix tiszttartó elé, aki a vádló főtanácsot is maga elé idézi. 
A vádat egy Tertullus nevű zsidó ügyvéd mondja el. Négy pontba foglalja 
össze a vádat: 1. politikai zendülést támaszt, 2. a zsidók között meghason- 
lást idéz elő, 3. a nazarénusok felekezetének feje, 4. a templomot is meg 
akarta fertőztetni.

Nazarénusok =  a názáreti Jézushoz tartozók gyülekezete, szektája. 
Pál csak a harmadik vádpontra tér ki részletesebben. Nem tagadja oda- 
tartozását, de védi a támadások ellen.

2. Igehirdetés.

Egy keresztyén a vádlottak padján.
Jézus Krisztus jóslata tanítványaihoz, hogy üldözni és há

borgatni fogják őket és hogy törvényszékekre hurcolják őket 
az Ö nevéért, hamarosan valóra vált. Bebizonyosodott, hogy 
Krisztus és a világ egymásnak ellenségei, a sötétség nem fo
gadja be a világosságot.

Pál négy váddal terhelten Félix tiszttartó előtt áll. Vele 
szemben vádlói, a főtanács tagjai.

Hogyan védekezik Pál, a keresztyén? A vádra váddal nem 
felel, csak védekezik. Csúfolódásra gyalázkodással nem vála
szol. Az első pontra megjegyzi, hogy ideje sem lett volna hozzá 
s célja az imádkozás volt. A másodikban sem bűnös, senkivel 
nem beszélt.

Nem átkozódik, nem esküdözik, nem ítélkezik. Ügyét az 
igazságosan ítélőre, az Ürra bízza. Keresztyénsége nemcsak 
ünnepi máz. Nemcsak a temlomban, nemcsak a gyülekezetben, 
a törvényszék előtt is keresztyén.

A mindennapi élet gyakorlatát látva, jó volna nekünk 
keresztyéneknek jól kinyitni a fülünket és meghallani, hogyan 
védekezik Pál, a keresztyén. Talán kevesebb volna a perpatvar, 
kevesebb az istenkáromlás és több a békesség.

A negyedik ponttal szentleckénk nem foglalkozik. A har
madik a fővád. Szinte látjuk, amint az üldözött, meghurcolt 
Pál elcsigázott teste kiegyenesedik, arca áthevül, szeme meg- 
fényesedik. A vád igaz, tehát nem tagad. Nem is igyekszik szép 
szavakkal, alkudozó magatartással gyengíteni a vádat, pedig 
tudja, hogy a felekezet, amelyhez tartozik, nem kedves a hata
lom előtt sem. Ez kevéssel később egészen nyilvánvalóvá lett. 
Pál mégis habozás nélkül kiáll és bátran vallást tesz.

Egy másik kép: Luther Wormsban bírái előtt mondja: 
„Semmit visszavonni nem tudok s nem is akarok, mert nem 
tanácsos, hogy az ember lelkiismerete ellen cselekedjék.“

A keresztyén így védekezik. Vallást tesz. Nem megtagadja, 
de hirdeti az Urat. Még az élete sem fontos neki, csakhogy



az Úr neve hirdettessék. Nem fél a világ vádjától, szájától, meg
hurcoltatástól, egyedül Isten a fontos. Nem magát védi, hanem 
az ügyet, amelynek az ember lehet akár rossz harcosa is, de 
az ügy mégis szent. Nem a mindenáron való békesség, hanem 
a lélek békessége a vágya.

Megalkuvó, gyáva keresztyénségünk, tekints oda Pálra és 
szégyenkezzél. Talán kevesebb lesz közöttünk a gyáván meg
hátráló vagy sunyin meghúzódó és több a bátran hitvalló ember.

3. Vázlat.
A lélek embere:
Szelíd az emberek között, 
bölcs a vitában, 
bátor a hitvallásban,
alázatos Isten előtt. Kovács István

 missziói segédlelkész, Olcsva.

Szenthárom ság utáni 22. vasárnap
Délelőttre: — I. Sámuel 3, 11—13.

1. Szövegmagyarázat.

Izrael népének vallásos hite szerint Isten „közvetlenül11 uralkodik 
az ő választott népe felett. Őrködik, virraszt népének álmai fölött — soha 
nem alszik Izrael őrizője, nappal pedig segítő, áldó kézzel simogatja, de, 
ha kell „ítél“ népe felett. Hogy választott népének annál világosabban 
adja tudtára akaratát, parancsolatait, prófétákat, bírákat küldött hozzá, 
akik, mint Isten követei, az Ür nevében szólották, intették, figyelmeztették 
azokra a szövetségekre, melyeket Isten kötött velük. A bírák a láthatatlan 
égi Király helytartói voltak. Királyi tekintéllyel jártak. Sámuel két köny
vében az utolsó két bíró Éli és Sámuel, és az első két király, Saul és 
Dávid története áll előttünk. Éli — akinek szemei már elhomályosodtak — 
két istentelen fiának: Hofni és Fineásnak gonoszsága miatt nemcsak el
vesztette Isten kegyelmét, hanem annak legnagyobb haragját vonta ma
gára, Sámuel pedig „az Istentől kért" fiatal próféta — aki szolgál vala 
az Ürnak Éli előtt — nagyon kedves volt az Ür előtt. Reá bízza az Ür 
az Éli háza s így egész Izrael felett kimondott szigorú „ítéletét" is. Sámuel 
prófétának adott „jelenés" keretébe van beleillesztve a mai szent Ige és 
benne foglalt szigorú „ítélet".

2. Igehirdetés.

Az Ur ítél.
Istennek világkormányzó és fenntartó munkájához épen 

úgy hozzátartozik az, hogy Ö „ítél", mint az, hogy gondot 
visel, hogy hosszútűrő irgalmas szeretettel „intézni11 sorsunkat, 
ítélete igazságos és szigorú, nem személyválogató. Az emberek 
ítélete gyarló, részrehajló és igaztalan, önző 'érdekekből van 
szőve annak suhogó ostora, az Ür pedig csak a szívet nézi,
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a hűséget és a jóságot melengeti s a gyarló emberrel szemben 
elbukásában is könyörülő és irgalmas, ha az a megtérés útjára 
lép. Isten azonban nemcsak könyörülő, hanem szigorú és kérlel
hetetlen — a megrögzött bűnösökkel szemben az Ö ítéleteinek 
végrehajtásában, azért „rettenetes dolog az élő Istennek kezébe 
kerülni"! Ezért kell a földi halandónak az Ür minden ítélet
mondására felfigyelni.

Felolvasott szent leckénk is az Istennek egy ilyen szigorú 
ítéletét tárja elénk.

I. Az Ür ítél a népek és nemzetek élete fölött. Az ítélet Éli 
házáról szól, de hogy ez az ítélet Izrael népére is árnyat vet, 
onnan látható, hogy a két gonosz fiú miatt az egész Izrael száll 
hadba a filiszteusokkal. Az Éli háza fölött elhangzott ítélet 
Izrael egész népének szól.

Isten igazságos és kemény ítélete ott lebeg ma is a népek 
és nemzetek élete felett. A földi hatalmasságok csak eszközei 
az Isten örök akaratának és kegyelmének, csak eszközök az 
Isten, vagy a Sátán szolgálatában. Abban a nagy zűrzavarban, 
amely most Európa, sőt az egész világ felett uralkodik, ki tud 
eligazodni az Isten bölcs ítéleteinek ismerete nélkül? ítéletek, 
döntések hangzanak el, népek és nemzetek buknak el, tűnnek el 
az önálló nemzetek sorából, újak feltámadnak, talpra állnak. 
Az Isten ítéletének kemény ostora ott suhog ezeréves tör
ténetünknek minden szakaszán. Nemzetünk csak akkor tu
dott megállani az idők zivataraiban, ha félve Isten ítéletei
től, vele a bűnbánat érzéseiben kiengesztelődött. Az ostor 
ott suhog minden népek és nemzetek fölött. Az ítélet hasonló 
az Ürnak Izrael és Éli háznépe felett elmondott ítéletéhez. Hol 
van Csehország és Románia? Hatalmas atyai barátai, mint Éli, 
elöregedtek és elhomályosodtak szemei, hogy látni nem tudtak 
s megismétlődött rajtuk az Ür Sámuel által küldött ítélete, el
pusztult Éli egész háznépével együtt. Az Istennek szigorú ítéle
teit hallva, nem kell-e a népeknek és nemzeteknek arra töre
kedniük, s úgy élniök, hogy elkerüljék az Isten ostorát?

II. Az Úr ítél a családok élete fölött is. A népek és nemze
tek széles körén belül gondoljunk a mi szűkebb családi kö
rünkre, amelynek élete fölött is gyakran hangzik szigorú „íté
let". A szent igében Sámuelnek adott ítélet Éli főpap háza fölött 
hangzott el és mondatott ki. Sok családra borult már gyász 
és pusztulása szülők és gyermekek bűnös élete miatt. Ha igaz, 
hogy „megbüntetem az atyák vétkeit a fiákban", igaz az is, 
hogy a fiák vétkeit is megbünteti az Isten az atyákban". A csa
ládi élet tisztaságáért szülők és gyermekek egyaránt felelősek 
az Isten előtt. így állapítja meg — a mai szent ige — Éli két 
gonosz fiának álnoksága, hamissága, paráznasága miatt az apa 
felelősségét, mert Éli „jól tudta" fiainak utálatosságát és „nem 
akadályozta meg őket". Jaj annak a szülőnek, aki jól tudja, 
hogy gyermeke a hamisság, az erkölcsi züllés útján jár, s nem 
iparkodik azt minden erejével megakadályozni. Az Ür „elítéli



475

házát mindörökre11. Szülők és gyermekek hárítsátok el maga
toktól az Ürnak szigorú ítéletét s kérjétek az Istent a zsoltár 
szavaival. 118. zsolt. 5—9.

III. Az Úr ítél az egyes emberek élete fölött is. A mai Ige 
azt mondja: „azon a napon véghezviszem Élin mindazt, 
amit kijelentettem". . .  Ez az Ige Éli személyére vonatkozó 
része. ítélet, mely Élit sújtotta két gonosz fiának utálatos
sága miatt. A mi életünk is állandóan „ítélet" alatt áll. 
Az ítél felettünk, aki életünket adta, aki életünket meg
váltotta, aki állandóan megszentelésre hív, hogy „el ne vesz- 
szünk, de örök életet vegyünk". Sokan elvesznek az örökké
valóság felé vezető úton. Örök ítélet szerint a bűnös hajlamok 
miatt halálra ítélet rabszolgák vagyunk, mert a bűnnek zsoldja 
a halál, de van remény, hogy az Ür ítéetlének szigorát elkerül
jük. Az Ür ítélettartása folytonos. Az Ür tekintete a mi cseleke
deteinken s lépéseinken. De rész-ítélettartása után lesz egy íté
let, melyet a földi pálya végén — az örökkévalóság kapujában 
fog megtartani, az örök ítélet, melyre egész életünkkel elő kell 
készülnünk. Erre az ítéletre kell készen lennünk. „Vigyázzatok, 
mert nem tudjátok az Ember Fia eljövetelének sem napját, sem 
óráját. Festői kép tárul lelki szemeim elé: az utolsó ítélet képe 
ez, ahol az Ür megjelenik az ő teljes dicsőségében. A menny
ország minden ragyogása körülövezi. Az egek örökkévaló fénye 
reá sugárzik. Előtte, utána angyalok, s mikor már mind fel
vonultak, az Ür dicsőségének trónusára ül és királyi széken 
végzi az ítélettartás isteni munkáját. Eléje gyűjtik az összes 
népeket, nemzeteket, családokat, engem, téged, mindnyájunkat 
és-. . . az Ür ítél! Ha szereted nemzetedet, népedet, családodat 
és magadat, úgy élj, hogy mind a három fölött hangozzék el 
a „felmentő ítélet": Jertek Atyámnak áldottai, vegyétek örökül 
azt az országot, mely a világ teremtésétől kezdve el van ké
szítve. Forduljatok el Béliál fiaitól (Éli fiai), akik a balkéz felől 
állnak és feléjük hangzik az örök „ítélet". Átkozottak, távoz
zatok el tőlem az örök tűzre, mely az ördögnek és az ő angya
lainak készíttetett. Máté evang. 25, 34. és 41. v. Ámen.

3. Vázlatok.

I. Az Ür üzenete a mai szent Igében:
a) Akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek.
b) Akik azonban engem megutálnak, megutáltatnak. (I. Sám. 2, 30.)
II. Az igaz és gonosz pap képe:
a) Támasztok magamnak hűséges papot, aki örökké előttem jár. (I. 

Sám. 2, 35. — Sámuel.)
b) Sohasem töröltetik el az álnok papnak gonoszsága sem véres 

áldozattal, sem életáldozattal. (I. Sám. 3, 14. — Éli.)
III. A bűn és bűnhődés.
a) Őrizkedj a bűntől —• elrettentő példa Éli gonosz fiának esete.
b) A bűnhődés vezessen megtérésre — elrettentő példa Éli makacs

sága. (I. Sám. 4, 11. és I. Sám. 2, 29.)
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Délutánra. — Ap. Csel. 24, 24—32.

1. Igehirdetés.

Délelőtti igehirdetésünkben arról szólottunk, hogy az Úr 
ítélete milyen határozott, szigorú és igazságos, délutáni ige
hirdetésünk Félix és Drusilla történetében az ingadozó, határo
zatlan „ítéletinek a képét tárja elénk. Határozatlan volt Félix 
Pál apostol elítélésében s ingadozó, mentegetőző a Krisztus 
igazságának befogadásában. Pál apostol, a Krisztus foglya, Félix 
rabságába került. Azzal vádolták Félix előtt, hogy „veszedelmes" 
ember, „meghasonlást támaszt a földkerekségén élő minden 
zsidó között". De mikor meghallotta Pál védekezését, hogy Ő 
csak a Krisztus hitét és a feltámadásról szóló bizonyságtételt 
hirdette, — vonakodott őt elítélni, sőt néhány nap múlva fele
ségével együtt hallgatta a boldogító igéket, A beszéd mélyen 
meghatotta mindkettőjük lelkét, de amikor az igazságról, 
az önmegtartóztatásról és a jövendő ítéletről beszélt, any- 
nyira elálmélkodott s megrémült lelkében, hogy azt mondta 
Pálnak: „Mostan eredj el, mikor alkalmatosságom lesz, hi
vatni foglak". Félix annyira anyagias s alacsony erkölcsi 
felfogású ember volt, hogy helytartó létére arra gondolt, hogy 
Pál pénzért fogja tőle megváltani a rabságból való szabadulást 
s ezért gyakran hivatta magához és beszélgetett vele. Pál apos
tol beszédével szíven találta őket, kényelmetlenül érezték magu
kat, mert sok édes bűnről kellett volna lemondaniok.

Ha elgondolkozunk ezen a történeten, előttünk állanak az 
örökké mentegetőző emberek, kiknek a lelkét valami titkos 
vágy űzi-hajtja a Krisztus igazságainak hallgatására, de e világ 
lelke erősebb bennük, azért nyíltan és teljes szívvel nem tudnak, 
nem mernek és talán nem akarnak a Krisztushoz csatlakozni. 
A Krisztusról való bizonyságtétel bőséggel hangzik el körülöt
tük, de csakhamar mentegetőzésbe fognak: „most nincs időnk", 
„nincs alkalmatosságunk" a vallás dolgaival való foglalkozásra, 
az áhítatra, az imádságra. S mint a viharvert hullámokon a tört 
hajó, úgy hánykódik a lelkűk a gondolatok árján. Nem akarnak 
hallani saját erkölcsi romlottságukról, s a felzaklatott lélek 
kitér a töredelmes bűnbánat elől. Pedig a hívás állandó. A refor
máció gyermekei vagyunk. A szentírásban foglalt Ige állandó 
harangszó, mely hív. Sokkal jobb volna a sok forgalomban 
lévő mételyező könyv és olvasmány helyett hasznos könyveket, 
főképen a szentírást olvasni. Milyen kevesen érzik a szükségét 
az imának s az áhítatnak. Inkább olvasnak és hallgatnak egy-egy 
izgató hírt tartalmazó beszédet, mint egy prédikációt. Mert 
nincs idejük és alkalmatosságuk. Hány embert látunk vasárnap 
reggel foglalkozva künn a mezőn, vagy a műhelyben? Szól a 
harangszó, bele is nyilai valami a szívükbe, de megalkusznak 
a földi érdekekkel. íme a reggeltől estig dolgozó nő, házi asz- 
szony, úgy érzi, hogy a sok teendőben nem marad egy pillanat 
sem az áhítatra. A gyermekeket, szolgákat sokat visszatartják
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lelkűk tiszta vágyainak teljesítésétől, már ezek is korán meg
tanulnak mentegetőzni. A biblia, a házi áhítat, a templom már 
nem az a drága kincs, amely őseinknél volt. De te magad is úgy 
érzed, ha korán van az istentisztelet, azért nem indulsz a temp
lomba, ha eső van megijedsz, pedig délután esőben, későn, korán 
tisztességes dolognak tartod a mulatóhelyek felkeresését. Mit ér 
vasárnapi szorgoskodásod? Mit használ néked, ha mind az egész 
világot megnyered is, lelkedben pedig kárt vallassz. Még nem 
láttam embert, aki a vasárnapot munkában töltötte, hogy vagyo
nosabb lett volna, hogy boldogabbnak mondhatta magát. Bánata, 
gondja volt épen úgy, mint másnak. A bánatot, és gondokat az 
Ür Jézus veszi le vállainkról, akinek minden mentegetőzés nél
kül adjuk át szívünket. Ámen.

Kardos Gyula
esperes, Balassagyarmat.

Szenthárom ság után 23. vasárnap.
Délelőttre. — Példabeszédek 23, 26.

1. Szövegmagyarázat.
A versben szereplő két főfogalom a „szív" és a „szem". A szív 

fogalmán a biblia nemcsak a szervezet középponti és legfontosabb orgá
numát érti, amelyből a vér szétárad a test legkisebb porcikájába is, 
hanem ez az ember értelmi, érzelmi és akarati életének irányítója. Indu
latok és gerjedelmek kohója. Általában a lelki értelemben vett életjelen
ségek megindítója és mozgatója. (Példab. 4, 23; I. Mózes 43, 30.) Ha a 
Sátán a birtokába keríti, az egész embert, azaz testét és lelkét egyaránt 
megronthatja. (Máté 15, 19.)

Ugyanilyen fontos értelemben használja a biblia a szív mellett a 
szem kifejezést. Az egész test belső része függ annak „világosságától", 
vagy „sötétségétől". Ha a Sátán tulajdonában van a szem, az egész testet 
birtokában tarthatja. (Lukács 2, 30.)

A szöveg megértéséhez szükséges még a „fiam" kifejezés tisztázása. 
Kifejezi ez mind az egész Izráelnek, mind pedig az egyes embernek Isten
hez való egyedüli helyes viszonyát, a személyes viszonyt, amely az ószö
vetség szerint Isten szabad választásán alapul (V. Mózes 4, 22.) és amely 
a bűnök bocsánata által valósult meg (Efezus 1, 5.).

2. Igehirdetés.

„Isten ultimátuma".
Isten „testestől-lelkestől" magának követel, amikor szívet 

és szemet kér. A könyv írója nem vértelen hasonlatnak szánta 
ezt a versét.

Miért kell néki az emberi szív? Nem azért, mintha ez volna 
a legértékesebb bennünk. Ő, aki a szív titkaiba belelát, éppen 
nem sok szépet tapasztal ott. „Mert a szívből származnak a go
nosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok,
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lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások." A bűn tehát a 
szívünkön keresztül támad bennünket s a szíven keresztül meg
ejti az egész embert. Sohasem a belátásunkat és értelmünket 
támadja meg elsősorban, ahol talán érvekkel felfegyverkezve 
várjuk. A bűn ellenőrizhetetlen démonikus hatalom, amely a 
szív vérének titkos televényén keresztül ejt meg tudtunkon 
kívül. Azért éppen a szíven keresztül, mert a szívnek nem lehet 
megálljt diktálni egy percre sem; az minden indulatot, tehát 
a bűnt is és a bűnöknek tizedrésznyi töredék gondolatát is 
azonnal továbbítja a test minden részébe. S ha a bűn a szívet 
megejtette, az egész testet korlátlanul hatalmában tartja, le
igázza az akaratot is, tehát a teljes embert. A szíven keresztül 
kivédhetetlen a bűn nekünk embereknek.

Ugyanígy vagyunk a szemünkkel. A szem is kivédhetetlenül 
megbotránkoztat. Hiába csukjuk be azt, amikor már megpillan
tottuk a bűnt. Aki a szemet ismeri, tudja, hogy a szem nem 
tud felejteni. Kényszerülünk, hogy újra lássunk. — A szem 
másik tulajdonsága egyenesen kapóra jön a bűn számára. Nagy
szerűen rekonstruál. Igen jó eszköz arra, hogy a megvillanó 
kísértést kiegészítse, felerősítse s valóságos színjátékot vetítsen 
vászonra belőle, amelyben önkéntelenül szerepet játszik a tes
tem és szolgamódra belegerjed az akaratom is. A szemnek 
ezt a veszedelmét Jézus Krisztus is ismeri: „A test lámpása a 
szem. Ha a te szemed tiszta, az egész tested világos lesz, ha 
a te szemed gonosz, az egész tested sötét lesz."

Miért van már most szüksége Istennek éppen erre a ket
tőre? A szívre, amely a bűn televénye s a szemre, amely a 
kísértés megnyitott zsilipje? Nagy kegyelem az, hogy Isten 
éppen ezeket követeli, mert a számunkra kivédhetetlen bűntől 
akar először is megszabadítani. A legnagyobb kegyelmi üzenet 
ez, mert azt jelenti, hogy az én Uram Jézusom a szívemen 
keresztül engemet teljességgel megszabadít az alattomos ha
talmaktól.

Isten szemet és szívet kér. Ez annyit jelent, hogy szolgál
tassam ki magam néki. Istennek teljesen igénye van rám. Ha 
szívemet és szememet bírja, akkor bizonyosan az övé vagyok. 
Nem a gondolataimra és nem a belátásomra van néki szüksége.

Nem lehet közömbös számunkra ennek a követelésnek a 
megfellebbezhetetlensége. Ügy küldi Isten, mint egy ultimátu
mot. S hogy ez mit jelent, számunkra, akik az ultimátumok 
idejét éljük, nem lehet érthetetlen. A hatalmas bejelenti meg
másíthatatlan akaratát a kisebbel szemben. A hatalmas paran
csol és nincs idő és nincs mód az egyezkedésre, hanem helyze
ténél fogva el kell fogadnia a hatalmas döntését. Ismerjük fel 
a mi helyzetünket Istennel szemben. Neki van joga ahhoz, hogy 
ultimátumokat küldjön, hogy rendelkezzék. Mi gyakran meg
feledkezünk Istennel szembeni parányi voltunkról s magunknak 
valami ál-méltóságot kölcsönzünk. Olyanoknak képzeljük ma
gunkat, mint akik Krisztus óta jóban vannak a hatalmas Ürral,
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otthonosak az ő birodalmában s vele bármikor kiegyezhetnek. 
Életünket az alkudozásokra és a kiegyezésekre alapítjuk. Pedig 
Isten nem a velünk való kiegyezés és a világgal megejtett alku 
alapján lett a mi Urunk, akit mi elismertünk. A teremtőmmel 
állok szemben, az abszolút hatalommal, azzal, akinek eredetem 
szerint testemmel, életemmel és szolgálatommal tartozom, aki
nek parancsait alkudozás nélkül teljesítenem kell, ha azok még 
oly kemények is. Tartozom!

Isten ezt a jogát nem ellenünk akarja felhasználni, hanem 
értünk. Nem tartozásainkat hangoztatja ebben az Igében. Nem 
az adóslevél parancsoló módjában szól hozzánk. Figyeljük csak 
a hangját: „Adjad fiam a te szívedet nékem . . Tehát, aki ne
kem parancsol — megismerem a hangját — az én Atyám. A 
Jézus Krisztus Atyja, aki bennünket nemcsak teremtett, hanem 
többet tett, a legdrágább árat fizette a mi életünkért.

Úgy kell tehát engedelmeskednem, mint gyermekének és 
nem, mint leigázottnak. Hogyan adhatom néki a szívemet és 
a szememet, ezt egyszerű magyar szóval az odaadással fordít
hatjuk le. Nem szójáték ez. Mi hamar hajlandók vagyunk arra, 
hogy Isten követelésein valamit nekünk megfelelően javítsunk 
s nagy a kísértés most is, hogy a szíven egy kis szeretetet ért
sünk. Egészen megfeledkeztünk arról, hogy Isten úgy tart szá
mon bennünket, mint valóságos teremtést, testet, embert és az 
ítélet napján is úgy támaszt fel benünket. A Jézus Krisztus 
teste és vére által én, mint valóságos test vagyok Istennek 
kedves és így tartozom őhozzá. Odaadást kér az Isten tőlem; 
nem pillanatnyi áhítatot, hanem az egész életemet átfogó ön- 
kénytelenséget, azt a lüktető forróságot, hogy testestől-lelkes- 
től tartozom valakihez. Itt valóban a szívem van érdekelve.

Isten a szemünkre is igényt tart. Látó szemet kér egysze
rűen. Ö a Krisztusban megnyitotta a mi szemeinket, azaz mi 
láttuk az Istennek minden titkát, azt az egyenes útat, amelyet 
ő a világ teremtésétől fogva kijelölt a mi üdvösségünkre. „Egye
nes útnak11 mondja ezt az Isten, melyről nem szakadnak le ka
nyargó sétaútak. (Jeremiás 31, 9.) Az egyenes útnak látni a 
célját s az be nem csap. Ezt az útat őrizze az én szemem. Isten 
engem üdvösségre rendelt. Ezt kell a szemébe vágnom a Sátán
nak, amikor támad s akkor rajtam nincsen hatalma. Ez töltse be 
szemem látóvonalát, akkor nincs ereje felettem a sétaútak kí
sértéseinek.

Isten a szív és a szem dolgában nem ismer tréfát. Szívemmel, 
szememmel egész testemet és életemet újjáteremtheti, de bün
tetésének ugyanezek a legjobb eszközei. Ő maga az, aki a fari
zeusokat kemény szívvel és vak szemekkel verte meg. (János 
12, 40.). A mozdulatlan szív a test halálát jelzi. Isten ultimátu
mának azonnali teljesítését várja; vagy odaadom neki szívemet 
és szememet és akkor élek, vagy pedig késlekedem és alkudo
zom és ekkor a haláltól meg nem menekedem. Ámen.
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3. Vázlat.

I. A Biblia ismer engem, mert az én teremtő Istenem beszél ott rólam.
a) Ismeri az én szívemet (a fenti exegetikai értelemben).
b) Ismeri a szememet.
II. A Biblia ismeri Istent, mert ő beszél o tt saját magáról, aki ben

nünket bűneink ellenére szeret és fiainak tekint.

III. A Biblia tehát üdvösségünk útját nyitja meg.

Délutánra. — Cselekedetek 27, 24—30.

1. Szövegm agyarázat.

a) A szöveg történetkritikai magyarázata. A történet ideje a Kr. u. 
59. év. Helye Caesarea Palestinae, a tengerparti város, amelyet nagy 
Heródes építtetett Judea római helytartója és a római helyőrség számára. 
A Csel. könyvében többször esik szó róla (Csel. 10; 12, 19; 21, 8; és a 
24—27. fejezetek történeteinek színhelye). Történetünk idején a római 
helytartó hatalma egyre növekedik s Festus szava döntő lehetett volna 
Pál ügyében is. Heródes Agrippa II. zsidó király, aki Rómában nevelke
dett, teljesen függ a római hatalomtól, ekkor a Galileai tengertől a 
Libanonig terjedő vidékek jelentéktelen uralkodója. A császár kegyéből 
neki a jeruzsálemi templom felett volt „patronusi" joga s mindenféle 
papi ügyben a döntés őt illette meg. Ezért tartja fontosnak Festus, hogy 
a Pál perében az ő véleményét megkérdezze. Pál két éve van fogságban.

b) Exegezis. A természetes ember nem foghatja meg az Isten Lelké
nek dolgait. Első pillanatra ezt érezzük ki a szövegből, de többet is: Pál 
itt elsősorban Istenellenes hatalmakkal áll szemben. Festus „nagy fenn- 
szóval“ mondott szava nem megfontolásból, hanem az indulatok mélységé
ből jön, (24. v.) s felindult, bőszült kiáltást jelent. Festus a sötétség lelke 
által mondja az Isten dolgait bolondságnak (I. Kor. 12, 3.) s nevezi Pált 
őrültnek (dühöngőnek), azaz akit szintén gonosz lélek szállt meg, aki 
nem bírja a maga eszét. Pál a helyett, hogy töprengene, úgy védekezik 
e vád ellen, hogy egyszerűen meg akarja nyitni ellenségeinek szemét, hogy 
megtérjenek és üdvözüljenek. (25. v.) Igaz és józan beszédeket mond. 
Annyit jelent, hogy Pál okkal mondja azokat. Istennek örökkévalóságban 
elgondolt akaratát hirdeti, amely nyilvánvalóvá lett e világ előtt s nem 
emberi zugtalálmány (26—27. v.). (Ehhez János 18, 20.) „Ráveszel en
gem . . . “ Több exegeta egyszerűen gúnyos kijelentésnek és támadásnak 
veszi. Nincs okunk kételkedni abban, hogy Pál beszéde nem tetszett volna 
Heródesnek. (28. v.) Pál „magatartása" a legszebb ellenpéldája a farizeus 
magatartásának. Az boldog, hogy nem olyan, mint a többi, Pál pedig 
akkor volna boldog, ha mindnyájan olyan boldogok volnának a Krisztus
ban, mint ő. Figyeljünk a személyes hangra (29. v.). „E bilincsektől meg
válva" helytelen frdítás, „e bilincsek kivételével" volna a helyes. Pál 
kezein bilincsek vannak.



2. Igehirdetés.

„Misszió megkötött kézzel"
A felolvasott történet egy rövid szakasz abból a hosszadal

mas huzavonából, amelyben Pálnak, jeruzsálemi elfogatása után 
része volt. Folytonosan újabb fordulatot látszik venni a történet, 
de a döntés és a befejezés csak elmarad, az egész tudósítás túl 
emberi már. Hiányzik a megoldó isteni csoda, ahogy azt a bibliai 
börtön-jelenetnél várni lehetne. A Cselekedetek könyvének ezt 
az utolsó részét a sok emberi vonás miatt hajlandók volnánk 
úgy kezelni, mintha az Pál „személyes" élettörténete volna. Egy 
fogolyé, mert az evangélium ügye látszólag nem megy előre. 
Pál életéből fél évtized múlik ei valósággal eredmény nélkül. 
Arra kényszerül, hogy többször is igazolja magát a bírói szék 
előtt és így mintha már apostoli küldetéséből is veszített volna. 
Ügy érezzük, hogy az emberi szövegben meg van kötözve az 
evangélium csodája.

Ez az emberi valóságos történet, amelyből hiányzik a csoda, 
az Isten országa dolgaiban valóságlátásra tanít bennünket, akik 
szeretjük az express megoldásokat és szívesen hajszolunk cso
dás magyarázatok után. Ami innen ránk tartozik, az a történet 
ténye: Pál a római helytartó és a zsidó nép uralkodója előtt 
elmondotta Jézussal való találkozásának esetét. S erre az egyik 
támadással felelt, a másik pedig kibúvót keresett.

Ez a valóság: a) Ellenség ostromában van az egyház, mindaz, 
amit az egyház hirdet és tesz. „Bolond vagy te Pál . . . !“ Ez 
nem az elenkező véleményen lévő vagy pedig egy ellenpárt 
emberének a megnyilatkozása. Nem megfontolásból jön ez a 
hang. Erőszakolt, bőszült kiáltás az. Hasonlít a mi szavainkhoz, 
amikor már nem tudunk magunkon uralkodni, azaz nem vagyunk 
a magunk urai. Festus sem a maga ura. Akkor kiált fel, ami
kor Pál a Jézus hatalmát hirdeti. Festus egyenesen félbeszakítja 
Pál beszédét. Ismerjük jól ezt a megnyilatkozást; Isten ellenes 
hatalmak vannak Festus beszéde mögött. Jól tudjuk az evan
géliumokból, hogy ezek a hatalmak önkénytelenül is megnyilat
koznak ott, ahol Jézus megjelenik, hogy Ür legyen betegségen 
és halálon. (Máté 8, 29.) Mindenhol, ahoi a feltámadt Jézust hir
detik e világnak, mint egyeduralkodót, a Sátán a saját hatalmát 
félti. A Sátán ellentámadásba megy át. Festust is ez a hatalom 
kényszerítette s benne megkezdődik az egyház szenvedése, meg- 
kötöztetése, a keresztyének üldöztetése mind e mai napig s ez 
nem szűnik meg, amíg csak a világban élünk. (Jelenések 2, 10.)

De ostrom alatt van mind az is, amit az egyház hirdet: A 
sok tudomány téged őrültségbe visz. A világ támadása nem 
utolsó sorba irányul az evangélium ellen. Ezt akarja megkötözni 
a világ. (Máté 24, 11.) Hamis tanukat fognak a Sátán csatlósai 
széthinteni s még tudományos úton is kimutatják az evangélium 
lehetetlenségét. Az egyház mind a mai napig szenvedett a Sátán 
tudósaitól.

481
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b) E világ nem tud dönteni az evangélium ügyében. Ez a 
második valóság, amit megtanulhatunk ma. Ha végignézünk a 
Biblián, nem esetleges a Heródesfajta megjelenése. Típus ez. 
Volt ebből mindig elég s az egyház missziójának ezek okoznak a 
legtöbb gondot. Heródes saját akarata ellenére végeztette ki 
Keresztelő Jánost, Pilátus lelkiismerete ellen ítélt Jézus felett, 
Félix szívesen és érdeklődve hallgatta Pált s mégis két eszten
deig fogságban tartotta. Festus sem tudott „mit írni a császár
nak", nem tudta, mit kezdjen vele. ő  is minden kibúvót meg
ragadott, hogy a felelősséget tovább háríthassa magáról. Egye
nesen kapóra jött neki, hogy Pál a császárra apellált. Ez a típus 
nemcsak az egyházon kívül tenyészik, hanem az egyház testé
ben él s a felolvasott Igéhez híven így nevezhetjük ezt: „a 
majdnem keresztyének típusa". Heródes az egyház tagja volt, 
sőt Isten választott népének a feje, akinek papi kötelességei is 
voltak. E típus előtt nem ismeretlenek az egyház dolgai, sőt 
azt mondja Pál, hogy Heródes előtt semmi sem volt ismeretlen 
mindazokról, amit ő elmondott. Afc egyházban ma is sokan 
tudnak Istenről, Jézus Krisztusról, sokan tudják jól az evan
gélikus hittant, legalább is úgy tesznek. Sokan forgatják jól az 
evangélikus „tanításnak" a kardját a többi keresztyén hitfele- 
kezet ellen, csak egyet, a döntést el nem érik soha. Ugyanakkor, 
amikor az egyház ügyében kardoskodnak, agyonhallgatják az 
evangéliumot. Tetszésüket lelik a keresztyénségben, de nem 
Jézus Krisztusban magában. A tétova szívek gúzsbakötik az 
evangéliumot ma is. Izráelnek, az Isten választott népének is 
vesztét okozta ez. Krisztus, mint fényes uralkodó herceg tetszett 
volna nekik, mint dicsekvésük tárgya, de bűneiknek Megváltóját 
nem tudták elfogadni. A „majdnem keresztyénekkel" szemben 
Isten felemelei büntető kezét. A bűnös ember Isten szeme előtt 
van, de a „majdnem keresztyént" Isten elveti szeme elől. S ha 
Isten nem törődik velünk, ez a mi halálunkat jelenti. Az elve
temült istenkáromlónak is jobb dolga van, ha az Isten szeme 
előtt van, mint annak a látszatkeresztyénnek, akiről Isten idő 
előtt levette az ő szemét. „Mivel sem hideg nem vagy, sem hév, 
kivelek téged az én számból."

c) Pál látja a valóságot. Joggal várhatnánk tőle, hogy a 
két évi fogság alatt megtörjön és reménységét feladja. Ezzel 
szemben mit látunk? Pál az evangéliumot hirdeti és várja sza
badulását. Óriási türelme van ennek a Pálnak. Nem türelem ez. 
ő  a feltámadott Jézus Krisztust látja, aki Ür minden szenvedés 
felett, minden rabság, még a halál felett is. Ö ezért tud várni. 
Az igazi hit tud várni. Jeremiás próféta jónak mondja, ha valaki 
az Ür dolgaiban türelemmel tud lenni. (Jeremiás siralmai 3, 26.) 
Isten dolga a szabadítás, nem a mienk. Luther szerint is hozzá
tartozik az egyház hitéhez a várakozni tudás és ezt mondja Ő 
„az igazi vitézi keresztyén erő“-nek. Isten országa nagy ered
ményeire várnunk kell. Várnunk különösen az egyház és min
den bűnös szabadulására. Istennek szabadítását mi nem siettet
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hetjük s a sikertelenség láttán nem hagyhatjuk ott helyünket 
s főleg nem kereshetünk más, mesterséges megoldásokat. Pál
nak Festus helytartó kormányzása alatt lett volna alkalma arra, 
hogy kiszabaduljon. A gyülekezetek szívesen összegyűjtötték 
volna a szükséges váltságpénzt. De Pál nem keres kiutat s főleg 
nem vár csodát. Tudja, hogy idő előtt nem történik semmi az 
Isten országában. Jézus Krisztus is, amikor csodás cselekedetet 
vártak tőle, mutassa meg hatalmát és egyszeriben győzze meg 
ellenségeit, így válaszolt: „Nem jött el még az én időm.“ De 
jön. És reménységünk van arra, hogy az egyház fogsága és az 
evangélium megkötöztetése meg fog szűnni. Reménységünk 
alapja, hogy Jézus Krisztus feltámadott és uralkodik.

Pál itt az evangéliumnak egészen egyszerű, de ugyanakkor 
nekünk szokatlan és különös módon ad hangot. Nem a Krisz
tusról alkotott nézeteit prédikálja, sem az Isten Igéjét a maga 
érdekében föl nem használja, nem bizonyít, hanem bizonyságot 
tesz. Neki csak az a feladata, hogy hirdesse a Krisztust, aki a 
halottak feltámadásából az első, különösen azt a Jézust, aki
vel dolga volt, akit megismert. Nem valami más Jézust. Ha 
ezt megtette, a többi az Istenre tartozik. Tanuljunk mi is bízni 
az evangéliumban, az Isten Igéjében és nem a mi beszédünk
ben. Isten, amint ígérte, kibocsátja az ő Igéjét „és nem tér 
vissza hozzá üresen". Azaz bízzunk abban, hogy az evangélium 
elvégzi a maga munkáját akkor is, ha abban a világ nem talál 
már „megérthetetlent", ha túl emberi alkotásnak is tetszik s 
akkor is, ha „újat" és érdekeset, korszerűen csodásat nem tu
dunk általa a világnak nyújtani.

Pál apostolon a két éves fogság nem tudott győzedelmes
kedni, reménységét nem tudta elvenni, mindannak ellenére bé
kessége volt. E világ előtt az egyház úgy jelenjék meg és 
úgy tudjon bizonyságot tenni önmagáról is, hogy békessége 
van. Nem ahhoz kell bátorság, hogy Jézus Krisztust a béke feje
delmének mondjuk, hanem ahhoz, hogy bizonyságot tegyünk a 
világ előtt arról, hogy nekünk békességünk, üdvösségünk van 
Őbenne. Ámen. Révész István

segédlelkész, Budapest-Kelenföld.

Reformáció napja.
Jeremiás 17, 5—8.

1. Exegézis.
Kétféle emberről beszél a próféta. Harmadik eset nincs. Vagy átko

zottak, vagy áldottak vagyunk. Vagy hitvány kórók vagyunk; csenevész, 
satnya, szikes földön tengődő gazok (Károli hangafát mond), vagy gyü
mölcsöt hozó, friss, zöldelő, üde fák.

Az eredeti szöveg: geber, férfi. De az az árnyalat is benne van, hogy 
hős. Ügy is használják: mindenki. Így kezdődik kb. az 5. vers: átkozott 
mindenki, még a hős is, aki .. Hasonlóan a 7. vers: áldott mindenki, 
aki hős létére is, az Ürban bízik.
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Mi dönt az átok és áldás között? Az, hogy miben bízunk. A hitünk.
Ez a főkérdés megelevenedik előttünk, ha megfigyeljük, hogy kik

nek mondja a próféta ezt a fenyegetést és ígéretet. A Józsiás-korabeli 
vallásos ébredés után vagyunk. A templom mindig telve. Az emberek buz
gón áldoznak. Fellendült és virul az egyházi élet. Az emberek bíznak az 
Orbán. De nemcsak őbenne, hanem rejtve, titokban önmagukban, katonai 
erejükben, nagy embereikben. Kíméletlenül lerántja az ige a leplet: aki 
nem csak az Úrban bízik, — egyedül és kizárólag őbenne —: az „test
ben", az esendő, bűnös emberben (baszar egyenlő sarx-szal) bízik és azt 
utóléri az átok.

Az első parancsolatot hirdeti most Jeremiás.

2. Meditáció.
Az ige sarkpontja: Ezt mondja az Úr! Nem emberi véleménnyel van 

dolgunk. Nem szabad a bizakodásról sem általánosságban beszélni. Az élő 
Isten lángtekintete fürkészi szivünk rejtekét: kiben bízol? Könnyű mon
dani, az Úrban bízom. De vizsgáljuk csak meg magunkat a Nagy Káté 
első parancsolatról szóló magyarázatának a tükrében: minek az alapján 
szövöm terveimet, mire számítok az életben? Kiderül, hogy minden oldal
ról biztosítani akarjuk életünket és ezért ráadásul az Úrban is bízunk. 
Vallásosak vagyunk, de az életünket magunk irányítjuk és a magunk ere
jére, ügyességére támaszkodunk; emberi tényezőkre építjük életünket.

Isten azonban teljes szívünket akarja. Mindenestül le akar foglalni 
minket a maga számára. Isten követelése totális.

Be kell vallanom, hogy ez a feltétlen odaadás és ez a habozás nélkül 
való engedelmesség, az igazi bizakodás velejárói, hiányoznak belőlem. 
Rá kell jönnöm, hogy reám is áll az Ágostai Hitvallás riasztó, félelmetes 
szava: „Isten félelme és Isten iránti bizalom nélkül, vétkes kívánságtól 
fertőzötten" születtem és így élek. Valóban átok alatt roskadó és síny
lődő ember vagyok.

Külsőleg életemben mehet minden a legszebb rendben, sikert halmoz
hatok sikerre, de Isten szemében haszontalan, semmirekelő kóró vagyok.

Kicsoda azonban ez az áldott férfiú? Aki győzelmes hős létére sincs 
magával eltelve és aki nem emberekre hagyatkozik? Csak egy valakire 
áll ez az ige: Jézus Krisztusra. Mi hamar meg vagyunk elégedve a mi 
bizakodásunkkal. Egyedül az ő életéből, harcaiból, kínszenvedéséből lát
hatjuk, hogy milyen az igazi Istenben való bizalom.

Mi akkor ennek az igének az ígérete a számunkra? Az, hogy Jézus 
Krisztus hozzám lép és ráteszi kezét két úrnak szolgáló és két felé sán- 
tikáló szívemre, a maga kínnal, gyötrelemmel, vérrel megpróbált bizal
mával eltakarja az én hamis bizakodásomat és nekem ajándékozza az igazi 
Istenbe vetett bizakodást.

Hogyan lehetek bizonyos a felől, hogy nekem is szól ez az Ígéret és 
ez az ajándék? Úgy, hogy magamra értem és váltamra veszem a fenye
getést és az ítéletet. Aki hallani sem akar arról, hogy ítélet alatt áll, — 
aki azt gondolja, hogy reá nem vonatkozik ez, hiszen ő olyan jó, olyan 
vallásos, — az az átok alatt marad. De akit megdöbbent és összetör ez 
az ige, az elnyeri az áldást.

Az áldás nem úgy lesz a mienk, hogy egyszerre eltűnnek a görön-
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gyök az útunkból, símán, verőfényben, csupa rózsák között vezet az utunk. 
Ellenkezőleg, reánk is jön a hőség, száraz esztendők járják fölöttünk is. 
De van nekünk titkos, rejtett gyökerünk, amit a folyó felé nyújthatunk. 
Ez az új élet csodája: a bűn ostromában, megpróbálva, az ördög szoron- 
gatásában, önmagunk hűtlenségében és nyomorúságában mégis gyümöl
csöt termünk.

Meglepő ez, érthetetlen a mi szemünkben is. Hiszen nincs bennünk 
semmi jó. Egy csöppet sem vagyunk különbek a többieknél, sőt, nyilván
való lett előttünk, hogy náluknál alábbvalók vagyunk, mert annyi kegyel
met vettünk eddig hiába. Hihetetlen az, hogy mi egyszerre áldottak va
gyunk, hogy Isten gyümölcsöt talál életünkben, hogy kedvesek vagyunk 
előtte és hasznosak másoknak. Nincs is bennünk ennek az új életnek 
semmi alapja, semmi gyökere. Egy rövid mondat a titka az új életünknek: 
Ezt mondja az Úr.

3. Homiletikai kidolgozás.
Ez az ige épen úgy a hit által való megigazítást prédikálja, akár a 

Kis Káté. Ez a szó, hogy megigazulás, nem fordul elő, de mégis erről van 
szó. Ezért szolgálhat reformációi igehirdetés alapigéjének, a nélkül, hogy 
a reformációról sokat beszélnénk.

Az ige jellegzetessége a kettős fordulat: meglepő a fenyegetés és 
meglepő az ígéret. Ezt kell kidolgoznunk prédikációnkban. Ezt szolgálja 
az is, ha számon tartjuk, hogy Isten saját népe fölött mondta ezt az íté
letet és az övéit állította elsősorban döntés elé és nem a világot. Jézus 
Krisztus is a vallásos és erényes farizeusok fölött hirdeti az ítéletet először 
és nem a világba veszett vámszedők fölött. Luther is az egyházat ostorozza 
leginkább és nem a hitetlen humanistákat. A kegyes Erasmusszal vitázik 
és nem Hűtlennel. Ma is minket, vallásos embereket von Isten ítélet alá, 
azért, hogy megtérjünk és új életet kapjunk.

4. Vázlat.
I. Megdöbbentő ez az ige: átkozott az a férfi. Amikor átok

ról hallunk, mindig elszorul a szívünk. Erősebb az ige, mint 
a felvilágosult mai ember fölényes kézlegyintése: régi, letűnt 
világhoz tartozik az átok. A gépek és az értelem korában nincs 
helye átoknak.

Vallásos neveltetésünk és gondolkozásunk is lázadozik ez 
ellen az ige ellen. Reánk nem vonatkozhatik, hiszen ez csak 
az „ószövetségi" zordon „vallás" dolga. Az ige azonban félre
értésnek és tévedésnek bélyegzi ezt a felfogásunkat. Az élő 
Isten nemcsak áld, hanem átokkal is sújt. Ez nemcsak az ó- 
szövetség, hanem az újszövetség üzenete is. Hát nem maga az 
Ür Jézus mondja: távozzatok tőlem ti átkozottak!

A legmegdöbbentőbb azonban, hogy épen ma, reformáció 
ünnepén szól ilyen keményen hozzánk az ige. Milyen meg
hökkentő, meglepő ez az üzenet! A mai napon hálás szívvel 
borulunk le Isten előtt, hogy igéjét kiszabadította a rabságból, 
széttörve bilincseit Luther Márton és munkatársai által és igéje 
által emberek ezreit szabadította meg a sötétség hatalmából. 
Különösen hálásak vagyunk azért, hogy magyar népünkhöz is
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elküldte az evangélium hatalmát és az irtózatos szenvedések, 
nyomorúság és szorongattatás közepette új életet teremtett 
a magyar szívekben. Hogyan beszélhet akkor így az ige? Vájjon 
szólhat-e nekünk, minket ért-e ez a szörnyű fenyegetés? Isten 
azonban nem a múltat nézi. A mi szívünket vizsgálja. Mit hasz
nál nekünk, ha őseink egész szívvel csüngtek az igén és teljes 
bizakodással ragaszkodtak a győzelmes Krisztushoz, ha hiányzik 
az ige a mi szívünkből, vagy ha az ige mellett és az igén kívül 
más értékek és eszmék töltik el szívünket? Ha nincs meg ben
nünk az élő Krisztusban való ugyanaz a bizakodás, mint Dévai 
Biró Mátyás, vagy Sztárai Mihály, Batizi András vagy Bor
nemisza Péter gyülekezetének tagjaiban, nemesekben és polgá
rokban, főrangú nagyurakban és jobbágyokban, akkor el
veszünk, mert utolér minket Isten átka.

De nincsen-e vajjon Istenben való bizakodás mibennünk? 
Nem látjuk-e sok örvendetes jelét a közeledő ébredésnek? 
Templomok épülnek egyre-másra, néha ágrólszakadt szegény 
szórvány-gyülekezetekben is és a templomok megtelnek, a Bib
lia nagy számban fogy és még nagyobb számban kezdik for
gatni az emberek. Az adakozás is egyre erősödik, a felelősség 
a szűkölködők, elesettek és az ifjúság iránt tettekben is egyre 
jobban jelentkezik. Hiszen akkor nem vonatkozik reánk ez a 
fenyegetés, mondogatjuk magunkban. Azonban Isten igéje szí
ven talál minket. Nem istentelen, közönyös embereknek hirdette 
Jeremiás próféta, hanem vallásos, buzgó, templomos emberek
nek. Akik bíztak Istenben, de amellett más egyébben is. A temp
lomban énekelték, hogy Istenre bízzuk magunkat, odakinn, a 
templom küszöbén túl azonban, az élet kenyérharcában és gond
jaiban a maguk erejében és okosságában, hatalomban és vagyon
ban, nagy emberekben, fegyverekben és tömegekben bíztak. 
Ez a bizalom pedig hamis bizalom. Isten egész szívet akar. 
Vájjon nem így áll a dolog nálunk is? Minden áron szeretnénk 
biztosítani magunkat és ezért az Istenben is bízunk, de életün
ket és terveinket önmagunkra és más emberi tényezőkre építjük. 
A mi megosztott, kétkulacsos szívünk fölött mondja ki az íté
letet Isten. Isten nem elégszik meg egy kis zúggal szívünkben, 
hanem mindent akar és teljesen. Ilyen a mi bizodalmunk? Nem 
kell-e meglátnunk, hogy vallásosságunk ellenére magunkra szá
mítunk és magunkra támaszkodunk? Ki az közülünk, aki azt 
mondhatná, hogy ő kívül áll ezen a fenyegetésen és az egy
általában nem érheti őt? Nem kell-e belátnunk, hogy az a teljes 
odaadás, az az egészen Istenért égő szív, ami a reformátorokat 
mozgatta, hiányzik belőlünk? A reformáció úgy keletkezett, 
hogy Isten igéje foglyul ejtette Luther Mártont. „Az én lelki
ismeretem Isten igéjének a foglya“ — mondotta a wormsi biro
dalmi gyűlésen. Krisztus szerelme szorongatta őt és munka
társait. Mi azonban féltékenyen őrködünk szabadságunk fölött, 
hallani sem akarunk arról, hogy Isten szolgái és rabjai legyünk. 
Mi válogatunk az igében, ami kedves nekünk, azt szívesen hallgat
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juk, de a kellemetlen igéket mellőzzük. Engedelmeskedünk-e min
den igének? Milyen messze állunk a reformátoroktól is, holott 
éppen Luther Márton és társai tudták a legjobban, hogy nincs 
meg bennük az igazi Istenbe vetett bizalom. Melanchthon vallást 
tesz arról, hogy hiányzik mindnyájunk szívéből az igazi, Isten 
akarata szerint való bizakodás. Egy sorban állunk velük, akár 
akarjuk, akár nem, nekünk szól ez a fenyegetés, minket sújt 
az Isten átka, mert a mi bizakodásunk önző, hamis bizakodás.

II. Ha Jeremiás próféta, mint ember hirdeti nekünk ezt az 
ítéletet, könnyen találnánk mégis mentséget. Azt mondanánk, 
hogy sötéten lát, túlzó, egyoldalú. Azonban a próféta Isten kö
vete, aki csak azt mondja, amit reá bízott. Isten ítéletét, fenye
gető haragját jelenti meg és teszi nyilvánvalóvá rajtunk. Annál 
meglepőbb, hogy ugyanaz az Isten adott nekünk valakit, aki
ben megszabadulhatunk a kárhozat veszedelméből és életet kap
hatunk. Elküldötte Jézus Krisztust, aki egyedül bízott igazán 
az Istenben és egyedül az élő Istenben bizakodott. Az öntelt 
és magabízó emberek között az élő Isten uralmát hirdetni, mi
lyen reménytelen dolog. Ő azonban bízott a csodatevő, teremtő 
Istenben és merészen nekivágott feladata teljesítésének. Micsoda 
„reménytelen esetekkel11 áll szemben, ő azonban nem adja fel 
bizalmát; nem az emberben, nem a szunnyadó jóságukban, ha
nem az élő Istenben bízik, aki kövekből is teremthet magának 
fiakat. Micsoda ellenállás és gyűlölet támad a szent és igaz el
len. Sem a világi, sem a vallásos emberek nem bírják el Isten 
Fiának közellétét és összefognak, — a világi hatalom a kegyes
séggel, — hogy eltegyék láb alól Az Űr azonban nem engedi 
megingatni és megzavarni bizodalmát. Magára veszi bűnünket 
és ezzel Isten haragját. A keresztfáról felhangzik a kétségbe
ejtő kiáltás, szívszakasztóan: miért hagytál el engemet? A Fiút 
elhagyja az Atya. De ezt is legyőzi: Én Istenem! Én Istenem! 
Mégis belekapcsolódik az Atya szeretetébe.

III. Reformáció kezdete az volt, hogy megismerték Jézus 
Krisztust, aki egyedül bízott igazán Istenben, a kegyelem győ
zelmében minden bűn és minden hitetlenség fölött, aki egye
dül mert számolni Isten királyságának győzelmével az emberek 
világiassága, közönyössége és ellenszegülése fölött. És azzal 
folytatódott a reformáció, hogy Luther és munkatársai elfogad
ták ezt a Jézus Krisztust és vele együtt ezt a bizakodást az élő 
Istenben. Maguktól képtelenek voltak erre az igazi bizalomra, 
de ajándékképpen megkapták és elsajátították. És ennek a bi
zakodásnak megvolt a gyümölcse. Saját maguk bűnei és a ten
ger nyomorúság, szenvedés, üldöztetés közepette mégis az Isten 
parancsának útján jártak és szolgáltak az embereknek. A hamis 
és az igazi bizakodás a gyümölcsökben jelentkezik.

Ma nem a bizakodásról hallottunk szép szavakat, hanem 
az élő Isten maga szegezi nekünk a kérdést, — elfogadjuk-e ezt 
az igazi bizakodást tőle. Reábízzuk-e egész életünket, sorsunkat, 
jövendőnket, hogy legyen meg életünkben, nem az, amit mi
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akarunk, hanem, amit Ő? Elkezdünk-e engedelmeskedni akkor 
is, ha nehéz, ha másképpen gondoljuk a dolgot, ha semmi re
ményünk sincs arra, hogy sikerül a vállalkozásunk? A győzel
mes Krisztust küldi ma is hozzánk Isten és ezért bennünk és 
körülöttünk is reformáció támadhat. Adjunk hálát Istennek, 
hogy nem hagy minket elmerülni terveinkben, törekvéseink
ben, szándékainkban, vallásosságunkban, hanem Krisztus által 
minket is új életre teremt!

Urbán Ernő
honvédlelkész.

Illusztrációk.
1. Móz. 18, 20 32. A nyári katonai szabadságolások alkalmával botrá

nyos jeleneteknek voltam szem- és fiíltanuja. Az állomásunkon egy idő
sebb katona, aki szabadságának leteltével boros fővel indult vissza kato- 
náékhoz, — sokalván a jegy árát —, belekötött a szolgálatot teljesítő 
vasúti elöljáróba. Hiába való volt annak minden 'higgadtsága és tapin
tatossága, a katona biz jó tízpercnyi istentelenkedés után a jegykiadó 
ablakot egy váratlan ökölcsapással beütötte. Az állomás főnöke termé
szetesen azonnal jelentést tett az illetékes katonai parancsnokságnak. Az 
egész századnak nem volt ezért egy hétig kimenője.

E világ százakon torolja meg az egy bűnét, Isten pedig kész volna 
megbocsátani Sodorna és Gomora minden bűnét tíz igazért.

Csel. 21, 8 14. Fiatal s. lelkész érkezett meg állomáshelyére, az újon
nan szervezett missziói központba. Szókimondó presbiter üdvözlte. Nem 
tudta elhallgatni az igazságot még az ünnepélyes órában sem. Elmondta 
tehát a gyülekezet aját-baját töviről-hegyire. Beszéde végén így szólt: 
„Tisztelendő Űr! Átkozott ez a föld, amelyre most rálép. Pusztulás vár 
itt mindenkire. Kár az ilyen szép fiatal életért. Ne szálljon le a szekérről 
Tisztelendő úr, hanem meneküljön innét, amíg nem késő!"

Bizony lehangoló volt ez a fogadtatás. Amikor este elcsendesedett 
az „átkozott" falu, hatalmas tusakodása volt a fiatal Timótheusnak az ő 
Urával. De másnap már tisztán csendült ajkán a bizonyságtétel. Ma új 
templom, új Ifjúsági Otthon, új tanítólakás, megújult szívű, hívő gyüleke
zet tesz bizonyságot arról, hogy jobb Istennek engedni, hogy sem embe
reknek.

Ruth 1, 15 17. A Missziói Lapok márciusi.számában az alábbi rövid, 
jelentéktelennek látszó hirt olvastam: „Kunos Jenőné Isten segítségével 
március 8-án Genovában a Conte Verde olasz hajára száll, hogy egy esz
tendővel előbb elindult férjét Kínába kövesse. Emberileg a legrosszabb 
időben indul, de Isten kezébe tette le életét." Később megtudtam azt is, 
hogy öt és fél heti fárasztó utazás után érte utói a férjét és még mindig 
8—10 heti utat kell megtenniök, hogy munkahelyükre eljussanak.

Közel négy hónapig tartó folytonos utazás, idegen föld, csupa isme
retlen ember minden felé és mégis, — tudom — boldog örömmel mondta 
el férjének ő is, a hűség e drága vallomását: „ahova te mégy, oda 
megyek. . . “
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Csel. 24, 16. Valahányszor ezt az igét olvasom vagy hallom, mindig 
eszembe jut Mikszáth Kálmán egyik regényalakja: a vén gazember. Min
denki tolvajnak tartja ezt a derék, becsületes gazdatisztet, aki lopja ura 
vagyonát. Nincs is más neve az emberek előtt csak: vén gazember. És 
mégis jó lelkiismerettel hál meg a derék öreg! Halálos ágyán ezt a királyi 
végrendeletet írja: „Mivel előre láttam, hogy az én szeretett u ram ... 
tönkre fog menni. . .  elhatároztam, hogy amit lehet, megmentek az én 
kis uram, báró Inokay Pál és kis úrnőm, báró Inokay Mária részére. 
Loptam én is aẑ  egész világgal, ahol észre nem vették, még talán ott is, 
ahol észrevették és összegyűjtöttem nekik kerek négyszázezer forintot, 
amely összeget ezennel nekik hagyományozom, illetve az övék az, az 
övékből való, úgy, hogy azért engem semmi hála, semmi köszönet nem 
illet, nekem ezt az eszmét csak a sajnálkozás és az az érzés sugallta, 
hogy így édesebb pihenésem lészen az anyaföldben.“

I. Sám. 3  ̂ 11—13. Éjfél után érkezett haza vidéki útjáról egy lelkész. 
Egy konfirmandusleány tanítványát látja fiatalemberek társaságában az 
utcán. Mikor a leány meglátja, ellenkező irányba indul. Másnap a lelkész 
felkereste a leány szüleit. Csak az anya volt otthon. Kérdésére, hogy a 
leány mikor ment haza múlt éjszaka, az anya azt válaszolta, hogy nem 
tudja. A lelkész komolyan figyelmeztette az anyát’ hogy gondatlanságának 
súlyos következményei lehetnek majd leánya életében. Erre az anya így 
szólt: „Ugyan tisztelendő úr, ma már más időket élünk. Miért rontanám 
el a gyermekem örömét.11

...... elítélem az ő házát mind örökre, az álnokság miatt, amelyet jól
tudott. . .  és ő nem akadályozta meg . . . “

Csel. 24, 25. Moody evangélista ifjú korában farmon élt. Az egyik 
farmert sokszor látta sírni. Megkérdezte az okát. A farmer elmondta: 
Fiatalon elhagyta otthonát, hogy állást keressen. Üj lakóhelyén nagyon 
megragadta az első prédikáció: „Keressétek először Istennek országát. .“ 
Következő vasárnap más templomban ugyanezt az Igét hallotta hirdetni. 
Isten kezét látta ebben s elhatározta, hogy majd, ha meggazdagszik, jobb 
keresztyén lesz. „Elértem a célom — fejezte be — de most már hiába 
járok minden vasárnap a templomba, nincs rám hatással semmi." S míg 
ezt mondta, sírt. Mikor Moody megtérése után felkereste ezt a régi isme
rőst, akkor már az őrültek házában volt és mindenkit azzal fogadott: 
„Keressétek először Istennek országát!" — Jaj annak, aki Félixel együtt 
így halogatja a megtérést: „amikor alkalmatosságom lesz . . . “

Péld. 23, 26. Hallottam egy misszionáriusról, aki valamikor híres festő 
volt. Az egyik képét festette, melynek az volt a felirata: Otthon nélkül. 
Egy asszonyt ábrázolt a kép, amint hózivataros éjszakában, rongyos 
ruhában, kicsiny gyermekével a keblén, ott áll a duhaj szelektől 
cibálva, kivetetten, hajléktalanul a dermesztőén hideg éjszakában. Ami
kor már kezdett kibontakozni ez a szomorú kép, a festőnek valami 
a szívébe nyilallott: ó hányán lehetnek ilyenek ezen a világon! De hát 
akkor miért vagyok én itt — folytatta tovább a gondolatsort —, miért 
nem sietek a segítségükre?! És letéve az ecsetet, félben hagyta a még 
így is világhírűvé lett festeményét és elment, beállt misszionáriusnak. Egé
szen odaadta szívét az Úrnak.

Csel. 26, 24. Ismeretlen fogat döcög át a falun. A kovácsműhely előtt
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megáll a kocsi. Egy patkót kell felütni az egyik ló lábára. Már folyik 
is a munka! A kocsis zordon tekintettel, szótlanul tartja a ló lábát, a 
kovács pedig fürge mozdulatokkal megkezdi a munkát. A csendet a 
kovács töri meg: „Mondd Testvér! Miért nem szereted te is a mi Meg
váltónkat, aki éretted is meghalt?" A kocsis megdöbben a szokatlan kér
désre. Hogyan, hát egy idegen ember is meglátja rajtam, hogy hitetlen 
vagyok? „Meg bizony — mondja a kovács —, mert Jézus ráírja a maga 
nevét gyermekei arcára és akit Ö megtanított egyszer olvasni, az azontúl 
mindenkinek az arcáról leolvashatja, hogy kié az a lélek: az övé-e, vagy 
a sátáné? Mert csak ez a két eset lehetséges!" „Szóval — ezek szerint — 
én a sátáné vagyok." „Azé bizony. Hozzá még annyival is súlyosabb az 
eset, hogy már nem is fáj ez tenéked. Mert azt mondják ám az orvosok, 
hogy az a jó betegség, amelyik fájdalommal jár, mert attól megijed a 
beteg és idejében orvoshoz megy. Nékem fáj a te szíved hidegsége, én 
mától fogva imádkozni fogok érted minden nap."

Mikor fizetésre került a sor, a kovács nem fogadott el semmit! 
„Jusson eszedbe erről is — mondta —, hogy egy ember imádkozik a 
megtérésedért."

Bolond vagy te kovács, dörmögte magában a kocsis mikor tovább 
indulhatott; de azért valami továbbra is ott motoszkált a szívében.

Kutas Elek
zalaistvándi lelkész.

K a te d r á n .

„A bűn"  az iskolában.

A keresztyén ember tudja és vallja, hogy a földi élet a maga egé
szében bűn alatt van. Az élet egyetlen területén sem lehet figyelmen kívül 
hagyni. Különösképen nem lehet a nevelésben, az iskolában, ahol a jövőt 
kell kialakítani. A keresztyén nevelés épen abban különbözik a legéleseb
ben minden más neveléstől, hogy ismeri és számol a „bűn“-nel és nemcsak 
egyes bűnökkel. Tudja, hogy munkáját a bűn feltétele alatt kell végeznie. 
Ez pedig azt jelenti, hogy a bűnnel folytatott küzdelem állandó. A neve-

          lés harc az Isten képének rajtunk, illetve a gyermeken való kiábrázoló- 
dásáért. Keresztyén nevelő a bűnt nem foghatja fel sem fogyatkozásnak, 
amit ki lehet küszöbölni, sem egyes bűnesetnek, amit megtorlással el lehet 
intézni, hanem tudnia kell, hogy a bűn végzetszerű adottság, amiben a 
nevelő és gyermek egyaránt benne él. Azonos az istenképnek az eltorzu
lásával. A „bűn" a régi és az új teremtés közötti állapot. A bűnben élő 
ember Istent nem ismerheti meg magától, mert látása torz. Szükség van 
valakire, aki jól lát és aki az én nyelvemen, a bűnös nyelvén is tud be
szélni, aki újra tiszta képet mutat Istenről. Akiben a teremtés újra eredeti 
tényben ragyog. Itt van Jézus tökéletes kijelentésének és megváltásának 
teológiai és logikai alapja. Ebből a szempontból tehát az egész evangélikus
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keresztyén nevelés nem más, mint a bűnösök Megváltójának a gyermek 
előtt való állandó hirdetése és a gyermekek Őhozzá vezetése.

Hangsúlyozni kell azonban a bűn sikerét. Az ember nem tudja fel
ismerni a bűnt és annak hatalmát. Ennek oka az, hogy mindenestül benne 
él és mindenütt azt látja. Igazi bűntudat magától nincs. Legfeljebb azt 
ismeri el, hogy mivel minden ember bűnös, hát egy kicsit ő is. Ez azonban 
lényegében kibúvás. Csak egyes bűnöket ismer el. Ezt azonban minden 
pogány moralizmus ismeri. Ebből még nem volna szükség a megváltásra. 
A bűnről nékünk azt kell hirdetni, hogy az lázadás az Isten ellen, az en
gedelmesség megtagadása, szembehelyezkedés kegyelmével, aminek a halál 
a jutalma, ha nincs megváltás. Ezzel kell a gyermek elé állni.

Minden olyan nevelési elgondolás, amelyik egészen komolyan nem 
számol a bűnnel legfeljebb csak idealista vagy moralista lehet, de keresz
tyén vagy épen evangélikus keresztyén nevelés semmiképen sem. A bűn 
feltétele nélkül lehet művelt, lehet tudós embert nevelni, de már jót nem. 
Hogy lehetne valakit bűnbánat nélkül a megváltás szükségességéhez el
vezetni! A cél pedig ez. Mert a keresztyén nevelés hazavezetés. (A té
kozló fiú hazatér.)

A gyermek a bűnről az iskolában a bűnbeesés története kapcsán 
már az első osztályban hall. Ez a fentiek alápján egészen természetes és 
az is természetes, hogy a nevelés később is a bűn és új teremtés feltétele 
alatt folyik. Már a kicsi gyermeknél kell az új életszemlélet kiépítését 
megkezdeni. Ez nem könnyű pedagógiai feladat, mert a bűn erejéről, ha
talmáról és uralmáról felnőtteknek is nehéz beszélni. Mégis ezt kell már 
a kicsi gyermeknek feltárni, aki ugyan szintén hordozója a bűnnek, de 
bűntudata nincs. Aki legfeljebb néhány „nem szabadiról tud, de arról, 
hogy Ádám és Éva bukása az egész emberi nemet bűnössé minősítette 
Isten előtt, nem tud semmit. Az első lépés az, hogy a gyermek előtt meg
világosítsuk, hogy ő egyes bűneivel is az eredendő bűnnek a hordozója; 
hogy minden botlásában az engedelmesség megtagadása, az Isten elleni 
lázadása jut kifejezésre.

Nem elég azonban az eredményes munkához az, hogy tudom, mit 
kell tanítanom, hanem azt is tudnom kell, hogy hogyan férkőzhetek a 
gyermek különleges lelkivilágához. Röviden úgy lehetne megfogalmazni, 
hogy a gyermeknek saját gyermeki nyelvén kell beszélni. És hogyha Isten 
a Krisztusban hajlandó volt emberi nyelven szólni hozzánk, hogy érthes
sük, akkor igazán semmi kifogásunk sem lehet az ellen, hogy mi is azon 
a nyelven beszéljünk, amit a gyermek ért. Ismerni kell ezért a gyermeket. 
(Gyermekpszihológia.)

A gyermek nyelvén beszélni azt jelenti, hogy azokat a képzeteket 
és képeket kell felhasználnom, amiket már ismer. Tudjuk, hogy a meg
értéshez szükséges a helyes képzettársítás. Minden olyan képzetet fel kell 
tehát használnom, ami a bűnt megérteni segít a gyermeknek. Ilyen kép
zetek és fogalmak már a hatéves gyermekben is vannak, a nagyobbakban 
még inkább.

Rendkívül erős például a tulajdon iránti érzék és ezzel kapcsolatban 
a „nem szabad" fogalma. Jó megfigyelni és tudomásul venni, hogy ez 
abban a formában van meg, hogy az ő tulajdona a sérthetetlen. Ez az 
ős érzés a felnőttekben sem tud elhomályosulni. Máséhoz hamarabb hozzá
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enged nyúlni, mint az övéhez. A gyermeki léleknek ezt az ős lelki adott
ságát a bűnbeesés történetének tanításánál rendkívül jól fel lehet használni. 
Istennek, mint teremtő tulajdonosnak joga van az övéivel rendelkezni és 
őket felelősségre vonni. Hangsúlyozottan utalni kell arra, hogy nem az 
almalopáson van a hangsúly, hanem a teremtő Úrral és ennek akaratával 
való szembenálláson. Az ember fellázad a teremtő Istene, gazdája ellen. 
Ez a gyermek szemében is érthetően: a bűn. Az ige szerint az Isten képét 
viselő ember halála lett.

Egy másik ős jellemvonás a gyermekben, ami Ádám és Éva esetében 
is megfigyelhető, az, hogy szeret ellentmondani és kételkedni. Ez mutatja, 
hogy a bűn a kicsiben is él és uralkodik. Hova vezet az ellentmondás, 
a kételkedés!? Ehhez szorosan kapcsolódik a vágy, a kívánság. Teljesen 
alátámasztja ezt a gyermek apró botlásai után érzett félelem és aggo
dalom. A félelem és aggodalom a bűnnek mindig kísérője. Legvégső for
májában mint halálfélelem jelentkezik. Ez a néhány példa illusztrálja, 
hogy már a gyermeknek is a saját nyelvén, fogalmaival beszélhetek a 
„bűnről" és megláttathatom vele, hogy egyenes örököse Ádámnak és Évá
nak. A későbbi korban, különösen a serdüléskor el kell ezt mélyítenem 
és újra meg újra hirdetnem kell a bűnt, mert a bűn sikeréhez hozzátarto
zik, hogy felejtet és nagyon jól megnyugtat. Az Ádám-örökség mellett 
azonban mindig hirdetnünk kell a Krisztus-örökséget is.

Egyre jobban el kell mélyednünk Genezis 3 exegezisében és a gyer
mek számára is meg kell elevenítenünk. A gyermekek, ha valami rosszat 
tesznek, meglepően azonos módon viselkednek, mint Ádám és Éva. Kétel
kedés vagy ellentmondás, tagadás, félelem, aggodalom a jellemző vonások. 
Ezek a bűn állandó ismertető jelei. Megerősítik ezt azok a vallomások is, 
amelyeket priusz nélküli emberek tesznek a rendőrségen. Ez mindig csak 
azután változik meg, mikor beletanul az ember a bűnbe. Ez a beletanulás 
az ember növekedésével együtt halad.

Ezért a bűn feltétele alatt való nevelés nem szűnhetik meg sem az 
ifjúkorban, sem a felnőttkorban. Szükséges, hogy a bűn valóságát állan
dóan élővé tegyem és felébresszem a vágyat a Szabadító után.

Ezt a munkát azért kell nekünk evangélikusoknak elvégezni, mert 
a világi nevelés nem tudja, de nem is akarja ezt vállalni. Nem tűzte ki fel
adatául a katolicizmus sem, hiszen a keresztény vallás fogalmát XI. Pius 
pápa így határozza meg: „A keresztény nevelés magában foglalja az em
ber érzéki és szellemi, értelmi és erkölcsi, egyéni, családi és társadalmi 
életének összességét, nemhogy valamiképen is kisebbítse, hanem hogy fel
emelje, rendezze és tökéletesítse Krisztus példája és tanítása szerint." 
(XI. Pius pápa az ifjúság keresztény neveléséről. Budapest, Szent István 
Társulat.) Szép, de ezt már a keresztyénség előtt és azon kívül is tudták 
és tudják. Az evangéliumtól azonban, amely a bűnt, kegyelmet és Meg
váltót hirdeti, messze van.

Igen, a bűn ott van az iskolában. Ott is, ahol bűnbánatról nincs is szó. 
Sőt ott még inkább. Minden nevelés csődbe jut, ha behúnyja előle a sze
mét. Vagy ha Krisztuson kívül emberi módszerekkel, emberi elgondolások
kal akarja megoldani a bűn félelmetes kérdését.

Mesterházy Ferenc
érdi missziói s. lelkész.
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M agunk között.
Köszöntünk, Erdély!

Köszöntünk, Erdély földje! Te vérrel szentelt, csodálatos 
szép ország!

Köszöntünk, Erdély népe! Te vérkeresztségen átment s az 
elnyomatás üllőjén egy családdá kovácsolt sereg!

Köszöntünk, Erdély evangélikussága! Tartozzál bármilyen 
egyházjogi szervezetbe, dicsérd az Istent akármilyen nyelven, 
örülünk Neked, hiszen Veled is többen vagyunk itt evangéli
kusok!

Köszöntünk, Erdély evangélikus lelkipásztorai! A lelkészek 
népiségfeletti testvériségével dobog a szívünk Felétek. „Kívá
nunk titeket látni, hogy együtt felbuzduljunk egymás hite által." 
(Róma 1, 11— 12.)

S köszöntünk, leszakadt Erdély! Imádkozunk azért, hogy 
maradj ami vagy, hogy azután lehess, ami voltál!

Az első papszentelési beszéd.
Küldelek — hatalommal.

Máté 9, 35—105/a.
A papszentelés minden ember számára sorsdöntő esemény, 

aki annak részesévé válik. Sorsdöntő esemény annak számára 
is, aki nem lát benne mást, mint egyházjogi aktust, amelyben 
az egyház engedélyt ad arra, hogy magára öltse az evangélikus 
lelkészi szolgálat tisztes ornátusát, a Luther-kabátot és odalépjen 
az eddig tőle elzárt oltár elé. Felejthetetlenebb annak számára, 
aki nemcsak egyházjogi aktust lát benne, hanem úgy tekinti 
ezt az alkalmat, mint amelyet felhasználhat arra, hogy ünnepé
lyes esküvel fejezze ki akaratának döntő jelentőségű elhatáro
zását, amellyel életét erre a szolgálatra akarja rátenni. De a leg
felejthetetlenebb azok számára, akik látják a papszentelés cse
lekményének mindhárom orcáját: nemcsak az egyházjogi ak
tust, hanem látják a szolgákat és tanítványokat kiválasztó isteni 
kegyelem aktusát is.

Abból a szempontból, hogy ennek a cselekménynek felejt
hetetlen, sorsdöntő jelentőségét meglássuk, egészen lényegtelen, 
hogy az apostoli utódlás kérdésével hogyan állunk. Hogy a 
kézrátétellel belekapcsolódunk-e egy évezredes áldáskörbe, abba 
az áramkörbe, amelyen évezredeken keresztül az r különleges 
erőket bocsátott emberek rendelkezésére különleges hivatal be
töltéséhez . . . nem lényeges pappá szentelésünk sorsdöntő je
lentősége szempontjából. Felelősségünk nem kisebb nélküle, ha
talmunk nem nagyobb vele.
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Kár, hogy ebből a felejthetetlen eseményből számunkra 
olyan nagyon kevés marad meg az idők folyamán. Nem tudom, 
hogy melyikünknek mennyi maradt meg belőle, csak a maga
mérői beszélhetek. Valószínűleg azonban mindnyájan így va
gyunk. Minél messzebb kerülünk pappá szentelésünktől, annál 
inkább. Pedig ez nagy kár.

Lehet, hogy ezt érezték a tanítványok is, akiknek számára 
ugyanilyen felejthetetlennek látszó, sorsdöntő esemény volt, mi
kor megállt előttük az Ür és tanítványaivá tette őket. Ezért örö
kítették meg Jézus elhívó s elbocsátó beszédeit. Ezeket azután 
Máté, a nagy gyűjtögető, összegyűjtötte, kikerekítette a körül
mények rajzával és így áll előttünk Máté 9, 35-től a 11. fejezet 
1. verséig az a beszédgyűjtemény, amelynek ezt a címet adtuk: 
„Az első papszentelési beszéd.11 A párhuzamos helyek Lukács 
9. és 10. s Márk evangéliumának 6. fejezetében vannak. A törzse 
a beszédnek a párhuzamos helyek alapján Máté 10, 1—16., a 
többiek valószínűleg Máténak gyűjtései. Az Ür Jézus azonos 
vonatkozású beszédeiből gyűjtötte össze a hegyi beszéd mintá
jára.

* * *

Ez az első papszentelési beszéd, ahogy előttünk áll esz
ményi kompilációjában, mindenesetre norma számunkra, akik 
ugyanennek a szolgálatnak végzésére szenteltük oda életünket 
és akiket — és ez még fontosabb — ugyanerre a szolgálatra 
hívott el az Anyaszentegyház Ura.

Hangsúlyozzuk ki belőle mindenekelőtt Jézus küldését. „Ezt 
a tizenkettőt küldé ki Jézus. . ." Nem úgy lesz tehát valaki 
pappá önmagától, hanem úgy rendeltetik ki. Pappá nem ajánl
hatja fel magát senki, vagy ha felajánlja, könnyen úgy jár, 
mint Lukács 9. fejezetében azok, akik felkínálják magukat az 
Ür követésére, akiket azonban az Ür nem fogad el. Nem fel
ajánlkozás történik itt, hanem kiválasztás és küldetés. János 15, 
16-ban világosan mondja ezt az Ür, amikor azt mondja tanít
ványainak: „Nem ti választottatok engem, hanem én választotta
lak titeket és én rendeltelek tite k e t..."  Mindenkire áll ez? 
Minden papra azt kell mondanunk, hogy az Ür Jézus küldi? 
Igen, mindenkire! Még a rossz pásztorokra is. Zakariás 11, 
15—16.-ban ezt olvassuk: „És mondá az Ür nékem: Imé én 
pásztort állítok e földre, aki az elveszetteket meg nem keresi, 
a gyöngével nem törődik, a megtépettet meg nem gyógyítja, 
a jó karban lévőt nem táplálja, a kövérinek húsát megeszi, és 
körmeiket széttördeli." Kell-e ennél rosszabb, bolondabb és 
gonoszabb pásztor és erről a pásztorról azt mondja az Ür 
Zakariás prófétának, Ő, az Űr állítja erre a földre.

Tudjuk nagyon jól, hogy általánosságban különbséget szok
tak tenni Isten akarata és Isten engedélye között, azonban ne
künk nem szabad behunynunk szemünket az előtt az egyszerű 
tény előtt, hogy Isten olyan szuverén és mindenható Ür, aki
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kezében tartja a világ kormánykerekét s a legapróbb vonat
kozásban sem engedi ki a szálakat a saját kezéből. Ez teoló
giailag lehet nagyon nehéz számunkra, de most nem fontos az, 
hogy ilyen teológiai disztinkciókba belemenjünk, fontos csupán, 
annak elismerése, hogy az Írás szerint minden történésben benne 
van az Isten. Hogy hogyan, az nem a mi dolgunk. Az az Ő 
dolga. Az a történéseknek túlsó, Isten felé fordult része, amely 
csak akkor lesz világos, ha a színét is fogjuk látni az esemé
nyeknek. Itt az a fontos, hogy bárkinek a pappá léteiében benne 
van Isten keze. Zsoltárok 66, 12 is ezt a meggyőződést fejezi 
ki, mikor mélységes fájdalommal így szól: „Embert ültettél 
fe jü n k re ..."  így érti meg az ember, hogy van valami rész
igazság abban, hogy minden gyülekezetnek olyan papja van, 
amilyent megérdemel.

* * *

Isten, az Úr, küldi a papokat. Mi okból küldi? Ez a második 
kérdés. Máté 9. fejezete végén a tanítványok kiküldésének előz
ményeit írja le az evangélista. Itt világosan meg van írva, mi 
okból küldi ki az Űr Jézus tanítványait.

Kiküldi mindenekelőtt alapvető elvi meggyőződésből. Ügy 
látja, hogy a pásztor az emberiségnek legfontosabb földi élet- 
szükséglete. Kálvin azt mondja egy helyen: A nyáj meg tud 
élni napsugár nélkül, kiállja az aszályt, a ragadozó vadak pusz
títását, ha jó a pásztor, viszont szétzüllik, ha rossz pásztora 
van, vagy nincs pásztora. A nyáj számára a pásztor tehát nem 
dekórum, nem egyszerű kormányzati szerv, hanem egzisztenciá
lis életszükséglet. (Ravasz.) így látja az Űr Jézus Krisztus.

Azután kiküldi tanítványait szánalomból a nyáj iránt. 
Az Ür nem tud másképen nézni a szenvedőkre, mint csak szá
nalommal. Két képet állít elénk itt az Ür ennek a magyaráza
tára, egyik a pásztor nélkül való nyájnak a képe, a másik pedig 
az aratásra megérett, de az arató kezek nélkül szűkölködő 
gabonamező képe.

Nézzük az elsőt: „Mikor pedig látta a sokaságot, könyörü- 
letességre indula rajtuk, mert el voltak gyötörve és szétszórva, 
mint a pásztor nélkül való juhok." Ez nemcsak azt jelenti, hogy 
egyszerűen nem volt valamijük s ennek a negatívumnak követ- 
kezményeképen pusztító erők hatásai érvényesültek bennük. 
Oszlásnak indult önmagától a nyáj. Vannak olyan fordítások, 
amelyek ezt a szót „el voltak gyötörve" így mondják: „miss- 
handelt“. Olyan képe van az Ür Jézusnak a pásztor nélkül való 
nyájról, amely a legszorosabb összefüggésben van a gonosz 
pásztorokról szóló próféciával. Azokat a nyájakat, amelyeknek 
gonosz és bolond pásztoruk van, éppen úgy pásztor nélkül 
való nyájnak számítja, mint a teljesen magukra hagyott nyá
jakat. És ez neki egyetemes szemlélete. Azt olvassuk: „És körül
járja vala Jézus a városokat mind és a falvakat. . "  Nemcsak 
imitt-amott lát ilyen pásztor nélkül való nyájat, nemcsak bizo
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nyos területein az országnak, vagy a világnak, hanem ez az 
egyetemes szemlélete az anyaszentegyház akkori állapotáról. 
A mai állapotról is az a szemlélete: vagy pásztor nélkül való, 
vagy gonosz pásztor által megkínzott nyáj a nép, — ezért 
küldi ki tanítványait.

A másik kép az aratásra váró gabona képe. Ebben a kép
ben rendszerint az elmulasztott alkalmakat szoktuk látni. Ügy 
gondoljuk, hogy az Úrnak fáj, hogy a megérett gabona tönkre 
fog menni, mert nincs aki betakarítsa a csűrbe. A megérett 
gabona képe azonban nemcsak ezt jelenti. Az aratás Isten igé
jében rendszerint a jövendő ítélet képe. Hogy ezt nem látjuk 
eléggé, az is egyik jele annak, mennyire megszürkült látásunk 
a Bibliának eschatológiai vonatkozásai iránt. Az Úr úgy látja, 
hogy a nyáj menthetetlenül megy az ítélet felé és az ítéletben 
nincs, aki őket az Isten csűrébe betakarja, megmentse. Ezért 
küldi tanítványait.

Ha tovább nézzük, még egy harmadik feleletet is kell ta
lálnunk arra, mi okból küldi ki tanítványait az Ür. Nem azért, 
mintha maga nem tudná elvégezni munkáját. Máté 13, 41-ben 
olvassuk, hogy „az embernek Fia elküldi az ő angyalait és az ő 
országából összegyűjtik a botránkozásokat m in d ..."  Az Isten 
országában az aratók tehát az angyalok. Küldhetné angyalokat 
most is az aratásába. Mégis embereket küld. Nem azért, mintha 
jobbak lennének az angyaloknál. Nincs neki munkatársakra egy
általában szüksége. Küldi azért, mert a munkás ember egysze
rűen nem tudja elnézni mások tétlenségét. A szőlőmunkásokról 
szóló példázatban is ugyanezt a gondolatot látjuk: az Ür nem 
tudja elnézni, hogy a piacon hivalkodva, tétlenül álljanak em
berek, mikor kint a szőlőben munka van, ezért hívja őket és 
küldi munkálkodni az ő szőlőjébe. — Itt is azt látjuk, hogy 
körüljárja a városokat és a falvakat mind, gyógyít mindenféle 
betegséget és erőtlenséget, hirdeti Isten országának evangéliu
mát. Ilyen szakadatlan tevékenységben élő egyéniség számára, 
aki felőrlődik az Ige hirdetésében, a gyógyítás, az irgalmasság 
munkájának cselekvésében, kibírhatatlan, hogy legyenek embe
rek, akik vagy qsak maguknak élnek, vagy kényelmesen a na
pon süttetik magukat, mikor körülöttük veszedelemnek kitett 
szétszórt nyájak, aratásra váró gabonatáblák sokasága van.

Itt azonban megint van olyan nehézség, amelyiknek hatá
rozottan szemébe kell nézni. Hangsúlyoznunk kell azt, hogy 
Jézus nem azért állítja az övéit munkába, mintha ezt a munkát 
maga el nem tudná végezni. Isten az egyedüli munkás és cselek
vő Jézusnál is: János 5, 19. Ugyancsak az Ür az egyedüli 
munkás és cselekvő Pál apostol életében is (Róma 15, 18.): 
„Mert nem merek szólni semmiről, amit nem Krisztus csele
kedett volna általam szóval és tettel." Ez azonban a kérdés 
nek csak egyik oldalról való igazsága. Itt is meg kell látnunk, 
— mint a Bibliában sok más helyen — hogy a Biblia igazságai 
egy mondatban ki nem fejezhetők, hanem két egymásnak tel
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jesen ellentmondó mondatnak diszharmóniájából születhetik 
meg csupán az igazság helyes meglátása. Igaz, hogy Krisztusnak 
nincs szüksége, senki segítségére, hogy az embereket csak esz
közökül használja, rajtuk keresztül Ő végzi a munkát, de az 
is igaz, hogy ez a munka mégis az embernek munkája. — Gon
doljunk csak a szőlőművesekről, a talentumokról szóló példá
zatra, vagy I. Korint. 3, 9-re ahol Pál apostol ezt írja: „Isten 
munkatársai v a g y u n k ."   Munkás, eszköz, munkatér egyszerre.

Ha az ember megpróbálja — bár felesleges —, hogy ezeket 
a dialektikus igazságokat kiegyenlítse, akkor talán lehet hivat
kozni Lukács 10, 1-re, ahol azt olvassuk: „Ezek után pedig ren
dele az Úr másokat is, hetvenet, és eiküidé azokat kettőnként 
az ő orcája előtt, minden városba és helyre, ahová ő menendő 
vala." Tehát az Ür Jézus Krisztus tanítványait mindig útkészí- 
tőnek, útegyengetőnek küldi el oda, ahova Ö akar menni. Az 
ö  orcája előtt mennek, hogy a köveket gördítsék el az útból, 
hogy a halmokat egyenesítsék ki, hogy legyen egyenes útja 
az emberi szívekhez az Ür Jézusnak. Ez a keresztelő jánosi szol
gálat az, amire az Ür küldi tanítványait.

Mindezt a kérdést személyes vonatkozásban is végig kell 
gondolnom. Amikor körüljárja Jézus a városokat és a falvakat 
mind és megállapítja, hogy a sokaság szánalomra méltóan el 
van gyötörve, szét van szórva, megérett már a gabona az ara
tásra és betakarítására nincs munkás, ez reám s az én gyüleke
zetemre is vonatkozik. Az Ür itt járt Magyarországon, végig
járta a magyarországi evangélikus egyház minden gyülekezetét, 
bejárta az enyémet is, az én gyülekezetemről is ezt mondotta, 
az én gyülekezetemen is könyörületességre indult, ezért kül
dött tanítványt, szolgát, pásztort, papot, lelkészt az én gyüle
kezetembe. — Fel kell tennem azt a kérdést, hogy mikor az 
Ür szánakozik az én népem fölött, ez nem én miattam van-e? 
Nem tartozom-e én is bele azoknak a pásztoroknak sorába, 
akiket Zakariás próféta igéje szerint Isten büntetésül adott 
népére mint gonosz és bolond pásztorokat?

* * *

A következő kérdés az, hogy kiket küld az Ür erre a szol
gálatra? A válasz egészen rövid: akiket akar! „Nem ti választot
tatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek 
titeket. . ." Teljesen szuverén módon választja ki szolgáit, olyan 
szuverén módon, hogy még a kiválasztott eszközöknek az ellen
vetésein, az elhivatás ellen való rugódozásán is keresztülgázol. 
Gondoljunk Mózes kiküldetésének történetére. Hogyan rugódo- 
zott az ellen, hogy az Ür elküldje szolgálatába, mégis mennie 
kell! — Jeremiásnál is ez az eset. (1, 5—8.) — Gondoljunk Pál 
apostolnak Galata 1, 15-ben tett kijelentésére: „De mikor az 
Istennek tetszett, ki elválasztott engem az én anyám méhétől 
fogva és elhívott az ő kegyelme által. . Tehát az Isten nem
csak abban szuverén, hogy kit hív el, hanem abban is, hogy
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mikor hívja el. Hogy valakit ifjú korában állít-e be, vagy öreg 
korában, egészségesen-e, vagy beteg állapotban, az az Ö 
felségjoga.

Felmerül a következő kérdés: Kiket akar mégis? Azokból 
az egészen szuverén kiválasztásokból, amelyeket a Bibliában 
látunk, mit látunk, kiket választ Isten, kikre esik tekintete, kik 
számolhatnak azzal, hogy őket az Úr elhívja? A válasz erre az, 
hogy ez is teljesen kiszámíthatatlan. Teljesen különböző em
bereket választ és hív el. Gondoljunk csak arra, milyen külön
böző foglalkozású emberek vannak az apostolok között! Van
nak halászok és van vámszedő. Milyen különböző korú embe
rek az apostolok! Van közöttük nős ember és vannak fiata
labbak, van egészen tejfeles szájú gyerek, mint amilyen ebben 
az időben János lehetett. Azután milyen különböző a művelt
ségük! Vannak köztük írástudatlan közönséges emberek és írás
tudók. Gondoljuk csak meg, hogy az egyéniségük is milyen 
különböző volt! Milyen különböző volt állásfoglalásuk bizonyos 
sorsdöntő nemzeti kérdésekben. Simon, a zelóta, a radikális 
forradalmi pártnak volt a tagja, Máté pedig behódolt gyász
zsidó volt. És mégis megférnek egymás mellett! Mennyire nincs 
rendszer az Ür elhívásában, mennyire őrzi az Űr az elhívásnak 
Tőle származó s embertől független jellegét! Nincs ember, aki 
feleletet tudna adni arra vonatkozólag, hogy az Isten kiket akar 
kiválasztani erre a szolgálatra.

Rá kell mutatnunk arra is, hogy mikor az Ür kirendel erre 
a szolgálatra, nem küld tökéletes embereket. Ez is megnehe
zíti a kérdésre adandó választ. Azt lehetne ugyanis gondolni, 
hogy ha nem is lehet pontos feleletet adni, mégis csak elvként 
meg lehet állapítani, hogy bizonyos erkölcsi szilárdsággal bíró 
embereket kell erre a szolgálatra kiválasztani. Pedig bizony 
ezek a tanítványok egyáltalában nem voltak gáncs nélküli lo
vagok. Gondoljunk Péter ingatagságára, Filep tudatlanságára, 
Judás pénzsóvárgására, Jakab hirtelenségére, Jánossal együtt 
való törtetésére, stréberségére, Tamás hitetlenkedésére. Ilyen 
embereket választott, küldött ki az Ür tanítványainak.

* * *
Ha most azt kérdezzük, hogy hát ilyen munkatársakkal 

lehet-e egyáltalában valamit csinálni, akkor rá kell mutatnunk 
arra, ami a 10. fejezet 1. versében van: „És előszólítván 12 tanít
ványát, hatalmat ada nékik a tisztátalan lelkek felett, hogy ki
űzzék azokat és gyógyítsanak minden betegséget és minden 
erőtelenséget." Az eredeti szövegben ez a kifejezés van: teljes 
hatalom. Gondoljuk meg, hogy ez ugyanaz a szó, mint amely- 
lyel a mi Urunk Jézus Krisztus teljes hatalmát jelöli a Szentírás. 
Máté 7, 29-ben ezt olvassuk: „Mert úgy tanítja vala őket, mint 
akinek hatalma van." Itt is ugyanaz a szó áll. Gondoljunk Máté 
28, 18-ra, ahol a legvilágosabban fejezi ki az Úr az Ő totális 
hatalmát: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön." 
A világ-bírónak és a világ fölött uralkodó király hatalmának
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megjelölésére itt is ugyanez a szó áll. Azután gondoljunk Máté 
9, 6-ra. A gutaütött meggyógyításának történetében az egyedül 
az Istent megillető hatalmat, a bűnbocsánat adásának hatalmát 
ugyanezzel a szóval jelöli Jézus. Tanítványainak ezt a hatalmat 
akarja adni.

Ez a hatalom tényleg meg is adatott az Úr által kirendelt 
tanítványoknak. Máté 10. fejezetében később van szó a tanít
ványok békesség-köszöntéséről. (11—13.) Ott az Ür azt mondja 
tanítványainak, hogy az az egészen köznapi, elkoptatott kö
szöntés, amit lépten-nyomon hallani az emberek ajakáról, a 
tanítványok ajkán Isten Igéje lesz. Ha egy háznak azt mondják: 
Békesség néktek, akkor legyen akármilyen vihar abban, békes
ség fog arra szállni, vagy legyenek a szívekben bármilyen mély
séges felháborodások, békétlenségek, e köszöntés nyomán 
békesség támad, mert nekik hatalmuk van arra, hogy ezt meg
cselekedjék. Márk 16, 17-ben is ezt olvassuk: „Azokat pedig, 
akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket 
űznek; új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek fel és ha valami 
halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket 
és meggyógyulnak." Az apostolok cselekedeteinek itt fel nem 
sorolható csodái is mind azt mutatják, hogy tényleg az Ür meg
adta ezt a hatalmat tanítványainak.

* * *
Felmerül most már mindezzel kapcsolatban az a kérdés, 

hogy ha az Ür ilyen szuverén módon kiválasztja és küldi az ö  
szolgáit, miről tudom én, hogy benne vagyok-e a névsorban? 
Amikor emberi kéz megáldott engem pappá szentelésem alkal
mával, akkor emberi ajkakon keresztül az én Uram rendelt-e 
engemet és parancsolt nekem, hogy menjek el s végezzem az 
Ő szolgálatát? Miről tudhatom meg ezt?

Először azt kell újra leszögeznem, hogy mindenkit ő  küld. 
ö  küldi a jó pásztorokat és a gonosz és bolond pásztorokat egy
aránt. Az egyiket áldásnak, a másikat átoknak, de Ő küldi. 
Tehát legfeljebb úgy tehetem fel magamnak ezt a kérdést: jó 
pásztornak küld-e engem az Ür, vagy pedig gonosz, bolond 
pásztornak? Arra választott-e ki, hogy általam, rajtam keresztül 
áldjon, vagy arra, hogy vesszeje legyek kezében, amellyel veri a 
népet azért, mert nem becsülte meg az ő meglátogatásának idejét?

Ha így fogalmazzuk meg ezt a kérdést, akkor is le kell 
szögeznünk azt, hogy erre a kérdésre nem adhatok olyan felele
tet, amelynek fundamentuma érzelmi. Tehát nem valami belső 
érzés az, ami bizonyossá tehet afelől, hogy engem az Ür jó 
pásztornak rendelt, hogy benne vagyok a tizenkettővel kezdődő 
névsorban, mert az emberi érzések nem fundamentumok, amikre 
építeni lehet. Ebben a tekintetben, mint mindenben a keresztyén 
életben, csak az Igére lehet építeni és nem az emberi érzésre.

A másik, amit mint negatív feleletet, őszintén fel kell tár
nom: nem ad feleletet erre a munkám eredménye sem. Igaz, 
hogy akiket Ő jó pásztornak kiválasztott, azoknak hatalmat ad, 
azonban mégis azt kell mondanunk: az eredmény nem okvetlenül
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az Úr által való küldetésnek a biztosítéka. A küldetés biztosítéka 
csupán a parancs, amit az Ür nekem adott és nem az eredmény, 
ami ennek a parancsnak következményeképen életemben jelent
kezik. Két szentírási helyre gondolok: János 5, 36-ban figyel
jük meg, mikor az Úr az Ő küldetésének s a küldetés folytán vég
zett szolgálatában felmutatott eredményeinek kapcsolatáról be
szél, világosan látszik, hogy neki nincs szüksége arra, hogy ön
maga előtt bebizonyítsa az Atya részéről való küldetését azokkal 
az eredményekkel, amelyek munkája nyomán járnak. Ezek az 
eredmények ennek a világnak szóló bizonyságok. E világ előtt 
bizonyítják, hogy az Atya küldötte az Ür Jézust. Neki erre nincs 
szüksége. Neki csak a parancsra volt szüksége.

A másik ige János evangéliumának 1. fejezetéből való, ahol 
az egyik tanítványról, Andrásról van szó. A 35. versben olvas
suk András elhívásának történetét. A 42. versben azután ezt 
olvassuk: „Találkozék ez először a maga testvérével, Simon
nal, és monda néki: Megtaláltuk a Messiást, ami megmagya
rázva ezt teszi: Krisztus. És vezeté őt Jézushoz. . . "  íme, itt 
áll előttünk egy ember, akit az Űr szuverén akarata kiválasz
tott tanítványává. Ha ennek az embernek az életét az ered
mények szempontjából megvizsgáljuk, azt kell látnunk, hogy 
erről az apostolról jóformán alig van valami a Bibliában. Két 
apró dolog van csupán róla feljegyezve: az egyik, hogy András 
Pétert Jézushoz vezette, a másik, hogy az ötezer ember meg- 
elégítésénél ő volt az, aki bejelentette: „Van itt egy gyermek, 
akinek van öt árpakenyere és két hala, de mi az ennyinek?" 
Azután teljesen eltűnik a nézőtérről. Valószínű, hogy élete nem 
volt olyan eredménytelen, mint amilyennek itt látszik, azonban 
tény az, hogy Isten, amikor az Ö anyaszentegyházának, az Ő 
országa terjesztésének történetét, annak minden lényeges részét 
az írásban meg akarta örökíteni, ennek az Andrásnak életéből 
nem talált más megörökítésre érdemes dolgot, mint ezt a kettőt. 
Ezek közül is az egyik egészen jelentéktelen, eredménynek nem 
tüntethető fel. Marad tehát egy eredménye, az, hogy elment a 
testvéréhez, megmondotta neki, hogy megtaláltuk a Messiást, 
megfogta kezét és elvezette Jézushoz. Mégis az Ür küldötte ö t 
erre a kicsiny, jelentéktelen szolgálatra, erre az önmagában 
véve akkor még értéktelen, csak következményeiben csodálatos 
szolgálatra.

Nem lehet tehát a gyülekezeti életem, az igehirdető szolgá
latom eredményeinek alapján felvetnem a kérdést, vajjon az Úr 
rendelt-e engem, vagy nem. Itt nincsen más, mint az Ige és a 
parancs, amire építhetek. Minden más bizonytalan.

Hadd mondjam meg azonban egészen őszintén: igen sok
szor ez is bizonytalan. Bizonytalanná teszi előttünk a saját lel
künk nyugtalansága s a Sátán sugdolódzása. Meggyőző
désem az, hogy az Ür azért hagy minket ennyire bizonytalan
ságban a kirendeltetésünk felől, mert ez teljesen elméleti kér
dés, amin semmi sem dől el. A tény az, hogy minden pásztort
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az Úr rendel, vagy áldásnak, vagy átoknak. De tény az is, hogy 
az Úr mindent elkövet azért, hogy azok a pásztorok, akiket 
bolond és gonosz pásztoroknak, büntetésül adott, azok meg
térjenek és jó pásztorok legyenek. Gondoljunk a gonosz pászto
roknak szóló fenyegetésekre. Zakariás 11, 17., Ezékiel 34, 7—10. 
mind azt mutatja, hogy az Ür azt akarja, hogy a rossz pászto
rokból jó pásztorok, a mihasznákból hasznosak, a bolondokból 
okosak, a gonoszokból hűségesek legyenek. Egészen bizonyos 
az is, hogy mindnyájunkat azért hívott evangelizációra össze, 
mert a mi nyájunkat nem látja még jó kezekben s azt akarja, 
hogy mi ne átok, hanem áldás, ne gonosz, hanem hűséges pász
torok legyünk. Abban a tényben, hogy minket az anyaszent- 
egyház szolgálatára az egyház elfogadott, hogy egy gyüleke
zet szolgálatába állított, hogy az Ür minket ide elhívott, 
kellő, objektív bizonyosságunk lehet afelől, hogy az Ür minket 
rendelt, jó pásztornak akar és hatalmat akar adni mindazokra, 
amelyek a mi dolgaink, kötelességeink elvégzésére szükségesek, 
így lesz az externa vocatióból interna vocatio.

Alázzuk meg magunkat a szuverén Ür előtt, akinek tetszett, 
hogy minket, nyomorultakat és gonoszokat kiválasszon és ren
deljen pásztoroknak. Könyörögjünk Neki, hogy térítsen meg 
minket, hogy simogató keze tudjunk lenni büntető vessző he
lyett, hogy ítéletét végrehajtó hóhérok helyett tudjunk lenni 
evangéliumát hirdető kegyelmi hírnökök, akikkel meg akarja 
áldani az Ür az ő népét! Túróczy Zoltán.

Nyugdíjintézetünk elvi kérdései.
1924 október 1-én kezdődő segédlelkészkedés után 1928 október 15-től 

helyettesként működtem Súron 1929 márciusában történt megválasztá
somig. Akkor kaptam a ny. int.-i ügyvivőtől az értesítést arról, hogy az 
1924-től 1929-ig terjedő időre összesen 1417.14 P-t kell fizetnem, mely 
összeg 10 évre felosztva, egy évre kamattal együtt esik: 192 P 73 fill.“ 
Ehhez jön még felkamatolás után a szabályrendelet 31. §-a értelmében az 
alapítási járulék, 540 P, azaz 10 éven át felkamatolva évi: 73 P 37 fill.“

Eszerint fizetnem kellett volna a rendes évi tagdíjjárulékkal évenként 
410.10 P-t. Ezt az összeget, mely évi fizetésemnek legalább egy negyedét 
tette ki, nem voltam képes befizetni. Újból kértem a nyugd. int.-i bizott
ságot felvételem időpontjának megállapítására. így nyugdíj szempontjából 
szolgálati időm 1928 január 1-ben lett megállapítva s ennek következtében 
tartozásom 446.40 P-re, illetve 10 évre felkamatolt részlete: 62.50-re apadt. 
Több, mint három évi szolgálatom elveszett és majd 68 éves koromban 
leszek 100%-bán nyugdíjjogosult, de a járulékokat pontosan rendezni tud
tam.

Ezeket előrebocsátani szükségesnek tartottam, hogy a 4 évi segéd
lelkészkedés után rendes állást nyert lelkész nehézségeit látva, fogalmunk 
legyen, milyen lehetetlenség a 10 évi segédlelkészi szolgálat beszámít- 
tatása. Meg kell látnunk, hogy micsoda igazságtalan elbánást von maga 
után a fenntartói járulék visszamenőleges kivetése, amikor az egyik —
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talán jó, talán elégséges bizonyítványé — segédlelkész egy-két évi jó
fizetéses, könnyű szolgálat után, a másik — talán jelesvégzettségű, missziói 
egyházat szervező, templomépítő — pedig 10 évi szolgálat után kerül 
rendes állásba.

Erre való tekintettel megváltoztatandó a nyugdíjintézeti szabályren
delet 7. §-a ilyképpen: „A nem rendszeresített állásban működő segéd
lelkész saját kérelmére felvehető, de nem kötelezett tagja a nyugdíjinté
zetnek. Ilyenné csak rendes lelkésszé való megválasztatása vagy rendszere
sített segédlelkésszé válása esetén lesz, amikor az eddigi szolgálatban el
töltött évek beszámítását kérelmezheti. Ez esetben a beszámított évekre 
eső tagsági járulékot 4%-os kamatával pótlólag, az alapítási tőkéhez való 
hozzájárulást pedig rendes állásba kerülésétől fogva 10 éven keresztül 
részletekben befizetni köteles."

Fenntartói járulék nem róható ki, mert ezt nem személyek, hanem 
az egyházközségek, illetve a nyugdíjintézet tagjainak állását fenntartó 
testületek viselik. Így a segédlelkészeknek is lehetővé válik a nyugdíj- 
intézet tagjai sorába lépni, mert havi 30 P készpénzfizetésből, ha nehe
zen is, 12 P-t befizethet.

Több szempontból is szükséges lenne a 33. §. megváltoztatása. Esze
rint a hitoktatói állások után a városi gyülekezetek fizetnek fenn
tartói járulékot, holott hitoktatásban 70—80%-ban — különösen kisebb vá
rosi gyülekezetekre áll ez — vidéki szülők gyermekei részesülnek, kik 
annak a gyülekezetnek terheit nem hordozzák.

Egy-egy lelkészi állás után egyformán terheli a fenntartói járulék 
a pár száz lelkes és a 3—4000 lelkes gyülekezetei, akár 1000 P adóalappal 
se, vagy 15—20.000 P adóalappal rendelkezzék. Így fordulhat elő, hogy 
az egyik gyülekezetben a fenntartási járulékból egy-egy lélekre pengők 
esnek, a másik gyülekezetben pedig fillérek sem. Az evangélikus egyház 
az „Egymás terhét hordozzátok . . . “ krisztusi elvet hirdeti, tehát gyakor
lati megvalósítását ezen a téren is vigye keresztül, hiszen az egyes gyü
lekezetekben működő lelkészek nemcsak a helyi gyülekezet, hanem az 
egyetemes egyház szolgálatában is állanak. Az egyházi adók kivetésénél 
általános elv, hogy egy részét személyi adóként, nagyobb részét állami 
adó-alapon vetjük ki híveinkre. Ugyanígy történik az egyházmegyei és 
egyházkerületi járulékok kivetése is. Ezt lehetne megvalósítani az egye
temes nyugdíjintézet fenntartási járulékánál is, bár meggondolandó a lé- 
lekszám alapulvétele, mert szociális szempontból sok egyháztagunkon 
inkább segíteni kellene, mint terhet róni rá és vannak népes gyülekeze
teink, ahol a lélekszámmal nem áll egyenes arányban az adóalap.

Megfontolandónak tartom, hogy a nyugdíjintézeti járulékok nagyobb 
összegének — alapítási járulék — befizetése ne a lelkész szolgálatának 
kezdetén 10 évre legyen megállapítva, hanem a fizetéssel, korpótlékkal 
emelkedőén mindvégig és pedig csak a fizetés arányában, figyelmen kívül 
hagyva a családi-pótlékot, mert ezt úgyis nagyon csekély összegben szabta 
meg az állam.

Szeretettel kérem a lelkész-testvéreket, hogy e dolgokat alaposan át
gondolják s úgy tárgyalják majd az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság
nak e tárgyban az egyetemes gyűlés elé terjesztett javaslatát.

Bödecs Károly 
súri lelkész.



Könyvtárban.
Lehoczky Egyed:  A népiskolai evangélikus keresztyén vallástanítás 

módszertana. Szerző kiadása. Miskolc 1940. Kapható a szerzőnél Miskolcon 
(Ev. Tanítóképző Intézet). Ára 2.40 P. 164 oldal.

Népiskolai vallástanításunkban sok a műkedvelősködés és az esetle
gesség. Azt gondoljuk, hogy minden további nélkül mindenki ért hozzá. 
Ezért hézagpótló Lehoczky Egyed könyve, mely alapos és korszerű tan
könyv akar lenni a tanítóképzők evangélikus ifjúsága számára s meg
bízható tanácsadó a keresztyén nevelés és Vallástanítás legfontosabb kérdé
seiben a már működő népiskolai vallástanítóknak. A szerzőt hivatottá 
teszi e kérdéssel való foglalkozásra az a körülmény, hogy felszentelt lel
kész, 15 évig volt tanítóképzőintézeti vallástanár s hogy jelenleg a peda
gógia tanára a miskolci evangélikus tanítóképző intézetben, vagyis szak
embere ennek a kérdésnek. Gyakorlati tapasztalatain kívül hatalmas szak
irodáimat is tanulmányozott át. Függelékben közli a keresztyén vallás
tanítás történetét is. Az egész kérdésnek mai állapota, történeti síkban 
és mai problematikáját illetőleg is, megismerhető tehát a műből. Melegen 
ajánljuk.

Evangélikus szakkönyvtárt
óhajt létesíteni a Lelkipásztor. Ennek első 
számaként Fodor Kálmán győri karnagy
nak a miskolci pedagógus evangelizáción 
tartott előadásait adtuk ki. Tekintettel arra 
a súlyos egyházi érdekre, amely e könyv 
minél szélesebb körű elterjedéséhez fűző
dik, árát önköltségi áron szabtuk meg A 
68 oldalas könyv ára csak 1.— pengő. 
Az egyházi és pedagógiai körökben méltó 
feltűnést és elismerést keltő könyv beszer
zését melegen ajánljuk. Megrendelhető:

a „Lelkipásztor"  kiadóhivatalában:
Nyíregyháza, Luther-tér 14. szám.




