
LELKIPÁSZTOR

S Z E R K E S Z T Ő B I Z O T T S Á G :

D. K A P I  B É L A
elnökleta alatt

D U S Z I K  L A J O S  K A R D O S  G Y U L A
J Á R O S I  A N D O R  K E M É N Y  L A J O S

M O L ITO R IS Z  J Á N O S

F ele lé s  sz erk esz tő  é s  k ia d ó :

T Ú R Ó C Z Y  Z O L T Á N

1940. DECEMBER HÓ  
XVII. évfolyam 1. szám

M E G J E L E N I K  M I N D E N  H Ó N A P  E L E J É N
Előfizetési ára egy évre 10 pengő. Levitáknak és segédleikészek- 

nek 5 pengő, vallástanító lelkészeknek 6 pengő.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nyíregyháza, Luther-tér14. szám.

Postacsekkszámla: 11.576.



Áldott újesztendőt

kívánok szerkesztő bizottságunknak, munkatársaimnak s folyó
iratunk minden olvasójának az egyházi újév beköszönte alkal
mából.

Az egyházi újévvel új évfolyamot is kezdünk. Az új év
folyam első, Isten előtt való elcsendesedésünket szolgáló rova
tában ez évben Scholtz László budapesti vallástanár Pál apostol 
efezusi búcsúbeszédét dolgozza fel tisztára papi hivatásunk szem
szögéből.

Az imádságok rovatában Dr. Schulek Tibor a XVI. századból 
való régi magyar imádságok közlésével fogja megismertetni 
olvasóinkat, magyar evangélikus egyházunk legrégibb liturgikus 
örökségével.

Az igehirdetési rovatban azokat az alapigéket fogjuk fel
dolgozni, melyeket a püspöki kar az új egyházi esztendőben 
az ország területére kötelezőnek előírt.

A „Magunk között* rovatban folytatni fogjuk a kapernaumi 
lelkészevangelizáció előadásait.

A többi rovatban is foglalkozni kívánunk egyházunk minden 
olyan kérdésével, mely elvi tisztázódást igényel.

Szeretettel ajánlom folyóiratunkat lelkészi karunk figyel
mébe és támogatásába. Kérem a hátralékok befizetését és az elő
fizetési dijak megújítását. Postai befizetési lapot mellékelek.

Erős vár a mi Istenünk!

A s z e r k e s z t ő .



Csendben Isten előtt.

Egy lelkipásztor önvallomásai.
(Csel. 20, 17—36.)

1. Nem vonogattam magamat.
„Semmitől sem vonogattam magamat, ami 

hasznos, hogy hirdessem néktek. . .  Mert nem 
vonogattam magamat, hogy hirdessem néktek az 
Istennek teljes akaratát."

Egy lelkipásztor önvallomásai kérnek helyet ebben az egy
házi esztendőben papi folyóiratunk első lapján. Hitelt érdemlő 
szavak: a fültanu Lukács jegyezte fel őket. Tapasztalatok által 
megszentelt igék: egy megaggott apostoléi. Búcsúzó beszéd: 
egy élet munkájának tudatos összefoglalása. Nem memoire, ha
nem Isten és emberek előtt való számadás. Hallgassunk ismételt 
figyelemmel reá.

„Nem vonogattam magamat.11 Micsoda önvallomás! Ki meri 
utána vallani? Óh, mi magunk vonogatói, lusták, gyávák, óva- 
kodók. Hitvány ember-félelmünket jómodorhoz illő, úri tartóz
kodásnak nevezzük. Kényelemszeretetünket erkölcsi tisztesség
tudatunkkal igazoljuk: csak nem megyek oda, ahová nem hív
tak! Kötelességeinket a hiványunkhoz mérjük. Kimozdíthatatla- 
nok vagyunk várunkból, ha egyszer beültettettünk oda. És hogy 
kéretjük magunkat, hogy óvjuk egészségünket, hogy vigyázunk 
a lehető tökéletes szereplésünkre! Papok volnánk-e ma itt ezen 
a földön, ha Pál is húzódozik átjönni Európába? Aki a Lélek
nek enged, nem vonogathatja magát!

„Semmitől sem!“ Vegyük csak sorra gondolatban a fent 
említett ürügyeket, tűnődjünk el ráadásul azokon, melyek sze
mély szerint való kibúvóink szoktak lenni, ha önvizsgálatot tar
tunk néhanapján, s tegyünk Ítéletet felettük: egy sem lehet oka 
magam vonogatásának!

Hírmondónak kell lennem. Herold vagyok, „hogy hirdes
sem az Istennek teljes akaratát". Dolgoznom kell, szólnom, 
írnom, harcolnom; futni tartozom, nem lehetséges megállanom 
mind az összeroskadásig.

Csak egy korlátozzon: arra kell ügyelnem „ami hasznos". 
Nem az a cél, hogy én összeroskadjak, hanem hogy mások meg- 
segíttessenek. Az előbbi, titkoltan is, az öndicsőség útja, az 
utóbbi a szolgálaté. De ha eddig a magam dicsőségéért rohan
tam, buzogtam, emésztődtem is, ezt meglátva most mégsem 
az a tennivalóm, hogy visszavonuljak a kísértés nélkül való 
magányba, hanem hogy tovább fussak, sőt növekedő irammal — 
a rám bízottak javáért, Istennek dicsőségére!

Scholz László.
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A  d o lg o zó  s zo b á b a n .

A háború előtti és a jelenlegi teológiai munka
főirányai.

Amikor a háború előtti és a jelenkori teológiai tudományos
ságot vizsgáljuk, eleve abból a feltevésből indulunk ki, hogy 
a kettő közt nemcsak különbség, hanem sok tekintetben egye
nesen ellentétig fokozódó feszültség van. Az a változás tehát, 
amely a háború után a teológiai tudományosságban, a kutatás
ban, a munkairányban és az alapszempontok alkalmazásában 
végbement, több, mint két nemzedék különbsége, vagy az idő
sebb és a fiatalabb nemzedék feszültsége, több, mint nemzedék
kérdés. Mindannyian tudjuk, hogy éppen manapság, milyen 
élesen jelentkezik a nemzedékkérdés az életnek minden terüle
tén. Könnyen lehetne tehát azt gondolni, hogy a teológiai munka 
szemmel látható változásaiban is a nemzedékkérdés nyilatkozik 
meg. Ez a feltevés annál valószínűbbnek látszhatnék, mivel egy
felől azt, amit háború előtti teológiai gondolkodásnak nevezünk, 
ma általában az idősebb teológus- és lelkész-nemzedék képviseli 
és a háború utáni változást elsősorban a fiatalabb nemzedék 
tette a maga sokszor szenvedélyes egyoldalúsággal képviselt 
meggyőződésévé. De másfelől ezt a benyomást keltheti egy 
látszólag az előbbivel ellentétes szempont is. Aki mélyebbre 
igyekszik tekinteni a legutolsó két emberöltő teológiai mun
kájába, az nemcsak az ellentétet látja meg, hanem a kétség
telenül felismerhető törés mellett igen sok folyamatosságot, 
fokozatos fejlődést, az idősebb nemzedék munkájában csira- 
szerűen meglévő adottságoknak hirtelen kibontakozását is fel 
fedezheti. Ez annyira megy, hogy az, ami első pillanatban törés
nek látszik a teológiai munka folyamatosságában, a gondosab
ban figyelő szem számára mégis csak igen sok kapcsolatot 
mutat az előző nemzedék munkájával, sőt a nélkül létre sem 
jöhetett volna.

Mindezek a szempontok igazolni látszanak azt a feltevést, 
hogy a háború előtti és a háború utáni teológiai munka külön
bözősége tulajdonképpen csak a nemzedékkérdés egy saját
ságos vetülete. Nem ellentét, hanem fejlődés, nem új alapokra 
helyezkedés, hanem a régebbi nemzedékben adott elemeknek 
merész és néha talán radikális továbbvitele s a különbséget csak 
az mutatja olyan erősnek, hogy a fiatal nemzedék nem éppen 
tapintatos formában és az idősebb nemzedék iránt meglehetősen 
hálátlan önhittséggel kelti az újdonságnak a látszatát.

Azonban akármilyen megtévesztően igaznak lássék is ez 
a szemléletmód, az mégis gyökeresen téves. Lehet, hogy azok, 
akikhez a teológiai munka hullámverésének csak a legszélső 
habjai jutnak el, akik tehát nem gondolkodnak önállóan, hanem
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egyszerűen csatlósai és kontárai a mozgalmaknak, ha idősebbek, 
szükségszerűen megrekednek a háború előtti gondolkodásnál 
és ha fiatalabbak, akkor több kevesebb ügyességgel fújják a 
számukra korszerű sípokat. Náluk a háború előtti és a háború 
utáni teológiai munka különbözősége valóban nemzedékkérdéssé 
degradálódik. De a valóságot, a lényeget ez nem érinti. Ha a 
helyzetet helyesen akarjuk felismerni, akkor meg kell látnunk, 
hogy a háború után a teológiai munkában, a teológiai munka 
irányában és alaptermészetében olyan gyökeres törés állott be, 
amilyen csak nagy korszakfordulók alkalmával szokott be
következni.

I.
1. A háború előtti teológia munkáját nem lehet abból az 

összefüggésből kiszakítani, amelyben az létrejött és nem lehet 
csak az utolsó nemzedék alapján jellemezni. Egészen hamis 
képet nyernénk ily módon. Azt a nagy összefüggést kell meg
látnunk, melynek a háború előtti teológia csak végső kifejlete, 
utolsó láncszeme volt. Ebbe a nagy összefüggésbe pedig nem
csak a 19. század teológiai munkája, annak irányzatai és iskolái 
tartoznak bele, hanem a 18. század racionalizmusa is. Akkor a 
felvilágosodás mindent magával ragadó áramlata feloldotta és 
szétmállasztotta azt, amit eladdig teológiának neveztek és meg
alapozta a modern értelemben vett teológiai tudományt. Akár
melyiket vegyük is a teológiai tudományszakok közül, ha azok
nak a történetét vizsgáljuk, mindenütt azt találjuk, hogy azok 
a „modern" értelemben a 18. század folyamán alapozódtak meg 
s a 19. században épültek ki. Különös nyomatékkai áll ez azon
ban a bibliai tudományokra, nevezetesen az írásmagyarázatra, 
a Biblia kritikai kérdéseire, a bibliai segédtudományokra, vala
mint azután az egyháztörténetre. Addig is volt természetesen 
bibliai tudomány, addig is foglalkoztak az írás értelmezésével, 
addig is számon tartották a Biblia egyes iratainak a keletke
zésére vonatkozó ismereteket, a nyelvi ismereteket, a bibliai 
régiségtan és földrajz körébe tartozó dolgokat, — de minden 
teológiai tankönyv azt mondja: mindez többé-kevésbbé kritikát- 
lan hagyomány volt s a 18. század óta kezdik a teológusok 
egyre fokozódó mértékben tudományos kritika tárgyává tenni 
a Szentírást. Addig is volt egyháztörténet és addig sem volt 
az teljesen kritikamentes hagyomány, krónika. Azonban modern, 
tudományos módszerességgel az egyháztörténetírás csak a fel
világosodás hatása alatt kezdett kialakulni. Innét fogva nyerte 
el a teológiai tudomány a magasra ívelő lendületét, a minden 
irányba szétterjedő, mindent kutató munkájába belevonó szel
lemi távlatát és alaposságát. Ez biztosított neki nagy tekintélyt 
a különféle világi tudományok művelőinek a körében, de 
imponáló bűvkörébe kényszerítette a katolikus teológiát is.

Ugyanekkor a felvilágosodás gondolatvilága teljesen fel
oldotta és szétmállasztotta a keresztyén hit eleven valóságát. 
Amit a racionalisták Istenről, lélekről és halhatatlanságról val
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lottak és tanítottak, az minden más volt, csak nem keresztyén 
hit. Ennek a felvilágosult racionalizmusnak a bomlasztó hatását 
tudvalevőleg nemcsak a keresztyén hitről szóló tanítás, tehát a 
teológia érezte, hanem az a gyülekezetekben is mindenfelé 
romboló erőként jelentkezett és sok gyülekezet virágzó lelki 
életét senyvesztette el. Azért, amikor a felvilágosult gondol
kodás világnézete — jórészt a francia forradalom és a napóleoni 
háborúk lelki megrázkódtatásainak' a hatása alatt — hitelét 
vesztette és a világnézetalkotás terén új szempontok érvényesül
tek a romanticizmus szellemi áramlatában és a német idealizmus 
filozófiájában, akkor elérkezett a teológiai tudományosság 
számára is az idő arra, hogy új alapvetést készítsen a maga 
számára. Ezt az új alapvetést végezte el évtizedekre kiható nagy 
szellemi befolyásával Schleiermacher, a 19. század híres „egyházi 
atyja". Ez az alapvetés felszámolt a racionalizmus világnézeté
vel és „teológiájáéval. De most már nem lehetett visszatérni 
ahhoz, amit a reformáció értelmében neveztek egykor teológiá
nak. Ez már csak azért sem volt lehetséges, mivel a teológiai 
gondolkodás természetszerűleg mindig többé-kevésbbé a kor
szellem befolyása alatt állott — a középkorban éppen úgy, mint 
a 16. és 17. században — s így az új alapvetés sem vonhatta 
ki magát a 19. század szellemének a hatása alól. így jött létre 
az új alapvetés a német idealizmus árnyékában, ezért szabja 
meg a teológiai kutatásnak és a teológiai gondolkodásnak a 
munkáját egészen kb. a század közepéig, sőt még azontúl is 
valamivel az idealisztikus gondolkodásmód által adott proble
matika. Már itt megfigyelhetjük mindazt, ami ennek a teológiai 
gondolkodásmódnak a számára alapvetően jellemző, s ami 
különösen két mozzanatban ütközik ki erősen.

Az egyik a történeti szempontnak a következetes érvénye
sítése. Történeti szemléletmód és kritikai vizsgálati módszer a 
19. század számára összetartoznak. A kritikában érvényesül még 
a felvilágosodás szkepticizmusa, jóllehet a racionalizmus naiv 
történetietlenségét már rég levetették. Új és átfogó vizsgálódások 
indulnak meg mindenek előtt Jézusra és a keresztyénség kelet
kezésére vonatkozólag. Strausz Dávid Frigyes (1808—1874) és 
Baur Ferdinánd Keresztély, tübingeni professzor (1792—1860), 
az ú. n. tübingeni iskola megalapítója ennek a „történet-kritikai" 
teológiai tudományos munkának a megalapozói. Strausz híres 
Jézus-könyvével („Leben Jesu“, 2 kötet 1835—36) megindította 
a múlt századra oly jellemző Jézus-kutatást. Hegeliánus filozó
fiájából kiindulva Jézus alakjánál is az az alapvető szempont 
számára, hogy a tulajdonképpeni igazság az „eszme". Az 
„eszme" pedig nem szokott történeti személyben tökéletesen 
realizálódni. Jézusban sem realizálódhatik tehát a kinyilatkozta
tás „eszméje" tökéletesen, azért szét kell választani a „történeti" 
Jézust és a köréje fonódott „mitoszt", amelyben az eszme ki
fejeződik. Már Strausznál ez a szemléletmód az Újszövetség 
kinyilatkoztatás-tartalmának a teljes szétrobbantására vezetett. 
Az általa felidézett heves vita középpontjába az a kérdés került:
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mennyiben hiteles az evangéliumok tudósítása Jézusról? A „tör- 
téneti“ szemléletmód így fölébe kerekedett a kinyilatkoztatás
nak s az egyre hullámzó vitában végül is arra a felismerésre 
vezetett, hogy Jézusról az evangéliumok alapján nem lehet 
„történeti kritikai" képet rajzolni. Amit a liberális teológia 
„történeti Jézus“-nak nevezett, az csak a kutatók fantáziájában 
élt. — Baur az őskeresztyénség keletkezését vizsgálta ugyan
csak a hegeliánus filozófia alapszempontjainak a segítségül 
vétele mellett. Pál apostol „törvény nélküli" evangéliumának 
és a szűkkeblű zsidókeresztyénségnek a szembeállítása hosszú év
tizedekre adott feladatokat az őskeresztyénség kutatása számára 
és jelentékeny mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a keresz- 
tyénség kialakulását a múlt század kutatásainak fényében jóval 
világosabban lássuk, mint a régebbi évszázadok.

Hasonlóan indult meg a kutatás az Ószövetségre vonatkozó
lag is. Itt is egy hegeliánus teológus, Vatke Vilmos (1806—1882) 
indította el az újszempontú kutatást. Az Ószövetség „vallása" 
kerül a kutatómunka középpontjába és ennek a történeti fel
tárása érdekében mindenek előtt az ótestamentomi iratok kelet
kezési körülményeit, történeti értékét kellett tisztázni. Well- 
hausen Gyula (1844—1918) göttingeni professzorban teljesedett 
ki ez a kutatási irányzat, mely Izráel népe történetének és 
vallásának a felkutatására soha nem remélt perspektívát nyitott. 
Az elért fényes eredmények azonban súlyos árat követeltek: 
az Ótestámentom kinyilatkoztatás-tartalma a kutatók keze 
között szertefoszlott, az egymást követő papi generációk egy 
évszázadon keresztül jóformán nem tudtak mit kezdeni az 
Ótestámentommal, legfeljebb a próféták „erkölcsi monoteiz- 
musá“-ban ismertek fel számunkra is példát adó „értékeket". 
Annak a szó legszorosabb értelmében vett „rombolásinak a 
következményeit, amelyet ez a kutatás „eredményezett", mind 
a mai napig sem sikerült helyrehozni.

Alapvető jelentőségű ennek a történeti tájékozódású 
teológiai munkának a számára az a felismerés, hogy a keresz- 
tyénség „történeti vallás". Alapja tehát nem valamiféle tan 
vagy filozófiai belátás, felismerés, hanem a Jézus által formált 
történet. Ezért döntően fontos a keresztyénség számára, hogy 
tisztázza: ki volt Jézus, mit akart és mit hozott? Azután meg, a 
másik alapvető kérdés: hogyan viszonyúk ahhoz, amit Jézus 
tanított és hozott, az, ami az őskeresztyénségben áll előttünk? 
Az újtestámentomi történetnek és vele együtt a kinyilatkoztatás
nak az alapvető jellegét az idealizmus hatása alatt dolgozó 
teológiai gondolkodás nem ismerte fel. Jézus igéje észrevétlenül 
átváltódott keze közt eszmék és önmagukban érvényes igaz
ságok rendszerévé és amikor a keresztyénség történeti karak
terét kutatta, akkor önkéntelenül is az eszmét kereste, melyet 
a keresztyénség a történelemben képvisel és kifejez. Ezzel pedig 
lehetetlenné vált számára, hogy az Üjtestámentom által tanú
sított történelem egyszeri jellegét, sajátos karakterét felismerje 
és a kinyilatkoztatásnak minden tantól, filozófiai rendszertől
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gyökeresen elütő különleges sajátosságát meglássa és érvé
nyesítse.

Ezzel függ össze az idealisztikus gondolkodáson felépülő 
teológiának a másik alapvető sajátossága. Ennek a teológiának 
a kiindulópontja nem az újszövetségi történet, a Jézus Krisztus
ban lett kinyilatkoztatás, hanem a vallás. Schleiermacher első 
nagy feltűnést keltő írása a „Reden über die Religion an die 
Gebildeten unter Ihren Verachtern". Dogmatikájában a kegyes
ség meghatározásából indul ki s azt „az érzület vagy a köz
vetlen tudat meghatározottságának" mondja. A vallás „a fel
tétlen függés érzése". Ez más szóval azt jelenti: az elsődleges 
adottság, a primér valóság a vallás és „a“ vallásnak egyik esete, 
konkrét megvalósulása a sok között a keresztyénség. Az a 
szemléleti mód, mely a keresztyénséget a vallások sorába iktatja, 
természetesen nem Schleiermachertól származik, azonban alap
vetően fontos annak a megfigyelése, ahogyan Schleiermacher 
ezt a szemléletmódot alkalmazta. A 19. század teológiája is 
fenntartotta azt a tételt, hogy a keresztyénség a tökéletes, az 
„abszolút" vallás. Ez most azt jelenti, hogy benne a vallásnak 
az „eszméje" mintegy kiteljesedik, — bár a Hegel által be
folyásolt idealisztikus gondolkodás számára alapvető tétel az, 
hogy az eszme történeti alakulatokban sohasem valósul meg 
tökéletesen. Fontosabb azonban ennél annak a meglátása, hogy 
a keresztyén hit mint „vallás" első sorban a történeti és lelki 
élet adottsága. Ez nem zárja ki ugyan azt, hogy „égi eredete" 
van, azaz, hogy isteni kinyilatkoztatáson alapul. De a teológiai 
kutatás és gondolkodás tárgyává természetszerűleg a keresz
tyén vallás mint történeti és pszichikai valóság mint kegyes 
érzület („frommes Gefühl", Schleiermacher) lesz, hiszen e kettős 
adottságában ragadható meg. Ez pedig avval a következmény
nyel jár, hogy a kinyilatkoztatás szinte észrevétlenül háttérbe 
szorul a történeti és pszichikai adottságokban megnyilatkozó 
vallás mellett. Sőt, csak egy lépés kell ahhoz, hogy a kinyilat
koztatás, a vallás égi eredeztetője illúzióvá legyen, hiszen ha 
a vallás érzelmi életünkbe tartozik bele, könnyű utalni arra, 
hogy érzelmi életünket nemcsak külső behatások, hanem illúziók 
is felhullámoztathatják.

A múlt század teológiai gondolkodásának a gócpontjai 
éppen a Schleiermacher által megadott alapvetésben rejlő 
veszedelmek elkerülése és az ellenük való hadakozás körül 
alakultak ki. Biztosítani a keresztyénség abszolút voltát törté
neti jellege mellett, sőt annak ellenére, — hiszen minden tör
téneti adottság relatív valami, amely alá van vetve tér és idő 
korlátjainak, változásainak, azután elkerülni a pszichologizmus 
veszélyét, azaz azt a veszedelmet, hogy a keresztyén vallás 
tanításai mint igazságok, mint hitet követelő normák bele
essenek a pozitivista szemléletmódnak, a minden önmagában 
érvényes igazságot és eszmét elnyelő örvényébe, és végül küz
deni az illuzionizmus vádjával a keresztyénséget támadó hitet
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len, materialista világnézet ellen: ezek a feladatok foglalkoztat
ták a teológiai gondolkozást és őrölték fel erejét.

2. Valóban, felőrölték e teológiai gondolkodás erejét, 
amint azt ma visszamenőleg megállapíthatjuk. Annál is inkább, 
mivel az idealisztikus filozófiának a század közepetáján be
következett elhanyatlásával a teológiai gondolkodás és tudo
mányos kutatás munkája mintegy elvesztette azt a megalapozást 
kora világnézetében és gondolkodásmódjában, mely hangját 
felerősítette és annak átütő erőt adott. A korszellemet mind
inkább hatalmába kerítő pozitivizmus és materialista evolucio- 
nizmus nem adtak olyan világnézeti hátteret, amelyen a „vallás" 
megélhetett volna. Ezzel a korszellemmel szemben a teológiai 
gondolkodás kénytelen volt olyan filozófiai iskoláknál (különö
sen az új-kantianizmusnál) hátvédet keresni, melyek ugyan 
bizonyos ígéretet rejtettek magukban a materializmus letünte 
esetére, akkor a maguk idején azonban csak az egyetemi kated
rákon éltek és a korszellem irányításáról lecsúsztak.

Erősen lehet ezt már érezni a múlt század nyolcvanas évei
től fogva mind erősebb befolyást gyakorló teológiai rendszeren, 
a ritschlianizmuson. Ritschl Albert (1822—1889); főműve: „Recht- 
fertigung und Versöhnung") Schleiermacher örökségét igye
kezett továbbvinni, de úgy, hogy számol a korszellem változásai
val és hogy a Schleiermacher-i tájékozódást kimélyíti Luther 
gondolatainak erőteljes érvényesítésével. Teológiai gondolko
dásának a középpontjában a megigazulás és a kiengesztelés 
állott. Jézus személyében, melytől tanítása és műve elválaszt
hatatlan, ismerte fel Ritschl a központi kinyilatkoztatást; Jézus 
személyén ismerhetjük fel mindazt, ami keresztyén hitünkhöz 
tartozik. Jézust azonban Ritschl nem az egyházi hagyomány 
glóriájában látta, hanem inkább meg akarta tisztítani minden 
racionális, spekulatív és rajongó elrajzolástól. A központba a 
„történeti" Jézus kerül Isten országának mint szellemi-erkölcsi 
közösségnek, Isten atya voltának és a mi istenfiúságunknak az 
eszméjével. A „történeti" Jézus, akit a teológiai kutatás szabadít 
meg a dogmatikus Krisztus-kép történetietlen aranyozásától, 
így kerül most a teológiai érdeklődés homlokterébe s lesz a 
teológiai kutatás és gondolkodás égető kérdésévé. Ritschl és az 
általa alapított iskola viszonylag konzervatív keretben rajzolta 
meg ennek az ú. n. „történeti" Jézusnak a képét. Jézus tanításá
ból első sorban az erkölcsi mozzanatokat emelte ki, azokat 
érvényesítette, viszont háttérbe szorította mindazt, ami a meg
szokott emberi mértéken túlnő, a csodás elemeket és kivált
képpen mindazt, ami a polgári erkölcsi gondolkodás számára 
megbotránkoztató.

A „történeti" Jézus problémája azután maga után vonta az 
újszövetségi történet többi „történeti" problémáját: az ős- 
keresztyénség kialakulását, Jézus és Pál egymáshoz való viszo
nyát, hogy csak a legsúlyosabbakat említsük. A teológiai gon
dolkodás és kutatás munkája így áttolódott a történeti kuta
tásra, mellette a keresztyén hit és élet nagy kérdései másod-
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rendűekké váltak és legfeljebb a keresztyén világnézet kérdései 
felé fordult a figyelem a világnézetek harcában mutatkozó 
apologetikus jelentőségük miatt.

El kell ismerni, hogy ez a történeti tájékozódású teológiai 
kutatás rendkívül nagy szorgalommal, kitartó elmélyedéssel és 
— amire oly nagyon büszke volt, — „előítéletektől11 azaz 
dogmatikus előfeltételektől mentesen igyekezett feladatával 
megbirkózni. Csak Harnack Adolf berlini professzorra (1851— 
1930) kell gondolnunk, hogy lássuk ennek a „liberális1' teológiá
nak az óriási munkateljesítményét. Harnackban, a világhírű 
professzorban, a berlini tudományos akadémia egyik vezető tag
jában, a porosz állami könyvtár főigazgatójában, a „Kaiser-Wil- 
helm-Gesellschaft zűr Förderung dér Wissenschaft" elnökében, 
aki széleskörű befolyást gyakorolt a német oktatásügy fejlő
désére és bizalmasa volt II. Vilmos német császárnak, még egy
szer — talán hosszú századokra utoljára — univerzális jelentő
séget nyert a teológiai tudomány és az elismerés fényében süt
kérezhetett a világi tudományok előtt is. Harnacknál mint a 
korszellem kiváló reprezentánsánál könnyen megfigyelhetjük: 
a keresztyénség történeti szemlélete elnyom minden a kinyilat
koztatásra és hit tulajdonképpeni tartalmára irányuló tájékozó
dást. A „keresztyénség lényege" számára Jézus „üzenete" lesz, 
pontosabban az „Istennek, az Atyának" és a „lélek végtelen 
értékének" a képzete. Az a Jézus, aki ezt hirdette, maga már 
„nem tartozik bele az evangéliumba". A róla szóló evangélium 
az első gyülekezet hite, a „keresztyén dogma", nevezetesen 
pedig a Krisztusról, az Isten Fiáról szóló tan pedig a gö
rög szellem alkotása az evangélium talaján, s elvesztette 
számunkra kötelező erejét. Harnack még Ritschl teológiájának 
kevés, megmaradt evangéliumi tartalmát is „egyszerűsiti", azaz 
tulajdonképpen elsekélyesíti. Ez a sekélyes és a problémákat 
meg sem látó, azokat szinte banálissá degradáló „teológia", 
mely a nagyszerű haladás illúziójában ringatta magát, fejezte 
ki a korhangulatot. De éppen ezért nem is vette észre ez a 
teológiai kutatás, hogy történeti kutató módszerei éppen annak 
a valóságnak a megragadására alkalmatlanok, mely kutatásá
nak a központjában állott: ahogyan a fényt és a világosságot 
nem lehet méterekkel és literekkel mérni, úgy nem fér bele 
Krisztusnak, a testté lett Igének a kinyilatkoztatása a törté
nelmi kutatás által alkalmazott kategóriák Pokrustes-ágyába. 
Joggal figyelmeztette Káhler Márton hallei professzor (1835— 
1912) már 1892-ben egy előadásában a teológiai tudományos
ságot arra, hogy a „történeti" Jézus („dér historische Jesus") 
fantom, a tudományos képzelet alkotása s az egyedüli történeti 
valóság a „bibliai Krisztus" („dér geschichtliche biblische Chri- 
stus"). Szava akkor visszhang nélkül maradt és a teológiai 
kutatás csak egy emberöltő múltán ébredt annak az igazságnak 
a tudatára, mely benne rejtezett. (Folytatjuk )

Karner Károly.
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Dehn Günther: Jézus Krisztus, Isten Fia.
A gyenesdiási lelkészevangélizáción nyert megbízatásom értelmében 

Dehn könyvének magyar fordításával elkészültem. A fordítás e pillanatban 
a revizornál van és a közeljövőben a „Harangszó" kiadásában a könyv
piacon megjelenik. A könyv bevezetés Márk evangéliumába. Tehát nem 
exegesis a szónak százszázalékos értelmében, hanem az evangéliumnak 
eszmei távlatokkal való felmérése, egy hívő teológusnak csodálatos meg
látásai. Talán alkalmam lesz a közeljövőben arról a Krisztus-képről írni^ 
amelyet Dehn Márk nyomán elénk állít. Elöljáróban most egy szemelvényt 
közlök a fordításból.

A fügefa megátkozása és a templom 
megtisztítása.

(Márk 11, 12—21.)
A fügefa megátkozása és a pénzváltók kiűzése a templom 

előcsarnokából alapjában egyet hirdetnek: ítéletet Isten népe, 
Izrael felett.

Leírhatatlanul megrázó erő van a fügefa jelenetében. A leve
lei teljes ékességében pompázó fa, amelyről Jézus Márk véle
ménye szerint tévesen akar gyümölcsöt szedni (nem volt itt 
még a fügeérés idej^), úgy látszik egyszerre mint saját népének 
szimbóluma állt előtte. Ezzel a néppel is úgy van: levelek és 
semmi gyümölcs. A körültekintés előző estén a templomban 
Jézusnak ezt újra megmutatta. Első pillanatra virágzó vallásos 
élet képe tárult a szemlélő elé. Hol volt még egy olyan kegyes 
nép, mint Izrael? Kora reggeltől késő estig szállt az áldozati 
füst a templomban, az előcsarnokokban férfiak és nők csapa
tosan feküdtek Isten előtt, miközben homlokukkal verdesték 
a földet. Az oszlopcsarnokok visszhangzottak az írástudók és 
laikusok fáradhatatlan, konok buzgóságú vitáitól. Hol volt 
valami ehhez hasonló? Hatalmas, imponáló vallásos üzem helye 
volt ez. De persze csak ez, és semmi több! Közelebbi megtekin
tésre csakhamar megállapítható volt, hogy alapjában semmi sem 
történt. A gépek hatalmasan, de üresen futottak. Istenért reggel
től estig fáradhatatlan volt a buzgóság, de ez önmagát emész
tette föl. Ástak, fúrtak, kapartak, de mindig a száraz kőzeten 
maradtak. Élő forrás vize nem szökött elő. Olyan volt Izrael, 
mint ez a fa, amely levelei díszében pompázott, de gyümölcsöt 
nem hozott. A vallásos élet ragyogó homlokzata eltakarta a 
mögötte álló sötét, merev falakat. Csalódott, aki azt hitte, hogy 
Isten népe valóban Istennek szolgál, mint ahogy csalódott, aki 
a gazdag lombozató fán gyümölcsöt keresett. A fügefára tekintve 
mindezt látja Jézus és ez a megismerés úgylátszik fájdalmas 
vízióként egyszerre előtte áll. Ez a helyzet Izraelben, a nép 
kegyességével megcsalja önmagát és a világót. Tudva, avagy 
tudatlanul elárulja a legszentebbet. Ezek az uralkodni vágyó 
papok, ezek a fenhéjázó írástudók, ezek az önigazságukban 
tetszelgő kegyesek nem töltik be Isten akaratát, ahogy mo.nd-
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ják, hanem alapjában csak azt teszik, amit maguk akarnak. 
Itt lesz nyilvánvalóvá az emberek legnagyobb bűne, hogy vallá
sukban is istentelenek, hitükben is hitetlenek lehetnek, elvesz
vén emberi mivoltukban, holott mindennek csak azért kell tö r
ténnie, hogy Istent megismerjük isteni lénye szerint.

A fügefa megátkozásának története nem Jézus szelíd és 
kedves történetei közül való. Isteni harag lángja csap elő az 
Istenfiú leikéből. Senki sincs most itt, aki könyörgő szóval 
mondhatná: „Uram, hagyj békét néki még ez esztendőben, míg 
köröskörül megkapálom és megtrágyázom“ (Lukács 13, 8). 
Most az ítélőbíró beszél. Megdöbbentő nyomatékkai keveredik 
a szimbólum a valósággal. A fára átok hull és Márk nem felejti 
el kihangsúlyozni, hogy másnap elszáradva találták.

A templom megtisztításának történetével kapcsolatosan azt 
lehetne kérdezni, miért száll Jézus olyan szenvedélyességgel síkra 
a szentélyért, amelyről a következő napon azt mondja, hogy 
benne kő kövön nem fog maradni?

De kérdezősködésünk közben megfeledkeznénk arról, hogy 
a templom pusztulása Isten büntetése a nép bűnei miatt és hogy 
mindaddig, amíg ezt a büntetést végre nem hajtják, Jézusnak, 
mint népe Messiásának azokat a rendelkezéseket, amelyeket 
Isten a templommal és annak kultuszával adott, természetszerűen 
el kell ismernie. Miközben a templomi szolgálatokat komolyan 
veszi, megerősíti azoknak üdvtörténeti igényeit, „akiké a fiúság 
és a dicsőség és a szövetségek, meg a törvényadás és az isteni 
tisztelet és az Ígéretek" (Róma 9, 4). Tehát hivatali kötelessé
geihez tartozik a templomi istentiszteletek helyes gyakorlatáért 
síkra szállni.

Ez a templom az akkori idők zsidóságának mindene volt. 
Isten és haza eggyé olvadtak benne. A tulajdonképeni templom- 
épületbe lépni halálbüntetés terhe mellett még a rómaiaknak is 
tilos volt. Ezt a roppant kedvezményt az ország urainál is ki 
tudták vívni. Itt, a világnak ezen az egyetlen helyén szívhatták 
még a régi szabadság levegőjét. Itt a zsidó pénz volt érvényben, 
amelyet beválthattak, ha a templomi szent adót akarták kiegyen
líteni. Itt fantasztikus, csapongó álmokat kergethettek az el
jövendő zsidó istenállam hatalmáról és fényéről.

Magától értetődő, hogy ezt a helyet, különösen a páska- 
ünnep idején át meg átjárta az ünnepi izgalomban lévő tömeg 
szent és profán lármája. Katolikus búcsújáróhelyeken ez törté
nik ma is. Mialatt a szentélynek a férfiak és nők részére kijelölt 
előcsarnokán halkan húzódott végig az imádkozók mormolása, 
a szentek szentje mindig hallgatag homály árnyékában feküdt. 
De a nagy, oszlopsorokkal szegélyezett külső udvar, amelybe 
pogányok is léphettek, telitve volt a pénzváltók, alkuszok, 
vásárlók és eladók zajongásától. Vásárolhattak itt áldozati álla
tokat is, és ez az ünnepre utazók kényelmét szolgálta és üzle
tet is jelentett, nemcsak az árusoknak, hanem természetesen 
a templom kezelőségének is. Látható, hogy az áldozás régi, ős
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eredeti értelme itt üzletszerűen mechanizálódott és puszta külső
séggé lett. Régi időkben a földmíves állatállományának leg- 
válogatottabb példányával jött a templomba, hogy köszönetét 
mondjon Jahvenak a védelemért és kedvező időjárásért, ame
lyet személyesen tapasztalt meg. Most szinte üzletszerűen bonyo
lítottak le egy átöröklött kötelességet. Világos, hogy ez a lár
más zsivalygás a szentély előcsarnokában imádkozó prozelitu- 
sokat érzékenyen zavarta, de senki ezen meg nem botránko- 
zott. Ez jövedelmező szokás volt és az egyházi gondolkozás 
ilyen esetekben hajlamos a petyhüdt, opportunisztikus szembe- 
hunyásra. Itt lépett közbe Jézus. „Az én házam imádság házá
nak neveztetik minden nép között.“ Egyszerűen rendet terem
tett. Ahol Isten az Ür, az emberek világi ügyeikkel hallgassanak. 
A templom előcsarnoka ne legyen a dőzsölés és rendetlenség 
helyévé, ne legyen rablók barlangjává.

Elképesztő, ahogy ez a fegyvertelen ember a tömeget 
uralja. A vásárlók és eladók állataikkal menekülni kénytelenek. 
Jézus a pénz szuverén megvetésében feldönti a pénzváltók asz
talait és senki nem mer neki ellentállni. Ha nem engedi meg, 
hogy a templomtéren át málhát cipeljenek, ezzel csak egy már 
érvényben lévő előíráshoz alkalmazkodik, amely megtiltotta, 
hogy az előcsarnokon át bárminő terhet vigyenek és ezen a 
módon rövidítsék meg az utat az egyik városrészből a másikba.

Közelebbi megtekintésre egyébként kitűnik, hogy a temp
lom megtisztításának nemcsak „restauratív“ jelentősége van. 
Határozottan rámutat a jövendőre is. Jézus a templomot imád
ság házának nevezi. Átöröklött megjelölés ez, de felhasználá
sával Jézus világossá teszi, hogy az ő szemében mindannak súly
pontja, ami a templomban történik, nem az áldozás, hanem az 
imádás. A samáriai asszonnyal való beszélgetésében is, amikor 
a templom kerül szóba, csak imádásról beszél (János 4, 21). 
Fontos az is, hogy Márk az „imádás házá“-hoz hozzáteszi: „min
den népek között11. Máténál és Lukácsnál e szavak már nem 
találhatók, nyilván azért, mert evangéliumaikat a templom fel- 
dúlása után írták. Jézus a pogányok előcsarnokában állt, és ezt 
tisztította meg, hogy a pogányok ott csöndben elvégezhessék 
áhítatukat. Tette pedig ezt népe prófétájára való hivatkozással, 
aki jövendölésében minden népek imaházáról beszélt (Ézs. 56, 7). 
Ezzel — noha a zsidó gondolkodás képzeletvilágában a templom 
a világ középpontjában áll — utalás történik a most már el
következő új világkorszakra, amelyet maga Jézus hoz, amely
ben a többi népek is az üdvösség részeseivé lesznek. Világosan 
előtte áll a zsidókból és pogányokból alakuló egyház.

Érthető, hogy ez az esemény a hierarchia gyűlöletét Jézus 
ellen a megsemmisítés szándékáig fokozta. Gondolataik most 
a gyilkosságra összpontosulnak. A nép még Jézus mellett áll. 
Bátor tette mély nyomokat hagyott. Wellhausen így fordítja le 
a 18. verset: „Tanítása az egész népet magával ragadta.“

Fordította: Szántó Róbert.
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Összekulcsolt kézzel.

Evangéliumi kollekták a 16. századból.
Közli: Dr. Schulek Tibor.

Az alábbi imádságok magyar evangélikus egyházunknak legrégibb 
liturgikus örökségéhez tartoznak. Bornemisza Péter postilláiban találko
zunk velük először (1573-tól kezdve). Azóta a több mint 40 kiadást ért 
„Evangéliomos és epistolás könyvecskék'1 a vasárnapi perikópákkal együtt 
gyakran közük ezeket az imádságokat. Eddig az 1581 -i detrekői, 1631-i, 
1636-i, 1643-i csepregi, 1663-i, 1692-i lőcsei, 1698-i bártfai kiadásokról tudom 
határozottan, de még a 18. században is ismételten közreadták.*)

Szerzője ezeknek az imádságoknak nem Bornemisza, ő is úgy veszi át 
őket az általános használatból. Ennek bizonysága Mantskovit Bálint (Fari- 
nola Valentin), Bornemiszának, majd 8—9 év múlva Károli Gáspárnak 
vizsolyi nyomdásza, aki az 1581 -i perikópás könyvecske ajánlásában 
(unikumpéldánya a zirci apátság könyvtárában) azt írja Pálffy Katalinnak, 
hogy: „Énis egy kicsinből szolgálni akarok Nagyságodnak ezből, hogy 
az esztendő által való evangéliomokot az epistolákkal és imádságokkal 
egyetembe — kit régen Kolozsváratt nyomtattak volt, — ismét újonnan 
az bécsi könyv árosok kértére ki nyomtatnám, Nagyságodnak ajánlanám."

Mantskovit egyébként nemcsak a vasárnapok és sátoros ünnepek 
perikópáit és imádságait közli, hanem a szentek ünnepeire valókat is. 
Mivel pedig ezek is tisztán az evangéüomokhoz igazodnak, semmivel sem 
maradnak el bibücitásban a többiektől.

Az imádságokat tehát Kolozsvárig tudjuk visszavezetni, bizonyára 
a 16. század közepéig, amikor az ottani Hoffgreff-Heltai-féle nyomda még 
az evangélikus ügy szolgálatában állott. (1550—59.)

Három évszázadon keresztül voltak az alábbi kollekták egyházunk 
élő használatában, mígcsak a racionalizmus kora annyi egyéb lelki kin
csünkkel együtt ezeket is elfeledtette. — Ideje, hogy közreadassanak 
megint és használatba vétessenek újból. — Tulajdonképpen a záró oltári 
szolgálatnál volna a helyük, a Miatyánk előtt, de amíg az új liturgia nem 
recipiálja, használhatók délutáni istentiszteleten; mindenekfelett pedig 
alkalmasak arra, hogy megtanítsanak a reformáció korának sallang
mentes biblikus gyülekezeti imádkozására.

Prédikáció előtt.
Könyörögjünk a kegyelmes Ür Istennek; Mi atyánk, ki 

vagy . . .  Ez után való imádság:
Örök, mindenható Úr Isten, ki vagy minden setét elméknek 

és szíveknek kegyes és kegyelmes megvilágosítója, — kérünk 
tégedet, világosítsd meg a te Szent Lelkeddel a mi elménknek, 
szívünknek homályos setétségét, hogy a te szent Igédet igazán

*) Ez a felsorolás nem teljes. Hálásan venném kiegészítését.
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taníthassuk, jó kedvvel hallgathassuk és megérthessük és ért
vén meg is tarthassuk, te szent Felséged nevének dícséretire és 
lelkűnknek örök üdvösségére. így tégy Ür Isten, mi kegyelmes 
Atyánk, a mi Urunk Jézus Krisztusunknak érdeméért. Ámen.

Első ádvent vasárnapra.
Máté 21, 1—9.

Ür Isten, mi mennyei szent Atyánk! Illik, hogy volta szerint 
hálát adjunk teneked, dicsérjünk és felmagasztaljunk téged 
mindörökké azért, hogy minékünk nyavalyás embereknek, — 
kiknek a bűn miatt a halálnak, az ördögnek és az örök kár
hozatnak birtokában kellett volna lennünk, — a te szent Fiadat 
adtad királyul, ki igazságos, engedelmes és idvözítő, ki minket 
a mi bűneinkből az ő halálával megszabadított és az örök halál
tól is kész megoltalmazni.

Kérünk téged, a te Szent Lelked által világosíts meg min
ket és igazgass, hogy mi csak ez igaz és idvözítő királyhoz 
ragaszkodjunk és e képpen őbenne való erős bizodalom által 
mind örökkön örökké élhessünk. Ezt adjad minekünk ugyan
azon te szent Fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, ki teveled 
és a Szent Lélekkel egyetemben él és uralkodik mind örökkön- 
örökké. Ámen.

Másod ádvent vasárnapra.
Lukács 21, 25—36.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, ki a te szent 
Fiad által minekünk megjelentéd, hogy a menny és föld elmúlik, 
és hogy a mi testünk is feltámad és mindannyian az ítélőszék 
eleibe vitetünk, — kérünk tégedet, tarts meg minket a te Szent 
Lelked által a te igédben és az igaz hitben. Oltalmazz minket 
bűntől, és a mi kísértetünkben eséstűi, hogy mi a mi szívünket 
étellel és itallal, avagy életünkre való szorgalmatosságinkkal 
meg ne nehezítsük, hanem mindenkoron vigyázzunk, imádkoz
zunk és a te szent Fiad eljövetelét tebenned való bizodalommal 
várjuk és ő általa az örök boldogságra juthassunk. Ámen.

Harmad ádvent vasárnapra.
Máté 11, 2—15.

Ür Isten, mi mennyei szent Atyánk, ki a te szent Fiadat e 
világra bocsáttad, és hogy emberré legyen, akartad, és Krisz
tust királyságra szentelted, — e végre, hogy minket nyavalyás 
embereket az ördögnek kegyetlenségétől és mindenféle ostoro
zásától megoltalmazzon, a bűntől és a haláltól megszabadítson 
és az örök boldogságra vigyen, — kérünk tégedet, hogy a te 
Szent Lelkeddel a mi szívünket úgy igazgassad és vezéreljed, 
hogy csak az ő Igéjére nézzünk és minden botránkozást, melyre 
minket a mi okosságunk vinne, eltávoztassunk, és a gyülekezet
ben, mely a te szent Fiadban, a Jézus Krisztusban meg nem 
botránkozik, találtassunk, és azzal egyetemben szent erkölcs
ben, mint János is, teneked szolgálhassunk és végre az örök 
boldogságra juthassunk. Ámen.
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Negyed ádvent vasárnapra.
János 1, 19—28.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, hálát adunk 
mi teneked, hogy az üdvösséges keresztséget Keresztelő János 
által szerzetted és mivelünk is részeltetted, szegény bűnös fiaid
dal. Melyben a te szent Fiadért, Krisztus Jézusért nekünk meg
ígérted a bűnnek bocsánatját, a Szent Lelket és az örök életet.

Kérünk tégedet, tarts meg minket a te kegyelmességedbe 
és irgalmasságodba vetett bizodalomban, hogy efféle ígéreted
ben ne kételkedjünk, hanem minden mi kísértetünkben azzal 
vígasztaltassunk. Add meg azt is a te Szent Lelked által mi
nekünk, hogy bűntől magunkat oltalmazhassuk és amely ártat
lanságra a keresztségben jutottunk, abban élhessünk. Ha pedig 
emberi gyarlóság miatt elesendünk, ne hagyj minket a bűnben 
hevernünk, hanem igaz penitencia által téríts meg minket és 
a te megígért kegyelmességeddel vigasztalj minket. Hogy 
ekképpen a te szent Fiad által az örök boldogságra juthassunk. 
Ámen.

Az Ür születése napja előtt harmadnap.
János 1, 1—14.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk! Hálát adunk 
mi teneked, hogy a te szent Fiadat e világra bocsáttad, hogy 
minekünk szabadítónk, életünk és vígasságunk legyen. Adjad 
minekünk a te Szent Lelkedet, hogy őtet ismerhessük és hoz
zánk fogadhassuk, hogy őáltala mi is élhessünk, megvilágosol- 
hassunk és te szent Istenségednek fiaivá lehessünk és a te szent 
országodban örökké vigadhassunk. Azon te szent Fiad, a Krisztus 
Jézus által, ki teveled és a Szent Lélekkel él és uralkodik mind 
örökkön örökké. Ámen.

Karácsony estire avagy éjtszakára.
Máté 1, 18—25.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk! Hálát adunk 
mi teneked a te nagy jóvoltodért és irgalmasságodért, hogy a 
te egyetlen egy Fiadat a szűznek méhében a mi testünkbe és 
emberségünkbe, tisztán és ártatlanul, Szent Léleknek foganta
tásából felöltöztetted és minekünk ajánlottad, hogy minket a 
mi bűneinkből megszabadítana és mivelünk lakozó Istenünk 
lenne.

Kérünk is tégedet, hogy a te szent Lelked által újíts meg 
immár minket is, hogy az ó szüléinknek cselekedeti belőlünk 
kitörültetvén öltöztessünk fel a mi új urunkba, az Ür Jézus 
Krisztusba, ki veled és a Szent Lélekkel él és uralkodik mind 
örökkön örökké. Ámen.

Karácsony napjára.
Lukács 2, 1—20.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk! Hálát adunk 
mi teneked a te nagy jótettedért és irgalmasságodért, hogy a
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te egyetlen egy Fiadat nem kímélted, hanem e világra bocsáttad, 
hogy emberré legyen és minket a mi bűneinkből és az örök 
haláltól megszabadítson, akartad. — Kérünk is tégedet, vilá
gosítsd meg a mi szívünket, a te Szent Lelked által, hogy a te 
ilyen nagy jótettedről el ne feledkezzünk, hanem teljes szívvel 
rajta örvendezvén hálaadók legyünk és ekképpen a te szent 
Fiaddal, a Jézus Krisztussal örökké élhessünk. Ámen.

* * *
Úr Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, ki az angya

lok által a mezőn való pásztoroknak a te szent Fiadat, a Jézus 
Krisztust megjelentetted, és meghagytad, hogy ne féljenek, 
hanem örüljenek, miérthogy az üdvözítő Krisztus immár meg
született, — kérünk tégedet, hogy a te Szent Lelked által végy 
ki a mi szívünkből is minden félelmet és támasztd mibennünk 
is ezt az igaz örökkévaló örömet, hogy noha mi e földön utála
tosak, nyavalyások, szegények és nyomorultak vagyunk, de 
azért Idvözítőnk vagyon, az Úr Jézus Krisztus, a te szerelmes 
szent Fiad, ki miéröttünk emberré lett, hogy minket a haláltól 
és minden veszedelemtől megszabadítson és örök idvösségre 
vigyen. — Ki teveled és a Szent Lélekkel él és uralkodik mind 
örökkön örökké. Ámen.

Karácsony után másodnapra.
János 1, 1—14.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk! Hálát adunk 
mi teneked, hogy a te szent Fiadat e világra bocsáttad, hogy 
minekünk szabadítónk, életünk és világosságunk legyen. Adjad 
minekünk a te Szent Lelkedet, hogy őtet ismerhessük és hoz
zánk fogadhassuk, hogy ő általa mi is élhessünk, megvilágosul- 
hassunk és te szent Istenségednek fiaivá lehessünk és a te szent 
országodban örökké vigadozhassunk. Azon te szent Fiad, a 
Krisztus Jézus által, ki teveled és a Szent Lélekkel él és ural
kodik mind örökkön örökké. Ámen.

Harmadnapra karácsony után.
János 1, 1—14.

Örök felséges Atya Ür Isten! Nem adhatunk elég hálát 
teneked, hogy minket annyira szerettél, hogy a te egyetlen 
egyszülöttedet mihozzánk alábocsáttad az emberi testnek fel
vételére, hogy abban magát adná váltságul a mi bűneinkért. 
Kívánnád mitőlünk, hogy az ő tanítása szerint téged, őtet és 
az ő Szent Lelkét igazán megismernénk minden jótéteményid- 
del egyetembe. De kicsoda az, ki most e nagy romlottságban a 
te felséges dicsőségedben és a te szent Fiadat az ő méltóságában 
és a te Szent Lelkedet az ő gazdag ajándékiban, és mind lénye
gedben, mind személyedben megismerhetne? Mipdazáltal, ameny- 
nyire kivánod, hogy most megismerjünk tégedet a te szent 
Fiaddal és Szent Lelkeddel, annyira naponként segíts bennünk 
arra való épülésre, hogy azáltal is örvendezhessünk tebenned
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és tiszta szívből szolgálhassunk téged. És juthassunk a te 
dicsőséges színednek látására is. Holott mindörökké dicsérhes
sük te szent Felségedet és a te szerelmes szent Fiadat és a 
vigasztaló Szent Lélek Ür Istent. Ámen.

Negyednapra karácsony után.
Lukács 2, 15—20.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk! Hálát adunk 
mi teneked a te nagy jótettedért és irgalmasságodért, hogy a 
te egyetlen egy Fiadat nem kíméletted, hanem e világra sok jó 
áldásoddal bocsáttad, hogy emberré legyen és hogy mindeneket 
az ő bűnökből és az örök haláltól megszabadítson, akartad. — 
Kérünk azért tégedet, világosítsd meg a mi szíveinket is a te 
Szent Lelked által, hogy a te ilyen nagy jótettedért mi is el 
ne feledkezzünk, hanem teljes szívvel rajta örvendezvén hála
adók legyünk, ekképpen a te szent Fiaddal, a Jézus Krisztussal 
mind örökké élhessünk. Ámen.

Karácsony után első vasárnapra. *
Lukács 2, 15—20.

Úr Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk! Hálát adunk 
mi teneked, hogy a te szent Fiadnak e világra jövetelét mi
nekünk a szent angyalok és az alázatos pásztorok által meg
jelentetted. Kérünk is tégedet, hogy a te Szent Lelked által 
világosítsd meg a mi szívünket, hogy miképpen e pásztorok, 
azonképpen mi is sietséggel a te szent Fiadat keressük, miéret
tünk való megtestesülését hihessük, mindenütt és mindenek 
előtt vallhassuk, a mi tisztünkben és egész életünkben követ
hessük és teneked minden hozzánk való jóvoltodról vele egye
tembe hálákat adhassunk mind örökkön örökké. Ámen.

Két karácsony közt való vasárnapra.
Lukács 2, 25—38.

Ür Isten, mi mennyei szent Atyánk, ki a te Fiadat minekünk 
szabadítóul adtad és készítetted, hogy ő legyen a pogányoknak 
világosságok és a zsidóknak, és immár minden híveknek dicső
ségük, — kérünk téged, világosítsd meg a mi szívünket is, mint 
Simeonét és Anna asszonyét, hogy mi is a te mihozzánk való 
atyai jóakaratodat őbenne megismerhessük, és őtet a mi bűnünk 
és az ördög ellen szabadítónknak vallhassuk, miért őbenne szí
vünk szerint örvendezhessünk, téged dicsérhessünk és ő általa 
az örök boldogságot vehessük. Ámen.

Imádkozzunk együtt.
Dec. 7. Csel. 20, 17—27. Pál apostol búcsúja az efezusi presbiterektől sok 

tekintetben int bennünket magunkbaszállásra. „Ti t u d j á t o k . -— Vájjon 
a mi híveink mit tudnak mirólunk? — Alázatosság', könnyhullatás, kísér
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tések — az igazi igehirdető örök ismertetőjelei. A házanként való tanítás 
mennyire kiment a divatból. A személyes tanítás és pásztorolás keresése 
hiányzik legtöbbünk szolgálatából, pedig jelentősége bizonyára felér a 

nyilvános" prédikálással. Minden lelki szolgálatnak csak ez a tartalma 
lehet: „bizonyság az Istenhez való megtérés és a Krisztusban való hit felől. 
A többi mind másod- és harmadrendű. Mégis épen az egy fontos szorul 
annyiszor háttérbe. — A vezetettség biztossága és a hivatástudat elszánt
sága sugárzik Pál apostol búcsúszavaiból. Kérjük Istentől ezt az el
szántságot.

Dec. 14. Csel. 20, 28—38. A búcsúzó előre és fölfelé tekint. A keresztyénség 
földi sorsa, hogy konkolyhintőktől sohasem szabadulhat. (Máté 13, 24—30.) 
Jó erre gondolnunk, ha a nehézségek é§ kudarcok csüggeszteni akarnak. 
Isten országa mégis csak növekszik. Milyen nagy erő van ma is azoknak
a kezében és beszédében, akik szabadok és függetlenek tudnak lenni az
anyagi javaktól, és a 33—34. verseket Isten iránti hálával magukról is el
mondhatják. A keresztyénség annál erősebb, minél több ilyen sáfára van. 
A 36—37. versek ritka bepillantást engednek abba a bensőséges viszonyba, 
amely Pál apostolt gyülekezetéhez fűzte. Hogy szerették!

Dec. 21. Csel. 21, 1—14. Pál apostol a tiruszi nagy kikötővárosban azonnal 
megleli a tanítványokat s egy heti együttlét is milyen szoros kapcsolatokat 
teremt velük. Itt is térdreesve imádkoznak az atyafiak. Nálunk a térdre- 
borulás a felvilágosodás kora óta ment ki a szokásból, pedig kár ezt
a biblikus magatartást elhagyni. — Agabus meg Lukács, s már előbb a
tirusziak is „a Lélek által" akarják Pált jeruzsálemi útjától^visszatartani. 
Mennyire nehéz sokszor az Isten akaratát megtudni. Emberi szeretet és 
ragaszkodás gyakran Isten szándékának tartja a maga óhajtását.

Dec. 28. Csel. 21, 15—25.A Cselekedetek könyvének ez egyik legszomorúbb 
szakasza. Mennyit fáradt, gyűjtött Pál apostol a jeruzsálemiek javára, hogy 
vágyott közéjük s jött minden veszélyen keresztül, noha mindenfelől az 
ellenkezőjét tanácsolták. Most a vének meghallgatják missziói beszámoló
ját s rögtön a felőle terjesztett kósza híresztelésekre térnek s a (keresz
tyén!) tömeg ellenséges indulatjára, mely előtt nem lehet eltitkolni itt
létét. Ráveszik a nép nazireus pártfogására, olyan ószövetségi gyökerű 
rítusra, amely már régesrégen távol esett a leikétől, csak azért, hogy el
hárítsa magáról a törvény semmibevételének hamis vádját. Bizony nem kis 
próbája ez a közösség vállalásának. Bennünket kettőre tanít: a nagy lelkek 
magányosságára s hogy kicsinyességek közt kell járniok életpályájukat; 
valamint arra, hogy a botránkoztatás elkerüléséért olykor terheket is kell 
vállalni.

Adjunk hálát:
1. Hogy az Ige testté lett és lakozik mi közöttünk.
2. Hogy Isten magyar népünket a háború véres nyomorúságától eddig 

kegyelmesen megőrizte.
3. Hogy Nagytarcsán és Orosházán áldással folyhatik a népfőiskolái 

szolgálat.
4. Hogy Isten magyar népi ébredésnek annyi ígéretes előjelét adja.
5. Hogy az Ür a nyomorúság idején különösképen közel van az övéihez.
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Könyörögjünk:
1. Hogy az advent és karácsony áldásai sokakat érintsenek, Krisztus 

eddigi népét csakúgy, mint újabb s újabb lelkeket' az elszéledt nyájból.
2. Hogy az új esztendő a megbékélést hozza a világnak és az Isten 

békességének elszánt keresését a Megváltó Krisztusban.
3. Hogy evangélikus egyházunk pásztorai az Igének hűséges sáfárai 

legyenek s betöltsük egész nemzetünk számára rendelt isteni küldetésünket.
4. Hogy egyházunk új munkaterületei, Kunos Jenő missziói szolgálata 

és népfőiskoláink áldással szolgálhassák az Isten országát.
5. Hogy egyházunk egységét semmiféle divatos korjelenség ki ne 

kezdhesse.
Harmati Béla

__________  Ösagárd.

Szószéken.

Advent első vasárnapja.
Délelőttre. — Lukács 1, 68—79.

1. Szövegmagyarázat.
Az őskeresztyénség zsoltáranyagából mentette meg Lukács evangé

listának „mindeneknek szorgalmasán végére járása", aminthogy evangé
liuma sok olyat tartalmaz, amit a többieknél nem találunk meg.

Deissmann szerint az őskeresztyénség istentiszteletének része lehetett 
ádventben. Innét érthető zsoltáros hangja és felépítése.

Keresztelő János születése feletti hálaadó ének, de úgy, hogy benne 
az eljövendő Messiás nyert magasztalást. Krisztusnak heroldja Kér. János, 
Isten utolsó ószövetségi prófétája, aki előkészíti a Messiás útját, jelzi 
a megváltás hajnalhasadását. Teljes mértékben ószövetségi stílusú zsoltár, 
de már teljes mértékben világos újszövetségi utalással, ezért ádvent első 
vasárnapjára felette alkalmas.

2. Igehirdetés.

Hajnal a magasságból.
Vannak dolgok, melyek örökre együvé tartoznak s melye

ket ezért erővel sem lehet egymástól szétszakítani. Ádvent és 
karácsony elválaszthatatlanok egymástól. De elválaszthatatlan 
egymástól ádvent és Keresztelő János prófétai alakja is. Az ád
venti várakozást az ő utat mutató, megtérésre intő keze teszi 
karácsony előhirnökévé. Ádvent nem négy hét időben való el
múlása, négy gyertya talpig égése, ádvent hajnal a Magasságból, 
amint arra Keresztelő János születésekor atyja, Zakariás pap 
megnémulása után hálaadó zsoltárjában reá mutat. Ennek a haj
nalnak a bejelentése, ahhoz való előkészítés annak a kis gyér-
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meknek prófétai hivatása, ki felett elmondott hálaadó zsoltár
ban szól ma hozzánk, a gyülekezethez Isten örömüzenete.

1. Hajnal következett be a bűnös emberiség életében a 
Keresztelő megszületésével. Felette beteg volt akkor a világ és 
mint egy beteg ember várta a gyógyító hajnal megjelentét. 
Keresztelő János hivatása nem volt több és nem volt más, mint 
ennek a gyógyító hajnalnak, naptámadatnak a bejelentése, és 
arra való előkészítés a földnek azon sarkában, ahol az Ige tes
tet készült ölteni. Téves irányzatokban megcsendesedett Izrael
ben az Úrban való hit és vallásosság, gépies cselekedetté lapo
sodott a prófétaság elnémultával a zsidó papság templomi tevé
kenysége, csak néhány csendes lélek őrizte és tartotta fenn 
az ézsaiási messiási reménységet, a hajnalban való reménységet, 
mely egyedül adhat életet. Ismeretlen istennek emelnek oltárt 
görög földön, ahol az ész és a mithológia vallása élettelenné 
vált. Az akkori egész ismert világ egy másabb, egy újabb kort 
várt kifejezhetetlenül is. Várta és vágyta a hajnalt nem alulról, 
ahonnét mindent megpróbáltak már az igaz Isten elérésére, ha
nem felülről, Istentől. Ezt a hajnalt bejelenteni, munkálni külde
tett el a Keresztelő.

Magasságból való hajnal ez, és erre van szükségünk nekünk 
is ma. Mesterséges, emberkészítette és munkálta hajnalban 
sohasem volt hiánya az emberiségnek. Voltak és vannak ennek 
is „prófétái*1. Mennyi mindennel próbálták és próbálják szebbé 
és másabbá tenni az egyes és nemzet és a világ életét. Mind
megannyi hajnal innét alulról. Bármelyiket vizsgáljuk is, nem 
több, mint a külső dolgoknak újra való rendezése, átfestése, 
új színfalak felállítása, melyek között másabbá lesz az élet. 
A történelem és saját életünk a tanulsága annak, hogy sorra 
próbáljuk mindet, mert szeretjük az új életet Ígérő hajnalt. 
Alighogy híveivé szegődünk, máris észre kell vennünk, hogy 
tatarozásra adtuk a fejünket és nem életmegújhodás várakozik 
reánk. Halljuk meg azért az Isten szavát: nektek nem emberi 
hajnalra van szükségetek, ti mindenestül a Magasságból való 
hajnal eljövetelére szorultok reá. Ez pedig a Keresztelővel kiál
tatott bele e világba és a Krisztussal érkezett le e földre és 
benne és általa jő el ma is hozzátok. Zakariás azért ad hálát, 
hogy Isten szerzett nekünk hajnalt, megújhodást, új életet. Ez a 
hajnal a szívek mélyén kezd el világolni, ott kezd el tisztító 
munkát, onnét söpri ki a bűnök és vétkek szemetét és adósság- 
halmazát a bűnbocsánat kegyelmével. Térjetek meg, változzatok 
meg bensőtökben, szakadjatok el a bűntől és annak szerelmétől 
és hagyatkozzatok a Krisztus bűntörlő és új életet adó kegyel
mére, akkor jött el hozzátok a Magasságból való, gyógyító 
hajnal. E kegyelem nélkül örök sötétségben maradtok és a halál 
árnyékában lakoztok mindvégiglen.

2. Ez új ádventben az egyház újra felveszi Keresztelő János 
küldetését és (77—79. v.), mint egykor ő, úgy ma mi a Magas- 
ságos felhatalmazására e világnak, mely ugyanúgy, mint akkor,
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„a sötétség és a halál árnyékában ül“, az üdvösség útját kell 
meghirdetnünk.

A Magasságból való hajnal igen keskeny ösvényre utal és 
hív bennünket. Nem szociális bajok, világnézeti kérdések, állam
formák és hasonlók kérdésében hozott és hoz ma is fényt, vilá
gosságot, hanem Istennek és a bűnös embernek egymáshoz 
való viszonyára. Ez a hajnal az örök emberi kérdésre hozott 
és ad ma is megoldást: hogyan üdvözülhetek, hogyan állhatok 
meg előtte ítéletében én bűnös. Nem új törvényt hozott a régiek 
mellé, mely elénk írná, tedd meg ezeket és ezeket. Nem felvilá
gosítást, hogy eddig Isten és ember viszonyában ebben és ebben 
volt a hiba, itt vagy ott volt a tévedés, nem új lépcsőt, mely 
innét alulról az égbe vezet, nem emberi erőknek újszerű latba- 
vetését, mely eredménnyel kecsegtet. A Magasságból való haj
nallal Isten bűnöket megbocsátó kegyelme sugárzott bele ebbe 
a világba, mely minden érdemünk ellenére, sőt kárhozatunk 
helyett azt a végtelen szeretetét kínálja fel ingyen, mely a meg- 
térőket gyermekeinek fogadja el most és ma, amikor hív a 
kegyelem Ura. Ez az ádventi kegyelem nem az égbe mutat, 
hanem az égbe, Istenhez emel és ebben a kegyelemből adott 
Istenhez való viszonyban akar megtartani mindhalálig. Nem igér, 
hanem ad. Adja a belső megbékélésnek azt a boldogságát, 
melyre akaratlanul is vágyódunk és melyet másutt és máskép 
ember el nem érhet. Ezt az örömüzenetet küldetett el hirdetni 
e világra a Keresztelő, ezt kínálja fel Isten ma nekünk is a 
karácsonykor földre szállt isteni gyermekben. Ma azért, ami 
kor az Ür szavát halljátok, ne keményítsétek meg a ti szívete
ket. Jertek, menjünk elébe a hajnalnak, sötétségben ülésünket 
cseréljük fel a kegyelemben való járással, éléssel. E roppant 
változás lesz az igazi ádvent életünkben.

Délutánra. — Mózes 20, 2—3.
1. Szövegmagyarázat.

A tízparancsolat kiadásának körülményei és vallástörténeti jelentő
sége mindnyájunk előtt ismeretes. Hitbeli jelentőségét semmi sem mutatja 
jobban, mint az, hogy az ú. n. laikus bibliának alapvető szerves része.

Az első parancsolat pedig valóban a legelső, sőt úgy is mondhatnánk 
a legeslegelső és magában is már a tízparancsolat egészen. Erre utal lutheri 
magyarázatának minden parancsolatban megismétlődő volta.

A káté-prédikáció, mely ez új egyházi évben kezdetét veszi, honi 
egyházunkban régi elhanyagolt, legalább is általánosságában, és most 
helyrehozásra váró feladat, melyre nézve alaptételként kell leszögeznünk, 
hogy így is igehirdetésnek és nem iskolai tanításnak kell lennie.

2. Igehirdetés.
Szent igénk a tízparancsolat két kőtáblájának egyikére leg- 

elsőnak van felvésve: „ne legyenek néked más isteneid!" Gyer
mekségünk idején, az iskola padjaiban szinte legelsőnek erre
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a parancsolatra tanítottak meg bennünket. Rövid parancsolat, 
rövid a magyarázata Lutherünk kis kátéjában, a legszívesebben 
róla, belőle szerettünk felelni. A többi parancsolatot nehezebb
nek tartottuk. Nehezebbnek megtanulásra, nehezebbnek meg
tartásra. Ma, ádvent első vasárnapján, amikor Isten bűnbánatra, 
megtérésre, a Magasságból való hajnal fogadására hív és ösztö
nöz, vegyük elő újra az első parancsolatot és helyezzük életün
ket annak fényébe.

1. Szent igénk első versében Isten kinyilvánítja létét, hatal
mát és kegyelmét, a második versben magát az első parancso
latot találjuk.

Az első versünk az egész tízparancsolatra nézve a döntő 
bevezetés, kijelentés: Én vagyok a te Urad és Istened .. . Aki 
ezeket mondhatja Magáról, annak jogában és hatalmában van 
parancsolatokat adni. „Én vagyok." Ez a kijelentés arra utal, 
hogy itt a legelső és legfőbb létező beszél, akinek még a nevét 
sem kell megmondania, elég azt kijelentenie: „Én.“ Mózesnek is 
az a felelet jutott e tekintetben: „Vagyok, aki vagyok." — 
Isten annyira felettünk, előttünk van, annyira másabb mint mi, 
hogy nem szorul bemutatkozásra. Isten kijelenti magát, Isten 
tudtul adja név nélkül, mit akar, mit parancsol. Isten nem vala
kinek a kegyelméből uralkodik, hanem ellenkezőleg mindenki 
az Ö kegyelméből és hatalmából él és uralkodik. Érzitek azt 
a fenséget, dicsőséget, melyet puszta léte jelent? Isten tekintete 
alatt élünk, mozgunk és vagyunk. Isten az Ür. Nem egy a sok 
közül, nem közülük a legelső, hanem az egyetlen: az Ür. Ezért 
mondja Lutherünk a káté magyarázatában: ez azt teszi, hogy 
mi az Úristent féljük! Féljük a képzeletet meghaladó hatalmas, 
páratlan volta miatt, féljük fennsége, szentsége miatt. Féled-e 
az Istent?

Ez az Ür egyben a mi, sőt a te Istenednek jelenti ki magát, 
Istenül adja magát neked. Ha az Ür szó hallatára elképzelhetet
len magasságban láttatta meg Magát velünk, most egész közel 
jön, a te, az én Istenemnek jelenti ki és bizonyítja meg magát: 
kihoztalak Egyiptomból, a rabszolgaság földjéről téged Izrael, 
kihoztalak a bűn kárhozatba vivő útjáról, rabszolgaságából té 
ged szeretett Fiam megváltói halála által. Két tény, melyek bizo
nyítják véresen, hogy az Űr Istened, aki mindhalálig szeret 
Téged. Ezért mondja Lutherünk: hogy mi az Úristent szeressük 
és csak benne bízzunk.

2. Ha ilyennek jelenti ki magát az Ür, a mi Istenünk, akkor 
nincs érthetőbb annál, minthogy a legelsőnek azt a parancso
latot adja: „ne legyenek más isteneid". Én vagyok az egyetlen 
hatalom, én vagyok az egyetlen Ür, én vagyok az is, aki hozzád 
szeretettel a legközelebb vagyok, miért akarnál mást annak 
választani, akibe bizodalmadat veted. Ezért magyarázza Luthe
rünk így az első parancsolatot: mindenek felett, mindennél job
ban féljük, szeressük és csak benne bízzunk. Jobban, mint szü
léinkben, barátainkban, pénzünkben, kincseinkben stb., mert
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amiben a legjobban, mindennél jobban bízunk, az a mi Istenünk. 
Ezek a bálványok ma is ledöntetlenek még, csak a faragottakat 
vetik meg az emberek. Ahova a szív a legjobban húz, ott a bál
vány, ott a más isten vagy istenek.

3. Legelső parancsolat, íme legfőbb, sőt egyetlen parancso
lat. Ha ezt megtartod, megtartottad, mert megtartod a többi 
kilencet is. Ha azt gondoltad eddig, hogy könnyű ez a paran
csolat, már láthatjuk: ez a legnehezebb, csak ez a nehéz paran
csolat, mert benne van a többi kilenc, sőt Isten minden írott 
és íratlan parancsolata.

De ez egyben az a parancsolat is, melynek megtartásához 
Isten a legtöbb indítást adja: a Krisztusban megmutatott bűn- 
törlő kegyelme hiszen azt akarja, Istené légy most és egykor 
a mennyben szüntelenül!

Novák Elek
lelkész, Nemeskér.

Advent második vasárnapja.
Isten országa elközelített és eljön.

Délelőttre. — Lukács 17, 20—30.

Isten országáról Jézus nemcsak azt hirdette, hogy elközelí
tett, hanem azt is mondotta, hogy eljön. S ezzel, a kettős ki
jelentéssel egyszerre a kérdések egész légióját támasztotta fel. 
A hallott Ige alapján azonban csak néhányat vetünk fel ma.

* * *
Az első kérdés: Jézus melyik kijelentésében higgyünk? Ez 

egészen természetesen vetődik fel minden esetben, amikor egy 
dologról kétféle, egymásnak ellentmondó nyilatkozattal rendel
kezünk. Itt pedig Jézus egyik kijelentése nyilvánvalóan üti a 
másikat. Egyszer azt mondja: „az Isten országa ti bennetek 
vari', rögtön utána pedig így szól: „Eljő az idő, amikor kíván
tok látni egyet az ember Fiának napjai közül, és nem láttok. 
Mert amiként a felvillanó villámlás az ég aljától az ég aljáig 
fénylik; úgy lesz az ember Fia is az ő napján.“ Elközelített és 
eljő, van és lesz, az ember gondolkozásában nem férhetnek 
össze.

A felolvasott történet is mintha erről tanúskodnék. Két 
egyfajtájú, de különböző gondolkozású csoportot mutat be, 
farizeusokat és tanítványokat. A két csapat különböző módon 
oldotta meg az első kérdést. Két végletet képviselnek, amint 
erre hallgatólagosan Jézus is utal, amikor külön beszél a két 
csoporthoz és nem ugyanazt hangsúlyozza nekik. A farizeusok 
nem hittek abban, hogy Jézussal elközelített, tényleg jelen van 
az Istennek országa. Fölfigyeltek Jézus igehirdetésére, mert 
arról szólt, ami őket a világon legjobban érdekelte, de mivel 
nem látták sehol az isteni királyt és az általuk várt új világot,
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azt kérdezték, hogy mikor jő el az Isten országa? A tanítványok 
hittek Jézusban és benne tényleg az Isten országának elközelí- 
tését látták s minden pillanatban várták annak teljes megvaló
sulását. A farizeusokkal ellentétben elfelejtkeztek arról, hogy 
Isten országa lesz.

A történet emberei tehát arra biztatnának, hogy mi is, hoz
zájuk hasonlóan, helyezkedjünk el vagy az egyik, vagy a másik 
végleten. S ezt ajánlaná az emberi bölcseség is. Mert ugyan ki 
hisz ma rendíthetetlenül abban, hogy Jézussal valóban elközelí
tett az Isten országa, vagy ki reménykedik szívből annak eljö
vetelében? Hiszen még a teológia is eltévelyedett, a tanítványok 
is hamis útra térnek, a hitetlenek pedig mindent elvetnek. De 
éppen ezért nem lehet döntő számunkra egyik emberi vélekedés 
sem, akár farizeusok, akár tanítványok, akár hittudósok, akár 
tudálékos bölcsek vagy emberek képviselik is. A fontos és jelen
tős egyedül az, hogy miként viselkedik Jézus? Azt látjuk, hogy 
nem hagyja jóvá egyik csoportnak a vélekedését sem. Elutasítja 
mind a kettőt. Még a tanítványokét is! A farizeusokkal szemben 
azt hangoztatja, hogy az Isten országa jelen van, mert ezek 
erről feledkeztek meg; a tanítványokkal szemben arra mutat rá, 
hogy az Isten országa eljövendő, mert ők már-már erre nem 
ügyelnek. A hitetlenekkel szemben pedig nyilván mind a kettőt 
hangsúlyozná. Sem ellenségeitől, sem híveitől nem hagyja magát 
befolyásoltatni. És nem tűri, hogy emberek válogassanak ige
hirdetésében, magukévá tegyék belőle azt, ami nekik tetszik, 
és elvessék, ami ellenükre van. Nem engedi emberi kívánságok 
és akaratok járszalagjára kötni az evangéliumot. Félti és őrzi 
az Ige szabadságát. Nemcsak itt, hanem másutt is, hasonló és más 
esetekben egyaránt. Mikor valaki az örökség elosztása végett 
fordul hozzá, tiltakozva feleli: „ki tett engem közietek bíróvá, 
vagy osztóvá?1' Mikor a Zebedeus fiák hatalomra szeretnének 
jutni, azzal dönti el a pert: „aki közietek első akar lenni, legyen 
ti szolgátok". Mikor világi gondokba és étel, ital, ruházat miatt 
való aggodalmaskodásba akarják belevonni, parancsolva szól: 
„Ne aggodalmaskodjatok. Keressétek először Istennek orszá
gát." Mikor evésről, alvásról megfeledkezve ötezren követik és 
hallgatják, megáll a prédikációban és megvendégeli a népet. Mi-     
kor királlyá akarják tenni, elvonul egymaga a hegyre. Stb. stb. 
Csak akkor teljesíti az emberek kívánságát, amikor feltétlen 
hitre talál, amilyen pl. a kapernaumi századosé volt. — Nem ar- 
róí van itt szó, hogy Jézus mindig az ellenkezőjét cselekszi an
nak, amire kérik, hanem, hogy minden esetben megvédi ige
hirdetésének egységét. S ahol ezt veszélyeztetve látja, mert 
észreveszi, hogy tanítása csak egyes részeinek adnak hitelt, ott 
kérlelhetetlenül utal az összefüggésre, az egészre, az egységre. 
Egészen külön prédikációban lehetne beszélni arról, hogy meny
nyire időszerű Jézusnak ez a figyelmeztetése ma! Mert kétség
telen, hogy a legtöbb ember egy-egy kitépett íráshelyre alapítja 
hitét s nem az egész Igére. A szegény és a gazdag, az ifjú és az 
öreg, az úr és a szolga, a szenvedő és a vigadozó, az erkölcs



24

1

prédikátor és a végítélet trombitása, a kommunista és a nemzeti 
szocialista, a katolikus és az evangélikus meg a református, 
mind-mind többnyire csak egyetlen íráshelyre támaszkodnak, a 
többivel pedig nem tudnak mihez kezdeni. És közösen értelmet
lenül hallgatják az Ürnak kétféle kijelentését az Isten orszá
gáról. Minden ilyen szándékot azonban egyszerűen elutasít a 
Mester!

Mert nem kívánja enyhíteni azt a feszültséget, amit az Isten 
országáról mondott kettős kijelentése kelt. Mert keresztyén élet 
a földön csak ebben a feszültségben támadhat. Ez őrzi meg az 
egyházat, a prédikátort és a híveket is egyfelől attól, hogy 
merő moralizmusba süllyedjenek, miként ez a múlt században 
történt; másfelől attól, hogy csupán az eschatológia eseményei
vel foglalkozzanak. Ebben a feszültségben derül fel a keresztyén 
lét egész értelme és világosodik meg a Krisztus megváltásának 
teljes jelentősége. Mint egy hatalmas égbolt, úgy borul rá az 
Isten országának jelenlétéről és eljövendő voltáról szóló ige
hirdetés az egész keresztyénségre s áthatja és körülfogja, mint 
a levegő a földet. Innen nyer világosságot a szenvedő és erőt 
a csüggedő, bátorítást a test és lélek harcát vívó ember és ki
tartást az Istenért élő egyház. Megtermékenyítő eső ebből az 
égboltból hull reánk és az Isten csodálatos napsütése ezen át 
ragyogja be az életünket. Hogy Isten jelen van, ha nem is lát
juk, innen tudjuk, és hogy egykor ö  lesz az Úr mindeneken, 
ezért hisszük. S ezzel a reménységgel örök ádventben élünk.

* * *
A második kérdés: Mikor jő el az Isten országa? A fel

olvasott történetben nyíltan tulajdonképpen csak ez vetődik fel, 
azonban ez nem jelenti azt, hogy ez az egyetlen kérdés, amely 
a hallott Igével kapcsolatban feltehető és amelyre az Ige felele
tet ad. Mégis úgy látszik, hogy ezt a kérdést akarja elsősorban 
megoldani.

Állapítsuk meg mindenekelőtt, hogy ezt a kérdést, annak 
ellenére, hogy történetünkben kimondottan a farizeusok teszik 
fel Jézusnak, mindenki felteheti. Megkérdezheti ezt a zsidó, az 
istentelen és a keresztyén egyaránt. A zsidó azért, mert szá
mára Jézus nem az Isten Fia és nem hiszi, hogy igaz lenne 
Krisztus kijelentése: „Térjetek meg, mert elközelített a meny- 
nyeknek országa". Az istentelen azért, hogy gúnyolja és bosz- 
szantsa a hívőt olyanképpen, amint a 42. zsoltár íróját zaklatta 
valaki folyton a kérdéssel: „Hol van a te Istened?" És meg
kérdezheti végül a keresztyén ember is, hogy mikor jő el az 
Isten országa, mert mi is várakozásban élünk. A kérdés maga 
tehát még nem vall sem hitre, sem hitetlenségre. Ezért vehetjük 
ma mi is az ajkunkra, noha felolvasott Szentigénkben a farizeu
sok részéről hangzik el.

De vajjon érdemes-e kimondani, van-e értelme ennek a kér
désnek? Okos ember ugyanis mindig gondol erre, mielőtt bár
mit is szólna, mert csak a gyerek és az ostoba kérdez meggon
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dolatlanul, no meg a türelmetlen és a kiváncsi. Mit érhetünk el 
ezzel a kérdéssel?, mit akarunk vele?

Első pillanatra úgy tetszik, hogy az ember ezzel csupán 
felvilágosítást kér. Magyarázatot egy olyan dologban, amit még 
nem tud. Látszólag tehát nem ég ebben a kérdésben semmi tűz 
és nem lobog benne semmi szenvedély. Legfeljebb valami ki
váncsi tudásvágy pislog mögötte. Ahogyan a farizeusok fel
vetik, száraz és szenvtelen elméleti kérdésnek látszik, melynek 
semmi köze sincs a gyakorlati élethez. Még Jézus felelete is 
valahogyan erre mutat, mert bölcs nyugalommal válaszol, mint 
egy indiai jógi, és olyan mondatokat mond, amelyre egész filo
zófiai rendszert építhetnénk fel s megfejtésén örökké törhet
nénk a fejünket. „Az Isten országa nem szemmel láthatólag 
jő el. Sem azt nem mondják: íme itt, vagy: íme amott van; mert 
ime az Isten országa tibennetek van.“

De a látszat csal, mert ebben a „mikor“ kérdésben mér
hetetlen türelmetlenség reszket. „A gondolkodás betegség ter
méke — mondja B. Russel — mintahogyan a kór tünete a 
magas láz.“ Aki az után érdeklődik, hogy mikor jő el az Isten 
országa, legtöbbször nem nyugodt gondolkodó, hanem beteg, 
szenvedő ember. Jellemző, hogy ez a kérdés leginkább akkor 
hangzik fel, mikor az ember, a nép, az egyház, vagy az emberi
ség súlyos megpróbáltatások alatt nyög. Ez az az idő, „amelyben 
— mint Jézus mondja a tanítványoknak — kívántok látni egyet 
az ember Fiának napjai közül.“ így, nem ismeri ezt a kérdést 
a világháború előtti, kétségtelen nagy elgondolásokban gazdag 
keresztyénség, de annál inkább tóiul az ajkára ez a „mikor" a 
mai embernek; elfelejtkezik róla a hatalmon lévő egyház, de 
újra megtanulja a megtiport és elnyomatásban élő gyülekezet; 
elsiklik fölötte a kényelemben dúskáló gazdag, de ebben sírja 
el minden keservét a földhözvert szegény. Mert mi nehezen bír
juk elviselni a szenvedéseket, a folytonos csapások türelmet
lenné tesznek bennünket és a „jöjjön el a te országod" csendes 
imádsága helyett feltör belőlünk a panaszos kiáltás: Meddig 
váratsz még Uram? Mikor jön el az Isten országa?!

Tudásszomj és türelmetlenség így szólalhatnak meg egys- 
azon kérdésben. De hangjára lelhet ebben még a félelem is. 
Egyikünk sem kívánná, ha csak egy parányit is hisz az utolsó 
napokban, hogy váratlanul lepje meg és készületlenül találja a 
végítélet. Az ilyen meglepetés még akkor is kellemetlen, mikor 
egy-egy vendég, vagy hivatali főnök toppan be. Hát még ha 
maga az ítélő Isten érne bennünket készületlenül! Ezért jó lenne 
tudni a napot és talán az órát is, amelyben a Krisztus visszajön. 
Emberek többször megpróbálták már kiszámítani ezt az időt, 
de eddig még minden számítás hamisnak bizonyult és semmi 
reménységünk sincs arra, hogy magunktól erre valamikor is 
rájövünk. Nincs más hátra, Jézustól magától kell megtudni, 
mikor jön el az Isten országa?

Kétségtelen tehát, hogy számtalan okunk lehet arra, hogy 
feltegyük Jézusnak mi is ezt a kérdést. S egészen bizonyos,
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hogy ebben a gyülekezetben is különböző ok készteti az egye
seket erre a kérdésre, mert az egyik hitetlen, a másik hívő, és 
kiváncsi, vagy türelmetlen, vagy retteg az Úr napjától. Jézus 
azonban egyformán felel mindegyiknek: „Figyeljetek, vigyázza
tok és imádkozzatok; mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő. 
Arról a napról és óráról senki semmit sem tud, sem az égben 
az angyalok, sem a Fiú, hanem csak az Atya.“ (Márk 13, 32—33.)

Hiábavaló tehát ez a második kérdés, mert amit szeretnénk, 
a pontos időt nem tudhatjuk meg. Egyszerűen azért nem, mert 
ezt Jézus maga sem tudja. Csak annyit mondhat, hogy Isten 
országa eljön! Mikor? Valamikor, ha minden áron tudni akarod. 
Bármikor! Lehet, hogy még ma, vagy holnap itt lesz, lehet, 
hogy csak évezredek múlva jön el. De eljön és itt lehet minden 
pillanatban! Ezért ne töltsd kérdezgetéssel az időt, hanem 
készülj fel! S ha bolondnak tartanak ezért, ne törődj vele. 
Bizonyára Noét, meg Lótot se tartották bölcseknek embertár
saik, akik az Isten próféciájával mit se törődve élték napjaikat: 
adtak, vettek, ültettek, építettek, ettek, ittak, házasodtak és 
férjhez mentek.

* * *

A harmadik kérdés: Hogyan jő el Isten országa? Felolva
sott történetünkben sem ezt a kérdést, sem a következő negye
diket nem vetik fel sem a farizeusok, sem a tanítványok. Miért 
vetjük fel akkor mi ezeket a kérdéseket? Egyszerűen azért, 
mert Jézus kérdezetlenül is megfelel rájuk. Mintha fontosabbak
nak tartaná ezeket a „mikor“-nál s azt akarná, hogy inkább 
ezekkel törődjünk.

A „hogyan“-ra azt a választ adja: „Az Isten országa nem 
szemmel láthatólag jő el.“ Bibliafordításunk azonban nem egé
szen kifogástalan, mert ami szemmel nem látható, az még nem 
láthatatlan. Csak valami ravasz műszert kellene feltalálnunk, 
vagy valami közbeeső vegyi eljárást végeznünk, és akkor rög
tön megláthatnánk az Isten országát, amit pusztán szemmel fel
fedezni képtelenek vagyunk. Az eredeti szöveg azonban kizár 
minden ilyen értelmezést, aminőre a modern ember egész ter
mészetesen gondol, amikor azt hallja, hogy szemmel nem lát
ható az Isten országa. Azt akarja itt értésünkre adni Jézus, hogy 
az Isten országa úgy jön el, hogy mi azt semmiképpen nem tud
juk megfigyelni. Eljövetelét nem fedezheti fel sem a tudatos 
ember, aki öt érzékszervén át gyűjti tapasztalatait, sem a titkos 
hatodik érzékkel bíró ösztönös ember. Sőt még a hívő sem, 
mert képtelen olvasni azokban a jelekben, amelyek az Isten 
országának megjelenését bevezetik, bár Jézus a négy evangé
liumnak több helyén bőségesen szól ezekről. Ki tudná azonban 
teljes bizonyossággal megállapítani, hogy ez után a háború, dög
vész, földrengés és villámlás után jelenik meg az Isten országa?

De éppen ezt akarja hangsúlyozni Jézus! Mi, akik lassan 
mindent felfedezünk már és belevonunk a megfigyelés körébe,
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tehetetlenül állunk szemben az Isten országának az eljövetelé
vel. Örök titok marad számunkra!

* * *
A negyedik kérdés: Hol van az Isten országa? Erre Jézus 

azt a feleletet adja: „az Isten országa ti bennetek van". Hogy 
miként mondhatta ezt a Mester éppen a farizeusoknak, akik 
egyáltalában nem hittek benne, az számunkra mindörökre meg
fejthetetlen lesz. Sokan, épen emiatt a nehézség miatt, meg
próbálták már úgy magyarázni ezt a helyet, hogy Jézus nem 
azt mondta a farizeusoknak: az Isten országa ti bennetek, ha
nem ti közietek van. Ti köztetek, mert én itt állok, vagyok 
köztetek. Azonban a Biblia eredeti szövegét nem lehet másként 
lefordítani, csak úgy, hogy „ti bennetek van“.

Mit tegyünk akkor? Mit jelent Jézus szava? Semmi mást, 
mint hogy az Isten országa jelen van! Annak ellenére, hogy csak 
a jövőben jön el, máris is itt van! Elközelített! S aki várja ennek 
az országnak végső, teljes eljövetelét, az ne azt kérdezgesse, 
hogy mikor, hogyan jön el, hanem nem feledve a jövőt, fordul
jon a jelen felé, amelyben a Krisztus mindeneket magához hívo
gat! Semmitől sem óv inkább ebben az Igében Jézus, mint attól, 
hogy az ember az Isten országának elkövetkező eljövetelétől 
megszállottan ide-oda futkosson. Ha azt „mondják majd nék- 
tek: íme itt, vagy: íme amott van, ne menjetek el és ne köves
sétek". Maradj helyben, kiáltja az Ür; ne mozdulj onnan, ahol 
vagy; maradj az egyházban, ahol hozzád Krisztusnak ez a 
figyelmeztetése most szól! Ne indulj el tévelygő, kóborló útra; 
ne szakadj el a gyülekezettől, hanem velünk együtt járd végig 
az ádventi utat, hogy együtt áldhassuk majd karácsonykor az 
Istent! Ámen.

Délutánra. — Mózes 20, 7.

Isten nevét hiába fel ne vedd!
Tilalmat és parancsot tartalmaz az Ige s mint kétélű kard, 

az Isten nevét védi.
1. Az Ótestamentum népe inkább a tilalmat hallotta fel

csendülni ebben az Igében, mert nem ügyelt eléggé arra a 
„hiába" feltételre, amelyet pedig az Isten kétszer is hangsúlyoz, 
amikor megtiltja nevének használatát. Ezért egyetemesnek tar
tották a parancsot és úgy igyekeztek betölteni, hogy általában 
óvakodtak az Isten nevének kiejtésétől is. Erről azonban itt szó 
sincs. Csak hiába nem szabad emlegetni az Úr nevét, pl. haszon
talan esküdözésben, fogadkozásban, káromkodásban.

2. Különben az Ige felszólítás, parancs az Isten nevének igaz 
felvételére és tiszteletére. Még pedig nem az ünnepnapi isten
dicsőítésről van itt szó, mert erről külön rendelkezik a 3. paran
csolat, hanem a hétköznapi, mindennapi istentiszteletről. A mun
kában való istentiszteletről, mert a munka a köznapok lényege.
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Ne önmagunknak tetszelegjünk és ne önmagunkkal dicse
kedjünk (hírnév, dicsőség), bármennyire is ez a természetünk. 
Hiszen „még a legalacsonyabb sorsú is azon van, hogy ne ő 
legyen a legutolsó. Az emberi természetben olyan mélyen benne 
gyökerezik az, hogy önmagát jónak tartja és hogy bízik magá
ban; pedig ez ellenkezik a második parancsolattal. A legkiválób
bak pedig éppen azok, akik minden erejükkel a dicsőség és hír
név elnyeréséért küzdenek, nem törődve baráttal, vagyonnal, 
testtel, lélekkel11. (Luther.) Aki így dolgozik, vét a hallott Ige 
ellen. Mert cselekedeteink hajtórugója az Isten iránt való féle
lem és szeretet kell legyen.

Erre azonban csak az képes, aki Isten nevét mindenkor 
segítségül hívja. Betegség, szenvedés, nyomorúság, kisértés, 
halál, mind-mind arra való alkalmak, hogy megtanuljunk az 
Istenhez folyamodni. Sőt, ha jól megy sorunk, még sokkalta 
inkább kell az Istenhez imádkoznunk, hogy el ne feledkezzünk 
róla. A keresztyén embernek az élete ezért, jó s balsorsban egy
aránt, örökös fohászkodás, mert számára nincsen szentebb 
valami az Istennek a nevénél.

Ezért védjük is az Ür nevét minden megszentségtelenítés 
ellen. Sem szegényektől, sem gazdagoktól nem hagyhatjuk meg
gyalázni azt. A viskókban és a palotákban egyformán azért küz
dünk, hogy az Ür neve legyen áldott minden ember előtt.

Griinvalszky Károly.
Budapest.

Advent harmadik vasárnapja.
Délelőttre. — Máté 3, 1—11.

1. Szövegmagyarázat.
A jelenet idejének közelebbi meghatározását Lukács 3, 1—2.v.-ben 

találjuk. A 3—6. v. a történetnek a keretét adja. A 3. v. idézet Deutero- 
esaiásból (Es. 40, 3.) azzal az elírással, hogy ott a szöveg így áll: „Kiáltó- 
nak szava: A pusztában egyengessétek..." — A 2. vers általában szól 
János próféciájáról. Ezzel szemben 7—11. v.-ben János szavait kizárólag 
a farizeusokhoz és sadduceusokhoz, tehát nem a zilált erkölcsüekhez intézi.
11. v.-ben János keresztségével szemben, melynek csupán szymbolikus 
jellege van, ott áll Krisztus keresztsége, mely az újjászületésnek a záloga.

2. Igehirdetés, 

Ítélet alatt.
A nagy események forgatagában ma különös figyelem

mel fordul a lélek az eljövetel gondolata felé. Isten országa, 
mely „ama napon“ lesz láthatóvá, Jézusban már eljött, itt van. 
Isten országának jelenléte adja életünk minden napjának nagy 
komolyságát. Mert ez az ország velünk szemben nem egy sem
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leges állam, hanem azzal az igénnyel jött a földre, hogy impé- 
rium legyen földrész, ország, faj és nemzet fölött. Hata
lom tehát ez az ország, amely az ember számára azt jelenti, 
hogy választania kell: vagy mint polgára betér ez országba 
vagy kívül marad s így végzetét el nem kerülheti.

I. Ez az ország elsősorban örömet jelent, hiszen ez az el
vesztett paradicsom újrateremtése. Nem hiába idézi Máté Ezsaiás 
vigasztaló szavait, amelyek a végtelen szenvedések végét és év
ezredes reménységek valóraválását hirdetik. Az Isten országá
nak híre örömet jelent, mert ez az ország nem más, mint vissza
állítás a boldog életbe, tehát maga az igaz és örök boldogság. 
Aki átéli a paradicsomból való kiűzetésünk borzalmas következ
ményeit, az átéli azt a túláradó örömöt, amit Isten országának 
érkezése jelent. Ki az, aki nem ismerné az istentelen és törvény
telen, a kitaszított világnak borzalmait, a haláltól megpecsételt 
emberi testnek nyomorúságait, a bűn alatti világnak sötét, 
keserű gyümölcseit? Ki az, aki nem ujjongana, amikor hallja 
a kiáltónak diadalmas szavát: minden nyomorúságnak vége, 
mert elközelített, mert itt van a mennyeknek országa?! Súlyos 
ítéletet jelent az, amikor az ember odáig jut, hogy Isten orszá
gának már örülni sem tud! Az öröm hiánya — Isten országának 
első ítélete.

II. Ítélet az Isten országa az ember és világa felett, mert 
megítéli az ember képességeit. Építhet u. i. ember országot, 
de nem Isten országát, mert ez önmagától jön minden emberit 
megelőzően. Még csak nem is a megtérés építi ez országot, 
hanem megelőz ez az ország minden emberi gondolatot és 
igyekezetei. A sorrend ez: Isten országa először s csak azután 
a megtérés. Minden emberi igyekezet csupán egy halkszavú 
válasz lehet Isten hatalmas szavára. Isten így szól: Fiam! íme 
én szeretetből elkészítettem országomat s abban készítettem 
számodra is helyet! Leszel-e az enyém?! A megszólított ember 
csak így válaszolhat: Szerető mennyei Atyám! Nagyobb a Te 
ingyenvaló ajándékod, hogysem hívó szavadnak ellenállhatnék. 
Nem tehetek mást, mint hogy szégyenkezve múltam felett, Hoz
zád megtérek. Isten országát, a kegyelmet ember sohasem tudja 
megelőzni a megtéréssel, mint ahogy a tavaszi fuvallatot soha
sem előzheti meg a természet ébredése.

III. Az embernek meg kell térnie, mert már elközelített 
a mennyeknek országa. Ebben az országban az ember az er
kölcsi méltóság köntösét ölti magára. Tehát nagyon komoly 
vizsgálat alá veti az ember magát, mert ez országban könnyel
műség, bujaság, dorbézolás, mámor, paráznaság, tékozlás még 
csak nem is nevezhető.

Jánosnak általános prédikációja (Mt. 3, 2.) inkább az er
kölcsi megtérést gyakorlati értelemben követeli; tehát szól álta
lában az erkölcstelen emberekhez. Már pedig ide nem soroz
hatok sem a farizeusok, sem a sadduceusok; ők nem a feslett, 
hanem az evangélium ellenes gondolkozásnak megszemélyesítői.
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Azt gondolják, hogy ők testi és szellemi származásuk folytán, 
mert Ábrahám az ő atyjuk, másokkal szemben mások, többek, 
tökéletesek. — Mérges kígyóknak fajzatai — így szól hozzájuk 
a próféta — ti pedig úgy teremjétek a megtérés gyümölcseit, 
úgy térjetek meg, hogy változtassátok meg gondolkozásmódo
tokat, világnézeteteket, mert az Isten országában, azaz az 
ingyenvaló kegyelemnek országában nincs helye a gőgnek, a 
zsidó vagy más faji elbizakodottságnak, származásra való hivat
kozásnak. Itt radikális megtérésre van szükség, nemcsak csele
kedetekben, hanem gondolkozásban, világnézetben is. Milyen 
súlyos ítélet ez minden idők embere, népe felett, amit becsüle
tesen és férfiasán meg nem látni — hűtlenség az Igével szemben.

Az Isten országa elközelített, már itt van, az Ür Jézus Krisz
tusban elrejtve. Jelenvalósága azt jelenti, hogy már most folyik 
polgárainak sorozása, már most folyik az ítélet. A fejsze tehát 
immár a fák gyökerére vettetett. Választani lehet, de ez a 
választás sorsdöntő: minden fa, amely jó gyümölcsöt nem te
rem, kivágattatik és tűzrevettetik.

ítélet alatt állunk, teljes, gyökeres megtérésre vagyunk 
kötelezve, melyhez nem elégséges János keresztsége — Jézus 
keresztsége szükséges ide, a Szentiéleknek és tűznek keresztsége.

3. Vázlat. 

Ítélet alatt.
/. ítélet, ha ember nem örömmel fogadja.

II. ítélet képességeink felett.
III. ítélet cselekedeteink s világnézetünk felett.
A radikális megújulásnak egyetlen lehetősége Jézus keresztsége.

Délutánra. — II. Mózes 20, 8—11.

1. I rá s m a g y a rá z a t

Megpihenni, munkával felhagyni — ez a szombat. Tehát nem egy 
napot, hanem az ember életének egy bizonyos állapotát jelenti a szombat 
elnevezés.

2. Igehirdetés.

Ünnepszentelés.
A parancs az ünneplésről szól, amit minden ember örömmel 

vár. Talán csodálkozik is lelkünk, ha elgondoljuk, hogy ez alka
lommal az Ür azt parancsolta nekünk, ami igen kellemes. Gyak
ran az az érzésünk, hogy a III. parancsolat nem is az Isten, 
hanem a test, az ember akaratát juttatja szóhoz. Végre egy 
prancsolat, ami ösztöneinknek kedvez! Mégis ez egy parancs, 
tehát nem a mi gondolatunk, mert másképen akarja az ünnep
lést, mint ahogy azt kint a világban látjuk vagy éljük.
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Elsősorban szólhatnánk talán arról a csodálatos tapaszta
latról mely azt mutatja, hogy nem minden ember ünnepel szíve
sen. Gondolok például arra a tisztviselő emberre, aki hat napon 
keresztül munkálkodik irodájában, a hetedik napon pedig kora 
reggeltől késő estig javítja a háztetőt, takarítja a disznóólát 
vagy meszeli a ház falát. Gondolok a falusi emberre, aki mint 
más napokon is, vasárnap reggel kifordul szekerével az udvará
ról, hogy vasárnap is robotoljon. És gondolok mindenkire, aki 
nem érzi a testével szemben a felelősséget, nem hallja meg a 
komoly parancsot, mely vigyázatra int.

Másodsorban gondolok arra a lehetőségre, hogy mi a testi 
pihenés szükségét elismerjük, mi a hét egy napján munkáink
tól megszűnünk, de nem engedünk másokat pihenni. A házi
asszony felöltözködik s elindul Isten házába, de cselédleányát 
otthon hagyja, hogy az ebédet elkészítse. Pedig a parancsnak 
egy félreérthetetlen „szociális" oldala van, ami nemcsak ünnep
lésről, hanem együttünneplésről is szól, ami nemcsak az alkal
mazottakra, hanem még a jószágokra is kiterjed.

Harmadsorban, de mindenekfelett a parancsból a pihenés 
mellett kiolvassuk a sabath, a „munkaszünet11 megszentelését is. 
A megszentelés által válik a testi ünnep igazán lelki ünneppé. 
A világnak vasárnapja városban és falun hirdeti a csendet, 
munkaszünetet, a pihenést. De vájjon mindez szentté teheti-e 
a kiválasztott órát? Van-e életünkben valami szent? így kerül 
testvériségbe az ünnep Isten Igéjével, mert csak ennek tanulása 
és hallgatása teheti szentté a napot. Tehát nincsen ünnep Ige 
hallgatása nélkül, hanem legfeljebb munkaszünet. Súlyos ítélet 
ez világunk ünneplése felett. Munkaszünetet tarthat az egész 
falu, város, ország vagy világ, de igazán csak az ünnepel, aki 
Igét hallgat. Nincs itt áltatásnak helye. A hazug, mámoros ün
nepi hangulatról le kell a leplet rántanunk s meg kell mutat
nunk, hogy a munkaszünet önmagában milyen sívár. Az ünnep 
nemcsak a testnek, de a léleknek is, tehát az egész embernek 
a felüdülését kell, hogy hozza: ez pedig csak az Ür Isten igéjé
nek hallgatása folytán lehetséges.

Parancsot hallottunk, mely súlyos ítéletet mond ünneplé
sünk felett.

3. Vázlat.
A parancs, mely nem a mi gondolatunk, előírja
1. a munkaszünetet;
2. az együttünneplést;
3. a munkaszünet megszentelését.

Matos Pál
szatmárnémeti lelkész.



Advent 4. vasárnapjára.
Délelőttre. — János 1, 15—18.

Látni.
Istent meglátni valami kibeszélhetetlen csodálatos lenne. 

Istent látni olyan nagy esemény és élmény lenne az ember éle
tében, mihez foghatót a legmerészebb képzelő sem álmodhat 
magának. Az örök hitetlen, kétségekkel küzdő ember számára 
jelentené a teljes bizonyosságot. Talán nem is lenne jó, mert 
a mi életünk egy befejezett élet lenne, mi után nem is követ- 
kezhetik semmi.

Az ember élete leginkább a testi szemmel való látás után 
igazodik. Hiszem, ha látom, mondja a kétkedő. A tökéletlen 
ember valaminek megtapasztalását és egyáltalában létezését 
hozzáköti az érzékszerveivel való érzékeléshez. Mindent, mi 
csodálatos és rendkívüli, látni akar. Milyen tömegben özönlik 
az ember a legegyszerűbb látnivaló felé. Nemcsak időt, de pénzt 
tud áldozni pusztán azért, hogy lásson valami olyant, mi nem 
köznapi, mi nincs mindennap a szeme előtt, mi eseménytelen 
életében valami változatosat jelent. Látni! . . . Látni! . . . Mindig 
valami szépet, csodálatosat, újat látni! Olyant, miről csak ál
modni lehet, mi csak valahol a merész képzeletek gyönyörű 
álmai között lehetséges, ez a nagy vágya van minden emberi 
léleknek. Az egyik látni akarja a nagy férfiút, kinek lángelméje 
embermilliókat tud kormányozni, a másik a természet, vagy 
a művészet valamelyik nagy csodáját szeretné látni és így to
vább, de mindig csak látni akarunk rendkívülit, szépet, lenyűgö
zőt, vagy olyan rútat, mi a rútak között is különleges. Mind
ezeken túl hivő és hitetlen ember számára Istent látni kibeszél
hetetlen csodálatos lenne.

A hivő szeretné látni, hogy hite beteljesüljön. A hitetlen 
szeretné látni, hogy meggyőződjön, van-e alapja hitetlenségé
nek? Olyanok vagyunk, mint Juliánus barát, ki elindult nagy 
és szép álma után keletre, hogy megkeresse az ős magyar hazát 
és az ottmaradt magyarokat. Látni akarta őket! Ezer veszélyen 
keresztül ment előre. Társai visszafordultak és kidőltek mellőle, 
de ő csak ment előre, mert látni akarta azt a földet. Nem rémí
tette meg nehézség, nem állította meg a lehetetlennek látszó 
akadály és a halál sem rémítette meg, mert látni akarta azt 
a földet.

De vájjon láthatom-e én az Istent, Kit az Ótestámentum 
nagyjai nem láttak, mert arcukat eltakarták dicsősége előtt. 
Nem, én a vakondéletű ember Istent nem látom meg, mert ez 
a vég. Ebben a látásban teljesülne be életem minden vágya, 
benne valósulna meg életem minden merész és gyönyörű álma. 
Elérném a célok legdicsőbbjét! Ezen túl már az én számomra 
nincsen semmi és ha magának az Istennek látásába nem pusz
tulnék bele, bele kellene pusztulnom abba, hogy ennek a bűnnel
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mocskolt földnek kínokkal, jajokkal, undorral és rúttal meg
rakott minden csúnyaságát látnom kellene. És nékem mégis 
látnom kell az Istent, mert üdvözülni akarok. Látnom kell, mert 
eljön az utolsó ítélet, amikor ha tiszta szívvel állok meg előtte, 
meglátom!

Egy bizonyságtevés szólott hozzánk a szentigében. János 
beszél az időnél öregebb és jövőnél mindig fiatalabbról. Beszél 
arról, ki látta az Istent, arról ki az ott látottakat kijelenti 
minékünk.

Milyen áhítattal tudjuk hallgatni a messzeföldet bejárt 
ember elbeszélését. Megfeledkezünk mindenről és csak hallgat
juk azt, kinek szemeivel látjuk elbeszélésén keresztül azt a vidé
ket, ahol még nem jártunk. Az elbeszélő nékünk adja szemeit, 
hogy azzal szemléljük azt, mit ő látott. Amint beszél, szinte 
magunk előtt látjuk a rohanó folyót a fölé hajló gyönyörű 
híddal, melyen száguldva visz keresztül a vonat a pompás szép
ségű új vidékek felé. Szinte megszólalnak elbeszélése nyomán 
azok az emberek, kikről beszél és előttünk pompázik az a művé
szeti emlék, melyről elragadtatással szólott. És mégis, ha vélet
lenül mi magunk arra a vidékre utazunk, az elbeszélő leírásából 
szinte alig ismerünk rá a vidékre. Mintha azóta megváltozott 
volna? Ó nem, csak ő másképpen látta, mint én.

Az ádvent csodálatos vendég érkezését hirdeti minékünk. 
Ö ott járt, onnan jön, ahova a mi vágyódó lelkünk legmélyén 
kívánkozunk. Azt látta, kit mi akarunk látni és az Ő látása 
nem olyan, mint az emberé, hogy saját tökéletlen szemének 
egyoldalú látásával látta mire mindennél kiváncsiabbak vagyunk. 
Istent senki nem látta, de érkezni fog Jézus, ki tőle jön, kit 
az Atya küld, ki lesz a mi szemünk. Csodálatos, mert egyedüli 
a földön járt emberek között, ki látta az Istent a maga teljes 
dicsőségében és mégis elbírta e földi élet minden dicstelen nyo
morúságát. Sőt mert látta a mi emberi életünk dicstelen nyomo
rúságát, megszánt bennünket és beszélni kezdett Istenről. És el
beszélése nyomán nem táncolnak szemünk előtt káprázatos szép 
tündöklések. Nincsen se csillogás, se szférák muzsikája. Nincsen 
ködbe vesző végtelenség, sem a csillagvilág keringő pályájának 
pompásan kiszabott rendje. Elmarad a dicséretet zengő égi 
kórus angyalserege. Talán csalódni fogsz, ha nem hallasz Tőle 
mást, mint arról beszél, hogy Istennek bűnösökön könyörülő 
szeretete van és nem a kilencvenkilenc igaz hálaénekében gyö
nyörködik, hanem elmegy az egy eltévelyedett után.

Gyermekkoromban milyen boldogság volt az, ha talált szí
nes üvegcserépen keresztül nézhettük a világot. Ügy megválto
zott minden! Megszépült a világ, pedig csak zöldre vagy sárgára 
festette az üvegcserép és mégis gyönyörűség volt nézni, mert 
más volt, mint amilyennek közönségesen láttuk. Mi Krisztuson 
keresztül nem nézhetjük így az Istent, mert az Ür nem meg- 
szépítője az Atyának. Nem is rajta keresztül kell szemlélni 
Istent, hanem benne, mert hiszen ismerjük kijelentését: „Én é?
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az Atya egy vagyunk!“ (János 10, 11.) Benne lett teljessé az 
Atyának kegyelme. Ez a kegyelem hozta el énnekem az Atya 
szeretetének jegyével ellátott kegyelem levelét, mellyel bizton 
mehetek ítéletem napja felé. Nincs mitől félnem, csak nem sza
bad eleresztenem az Ö kezét! Csak nem szabad sohasem feled
nem, hogy nem énnekem van igazságom az ítélet napján, hanem 
annak, kinek küszöbén állását most hirdeti énnékem Keresz
telő János próféciája! „Az egyszülött Fiú, ki az Atya kebelében 
van“, kitárja előttem a szabadulás kapuját és e mögött a kapu 
mögött tündöklik fel énnékem az evangélium útja. Az evan
gélium útja kegyelem útjelző kövek között fut előttem. Igaz
sága káprázatnak tűnik fel bűnös szemem előtt. A bűn nyomo
rúságain áthajló váltsághidak a mese valószínűtlenségének lát
szik, mert hitetlenségem kételkedővé tesz engem. És akkor jele
nik meg előttem Krisztus, — amikor az én ádventi várakozásom 
kezd elapadni, amikor szívemben hunyni kezd az örökélet vágyá
nak tüze, — azért, hogy elvegye szemem elől azt az üveg
cserepet, mi valószínűtlen tarkaságban mutatja nékem az örök 
csodát, mi után bűnös lelkemmel hasztalan vágyakozom. Nékem 
adja a tiszta látások nagy távcsövét, Önmagát, Kin keresztül 
olyan közel jön hozzám az én szerető Mennyei Atyám, hogy 
majdnem elérem kezemmel és olyan tisztán látom Őt, mintha 
már megérkeztem volna Hozzá. Nem hiányzik semmi a teljes
ségből, csupán az, hogy elszakadjak a földtől és levetkezzem 
magamról a romlandóság bűnkívánságra hajló testét és lássák 
pusztán csak a megtisztult lélek Istent látni tudó szemeivel.

János a közvetlen beteljesülést hirdeti szent Igénkben. Szava 
bejárja a világot, hogy hirdesse a kíváncsi embernek a lélek 
kíváncsiságának mindenek felett való tárgyát, az Ür érkezését, 
és nézd testvérem, te is csak egy pillanatra állsz meg, pusztán 
kíváncsi vagy és csak addig motoszkál az Ige lelkedben, míg 
a világ más látnivalót nem kínál néked. Hallgasd meg a szent 
Igét és a benne bizonyságot tevő Isten követének szavát, aki 
nemcsak ezerkilencszáznegyven évvel ezelőtt élt bűneitől szaba
dulni akaró embernek hirdeti a kegyelem és igazság hozójának 
érkeztét, de néked szól most, mert hozzád is megérkezik. Most 
előtted is felnyílik az Ür karácsonyi szobájának ajtaja. Mit vársz 
ajándékul? Engedd, hogy az Ür nézzen a lelkedbe és Ő olvassa 
ki lelked nyomorúságából, hogy nincs egyébre szükséged, mint 
kegyelemre kegyelemért. Nem törvényre, de kegyelmes igaz
ságra, mit a Jézus Krisztus által ad Isten. Ebben látod Öt 
tökéletesen.

Az ajtó előtt áll! . . . Lába küszöbön van! . . . Reá tette kezét 
a kilincsre! . . . Az Ür érkezik, kinek szemével láthatom az Istent! 
Ó boldogság! . .. Látni! .. . Látni. . . Csodálatos! . . .  És azután 
csend, hiszen csak kiabálok én is! Hiszen csak üres szó mindez 
az én lelkemben! Én csak mutatom néktek, hogy lelkesedem, 
de üres sivársággal nem az Urat várom, ki nékem kegyelemmel 
teljes karácsonyi szobát nyit. Pusztán csak kíváncsi vagyok,
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mint egy különös eseményre . . . Ó Uram irgalmazz! Én Krisztu
som kegyelmezz! Jöjj és vedd le szememről a színes üvegcsere
pét a bűnnek és add nékem a tiszta vágyat, hogy csak Tégedet 
várjalak! Ámen.

Délutánra. — II. Mózes 20, 12.
IV. parancsolat.

Ha az ember bizonyos kort elért, úgy érzi, hogy ez a paran
csolat már nem neki szól, mert már nem gyermek többé. Aki 
maga is szülővé lett már és az elhunyt szülői emléke kezd el
halványodni, úgy gondolja, hogy a parancsolat inkább csak 
a gyermeknek szól, mint néki is. Pedig ennek a parancsolatnak 
egyformán kötelező ereje van mindenkire. Ez a kötelezés nem 
a törvény szigorától függ. Itt nem szabad a kényszerítő erőnek 
működni. Nagyon egyszerű az egész, mert a parancsolat sze
mély szerint szólít meg: „Tiszteld atyádat és anyádat!“ Nem azt 
mondja, hogy a gyermekek tiszteljék szülőiket, hanem egy
szerűen te, aki hallod azt a parancsolatot, te, aki olvasod, mert 
személy szerint tégedet szólít meg, legyél öreg vagy fiatal.

Luther a Nagy Kátéban arra figyelmeztet bennünket, hogy 
Isten a szülői tisztet minden más tiszt fölé emelte azzal, hogy 
nemcsak azt kívánja a parancsolatban, hogy szeressük, de tisz
teljük is a szülőt. Ennek a követelésnek nemcsak a gyermekkel 
szemben vannak igényei, de magával a szülői tisztet viselővel 
szemben is. Azt, kit Isten kiválasztott arra a magasztos tisztre, 
hogy szülővé lehet, kötelezi arra, hogy lehessen is tisztelni. 
Nagyon sok olyan szülőt ismerünk, kit gyermeke nem tud tisz
telni, mert nemcsak Isten törvényét tapossa lábbal, de még 
az emberek előtti közbecsülést sem képes magának kivívni. 
Ennek a parancsolatnak a betöltése nem ott kezdődik, hogy 
■én kényszerítem gyermekemet arra, hogy elismerje tekintélye
met. Ha maga a szülő nem tud gyermekének olyan életről 
bizonyságot tenni, melyben benr\e van Isten tökéletes félelme, 
a gyermek előbb-utóbb rájön arra, hogy nagyon nehéz tisztelni 
azt a szülőt, ki mindannyiunk szülőjét, az Istent nem tiszteli. 
Az Ür Jézus Krisztus az evangéliumban minden Istent nem félő, 
hitetlen embernek mintegy kiáltó figyelmeztetésképpen mondja: 
„Meghasonlik az atya a fiú ellen, és a fiú az atya ellen; az anya 
a leány ellen, és a leány az anya ellen, és a menye a napa ellen.“ 
(Lk. 12, 53.) Nincs tehát joga annak a szülőnek tiszteletet kí
vánni gyermekétől, ki nem adta oda egész életét az Úrnak, 
mert az Úrban hivő gyermek meglátja szülője bűnös nyomorú
ságát és szeretete arra kényszeríti, hogy minden áron ott tudja 
szülőjét az Ür előtt. Nem lehet tehát szülő és gyermek felemás 
igában. Vagy mindketten az Urat szolgálják és békességben 
élnek egymással. így a gyermek tiszteli a szülőjét', mert nemcsak 
Isten parancsolata kényszeríti erre, de a hálás szeretet is. Vagy 
mind a ketten a bűn szolgái és akkor is békességben élhetnek
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egymással, de nagyon kétes, hogy az ugyanolyan bűn rabja 
gyermek vájjon tiszteli-e azt a szülőt, ki csak a bűnben tud 
neki jó példát mutatni. Mennyire keserves tud lenni a gyermek 
panaszos vádja egy elrontott élet romjain, minek fomlását szü
lőjének köszönheti.

Minden szülőnek fel kell magában fedezni azt, hogy őt 
Isten kiválasztotta erre a tisztre. Az, ki érzi kiválasztottságát 
és a kiválasztottság óriási felelősségét — hiszen Isten élő lelket 
bízott minden szülőre —, nem tehet egyebet, mint az a kétségbe
esett apa, ki beteg gyermekét vitte oda Jézushoz, hogy gyó
gyítsa meg. „Hiszek, Uram! Légy segítségül az én hitetlensé
gemnek." (Márk 9, 24b.) Először magának a szülőnek kell hívővé 
lennie és akkor tud csak ott állani bizonyságtevően gyermeke 
előtt, kinek nemcsak testi, de lelki nevelését is reábízta Isten. 
Ezt a parancsolatot tehát először a szülőnek kell betölteni, de 
teljes istenfélelemmel. Utána magától betölti azt az istenfélő 
gyermek, mert hálásan fog megemlékezni arról a szülőről, ki 
az Űrhöz vezette és aki nemcsak testére viselt gondot, hanem 
elsősorban lelkére.

ímé nem a gyermekek parancsolata a negyedik, hanem azé,, 
kit megszólít benne Isten. A parancsolat második személye 
engem szólított meg. Ha gyermek vagyok és szülém még előt
tem jár, legyen bár akármilyen egyszerű, legyen bár akármilyen 
szegény, nékem életet adott és engem az Isten bízott reá. Ö né
kem Isten után az első. Istennek az a megbízottja, ki a szeretetet 
Istentől hozza, mert nincs elég nagy áldozat, mit szeretete meg 
ne hozna érettem. Én a gyermek nem tehetek mást, mint tiszte
lem és hálásan szeretem. A gyermek számára a szülőn keresztül 
kezdődik az Isten tisztelete. Bűnös életem ott kell tehát először 
jobbítanom, hogy betöltőm a negyedik parancsolatot.

Kezd el most. Szüléd áldó keze vigyázón nyúlik ki feléd, 
mert látja, hogy a bűn mesgyéjén állasz és a válaszúton meg 
akar állítani. Figyelj csak aggódó intésére, emlékezz az imád
ságra mire ő tanított téged, inért abban tett először bizonysá
got arról a mennyei atyáról, ki rá bízott téged. Ámen.

Mátis István
felsöszeli lelkész.

Karácsony első ünnepe.
Délelőttre. — Máté 1, 18—23.

1. Szövegmagyarázat.
Jézus Krisztus: ez a keresztyén gyülekezet első és legrövidebb hit

vallása. Jézus =  Krisztus, tehát valóságos ember és valóságos Isten. —• 
Izraelben az eljegyzés, jogilag ugyanannyi volt mint az egybekelés. A 20. 
és 24. vers, Máriát feleségnék nevezi, holott még csak jegyes. — Jézus, 
héber alakjában Jehosua, vagy Jésua, annyit tesz, mint „Jahve szabadítás".
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Jézus a nevében hordozta tisztét. — Megfigyelhető Máté tartózkodása, 
mellyel Jézus születésének történeténél csak az a célja, hogy szűk
szavúan megírja: az ige testté lett s ami történt az Isten ígéretének be
teljesedése. — Említésre méltó az is, hogy Jézus Krisztus emberi család
fájában pogányok is vannak.

2. Igehirdetés.
Mi történt karácsonykor?

Mi történt karácsonykor? Történt-e egyáltalán valami 
karácsonykor? Valami említésre méltó és érdemleges?

Ha evilági szemszögből mérlegeljük, karácsony igen csen
des és eseménytelen nap. Gyermek született. Kis csecsemő, 
amilyen naponta ezerszámra születik.

Isten azonban azt akarta, hogy karácsony ilyen „esemény
telen" esemény legyen. Jézus Krisztus születése kinyomozható 
és ellenőrizhető módon a történelemben történt, de világrengető 
történeti keretek nélkül. Krisztus volt, de Jézussá lett: a való
ságos Isten valóságos emberré. Benne az örök Ige jött, de 
testté lett, felvevén az emberi hús-test szolgai formáját. Isten 
máskép is cselekedhetett volna. Isteni valóságának teljes dicső
ségében is eljöhetett volna, angyal-ábrázatot is ölthetett volna, 
világverő hadvezér fegyverzetében is jöhetett volna. Néki azon
ban úgy tetszett, hogy egy szegény iparosasszony méhében 
foganva, istáló-szobában, kopott pólyában, jászol-bölcsőn ke
resztül, egy csecsemő születésének eseménytelen csendességé
ben lépjen be e világba.

Ezért Jézusban Krisztust csak az ismerheti fel, akinek 
felülről adatik. Krisztus annyira ember lett, hogy ölbe lehetett 
venni a bölcsőből, le lehetett volna fényképezni, meg lehetett 
volna mérni baba-mérlegen. Éppen ezért ebben a Jézusban 
Krisztust felismerni Szentlélek nélkül lehetetlen. Jézus Krisztus 
a Szentiélektől fogantatott, ezért megismeréséhez is Szentlélek 
kell. Mert a világ csak azt ismerheti meg, ami rokon a világgal, 
ami a világból való. „Senki sem mondhatja Ürnak Jézust, ha
nem csak a Szentlélek által.“ I. Kor. 12, 3. Mint ahogy tulajdon 
atyja is csak akkor ismerte fel a helyzetet, mikor Isten álom
ban kijelentette néki. S mint ahogyan mindig voltak, vannak 
és lesznek, akik Jézus Krisztusban csak az embert, talán a leg- 
különbet, de mégis csak embert ismerték fel, akinek „nagyszerű 
vívmányai'1 voltak, de akitől — éppen mert csupán ember — 
példaadásnál s némi segedelemnél több nem várható.

Jézus Krisztus embersége nemcsak kegyelem, amelyben 
hozzánk leereszkedik, hanem inkognitó is, hogy csak azok 
ismerjék fel, akiknek ez a Szentlélektől felülről adatik. Majd 
a második ádventkor isteni lényének teljes dicsőségében látják 
meg Őt mindenek. Addig azonban hitbeli döntéssel Mária ember
fiában kell Őt elfogadnunk és megragadnunk. Szüntelenül tusa- 
kodnunk kell azért, hogy Isten adjon nekünk Szentleiket, aki 
által karácsony eseménytelen eseményében meglátjuk az Ige
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testté-levésének legeslegfőbb eseményét és vallani tudjuk, hogy 
a mi számunkra is: Jézus a Krisztus!

Karácsony Isten eseménye. Ami történt, az emberi hozzá
járulás nélkül csupán Isten jószántából történt. Jézus egy 
hosszú nemzetség emberi láncolatának utolsó szeme; születésé
ben mégis megtörik a láncolat. Lásd a 16. vers. Semmi része 
nincs benne az Ádámtól, Ábrahámtól született Józsefnek, mert 
Jézus Krisztus a Szentlélektől fogantatott. Ahogy a második 
hitágazat magyarázatában valljuk: „ . . .  az Atyától öröktől 
fogva született.. .“ De még Máriának sincs benne része. Mint 
ahogy nem a pohár adja az italt, amit beletöltött egy magasabb 
hatalom. Tisztesség az edénynek, de a dicsőség Istené, aki az 
edényt eszközzé méltatta.Kétszer is hangsúlyozza ez az ige, hogy a 
Szentlélektől fogantatott. (18 és 20. vers.) Jézus Krisztus nem 
úgy valóságos Isten, hogy benne „az“ ember tökéletesedett 
Istenné, hanem úgy valóságos ember, hogy benne Isten alázko- 
dott emberré. Nem az ember termelte, vagy az események érlel
ték ki karácsonyt, hanem „ez az a nap, amelyet az Úr rendelt 
118. zsolt. 24. Isten lejött a földre, nem azért, mert meg
érdemelték a kegyesek, hanem mert tetszett néki a bűnösökhöz 
lehajolni. Szabadítót adott (21. vers) nem azért mert kértük, 
hanem, mert saját akaratából megígérte (22. vers). „Immánuel", 
de nem úgy, hogy mi vagyunk Ővele, hanem hogy (23. vers) 
„Velünk az Isten". Ő a gazdag adakozó kéz, mi a koldus el
fogadó kéz. Valóban: „Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi 
szemeink előtt." 118. zsolt. 23. Mert csodálatos! Hogy miként 
fogantatott Szentlélektől, miért éppen egy szegény családban, 
hogyan lehet „a személy egységében két természet" (Ág. Hitv. 
III.) hogyan kívánhat közeledni hozzánk, mikor inkább el kel
lene kergetnie magától — ki tudná mindezt megmagyarázni?! 
Isten csodája előtt állunk: zabolát az oktondi ész heves paripá
jára! Nem kutatok és nem bölcselkedem: elég nekem a kijelen
tett tény, amelyet elfogadok hitemmel!

Karácsony a legfőbb esemény. Nemcsak történet, hanem 
„a" történet. Nemcsak történt valami, hanem minden meg
történt.

Megtörtént a szabadulás. 21. vers. Az ember sok minden 
kedveset csomagolt bele karácsony ünnepébe. Csak el ne felejt
sük a legnagyobb karácsonyi ajándékot: Krisztust, aki nem 
egyébért jött, hanem megszabadítani népét a bűntől. A szabadi- 
tás rabságot tételez fel. A bűn bizony rabság. Nemcsak illet
lenség, szabálytalanság és hiba, hanem halálos bilincs. Ebből sza
badított meg Krisztus. Ügy, hogy engesztelési szerzett a megsér
tett Istennél a bűnös ember javára. Megtörtént Krisztusért a 
bűnbocsánat. Ennél nagyobb esemény ebben a korszakban nem 
történhetik.

Megnyílt az üdvösség egyetlen útja. Jézus neve azt jelenti,- 
hogy „Isten szabadítása". Ez azt teszi, hogy nem mi választjuk 
meg a szabadulás és üdvösség útját, hanem el kell fogadnunk 
azt az egyetlen utat, amelyet Isten rendelt. Isten pedig nem
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hajlandó más utat sem nyitni, sem elfogadni Jézus Krisztuson 
kívül. „Senki sem mehet az Atyához, hanem csak Ő általa" és 
„nincsen senkiben másban idvesség és nem is adatott az emberek 
között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk meg
tartatnunk".

Immánuel lett az Isten. Dávid így könyörög a 6. zsoltár
ban: „Térj vissza Uram." Karácsonykor ez az imádság meg
hallgatást nyert. A Magasságos lehajolt, a távoli Ür hozzánk 
jött. És velünk van minden napon a világ végezetéig. Minden 
erejével, világosságával és békességével. Eddig csak az ördög 
és halál volt velünk. Most már velünk az élet Fejedelme. S ha 
Ő velünk, kicsoda ellenünk? Róm. 8, 31.

Ekkora esemény nem történt a teremtés óta s ennél 
nagyobb esemény nem történhetik Krisztus második vissza- 
jöveteléig!

A két ádvent között ez elég nekünk: Van szabadulás, mert 
velünk az Ür, aki Szabadító! Ámen.

Délutánra. — Es. 9, 6—7.

Mit kaptunk karácsonykor ?
(Vázlat.)

A textus kulcsszava: adatik. Karácsonykor nékünk „adatott". 
Ez a szó kettőt tételez fel: gazdagságot az egyik oldalon, 
szükséget a másikon. Nékünk azért adatik, mert Isten gazdag, 
mi pedig szükségben vagyunk. S ez mindig így van. Mindig 
Istentől adatik és senki mástól, mert embernek nincs gazdag
sága, csak szüksége. Istentől mindig adatik és mindig adatik, 
mert mi mindig csak kapunk Tőle és sohasem adhatunk Néki.

Nagy a mi szükségünk! önmagunktól és önmagunkban 
voltaképen semmink sincs. Csak olyasmink van, ami kifolyik az 
ujjaink között.

Jó, hogy az Isten, gazdag Isten! Tud és akar adni. Leg
nagyobb ajándékát karácsonykor adta.

Mit?
Gyermek adatik nékünk. Tehát nem valami, hanem valaki: 

személy. Nem olyan a szükségünk, hogy pénz vagy más efféle 
segíthetne rajtunk. Személy kell nekünk, akinek könyörülő 
szíve van, és hatalmas keze van, mellyel megrekedtségünk 
kátyújából kiemelhet! Istennek úgy tetszett, hogy mindezt egy 
gyermekben adja meg. Hogy mindenkié lehessen.

Ebben a gyermekben mégis urat kaptunk „ . . .  az uralom 
az Ő vállán lészen . . .“ Ez az uralom nemcsak látszat, hanem 
valóságos, bár sokszor rejtett: ez az uralom mindenek felett 
való, mert uraknak Ura és királyoknak Királya;, ez az uralom 
örök, mert „uralma növekedésének nem lesz vége". A bethle- 
hemi jászolbölcső gyermeke a világ Ura. És az én Uram. Én is 
jogara alá tartozom, engem is kormányozni és kizárólagos
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joggal bírni akar. Szolgálom-e? Hódolok-e neki? Ott vagyok-e, 
ahol „minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Ür, az Atya 
Isten dicsőségére"?

Az a gyermek azért Ür, mert maga Isten. A karácsonyi 
gyermekben Isten önmagát adja. Aki a gyermeket elfogadja, az 
Istent fogadja be. S benne mindent megkapott: tanácsot, erőt, 
békességet, igazságot, örök életet.

Minő csodálatos bőségszaru!
Hogyan lehetséges mindez?
„A seregek Urának buzgó szerelme mívelendi ezt!“

Szabó József
győri lelkész.

Karácsony II. napja.
Délelőttre. — János 1, 1—14.

1 Szövegmagyarázat.
Ez az ige a Szentírásnak egyik legtömörebb szakasza. Számtalan 

exegétikai probléma forrása. Mélyreható teológiai viták kiindulópontja. 
Ebben az igében együtt van az egész jánosi terminológia. Gyakorlati mun
kánkban mindenekelőtt azt igyekezzünk tolmácsolni, ami János szívén 
volt. Ö az örömhírt akarta hirdetni. Nem azon töri itt a fejét, hogyan 
történt, vagy milyen volt. Ez a pár vers nem teológiai tanulmány, hanem 
bizonyságtétel. Így kell ezt értékelni nekünk is.

Nekünk csak azért kell a fogalmak tartalmát is tisztázni, mert tör
téneti távolságunk tényleg megnehezíti a számunkra, hogy a szavakat úgy 
értsük, ahogyan az akkori olvasó minden gondolkozás nélkül megértette. 
Csak arra vigyázzunk, hogy a fogalmak tisztázásánál ne filozófussá tegyük 
az apostolt, hanem meghagyjuk a vezérapostollá lett galileai halász 
gondolatvilágában.

Logos annak a számára, akinek műveltsége az Ószövetség emlőin 
táplálkozott, csak Isten teremtő Igéje lehet, amire a teremtéstörténettel 
azonos bevezetés is rámutat. János a Krisztusban ezt a hatalmas cse
lekvő Igét látta meg. Zóé a psüché mellett mindig az örök, igaz életet 
jelenti, ami nemcsak mind sok földi élet látszat, mert állandó kapcsolat
ban maradt minden élet forrásával, Istennel. Phós és skotia tisztán példá
zat. Belső tartalmát az álédeia szó adja vissza, ami nem általános igazság, 
hanem mindig a szemmel látható, konkrét, érezhető, átélt igazság. Ezt 
látta János Krisztus mellett, azért nevezi őt világosságnak, a nélküle való 
állapotot pedig sötétségnek. Ez az alédeia tehát azt jelenti, hogy Isten 
hűségéről nemcsak a próféták szóltak, hanem hogy ez valósággá lett. 
Ugyanígy a Charis sem elvi állásfoglalás, hanem a tényleg gyakorolt ke
gyelem: Isten tényleg szereti az ő gyermekeit, tényleg kiragadta őket a 
világból és tényleg közéjük jött, hogy a legnagyobb áldozatot hozza értük.

Jézus Krisztusban ige, világosság, élet, maga Isten lett testté. Az 
egész ige csak erről tesz bizonyságot. Azért lett karácsonyi ige. János 
e mellett azonban megdöbbentő józansággal látja a meglátogatott világ
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valódi állásfoglalását, amely határozott, ámbár sokszor leplezett vissza
utasítás. Ez a tény az ige másik nagy mondanivalója.

Igehirdetésünk tehát két dologról fog szólni:
1. Krisztus valósággal hétköznapi életünkbe jött;
2. Az a fogadás, amit mi neki rendezünk, nem befogadás, hanem 

kiszorítás.
Ebbe bele kell dolgozni az ige minden egyes vonását.

2. Igehirdetés.

J öve.
Ünnepel, örvend az egész világ. Tudja-e az emberiség, 

miért csendül fel ma örömének az ajkán? Nemcsak a fenyők 
és az ajándékok ünnepe a karácsony a legtöbb ember szemé
ben? Van-e ebben az ünnepben olyasmi is, ami nemcsak meg
ható történeti visszaemlékezés, hanem ma is élő valóság? Ne 
azt kérdezzük, mi volt karácsony üzenete 2000 esztendővel ez
előtt, hanem azt, mit üzen ez az ünnep nekünk és ma?

Erre a kérdésre mai igénkből egy szó cseng fülünkbe: 
Jöve. Valakinek az eljöveteléről szól karácsony üzenete. Vala
kiről szól, aki nem mint múló árnyék áthalad a földön, hogy 
azután csak kegyelettel megőrzött emlék maradjon róla, hanem 
aki az örökkévalóságból, Isten kebeléről jön, hogy örökkévaló 
uralmat állítson fel itt a földön, az Atya keblére szorítsa az 
elveszett emberiséget: Jézus Krisztus Isten Fia. Azért szól ez az 
örömhír nekünk is. Jézus Krisztus nemcsak a bethlehemi pász
torokhoz és a galileai halászokhoz jött, hanem eljön mihozzánk 
is. Nem úgy jön mint halott kép, amely szívedet megrettegteti, 
amely vádol és elítél téged és némaságában mégsem mondja 
neked, mitévő legyél. Nem öldöklő háború és pusztító természet
katasztrófa leplébe rejtőzik, melyből kiérzed az Isten sújtó kezét 
és mégsem tudsz hozzászólni, mert az ő szavát sem hallod. 
Krisztus mint ige jön, mint élő test, aki megérint téged is testi 
földi valóságodban, aki hozzád szól, hogy félre nem értheted. 
Krisztus nem rejtélyes varázsszó a vallástörténet soraiban, amit 
ezer ember ezerféleképpen magyarázhat, hanem világos beszéd, 
ami előtt nem dughatjuk be füleinket. Krisztus nem úgy jön, 
mint félénk, eltévedt fénysugár, melyet a körülötte elterpesz
kedő sötétség falánk karjai megfojtanak, hanem mint áradó 
világosság, amely ott, ahol elterjed, véget vet minden sötétség
nek. Krisztus nem úgy jön, mint vendégszeretetünkben bízó, 
elfáradt vándor, aki egy éjjel megszáll nálunk és azután tovább 
megy. Nem mint koldus jön, akit jószívű alamizsnával kielégít
hetünk. Hanem mint úr jön, aki hazatér. Az övéi közé jöve. 
Mint király jön erre a világra, aki hódolatot követel. Nem ven
dég, hanem gazda ő a mi szívünkben, aki számon kéri tőlünk 
a mi sáfárságunkat. Még több: Mint édesatya jön az ő gyer
mekeihez, mint testvér lép be testvérei közé, aki joggal azt 
várja, hogy örvendező szeretettel fogadják őt.
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Sőt még azt sem mondhatjuk, hogy nem tudtunk az ő eljö
veteléről. Hiszen előre küldte a hírnököt. Azért van Keresztelő 
Jánosnak helye a karácsonyi örömhírben. Keresztelő János le
tépi a leplet a mi hazug rózsaszínű karácsonyünneplésünkről, 
amely az egész világot ölelkező testvérek tisztalelkü seregének 
tünteti fel és kegyetlenül rámutat életünk valóságára: Itt bűn 
van, itt sötétség van, itt kárhozat van és ítélet. Az a világ, amely 
a nagy hírnök szava hallatára önismeretre ébredt, tudja, hogy 
sajátmagának nem szerezhet karácsonyi örömöt és békességet. 
Tudja, hogy egyetlen megmentése, egyetlen vágya csak a 
Krisztus lehet.

Mégis bekövetkezik az a szomorú tény, amely minden ka
rácsonyra sötét árnyékot vet: És az övéi nem fogadták be őt. 
Ujjong ugyan az egész világ, amíg karácsonyban csak a kétezer 
évvel ezelőtt megszületett bethlehemi csodagyermek ünnepét 
látja, amíg a csendes éj csodája tapintatosan visszahúzódik a 
régmúlt porladozó emlékei közé. De jaj, ha ez a karácsony 
a mi világunkban is világolni akar mindent napvilágra hozó 
mennyei fényével, ma is megszólaltatja holtnak vélt üzenetét. 
Szívesen üdvözöljük a Krisztust, amíg csak az ünnepi evangé
liumokban találkozunk vele, de jaj, ha a mai kor és a mi éle
tünk hétköznapjai felett jelenik meg és nemcsak az ünnepek 
felemelkedett óráiban, hanem a szürke mindennapiságban is 
szívünk ura és királya akar lenni! (Illusztráció: Uhde Frigyes 
Krisztusképei.)

Krisztus jőve. Mered-e azt állítani, hogy hozzád nem jött? 
Ha pedig hozzád is jött, hogyan fogadtad? Egyáltalán befogad- 
tad-e? Kérdezd meg hétköznapjaidat, hogy ott van-e a Krisztus? 
Végig kíséri a te nappalodat az imádság láthatatlan ezüstfonala. 
Krisztust szolgálja-e a te munkád, az ő szeretete lendíti-e a te 
karodat, hogy minden cselekedeted őt dicsőítő bizonyságtétellé 
legyen? Azt mondod, nem látod őt a te életedben? Hát nem 
tapasztaltad meg az ő megsegítő kegyelmét bajaidban? Nem 
látod őt mindennap százszor, amikor kérő kezét feléd nyújtja, 
testvéred nyomorúságában, amikor vigasztaló szavad után eped, 
nem látod őt beteg felebarátod vergődései közül, avagy agg 
atyádfia magárahagyatottságából? Hiszen ő könyörög hozzád 
az éhező gyermek szeméből és az ő mezítelen lábától ered a 
nyom, amely feléd közeledik hóviharos időben. Ahogyan ő volt 
az is, aki a te könnyeidet törölte nyitott sír mellett és atyád 
és anyád volt neked az árvaság idején.

Krisztus jőve. Óh, ne csak a jászolban és ne csak a kará
csonyfa gyertyái között keresd őt, hanem a te hétköznapjaid 
szürke változatlanságában is. Hiszen azért jött, hogy ne kelljen 
utána menned ragyogó ünnepek fénye alá, hanem hogy mel
letted legyen minden lépésednél.

Vagy talán a te életedben is teljesednie kell-e annak az 
igének: És az övéi nem fogadák be őt? Talán te is elmenekülsz
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előle abban a tévhitben, hogy csak úgy vagy szabad úr a te 
életedben, nem látván, hogy így megfosztod magadat egyetlen 
reményedtől és elvetemedett magárahagyottságodban elpusz
tulsz úttalan sötétségben? Óh jöjj, tárd ki előtte a te szívedet 
és fogadd be őt igaz gyermeki hittel! Higyj abban, hogy a 
bethlehemi csendes éjben nemcsak emberi lángész szikrája pat
tant fel egy újszülött kisded ártatlan szemében, hanem hogy 
Szűz Mária karjában az Isten Fia gyöngéd teste nyugszik az 
egész világ megmentésére. Higyj abban, hogy ez a karácsonyi 
csodagyermek a Golgotán és a feltámadás reggelén keresztül 
ma is él, él és uralkodik a te életedben, mint hajdan, ma is eljön 
az övéi közé. Ha ezt hiszed, akkor te is Isten gyermeke leszel, 
akinek arcán földöntúli boldogság világol, akinek szeme nem
csak ma, hanem mindenkor ragyog, mint a gyermek szeme 
igaz karácsonyi örömtől, mért szívedben tapasztaltad Isten hű
séges, megmentő kegyelmét. Ámen.

3. Prédíkációvázlat.
I. Krisztus — Isten Fia.
1. Ige.
2. Élet.
3. Világosság.
II. Krisztus és a világ.
1. Keresztelő János bizonyságot tesz róla.
2. Az övéi nem fogadták be, nem ismerték meg.
3. Néhányan befogadták.
III. Krisztus és a tanítványok:
1. Isten gyermekeivé teszi,
2. megláttatja velük az ő dicsőségét.
3. Kegyelem és igazság alapján újraépíti életüket.
IV. Krisztus és Te.

Délutánra. — Mikeás 5, 1—3.

1. Szövegmagyarázat.
Mikeás ítéletet hirdetett. De tudja, hogy Isten ítélete nem észnélküli 

pusztítás, hanem hívó szó. Isten népe mégis az ő népe marad, amit a végén 
megment. Dávid családjából (erre mutat Bethlehem) új királyt ad neki. 
Ennek származása öröktől fogva van, tehát nem emberi birodalom meg
újhodásáról van szó, hanem eschatologiáról, Isten országáról. Itt látszik 
meg, hogy a próféták Messiása is több volt földi királynál. Erre utalnak 
a következő versek is. Születése jelzi az ítéletre való odaadatás idejének 
végét. Isten nevében uralkodik az egész föld felett.

Ez az ige mutatja, mit jelent karácsony a világ számára. Ez a világ 
még ítélet alatt áll. De karácsony előreveti a jövő árnyékát, amikor Krisz
tus uralma felváltja az ítéletet.
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2. Igehirdetés.
Az örök Király.

Mi mondanivalója lehet karácsonynak még a mai világban? 
Üdvözítőről ujjong ez az ünnep. A mai embernek nem kell az 
üdvözítő. Vagy talán nem azért forrong és vajúdik ez a világ, 
hogy a saját megváltását összekovácsolja?

Ezzel szemben mai igénk azt hirdeti, hogy ez a világ ítélet
nek odaadott világ. Ezzel nem akarja azokat az érdemeket le
kicsinyelni, amelyeket az úgynevezett fiatal nemzetek szereztek 
és még szerezni fognak a megvénhedt Európa gyökeres meg
újhodásáért vagy saját szociális életük tökéletesítéséért. Csak 
csodálattal tekinthetünk azokra, akik talán évszázadokra új ala
pokra fektetik le a világtörténelmet. Mégis igazat kell adnunk 
igénknek. Ez a világ minden nemes törekvésével, minden nagy
szerű reformjával, minden kiépülő békeblokkjával ítélet alatt áll. 
Lehet, sőt valószínű, hogy az eljövendő világban kevesebb lesz 
az önző kapzsiság és a gyáva nyárspolgári jellemtelenség és 
több lesz a szociális felelősségérzet és a bátran színvalló áldozat- 
készség. De nem lesz kevesebb emberi erőfeszítés által az isten
tagadás, a kegyelmet megvető gőg és a végzetes farizeusi ön
elégedettség. Minden kornak megvannak a maga bűnei, az 
egyiknek rikítóbb és szemérmetlenebb, a másiknak finomabb 
és ravaszabb a bűnözése. Vannak korok, amikor a bűn sáros 
bocskora tapossa a közéletet és vannak korok, ahol visszavonul 
a magánéletbe és ezermesterhez illő ügyességgel elkendőzi a 
maga ittlétét. Ezért áll a világ most is ítélet alatt, ezért kell 
minden nagy áldásos emberi újjáépítésnek egyszer belülről meg
rothadnia és magában összeomlania.

Mai igénk azonban azt is hirdeti: Nem lesz örökké így. 
Lesz majd idő, amikor nem emberi reformok által, hanem Isten 
erejével örök időkre megújul ez a világ. Ennek az új kornak 
hírnöke karácsony. Ma született az örök isteni király. Még 
rejtve, de már itt van az ő országa. Neve már felmagasztaltatik 
a földnek határáig. Hatalmas mozgalmának minden városban, 
minden faluban van már kis csapata. És ezek a csapatok, ezek 
a gyülekezetek mind az ő dicsőségét hirdetik, mind őrá építik 
fel egész életüket, mind várják, hogy a nagy király nyíltan is 
átvegye az uralmat.

Minden királyság népe örömujjongással ünnepli a király 
születésnapját. Minél jobban szereti a király a népét és a nép 
királyát, minél több áldás fakadt királyi munkájából, annál na
gyobb az ujjongás. Hogyne ujjongjon ma a keresztyén egyház 
szíve legmélyéből, amikor a bethlehemi akol csendességében 
megszületett az örökkévaló király, akinek minden földi szere- 
tetet felülmúló szeretete életét is odaadta értünk, akinek uralma 
lélekmentő áldások kiapadhatatlan forrása, aki nemcsak évszáza
dokra, nemcsak egyes népeknek, hanem minden időkre az egész 
világon építgeti múlhatatlan országát. Spiegel-Schmidt Frigyes

ehker. missz. m. lelkész, Győr.
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Az év utolsó vasárnapja.
Délelőttre. — Lukács 2, 25—32.

1. Szövegmagyarázat.
A szakasz főszereplője: Simeon. Kivéve az utolsó két verset, vala

mennyiben ő az alany. Jézus maga és a vele kapcsolatos cselekedet pedig 
alkalom az evangélistának arra, hogy megmutassa: Isten ígéretei betelje
sednek. Az ígérettel szemben emberi oldalon a hit áll, amire a Szentlélek 
juttatja el az embert. Simeonon világosan látszik ez. „A Szentlélek volt 
rajta" (Masznyik: lakozott benne); „kijelentetett néki a Szentlélek által" 
(Raffay: A Szentlélek azt a kijelentést tette); „A Lélek indítására" ment 
fel a templomba. (A Lélek, pneuma, ez esetben az Istennel közösségben 
élő ember lelke, ezért nem pszühé, és ezért fordítja, noha a hagios hiány
zik belőle minden új fordítás: Szentiéleknek e helyen is. Valóban így 
van jól, Simeonnak nem az ösztöne súgta meg, hogy most teljesedik be 
az ígéret, hanem ez is kijelentés lehetett.) Az ígéret az volt, hogy Simeon 
meglátja „Izrael vigasztaltatását". Izraelt itt nem a népi, hanem a lelki, 
vallási értelemben kell venni: az Istent keresők sokasága. Arról, hogy mi 
lesz Izrael vigasztaltatása elsősorban a két főperikópa, (Óév, és óep) ad 
felvilágosítást. Gál. 4:1—7-ben, (epistola) az áll, hogy Isten az idők tel
jességében kibocsátotta fiát, hogy 1. a törvény alatt levőket megváltsa,
2. hogy elnyerjük a fiúságot. Luk. 2:33—40. (óév.) pedig azt mondja, hogy
3. jel legyen sokakra nézve, elbukás, felkelés és ellentmondás céljából. 
Ebben a szakaszban pedig az áll még, hogy „világosság" lesz a pogányok 
számára, és dicsőség az előbbi értelemben vett „Izraelnek".

2. Igehirdetés.

 Beteljesült Ígéret.
Istent kereső embert példázza. Amit az Ige rajta 

mutdtWHRriekünk mutatja meg, hogy a mi életünket tegye 
m ássá.l^Pm m  is vonatkoztathatunk mindent vonásról-vonásra 
magunkra, mert Isten minden egyes ember életét másképp ren
dezi, szabad utat hagyva a választásra ítélet és élet között; alap
vonásaiban mégis csak egyezik Simeon és a keresztyén ember.

1. A keresztyén ember: várakozó ember. Isten ugyanis min
den embernek ad egy Ígéretet. Ez az ígéret ugyan nem szemé
lyesen szólal meg, de mégis minden egyes emberre külön-külön 
vonatkozik. Az általános ígéret a megváltás ígérete. És keresz
tyének azok, akik ezt az ígéretet személyesen is magukra vo
natkoztatták, és így várják, ezért várják a megváltást, mint az 
ígéret betöltését. Simeon mint hívő ember, bizonyára előbb az 
igazi, szellemi Izrael számára szóló ígéretet kapta csak együtt a 
többivel, de később mint hű várakozó kapta megerősítésképpen 
a pontos kiegészítést: még életében megéri azt.

2. Isten ígérete nem e földi élet boldogságára vonatkozik, 
hanem éppen e földi élettől való megváltásra. Jézus nem azért 
jö tt el erre a világra, hogy az emberek földi gondjait csők-
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kentse és nekik kényelmes és kellemes életet biztosítson. Jézus 
nem valami pótlék, ami még hiányoznék ahhoz, hogy semmi se 
hiányozzék. Amikor Jézus jön, és átveszi az őt váró ember fe
letti uralmat, akkor mindennek, ami régen volt, vége kell hogy 
legyen. El kell tűnnie a földi célok elsőbbségének, és az kell, 
hogy az ember vezérlő gondolata az legyen, amit a Hegyi
beszéd mond: keressétek először Isten országát. . .  Boldoggá, 
mássá, többé lesz az emberélet, de nem a régi értelemben. Azért 
lesz mássá és boldoggá, mert eltűnik a földi élet nyomorúsága, 
elcsendesül az Isten országa keresésének lázas izgalma és mindent 
betöltő feszültsége mögött.

3. Isten azzal vált meg a földtől, hogy fiaivá tesz, és felet
tünk isteni, saját törvényét teszi érvényessé. A földi dolgok he
lyes rendbe sorakoznak. „Tudjuk, hogy a mi földi sátorházunk 
felbomlik1' (II. Kor. 5:1. Eis. ep.). Nincsen e földön maradandó 
városunk, itt csak „hitben járunk, nem látásban". Simeon azon 
idő alatt, míg várakozik, nincsen a földi lét törvényei alatt. 
Nem árt neki az idő sem, egészen elveszti a jelentőségét Nem 
addig él, amíg megöregszik és elkopnak benne mint öreg gép
ben az alkatrészek, hanem addig, amíg beteljesednek rajta az 
ígéret szavai, és meglátja „Izrael vigasztalanságát". Isten tör
vénye: mindenkinek választás elé kell állania! ez uralkodik csak 
felette! Mint ahogy ez uralkodik minden keresztyén felett is.

4. Isten törvényének szempontjából, a földi életnek az a je
lentősége, hogy benne mindenki szembe kerül egyszer Isten ígé
retével. Isten szempontjából tehát öreg az lesz, aki sokat jár 
Isten útján, mert fiatalon döntött, és fiatal az, aki csak kevéssel 
halála előtt tért oda. így lehetnek „halvaszületettek" is, akik bár 
80 évet éltek, mégsem éltek, mert életükben sohasem jártak 
Istennel. Simeon valóban öreg ember lehetett, mert már régen 
döntött Isten mellett, és várta az ígéret beteljesed^Éfc

5. Az ígéret beteljesedésére való várakozásb^^^mn segít 
és gyámoiít a Szentlélek által. Erre a segítségre^j^H^^iksé- 
günk is van. Nem könnyű dolog e földtől való m e^P tatás állí
tása mellett kitartani. Nem könnyű „üldöztetést szenvedni" Isten 
országáért, Krisztus nevéért. Nem könnyű levetkőzni az irigy
séget, és az önzést, ps a kívánságot, hogy legalább más ne le
gyen, csak én, hogy tetszeleghessek magamnak. A Szentlélek 
segítsége kell csakugyan ehhez. De Isten meg is adja ezt a 
segítséget. Simeon a legjobb példája. Mennyire vele van, meny
nyire vezeti minden lépését és gondoskodik róla Isten a Lélek 
által. A templomba is felvezeti, a helyet is megmutatja, a Mes
siásig is elvezeti őt.

6. Mert Jézussal csak ott lehet találkozni, ahol a Lélek van. 
Simeon nem akármilyen kisgyermeket vett a karjába, hanem 
azt a lehetséges egyetlen egyet, akit kellett. A Szentlélek nélkül 
tévedhetett volna, mint ahogy tévedésbe esik, és csak távolodik 
Istentől az, aki nem ott keresi őt, ahol Isten meg akarja magát 
mutatni. Simeont nem ok nélkül vezette fel a Lélek a templomba. 
Isten azt akarta vele megértetni, hogy ha más is talán a meg-
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jelenése, mint ahogy azt az emberek elképzelték, de nem szabad 
kedvtelés játéka mégsem az ember. Isten a saját akaratából 
ugyan, de megtartja mindig azt, amit igér. Nem idegen népnek, 
hanem az ígéretet nyertnek, nem a régi kinyilatkoztatás meg
semmisítőjéül, hanem annak megújítójául küldötte azt. Azért 
küldte a régi helyére, a kőtáblák hagyományos őrző helyére, 
a templomba az újat, Jézust, aki „nem eltörölni, hanem betöl
teni" jött a törvényt.

7. Isten megtartja ígéretét. Aki tud várni erre az ígéretre, 
meg nem csalatkozik. A karácsonyban feloldódott ádventi vára
kozás, Simeon beteljesedett reménysége, mind ezt mutatja és 
bizonyítja nekünk. Érdemes várakozni. Nem múló javakat re
mélünk, hanem örök kincset, nem ember biztat bennünket, ha
nem Isten. És ha egyszer megtartotta a világ számára szóló 
legnagyobb ígéretét, és elküldötte a Messiást, hogy ne tartaná 
meg azt is, amit a mi kicsiny emberéletünk egyéni sorsa számára 
ígért? Hogy ne mutatná meg nekünk is az Üdvözítőt és az üd
vösséget?

3. Az élet védelme.

Délutánra. — II. Mózes 20, 13. V. pár.
Az ötödik parancsolat az élet kérdését veti fel. Ezzel kapcsolatban 

azonban a kérdések olyan tömege merül fel, hogy azokat bajos egy ige
hirdetés keretébe szorítani. Ezért eleve el kell vetni, hogy legalább vala
mennyire egységes képet kaphassunk a következőkről. 1. Öngyilkosság. 
Ez tulajdonképpen az első parancsolathoz tartozik. Isten az élet adója, 
az ő hatalma alá tartozik az. Aki a saját életét ki akarja vonni az Ö 
uralma alól, az saját magának lesz ura és istene. Az idegen istenekről 
pedig az első parancsolat szól. 2. A háború. El vehet-é az ember életet 
azért, hogy egy másikat, a saját életét és a rája bízottakét védje? Egé
szen más a^ndolatmenetbe tartozik ez is. 3. A halálos ítélet. Tulajdon- 
képjjen^^'ÍPc parancsolatba (legalább is Luther magyarázata szerint), a 
felsőbbig kérdésének tárgyalásához illik. Az ötödik parancsolathoz 
csak úgy jöhetne, ha kérdésünk az, ami a háborúnál. A társadalomnak, 
vagy tagjainak életét fenyegetőt eltávolíthatjuk-é azáltal, hogy életét 
vesszük.

1. Az élet Isten adománya, és ezért az ő  védelme alatt áll. 
A halál nem Isten adománya, hanem a bűnnek zsoldja. Nem 
áldás, hanem átok. Isten az életet akarta, azért teremtett embert. 
De nem akarta a halált, az nem tartozott az ő  teremtési rend
jéhez. Mivel a halál a bűnnel van összeköttetésben, azért Isten 
törvényt hozott ellene és egyúttal az élet védelmére. Ez az 
ötödik parancsolatban foglaltatik. Aki a halállal szövetkezik, 
bűnt követ el, még akkor is, ha nem magát az egész életet 
támadja meg egyszerre, hanem annak csak egy területét.

2. Az élettel Istennek az volt a célja, hogy tartatna alatt az 
ember keresse és megtalálja őt. Az ember életéhez tartozik tehát 
mindaz, amire szükségünk van, hogy feladatainkat elvégezzük 
■és Isten akaratát cselekedjük. Ezek nagy általánosságban: testi
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épség, hogy megkeressük mindennapi kenyerünket, egészség, 
állás, szellemi frissesség, nyugodt idegek, lelki békesség, meg
elégedettség. Isten mindezeket, vagy legalább is belőlük azokat, 
amik életük fenntartásához és leéléséhez szükségesek, megadta 
és megadja.

3. Az ötödik parancsolat áthágása tehát valójában nem más, 
mint akadályozása, lehetetlenné tétele annak, hogy kapott ren
deltetésünknek eleget tegyünk, feladatainkat elvégezzük. Ide 
tartoznak azért, mint „gyilkossági kísérletek" a következők: 
ha valaki embertársának 1. testi épségét sérti meg, 2. idegeit 
tönkretenni törekszik, rágalmazással, álhirek keltésével, 3. lelki 
nyugalma, békessége, hite ellen tör, 4. állására törekszik, őt 
onnan kitúrni akarja, 5. életlehetőségét el akarja venni tőle. 
(Ez utolsóhoz tartozik pl. az árdrágítás, áruhalmozás, stb. is.) 
A hegyi beszédben a haragtartást ezért sorolja ide Jézus.

4. Amennyire tiltja ezeket, annyira követeli is egyúttal a 
parancsolat, hogy embertársaink életét segítsük. Segítenünk kell 
nekik abban, hogy testi életük ne szenvedjen olyan szükséget, 
amelyik káros befolyással lehet a lelki életre. Ne pusztuljon el 
előbb, mint hogy egyszer találkozott Megváltójával és meg
ismerte Isten kegyelmét. Álljunk mellette, hogy ha gyenge a 
hite, nincsen kitartása, ne lépjen a halál útjára, hanem meg
maradjon az élet útján. Vigyázzunk nyugalmára, békességére, 
védjük életét és az életéhez szükséges dolgokat minden veszély
ben. Isten az által, hogy megparancsolja nekünk a felebarát 
életének védését, egyúttal kötelességünkké teszi azt is, hogy 
gondot viseljünk róla.

5. Az egyház, mint a hívek közössége is így értette meg 
ezt a parancsolatot. Megértette, hogy Isten meg akarja tartani 
az életet. Ezért alapított • szeretetintézményeket, árvaházakat, 
lelenc-otthonokat, nyomorékok, vakok, gyengeelméjüek szá
mára intézeteket. Ezekben igyekszik minden olyan jflBÉift vagy 
gyermeket, aki különben elpusztult volna, felnevelnre^P^zetni. 
Az egyház így élő példája annak, hogy mint kell Istenitek ezt 
a parancsát magyarázni. Példájából az látszik, amit meg kell 
értenie mindenkinek: Isten az élet adója, az ember célja pedig: 
az életben eljutni Istenhez.

Kemény Péter
vallástanító lelkész, 

Budapest.

Ami a hívőt eltölti. . .
Az esztendő utolsó napjára.

Alapige: Zsolt. 143, 5—8. v.
Az örökkévalóság óramutatója ismét előbbre billent. Egy 

esztendő elmúlását jelzi. És mi úgy érezzük, mintha a lelkünkre 
ütött volna, hogy eszünkbe juttassa a földi élet örök törvényét: 
„minden e földön csak elmúlandó11.
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Őszi hangulat ül a lelkűnkön. Itt egy lepergő falevél, amott 
egy lankadó és hervadó virág. Most egy hajszálunk lesz fehé
rebbé, majd egy ránc szélesedik és mélyül el az arcunkon. 
Lépten-nyomon elmarad tőlünk egy-egy öröm, napról-napra 
ritkábbak lesznek az álmok, halványabbak a remények.

Mégis csodálatos, hogy ebben a méla őszi hangulatban nin
csen semmi fájó. A természet ösztönösen vágyik nyugalomra és 
az önmagával komolyan foglalkozó hívő lélek is nem fájdal
mas érzéssel, hanem bölcsességet növelő megnyugvással búcsú
zik a repülő időtől. Tudja, hogy csak az idő halad, csak az esz
tendők változnak, a hívő léleknek azonban élete, hivatása, ren
deltetése mindig ugyanaz. Mert az Isten csak a testet teremtette 
múlandóságra, a lelket ellenben az örökkévalóságból szakította 
ki és az örökkévalóságba várja s veszi vissza. A test embere 
kesereghet az elmúláson, de a lélek embere csak bölcsességet 
meríthet belőle. Ezért az elmúló esztendő utolsó estéjén az 
foglalkoztasson bennünket, ami a hívő lelkét eltölti. A hitetlen 
ember lelkét és gondolatait úgy sem tudnánk megfesteni ebben 
az órában. De nem is szükséges, mert akik ma itt e szent házban 
megjelentünk, nem lehetünk hitetlenek. Nézzünk hát bele a lel
kűnkbe.

Az első, ami a hivő lelkét az esztendő utolsó estjén eltölti, 
az emlékezés. „Megemlékezem a régi időkről.“

Az emlékezés az emberi lélek kirándulása, vagy ha tetszik, 
tanulmányútja, amelyről mindig megerősödve és meggazda
godva tér haza. Az esztendő utolsó estéjén, mint egy kifeszített 
vásznon, gyorsan pereg az emlékezés képsorozata. Itt egy ked
ves, amott egy fájdalmas esemény. Itt az öröm kész mosoly
gásra, amott a gyász és a keserűség emléke homályosítja el 
szemünket. Itt diadal, amott vereség. Itt verőfényes ragyogás, 
amott^ sötét árnyék. És elgondolom, hogy mindez az Ür dolga 
volt fnivelünk. Az öröm az Ő jóságának kedves ajándéka volt. 
A bánat az Ő szeretetének óvó figyelmeztetése. Azé a szereteté, 
amely a lelkünket félti, hogy amit átélünk, az mind Isten akara
tából történik velünk. Nemcsak a jó, hanem a rossz is. A jót 
ajándékul adja, a rosszat tanítómesterül engedi ránk. Nem mint 
büntetést, vagy megtorlást, hanem mint figyelmeztető jelt, amely 
megállásra int és magunkba szállásra készt. „Kezeid munkáiról 
elmélkedem'' és látom, hogy mindennel javamat akartad. A 
könnyhullatással is javítani akartál.

Mint mikor a gyermek fájó figyelmeztetést kap az apjától. 
Az is sokszor kesereg, pedig ha tudná, hogy mitől akarja őt 
megóvni az atya fenyítése, megcsókolná azt a kezet, amely neki 
fájdalmat okozott. És ha e föld örökké csak élvezetet kereső 
és így örökké elégedetlenkedő embere tudná, hogy a próbák, 
szenvedések és keserűségek engedélyezésével milyen' féltő szere
tet óvó palástját borítja rá az Isten, bizony mondom, naponként 
áldaná az ő szent nevét, azokért a felpanaszolt bajokért, ame
lyeket zúgolódva sirat.



50

Az embernek azonban az a gyarlósága, hogy az örömet 
mindég hajlandó önmagának tulajdonítani, a bánatot és a kese
rűséget, a szenvedéseket és a megpróbáltatásokat ellenben min
dig az Isten számlájára írja. Pedig ha egy kissé jobban figyelné 
életét, hamarosan rájönne, hogy a baj, amelyet megsirat, a leg
többször valami botlásának, vétkének, vagy tévedésének termé
szetes következménye.

Az Isten jósága az esztendő utolsó estéjét is alkalmul adja 
az elmélkedésre. Elmélkedjünk csak a búcsúzó esztendő ravatala 
mellett az Isten kezeinek áldott munkáiról és emlékezzünk csak 
a magunk botlásairól, bizony mondom, minél komolyabb és 
őszintébb lesz az elmélkedésünk és az emlékezésünk, annál buz
góbban tör fel lelkűnkből a hálaadás szava az Isten jóságáért 
és szeretetéért.

De felbuzog a könyörgés szava is: „Feléd terjesztem kezei
met, Uram!" Mert minden, amin az esztendő utolsó estéjén emlé
kező lelkem megpihen, az Isten imádására és a hozzá való 
könyörgésre kötelez engemet. „Lelkem, mint a szomju föld, úgy 
eped utánna!" Mert látom és az elmúlt esztendőben sokszor 
tapasztaltam, hogy magamra milyen erőtelen és esendő vagyok. 
Mint a tékozló fiú, csak pazarolni tudok. Gazdag voltam és 
szegényebb lettem; erős voltam és meggyengültem; mikor az év 
elején elindultam, ragyogó volt bennem minden remény és min
den gondolat, mint az ég csillagai és íme most olyan vagyok, 
mint a futó felhő, szomorú és sötét, melynek csak árnyéka van. 
És most az esztendő utolsó estéjén bevallom, hogy Te vagy az 
Erő, a Segedelem, a Bölcsesség, a Békesség, a Reménység és 
a Bizalom és Te vagy az Öröm. Azért „siess Uram, hallgass meg 
engem", mert mindennap, amelyet nélküled töltök el, csak bána
tomat, csalódásomat és bűnömet szaporítja; minden esztendő, 
melyet nem Te töltesz be és nem Te igazgatsz, csak keserűséget 
hoz énreám.

„Ne rejtsd el orcádat éntőlem, hogy ne legyek hasonló a 
sírbaszállókhoz." Mert a távozó esztendő olyan, mint a sír: min
dent magába zár és eltemet. És amit elvisz, nem látjuk meg 
többé e földi életben. Eltemeti a napok sokaságát, kifosztja 
az ifjúságot éá annak álmait, elrabolja az erőt és annak diada
lát, megtépi a szépséget és annak ragyogását, letöri a sikereket 
és annak büszke gőgjét. De eltemeti az alkalmakat is, melyek
kel szívünket örömökkel gazdagíthattuk volna. Mintha sír nyíl
nék meg előttem, úgy állok itt az év utolsó estéjén és Téged 
kérlek Uram: „ne rejtsd el orcádat éntőlem, hogy ne legyek 
hasonló a sírbaszállókhoz!"

De miért is beszélünk mi sírról és elmúlásról, mikor mire 
ismét felvirrad ez a most lehanyatló nap, új esztendőt kezdünk 
Isten kegyelméből. Lehet-e más érzés ma a hívő ember lelkében, 
mint komoly bizalom és készülés a ránk váró jövendőre? „Korán 
hallasd velem kegyelmedet Uram, mert bízom benned!" Ez a 
bizalom a hívő lélek szárnya, melyen a múlandóság fölé emel-
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k edik. E szárnyakon „felszállók hozzád magas sziklaszálam, Te 
változatlan minden változásban. Én Istenem, csak tégedet ölelve 
száll nyugalom, száll bizalom szívembe, látván idődnek örvénylő 
folyását, esztendeimnek sebes elfutását."

Óh mert a hívő lélek nem a múlandóságban, hanem az 
örökkévalóságban él. A hívő lélek tudja, hogy őt az Isten a maga 
számára teremtette. A hívő lélek tudja, hogy ha minden elhagy 
is ezen a világon, ha időnk, életünk, erőnk, ifjúságunk elfogyat
kozik is, az Isten akkor is velünk van. Ezért a hívő lélek éppen 
a múlandóság láttán nem a reménytelenségnek, nem a lemondás
nak, nem a tépelődésnek adja át magát, hanem a bizodalmas 
készülődésnek: „Uram, mutasd meg az utat, amelyen járjak, 
mert hozzád emelem lelkemet." És ha az én lelkem a magassá
gokba emelkedik, mit bánthat engem földi életem esztendeinek 
lassú elfogyása, csak az Isten mutassa nekem azt az utat, ame
lyen járjak.

Ez az út a hitnek, az engedelmességnek, az Istenfiúságnak 
az az útja, amelyen Jézus járt. Erre hívogatott, mikor a szent 
keresztségben magáévá tett: „Jer, kövess engemet." Ez az út 
az örökkévalóság útja. Ezen az úton, minden egyes esztendő 
egy-egy útjelző, amely arra figyelmeztet: íme minden múlandó 
ezen a világon, csak a hivatás és a cél nem változik soha. És ezen- 
az úton velünk együtt jár az idők és világok ura. Jár hűséggel 
és jár szeretettel, csak mi is járjunk mindig ővele.

A hivő lélek az esztendő utolsó estéjén, nem a múltat siratja 
hát, hanem örül az Isten kegyelmének, hogy kaput tár elénk 
most is a jövendő. A múlttól búcsúzzunk hát azzal a fohászko
dással: „Uram, mutasd meg nekem az utat, amelyen járjak." 
Ámen.

D. Dr. Raffay Sándor
püspök.

B ölcsőtől  a  koporsóig .

A betegágy és a lelkész.
A primitiv népeknél a pap egyszersmind orvos is. Ennek meg van 

a maga mély értelme. Olyan dolgot lát meg a primitiv ember, aminek a 
meglátására a mai ember csak nagyon nehezen tud eljutni, vagy egy
általán nem. Azt látta meg, hogy a betegségnek vallási vonatkozása is 
van. Nem abban az értelemben, hogy a betegség felkelti az emberben a 
vallás iránti érdeklődést, diszponálja a természet feletti világ felé. Nem 
közvetett, hanem közvetlen kapcsolatot lát a betegség és az Isten között. 
A betegséget úgy fogta fel, mint ami nem csak fiziológia, hanem egyszer
smind metafizika is. A mai ember számára a betegség tisztán immanens 
dolog, önmagán a maga materiális körén túl nincs kapcsolata, egyedül 
csak a természeti világba tartozik. Ezért tisztán immanensek a betegség-
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gél szemben az eszközei is. Csupán immanens eszközökkel tudja elő
segíteni a gyógyulást. Ezzel természetesen vele járt az, hogy megváltozott 
a lelkész feladata a betegekkel szemben.

A lelkész feladatának megváltozása még érthetőbbé válik az által, 
hogy a belmisszió megjelenése óta fokozott mértékben tudatára ébredtünk 
annak a szeretet parancsolta kötelességnek, amellyel tartozunk a szegé
nyeknek és nyomorékoknak. Az egyház diakonisszákat állít be s ezzel 
kifejezésre juttatja, hogy egyház és szeretet munka nem választhatók ef 
egymástól. Azonban az egyháznak a szeretetmunkával való ez az össze
kapcsolása egyszersmind kifejezésre juttatja a lelkész megváltozott fel
adatát a betegekkel szemben. Mert az, amit az emberek az egyháztól 
várnak: az egyház közvetítse az orvosi segítséget. A diakónia, amely ere
detileg elgondolhatatlan volt a lelkészi hivatal nélkül, távolodik a lelkészi 
hivataltól és közeledik az orvoséhoz. A köztudatban kezd elhomályosodni 
az a különbség, ami a 'hitből és a hitért szolgáló diakonissza és a beteg
ápoló között van. A lényeget mindkettőnél a betegápolásban látják. A szol
gálat természetének ez a változása a lelkészre is áthárul. Ha mi magunk 
nem tudunk segíteni — úgy gondoljuk —- még mindig tudunk anyagi 
támogatást nyújtani a rászorulóknak, hogy orvoshoz fordulhassanak 
segítségért.

Újabban az orvosok és lelkészek közelednek egymáshoz, de ez a 
közeledés egészen más természetű, mint ami eredetileg volt. Munka- 
közösségek jöttek létre orvosok és lelkészek között. Tény az, hogy ma 
már több megértéssel vannak az orvosok a lelkészek iránt, mint korábban. 
Ez a megértés azonban nem abból származik, mintha az orvosok hívőkké 
lettek volna, hanem abból, hogy az orvosi tudomány felismerte pszicho
lógiai tényezőknek a betegségre gyakorolt hatását, a lelkészek pedig 
készek voltak az ő feladatuk lényegét a pszichológiára tartozónak tekin
teni. A közeledés így kölcsönös félreértés alapján jött létre.

Az eddig mondottakkal függ össze az is, amit az egyházi jótékony
ságnál láthatunk. A jótékonyság eredetileg az Isten iránti hit kifejezője. 
Lassanként azonban eszközzé válik, amely azt a célt szolgálja, hogy vele 
reklámot csináljon magának az egyház, misszionáljon. Odavezetett ez, 
hogy egy időben az egyház fontosabbnak tartotta a szociális feladatokat, 
mint az igehirdetést.

Minden vonalon, ugyanazzal a szekularis jelenséggel találkozunk.
Ennek végül is az egyház katasztrófájához kell vezetni, mihelyt az 

állam számára az egyháznál sokkal gazdagabb eszközök birtokában lehe
tővé válik ezeknek a feladatoknak elvégzése, amelyekben az egyház dol
gozik.

Az egyház ahelyett, hogy visszatérne az ő eredetének és létének forrá
sához, megpróbál az állammal konkurrálni. Mindezzel nem akarhatjuk azt 
mondani, hogy az egyház ne végezze a segítő szeretet munkáját. Ennek 
végzésére az egyház Ura adott parancsot az egyháznak. De ennek semmi- 
esetre se szabad azért történni, hogy az egyház konkurráljon az állammal.

Az őskeresztyénség a betegségben metafizikai jelenséget látott, ezért 
a betegséggel szemben elsősorban metafizikai eszközökhöz folyamodott, 
vagyis a gyógyulást főleg a csodától várta. Mi elsősorban orvosi beavatko
zástól, miután a betegségben fiziológiát látunk. A betegekkel való törő-
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désnél nem annyira Isten parancsa a döntő és irányadó az egyház szá
mára, mint inkább az, hogy ezzel is embereket nyerjen meg az egyház 
a maga számára. Az őskeresztyén egyház nem ezért fordult a betegekhez, 
hanem kizárólag Isten parancsából.

Luther hitt a csodában, de többre tartotta azt a hitet, amelyik nem 
vár csodát. Nincs tehát abban semmi leértékelés, ha az őskereszty.énség 
és a mai keresztyénség között különbségről beszélünk. Kifejeződhet a hit 
úgyis, hogy nem igényli a csodát. Ami azonban nagyon valószínűtlen, mert 
mi azért mondunk le a csodáról, mert belőlünk hiányzik a csodában való 
hit, míg ellenben Luther azért nem ragaszkodott a csodához, mert hitt 
benne.

Az evangélium szellemében cselekszik az egyház akkor, amikor egy 
szegénysorsú betegen anyagiakban akar segíteni, de ne gondolja, hogy 
előbb ez szükséges és csak azután következhetik az evangélium hirdetése. 
Szabaduljon meg az egyház attól a nagyon téves felfogástól, amely szerint 
üres gyomrú embereknek, vagy szegény betegeknek csak akkor lehet hir
detni az evangéliumot, ha először anyagiakban segített rajta. Az, hogy 
a szociális kérdések megoldása mindinkább az állam kezébe kerül és az 
egyház is mind kevesebb anyagi eszközökkel rendelkezik, Isten figyelmez
tetése az egyház számára, hogy a maga lényegéhez térjen vissza.

Az ősegyház .abban a hitben élt, hogy test, lélek, Isten, szegénység, 
betegség, bűn, megváltás nem külön-külön világot jelentenek, hanem 
egybetartoznak. Ezen a ponton a primitív kultuszok, ahol a pap és orvos 
egy személy, közelebb áll az egyházhoz, mint a 19. század szekularizált 
keresztyénsége. Aki a jelenlegi és az ősegyház között fennálló ezt a különb
séget valóban meglátta, az nem fogja elfelejteni, ha a beteg a lelkipásztor 
számára elsősorban megváltásra szoruló bűnös.

A betegség nem csupán testi, hanem lelki és vallási dolog is, csak
hogy mi már nem látjuk ezeket az összefüggéseket, pedig ige és imádság 
a betegágynál ezt az összefüggést, összetartást dokumentálja. Az ige és 
az imádság a betegágynál azt is kifejezésre juttatja, hogy az embernek 
külön világokra felbontását csak az Isten beavatkozása tudja megszűntein'. 
A primitív pogányság okkult eszközökkel próbálja áthidalni a szakadékot. 
Isten igéjének hirdetése a betegágynál nem lelki gondozás céljából törté
nik. Ne úgy tekintsünk a betegre, mint az ige befogadására alkalmas 
médiumra, akit most az ige számára munkába kell venni, felhasználván 
a kedvező alkalmat, a betegséggel velejáró lelki állapotot. Ez nem keresz
tyén dolog: missziós objektumot látni a betegben. Ezzel a tudattal lép
jünk a betegágyhoz, hogy itt nyilvánvalóvá lett az, ami egyébként el van 
rejtve a szemünk előtt: test, lélek, Isten elkülönítése, szétbontása egymás
tól. A betegség tehát olyasvalami, aminek nem volna szabad lenni, ami 
az eredeti teremtés gondolatával ellenkezik, mert Isten nem akarja a 
betegséget. Isten az üdvöt akarja minden vonalon. A betegek lelki gondo
zása nem más, mint evangéliumhirdetés. Az evangélium hirdetése Isten 
nevében történő protestálás a betegség ellen, amely pedig ugyancsak Isten 
törvényén alapul. Igehirdetésünk és imádságunk Isten nevében kifejezett 
tiltakozásunk az Isten akaratából való betegség ellen.

Ezért helytelenül járunk el akkor, amikor az igével és az imádsággal 
azt akarjuk, hogy a beteg megnyugodjék sorsában. Istentől nem arra
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kaptunk megbízást, hogy stoikus filozófiát, hanem arra, hogy az evangé
liumot hirdessük. A betegség és a halál ellen való tiltakozásnak többféle 
módja van. „Nem lehet azt meggyógyítani, aki nem akar meggyógyulni." 
Ebben a mondásban az az igazság, hogy az a beteg, aki maga is erősen 
ragaszkodik az élethez, nagy segítségére van az orvosnak. Ez az élet
akarás emberi küzködés. Isten akarata, hogy harcoljunk a betegség és 
a halál ellen, amennyire az tőlünk telik. Aki megadja magát a betegség
nek és halálnak, az vét az 5. parancsolat ellen. Amikor a természeti ember 
a maga élniakarásával tiltakozik a betegség és a halál ellen, akkor akarat
lanul is Isten törvénye előtt hajlik meg. A törvényt akarja betölteni. 
Isten törvényét pedig az ember teljesen, hiánytalanul betölteni nem képes. 
Ezért a betegség és a halál ellen való tiltakozása azzal a veszéllyel jár, 
hogy végül is ellentállás nélkül megadja magát, vagy pedig prometheusi 
gőggel hajol meg. A mi tiltakozásunk alapja az Evangéliumban van és nem 
az emberben. Ez a tiltakozás abban áll, hogy Istent és az ő Fiát, mint 
a betegségek Urát hirdetjük, akinek az akarata az ember üdve, tehát 
gyógyulása, akár ebben az életben, akár a másik életben történjék is az. 
Ezzel a betegség kivétetik a természeti világ birodalmából. Ha a beteg 
magáévá teszi ezt a tiltakozást, akkor két lehetőség előtt áll: vagy fel
ébred benne Jézus Krisztus ereje által az evangéliumi akarat a gyógyu
lásra, vagy pedig II. Kor. 12. alapján győz a betegség felett. Gondoljunk 
most az utóbbira. Az a beteg, aki megelégszik az Isten kegyelmével, az 
tudja, hogy Istennek módjában áll őt testileg meggyógyítani. Ez a meg
győződés eleven valóság az ő számára, amely megóvja a stoikus maga
tartástól. Akinek elég a kegyelem, az nem gondol az elkerülhetetlenre 
A stoikus beletörődik a változhatatlanba (ez a magatartás nagyon gyakori 
a betegeknél), akinek elég a kegyelem, az belenyugszik a betegségbe, noha 
tudja, hogy a kegyelem megfordíthatja azt. Akinek elég a kegyelem, úgy 
győz, ahogyan Krisztus győzött, olyan az önmegadása, amilyen Krisztusé 
volt. Nem akarja kihasználni a kegyelem lehetőségeit, hanem elég neki az, 
hogy az Isten tetszésére van az ő fájdalma is. Ez az önmegadás egész más 
természetű, mint az, amiről a legtöbb lelkész a betegágynál prédikálni 
szokott. Asnnissen „Die Seelsorge" c. könyve alapján :

Molitórisz János
celldömölki lelkész-esperes.

K atedrán.
Ezekért a fiúkért valaki felelős!

Ügy van! Ezekért a fiúkért valaki felelős! De kérdem: Csak a vallás
tanító lelkész felelős?

I. A társadalom. — Ma az ifjúság érdeklődése és figyelme az egész 
világ képét átalakító két tényező felé irányul: az egyik a nyugati „nem
zeti szocialista", a másik az északi „bolsevista" szellemi irányzat. Csak 
egy konkrét tényre akarok reámutatni, melyet mind a két szellem gya-
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korlati megnyilvánulásaként magam tapasztaltam s ez a templomlátogatás 
kérdése, mint a hívő lélek közösség felé irányuló vágyódásának meg
nyilvánulása. Tavalyi németországi tanulmányutam a templomok kongó 
ürességét, az 1935. évi oroszországi tapasztalataim a klubokká és atheista 
múzeumokká (Izsák székesegyház) átalakított Isten-hajlékainak döbbenetes 
arcát tárták elém. S e két szellem találkozásának kereszttüzében áll ifjú
ságunk. A szellem behatolását megakadályozó, az ifjúság érdeklődését 
másfelé irányító törekvések sok energia-fogyasztást és minimális ered
ményt jelentenek. A biztos megállásnak egy lehetősége van; megismer
tetni az ifjúsággal azt a „fundámentumot, amely a Jézus Krisztus". Ezt 
a fundámentumot azonban puszta szavakkal az ifjúság lelkében felépíteni 
nem lehet. Az az ifjúság, melyet oly sokszor használtak ki lelkiismeretlen 
egyének dörgő szónoklatokkal egyéni emelkedésük lépcsőjének, — bizal
matlan s példaadást akar látni. Itt van a vallástanító-lelkész megbénítva. 
Hogy ő vallásos, templombajáró, — azt az ifjúság természetesnek tartja. 
De mit jelentene, ha a vakáció minden vasárnapján megjelenne a templom 
ban nemcsak ő, de minden tanárja, hivatalfőnöke vagy elöljárója, anyagi 
és szellemi életének irányítója és parancsolója? Milyen építő hatással 
volna ez az ifjúság lelkére? Kérdezem az evangélikus egyént, mint a 
társadalom tagját, pozitíve vagy — negatíve vesz részt ebben az ifjúság 
lelki életét építő munkában?

Ezzel kapcsolatban azonban — mivel „a vallás és erkölcs elválasztása 
ellentmondásban van az ember lényegével. . .  (Luthardt)" — rá kell mutat
nunk azokra az erejüket felülhaladó küzdelmekre, melyeket a mai kor 
ifjúságának erkölcsi téren kell megharcolnia. Erre csak egy példát. Az el
múlt film-évad egyik legerkölcsrombolóbb filmjét többszörösen prolon
gálni kellett a filmszínházakban, olyan tömegesen özönlötték el a jegy
pénztárt az emberek, természetesen elsősorban az ifjúság, mert a „csak 
16 éven felülieknek" kiírás annál jobban vonzotta őket, — s pár hónap 
múlva ezt a filmet közhelyeslés mellett első díjjal tüntették ki a film
versenyen. Kérdezem, mit jelent egy pár vallástanító-lelkész minden erő
feszítése az ifjúság erkölcsi nevelése terén egy ilyen film — pár erkölcs
romboló jelenetének hatásával szemben? S mikor ezeket a vallástanító
lelkészeket az „elmaradott“-ság gúnyszavával illette a társadalom kritiká
jukért, — hol volt az az intelligens evangélikus egyén, aki melléjük állt 
volna, aki azonosította volna magát velük ebben egy nemzet ifjúságának 
lelki katasztrófáját jelentő küzdelemben?

A valláserkölcsi felelősségrevonást azonban nem lehet a kényelmes 
erkölcsbírói székből kimondott kategórikus ítélettel lezárni. Ennek főoka 
abban az elkeseredett kenyérharcban keresendő, mely ellenállhatatlan erő
vel sodorja a mai ifjúságot a vallás-erkölcsi züllés felé. A családi élet 
szépségéről, az egyke veszedelméről elhangzó legszebb beszédek sem old
ják meg a minimális kereseti lehetőségekkel rendelkező s emiatt a csa
ládi életből kirekesztett ifjúság problémáját. A mai megoldásnak — saj
nos — természetes velejárója „a protekció". Itt nem az egyéni, hanem 
a közösségi protekcióra gondolok. Az antiszemitizmus aktuális kérdésével 
kapcsolatban elismerjük a zsidók összetartásának nagy .erejét; alig van 
egyházi gyűlés, ahol az „actio catholica" nagy eredményei szóba ne jönné
nek, — csak a mi ifjúságunk áll árván, elhagyottan, támasz nélkül. —
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Egy volt tanítványommal találkoztam nem régen. Érdeklődtem sorsa felől, 
mert tudtam, hogy már a középiskolában is diáktársai tanításából tartotta 
fent magát és özvegy édesanyját s egyetemi tanulmányokra nem volt 
anyagi lehetősége. Elmondta, hogy az érettségi után mindent megpróbált, 
hogy álláshoz jusson, nem sikerült s végül mint ügyes hegedűjátékos egy 
éjszakai lokál zenekarának tagja lett, hogy az édesanyjának kenyeret 
keressen. „Tisztelendő úr — mondotta — úgy szeretnék abból a szenny
ből kiemelkedni már két év óta"... — És rám nézett kissé fáradt, az éjsza
kázástól beárkolt, — de még tiszta ragyogású szemével. S én magamban 
felsóhajtottam, vájjon mennyien tudnak így megállani ilyen viszonyok 
között? S a többiekért ki a felelős? . . .

II. Az egyház. Az ifjúság lelkére átalakító hatással van az egyház is. 
Az egyház „Congregatio sanctorum" az Ágostai Hitvallás szerint, de milyen 
messze vagyunk ennek a gyakorlati megvalósításától! Csak egy kirívó 
megnyilatkozásra utaljunk s ez a lelkészválasztási harcok. Alig van az 
ifjúságnak olyan tagja, akinek szemei előtt le nem folyt volna egy-egy 
ilyen visszataszító küzdelem. Milyen hatással volt ez a fejlődő ifjú lelkére?

A választási harcok alkalmával tapasztalható túlságos önértékelésnek 
azonban szomorú velejárója az ellenfél nem értékelése, illetve leértékelése. 
Hol van a lelkészi becsületszék és a lelkésztestvériség egymástól! Várha
tunk-e az ifjúságtól lelkész-tiszteletet, ha mi nem tiszteljük — egymást?!

A felelősség kérdésének felvetése önkénytelenü! eredményezi — az 
emberi gyarlóság folytán — a felelősség-átruházás gondolatát. A paradi
csomi történet óta állandó az emberiség és sajnos, az egyház történetében 
is „a másik a hibás" megoldás. Ez magyarázza sokszor a lelkész és tanító 
(különösen falun), a lelkész és egyházfelügyelő (különösen városban) kö
zött — sajnos — fennálló ellentéteket. S hogy ennek az egymást-okolás- 
nak, mely egész nyílt ellenségeskedéssé is elfajul, az egyház adja meg 
az árát, az természetes. S milyen nevelő hatással van ez ifjúságunkra?

III. A család. — A teljesség kedvéért nem mulaszthatom el, hogy 
pár szóval ne szóljak a legszűkebb társadalmi körről, melyben az egyén 
él s mely a nevelés és tanítás alapját képezi s ez a család. Csak egy pár 
élménnyel akarom alátámasztani azt a nagy igazságot, hogy a vallástanító
lelkész legfeljebb tovább építhet azon az alapon, amit a gyermek lelké
ben a szülői kéz vetett, de pótolni az imádkozó szülői szíveket nem tudja.

Az elemi iskolai első hittanórán a gyermek három kérdésre adott 
feleletében bemutatja a szüleit. „Gyermekek, szoktatok imádkozni" — sok 
kis apró kezecske nyújtózkodik s már nem tudják visszatartani a boldog 
feleleteket: „én minden este elmondom anyukával a Miatyánkot", — én 
délben is szoktam imádkozni", — „én azt is tudom, hogy: Én Istenem, 
jó Istenem ..."  s a vallástanító-lelkész látja ezeknek a boldog gyermek
arcoknak a tükrében a drága, imádkozó édesanyai szíveket. — Felhangzik 
a vallástanító-lelkész ajkán az első bibliai történet s egy pár (most már 
sokkal kevesebb) kéz nyújtózkodik: „én ezt már hallottam apukától" — 
s látjuk az esténkint öreg családi bibliát forgató édesapai kezek biztos 
vezetését a kis gyermekkacsók jelentkezésében. „Voltatok-e már a temp 
lomban?" — Több-kevesebb jelentkező kéz, — és mind a három kérdés 
alkalmával egy pár szomorúan, némán hallgató gyermekarc.

Egy gyermeket egyszer megkérdeztem, hogy hogyan hívják az édes
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apját. „Nekem nincs apukám.“ — „Már meghalt?" — „Nem, nekem nincs 
apukám", ismétli a gyermek halk, töredezett hangon s mikor a többiek 
csodálkozó megnemértéssel tekintenek reá, ő odaborul a fejét megértőén 
simogató kézre s zokog.

Egy másik alkalommal egy kislány tépett rongyos ruhában jön az 
órára s mikor megkérdezem, hogy miért nem kérte meg az édesanyját, 
hogy hozza rendbe a ruháját, a gyermek hallgat, majd elvörösödve da
dogva felel, míg szeme révedezve tekint széjjel: „Anyuka beteg." Pár nap 
múlva meglátogatom a fogház evangélikus lakóit s egy asszonyt vezet
nek elém. Új a rc ... — „Mióta van itt? . . .  Hogy hívják?" kérdezem. Mond 
egy nevet. „Nincsenek gyermekei?" — „De igen, egy már harmadik ele
mibe jár"... s ekkor megdöbbenve emlékszem vissza egy, az édesanyja 
becsületét hazugsággal is megvédelmezni akaró gyermekarcra.

Három kis, naiv emléket mondtam el. Néma, szomorú gyermekarc — 
imádkozni nem tudó gyermek. Görcsösen zokogó gyermekarc — törvény
telen gyermek. A szülői becsületét hazugsággal is védelmező gyermek
arc — börtöntöltelék gyermeke.

Szülők felelőssége, — szülők bűne, vagy — szülők boldogsága.
Pár évvel ezelőtt történt. Egy kacagó, tavaszi vasárnap délután ön

gyilkos diák koporsójánál állottam. Hatalmas, kíváncsi tömeg, a fájda
lomtól összetört szülők — s nekem Igét kellett hirdetnem. S mikor ki
nyitottam a bibliát, úgy éreztem, mintha a koporsó fedelén keresztül egy 
sápadt, szomorú, vádoló arc tekintett volna felém: miért, miért nem fog
tad meg a kezemet, a szívemet s tartottál vissza ettől a bűntől. „A felsőbb 
egyházi hatóság egy szóval sem bánthatott, hiszen a munkámat becsüle
tesen elvégeztem, a szülők hálásan köszönték meg a szép prédikációt, — 
én azonban éreztem és érzem ma is, hogy egy rám bízott diák öngyilkos
ságáért én is felelős vagyok.

Vallástanító-lelkészek nézzünk szembe önmagunkkal s ez egyenlő 
ezzel a két szóval: mea culpa!

Diák, szülő, vallástanító-lelkész, iskolalátogató, egyházi főhatóság, 
csak ha együtt, mea culpázva borulunk le a golgotái kereszt előtt, talál
kozhatunk önmagunkkal, egymással s — az Isten kegyelmével.

Dr. Weiszer Elek 
vallástanító lelkész, 

Miskolc.

Magunk között.
Az első papszentelési beszéd.

Miért küld az Úr?
Máté 10, 7—8/a.

Ezek az igék arra a kérdésre adnak feleletet: Miért küld 
minket az Úr? Tudjuk, hogy ez a kérdő szó a magyarban két 
vonatkozásban használható. Használható úgy is, hogy vele az 
ember az okok után kutat, és úgy is, hogy a célt keressük vele.
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Az előbbi vonatkozásról már beszéltünk. Most az utóbbiról 
fogunk szólni.

Mi célból küld ki bennünket az Űr?
így kezdődik ez az Ige: „Elmenvén". Mozgalmas munkára 

rendel tehát az Úr. Azt jelenti ez, hogy az a szolgálat, amelyre 
a tanítványokat kiküldte az Ür s amely a mi szolgálatunk is, 
nem valami kényelmes szolgálat Nem olyan semmittevés és 
sinecura, amelyikben az ember felveszi a fizetést, azután eltölti 
valamiképpen az idejét. Aki sinecurákat keres, ne menjen ma 
lelkésznek! A mi szolgálatunk nem olyan munka, mint amilyen 
a lokomobilé. Nem statikus szolgálat, amelyet egy helyben el
végezhet az ember! Nem hivatalnokok vagyunk, akik elvégez
hetjük munkánkat bizonyos korlátok, megszabott hivatalos órák 
között! Még csak nem is áldozópapok vagyunk, akik a temp
lomba várjuk a híveinket, hogy ott megáldozzuk azokat az 
ajándékokat, amit ők felhoznak. A mi szolgálatunk ezzel kez
dődik: ,,elmenvén“! Aki ezt az elmenetelt nem bírja, az ne men
jen papnak! Vegye mindenki tudomásul azt, hogy eltorzulás 
volt az a papi típus, amelyik kialakította azt a közfelfogást, 
mely a legkényelmesebb szolgálatnak s a legnagyobb semmit
tevésnek éppen a papi szolgálatot látta.

„Elmenvén." Jelenti ez a szó azt is, hogy mi küldetésben 
vagyunk. A parancs Máté 9, 38 szerint aratásba küld. Az aratás 
gyűjtő munka. Isten termését kell betakarítanunk. Máté 13, 39 
szerint ez angyali szolgálat, de nem azért, mintha mennybéli 
gyönyörűség lenne, hanem azért, mert kiváltságos bizalmi szol
gálat. Minden aratás sürgős, verítékes és nehéz munka. Ez is az.

Az Ür tehát szolgálatra és nem uralkodásra küld. Nem azért 
tesz pappá, hogy megéljek ebből a munkából, sem azért, hogy 
családalapítási lehetőségem legyen belőle, hanem azért, hogy 
szolgáljak. Mindenkinek, aki szolgál, más szabja meg a munka 
célt és nem önmaga tűzi ki azt. Tudomásul kell vennem, hogy 
az én munkám célkitűzéseit sem én szabom meg, hanem az, 
akinek parancsára rendeltettem és küldettem szolgálatra.

Mi ez a szolgálat közelebbről? így kezdődik: „Elmenvén 
pedig prédikáljatok." Tehát nekünk igét kell hirdetnünk, erre 
vagyunk első sorban rendelve, minden más csak ezután jöhet. 
Jöhet utána más, mint ahogy jön itt is utána más, de ennél 
elsőbbrangú szolgálatunk nincs. Fontos az egyházi közigazgatás
nak rendes, zavartalan lebonyolítása, — fontosak a szociális 
munkák, amelyeket végeznünk kell; fontosak az egyéb szol
gálatok is, a gyülekezetek anyagi életének rendbentartása, de 
az igehirdetés az első. Ezzel kezdődik minden. Enélkül nem 
vagyunk az Úrnak kiküldött, elhívott pásztorai. Aki az ige
hirdetést mellékesnek tartja s azt gondolja, hogy minden más 
előbb jöhet a szolgálatban, az méltatlanná vált a szolgálatra. 
Nem lehet még csak egy vonalba sem helyezni az igehirdetés
sel semmit. Minden ez után jöhet csak. Ha valaki azt mondja 
egy lelkipásztorról, hogy kitűnő adminisztrátor, ügyes szervező, 
az egyház anyagi ügyeit rendben tudja tartani, nagy alkotásokat
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hoz létre, de nem tud semmit sem mondani az igehirdetéséről, 
az nem dicséretet mondott róla, hanem kisebbítette őt.

Ha továbbmegyünk, akkor azt olvassuk: „mondván". Tehát 
nem szónokolván, hanem „mondván". Ez egészen határozottan 
meghatározza igehirdetési szolgálatunknak egész módszerét. Ez 
a bibliai homiletika. Azt jelenti ez, hogy az Úr nem kíván tőlünk, 
de ha mindezt parancsnak tekintjük, azt kell mondanunk, hogy 
nem is enged meg semmiféle cizellált stílusművészetet. Neki 
nincs szüksége arra, hogy lírás lantot pengessünk, mikor igét 
hirdetünk, avagy holmi retorikus, vagy egyéb más hatásoknak 
kiváltásával akarjuk megmozgatni hallgatóink szívét. Az ige
hirdetés csak: „mondván". Ez nem azt jelenti, hogy formátlanná 
akarja tenni az Ür igehirdetésünket. Az, aki az igehirdetésnek 
a pongyolaságát akarja ezzel fedezni, elfelejti, hogy a mi Urunk 
Jézus Krisztus saját igehirdetésében nyújtott példát arra, hogy 
milyen homiletika szerint tartja igehirdetéseit. Az Urnái ez a 
„mondván" nem ad jogot arra, hogy bárki is pongyolán, meg
gondolatlanul, készületlenül, forma nélkül végezze igehirdeté
sét, figyelmeztet azonban arra, hogy gyógyuljunk ki retori 
természetünkből. Mi magyarok különösen rászorulunk erre a 
figyelmeztetésre. Meg kell tanulnunk az igehirdetésnek azt a 
módját, amelyben benne van az igehirdetés formájáért érzett 
szent felelősség, de benne van a szent egyszerűség is.

Mikor az Ür kiküld bennünket, szolgálatunknak nemcsak 
a módját, hanem a tartalmát is meghatározza. Előírja, hogy mit 
kell mondanunk. A tanítványok nem töprengenek afölött, mit 
is kellene nekik prédikálni, nem úgy sütik ki kemény verítékezés 
közepette a vasárnapi prédikációt, meg van adva, amit mondani 
kell, ők csak elismételhetik azt az üzenetet, amit kaptak az 
Ürtól: „ ...e lközelíte tt a mennyeknek országa..."  Tehát meg 
van szabva az igehirdetésem tartalma. Nem szabad elfelejtenünk 
tehát, hogy a szószék sem szabad hely. Mi mindig csak az oltárt 
szoktuk kötött helynek tekinteni, mint amelynek liturgiája, 
imádságai meg vannak kötve. Pedig a szószék is kötött hely. 
Akiket Isten Szentlelke összegyűjt a templomba, azok nem a 
mi gondolatainkra kiváncsiak, nem a világnézeti problémák 
érdeklik őket, hanem azért jönnek, mert mi vagyunk az a trom
bita, amin keresztül meg akarja az Ür az ő  üzenetét szólaltatni. 
Kötött melódiával, kötött szöveggel énekeljük: Elközelített a 
mennyeknek országa!

Mi az, ami köt engem? Köt mindenekelőtt maga a Biblia. 
Isten Igéjét kell hirdetnem, mást nem szabad. Krisztus beszéde 
és a tanítványok beszéde elválaszthatatlan. Máté 28-ban ezt 
olvassuk: „Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden 
népeket. . .  Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én 
parancsoltam néktek . . ." Tehát, amit Krisztus parancsolt nékik, 
azt kell tanítaniok. János 17, 20-ban Jézus azért imádkozik: 
„De nemcsak ő érettök könyörgök, hanem azokért is, akik az 
ó beszédökre hisznek ma jd én bennem . . ."  A tanítványok beszé
dére nem őbennük, hanem az Ür Jézusban fognak hinni. Ez a
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parancs s ez az imádság világossága teszi, hogy Krisztus azt 
akarja, hogy az Ő beszéde és a tanítványok beszéde elválaszr- 
natatlanul ugyanaz legyen.

Bennünket evangélikus lelkipásztorokat Isten Igéjén kívül 
Rőtnek a kirendelt szentírási szakaszok is. Tudom jól azt, hogj; 
minden evangélikus lelkész keresztülmegy egy időszakon, 
amikor lázadozik a perikópák ellen. Én is végigmentem rajta. 
Eljön azonban az az idő is, amikor az ember belátja, hogy 
milyen áldás, hogy nekünk van perikópa-rendszerünk. Az a tény, 
hogy nekünk megszabott szentírási szakaszok alapján kell 
bizonyos időkben az Isten igéjét hirdetni, drága kegyelmi aján
déka az Istennek. A perikopa-rendszer biztosítja számunkra 
az üdv-rendet, az egyházi esztendőnek csodálatos lelki logikáját. 
Ez adja azt az erőt nyújtó s közösséget teremtő bizonyosságot, 
hogy egy és ugyanazon a vasárnapon minden evangélikus temp
lomban egy és ugyanarról az igéről szól az igehirdetés, az Igé
nek ugyanazon kenyerével táplálja Isten Szentlelke a népet.

Az az tény, hogy a perikopákat az egyház jelöli ki szá
munkra, megmutatja harmadik kötöttségünket az igehirdetés
ben. Nekünk nemcsak Isten Igéjét kell hirdetnünk, nemcsak a 
kirendelt perikopa alapján kell azt hirdetnünk, hanem az evan
gélikus anyaszentegyház üzenetét kell bennök tolmácsolnunk. 
Nem vonatkoztathatom el magamat a szószéken attól, hogy az 
evangélikus egyháznak vagyok lelkipásztora. Luther szerint a 
Biblia az egyház könyve, nemcsak az egyes keresztyén ember 
könyve. Ha így áll a dolog, akkor az írással a kézben nem lehet 
ignorálni az egyház történetét. Hamis biblicizmus az, amelyben 
Isten Igéje nem megy keresztül bizonyos sajátságos „egyházi" 
korrektúrán. Nem olyanon, amelyik felette áll Isten Igéjének 
és javíthatja azt, de olyanon, amelyik magyarázza azt szá
munkra. Ez a korrektúra a történelmi háttér levegője. Itt jövünk 
rá arra, hogy az Ige hirdetésében való megkötöttségünk hit
vallási iratainkban jelentkezik. A hitvallási iratok nem emberi 
vélemények, hanem olyan kötelező normák számunkra, amelye
ken nem tehetjük túl magunkat. Nemcsak a hivatali eskünkhöz 
való hűségünk, becsületességünk kötelez erre. Mindaddig, amíg 
evangélikus lelkipásztor vagyok, az én hitemnek az evangélikus 
egyház hitének kell lennie, ez pedig a hitvallásban nyer ki
fejezést. Az én hitvallásomnak az ő hitvallásának kell lennie. 
Ha a kettő nem egyezik, nem a hitvallás fog megváltozni, de 
nekem kell pályát és egyházat változtatnom. Ezt a megkötött
ségünket a szószéken nem szabad rabbilincsnek tekinteni, ha
nem úgy kell venni, mint valami egészen természetes dolgot.

Az Úr megköti a tanítványok igehirdető munkáját, amikor 
azt is megmondja, mit kell nekik prédikálniok. A prédikáció 
tartalmát ebben szabja meg: „ . . .  elközelített a mennyeknek 
országa . . Ez az evangélium. Igehirdetésünkben tehát a fő, 
az első, nem az, hogy bizonyos keresztyén erkölcstant hirdes
sünk, nem az, hogy bizonyos életstílus kialakulását segítsük elő, 
bizonyos nevelő munkát végezzünk. A prédikációnak ez a szol
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gálata az, amit a világ értékelni szokott. De nem ezért van az 
igehirdetés! Ez csak az evangélium hirdetésének a gyümölcse! 
Az igehirdetésnek ez az evangélium a tartalma: „Elközelített 
a mennyeknek országa!“

Tudjuk, hogy a mennyek országának ez az elközelítése 
a keresztben történt. A mennyek országa nem azzal közelített 
el hozzánk, hogy az Úr Jézus lejött erre a földre, hanem azzal, 
hogy az Úr Jézus meghalt a mi bűneinkért és feltámadott meg- 
igazulásunkra. Ha nem ezt hirdetjük, ha kereszt nélkül hirdet
jük az evangéliumot, akkor az erkölcsi idealizmus bógáncsát 
vetjük s feleslegessé tesszük Krisztus, áldozatát. Nekünk a 
keresztet kell hirdetni, a kereszten érettünk meghalt Krisztust! 
Mikor papi vizsgánkat letettük, a papi vizsga végén az elnöklő 
esperes búcsúbeszédet intézett hozzánk s abban a többek között 
azt mondotta: Nem lehet evangéliumi igehirdetés a kereszt 
nélkül. Amelyik igehirdetésben a keresztről nincsen szó, az 
nem evangélikus igehirdetés. És tökéletesen igaza volt.

Mikor így olvassuk ezt a verset, érdemes hozzáolvasni a 
párhuzamos helyet, Lukács 10, 9-et: „ ...m ondjá tok nékik: 
Elközelített hozzátok az Isten országa.“ Lukács egy szóval 
többet közöl igehirdetésünk tartalmi meghatározásából s ez 
„hozzátok". Lukács kihangsúlyozza, hogy az igehirdetésnek 
mindig személyesnek kell lenni. „Hozzátok" közelített el az 
Istennek országa, néktek, akiknek most hirdetjük az evangéliu
mot, itt és most közelített el az Istennek országa. Ez teszi ige
hirdetésünket gyülekezetszerűvé. Tudjuk jól, milyen sok hiba 
származik abból, hogy igehirdetésünk nem gyülekezetszerű. 
Nem azt jelenti ez, hogy más evangéliumot kell hirdetni falun 
és mást városon. Nem igaz! Másképpen kell, de ugyanazt az 
evangéliumot! Vannak gyülekezetek, amelyek egyáltalában nem 
reagálnak az evangélium olyan hirdetésére, amelyekre mások 
viszont megmozdulnak, mint a Bethesda tavának alvó víztükre. 
Vannak gyülekezetek, amelyek csak olyan hangokra mozdulnak 
meg, amelyeken más gyülekezetben megbotránkoznak, meg
ütköznek és nem épülnek az emberek. Vannak emberek, akiket 
fel lehet költeni álmukból azzal, hogy megsímogatja, meg
csókolgatja őket az ember, erre is boldogan ugranak már fel 
álmukból . . .  és vannak emberek, akik csak úgy ébrednek fel, 
ha a fülükbe trombitálunk s lerángatjuk róluk a takarót. Ez 
az igehirdetés gyülekezetszerűsége, amit Lukács így fogalmaz 
meg: nekik mondjátok meg, hogy elközelített hozzátok az 
Isten országa.

Ha tovább olvassuk az evangéliumi parancsnak szolgálatun
kat meghatározó célkitűzését, ezt találjuk: „Betegeket gyógyít
satok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögö
ket űzzetek." Ez azt jelenti, hogy akármilyen fontos is az ige
hirdetés, akármennyire elsőrangú is, a csak igehirdető szolgá
latot végző pásztor nem az Ür kedve szerint való. A szeretet 
szolgálata nélkülözhetetlenül össze van kötve az ige szolgálatá
val. Nem lehet tehát a kettőt egymástól elválasztani. Nem lehet
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egyetlen pásztornak sem azt mondani, hogy hirdetem az Igét 
tisztán és igazán, kiszolgáltatom a szentségeket az Úr rendelésé
hez híven, tehát az egyház lényeges alkotó elemeit, ismérveit 
szolgálom, a szerint alakítom a gyülekezet életét, majd ez az 
ige azután ki fogja alakítani a szeretetközösséget a gyülekezet
ben. Ez nem teljes szolgálat! Hasonlóképpen nem teljes szol
gálat az sem, amelyik az ige hirdetését tartja kevésbbé fontos
nak s azt gondolja, hogy elég az az igehirdetés, amelyet a 
szeretet szolgálatával fog végezni és ezzel pótolni fogja a 
keresztről szóló evangélium hirdetését. Nem! Mind a kettő nél
külözhetetlen!

Milyen a szeretetnek az a szolgálata, amire minket kötelez, 
kiküld az Ür parancsa? Figyeljük meg, ez nem jótékonykodás. 
Tehát ez nem azt jelenti, hogy az elém kerülő koldusokat, 
betegeket, szegényeket egy kis jóindulat kimutatásával meg
vigasztalom s felületi kezeléssel eltüntetem a szemem elé kerülő 
nyomorúságot. Az az emberi jótékonykodás, amelyik a huma
nizmus jelszava alatt űzi a maga mesterségét, nem más, mint 
szép mezbe öltözött önzés, amelyik apró fillérek árán akar meg
menekülni a nyomorúság látásától. Ebben már benne van az 
is, hogy ez a szeretetszolgálat nem alamizsnálkodás. A mi 
Urunk jézus Krisztus bizonnyal talál örömet olykor a jótékony
kodásokban is, de hogy nem ez az, amire vágyik és amit követel 
tőlünk, az bizonyos. Melyikünk nem tapasztalta, hogy a jóté
konykodásnak ez a munkája, amelyiket végzünk, akár városi 
szociálpolitikának hívják, akár államinak, akár egyházi szeretet- 
munkának nevezik, sokszor nem más, mint a szegénységnek, 
koldusságnak televénytalaja, amelyből új koldusok nőnek s 
amelynek nem az lesz az eredménye, hogy az emberek új és 
jobb körülmények közé kerülnek, hanem az lesz a vége, hogy 
az emberek teljesen elveszítik emberi méltóságukat és koldus
morál lesz úrrá közöttük, amellyel másokkal akarják magukat 
eltartani.

Milyen az a szeretetszolgálat, amelyet az Ür tőlünk vár? 
Ha valaki azt gondolná, hogy az Ür tanítványait arra kötelezi, 
hogy valami nagyszabású szociális elgondolás alapján egészen 
új szociális rendet, társadalmat teremtsenek erre a világra, az 
téved. Ez nem a mi feladatunk. Ö ezt mondja: „Betegeket gyó
gyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, 
ördögöket űzzetek." Tehát az elétek kerülő konkrét feladato
kat oldjátok meg. Hogy ezen túlmenőleg elvi elgondolásokkal 
hogyan lehetne új, szentebb, szebb életlehetőséget biztosítani 
az embereknek, ez most nem a ti feladatotok. Sokan vannak 
közöttünk, akik ezt nem látják eléggé világosan.

Mikor az Ür a szeretet szolgálatára kötelezi tanítványait, 
személyes szeretetszolgálatra kötelezi őket. Azt mondja: ti 
gyógyítsatok s nem azt, hogy gondoskodjatok, hogy a betegek 
gyógyíttassanak, a poklosok megtisztíttassanak, a halottak újra 
életre keljenek. Nem! Ti személyesen gyógyítsátok a betegeket, 
tisztítsátok a poklosokat, ti személyesen támasszatok halottakat,
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ti személyesen űzzetek ördögöket. Azt hiszem egyszer nagyon 
nehéz számadásunk lesz Isten ítélőszéke előtt a mi egész sze
retetszolgálatunk miatt! Vannak a lelkipásztorok között, akik
nél a lelkipásztor szeretetszolgálata kimerül abban, hogy ada
kozásra bírja a gyülekezetei. Tudom, hogy ez is szolgálat, sőt 
munka is, mások áldozatkészségének felfakasztásával azonban 
nem teljesíthetem a személyes áldozathozatal kötelességét. Űjra 
meg újra látnom kellett és magamat is sokszor kellett rajta
kapnom azon, hogy a gyűjtőmunkám eredménye a személyes 
szociális felelősségemnek a meggyengülését eredményezte. Ha 
bizonyos összeget elő tudtam bizonyos célra teremteni azzal, 
hogy ezt az emberektől összegyűjtöttem, úgy éreztem, hogy 
ezzel személyes szeretetszolgálatot végeztem. Ezért van az hogy 
sokszor hiányoznak a gyüjtőívekről a lelkipásztorok adományai. 
Személyes segítséget követel tőlünk az Ür az ő betegei, poklosai, 
halottai számára!

Azután figyeljük meg, hogy Ő teljes segítséget követel. 
Nem azt mondja, hogy menjetek el a betegekhez, igazítsátok 
meg a párnát a fejük alatt, mulattassátok őket egy kicsit, hogy 
felejtsék el fájdalmaikat. Nem azt kívánja, hogy menjetek el 
a poklosokhoz, akiket mindenek kitaszítottak, mutassatok rész
vétet irántuk s az a tény, hogy mégis csak szóba álltok velük, 
vígasztalás lesz számukra, csepp olaj a háborgó szív tengerére, 
amely meg fogja enyhíteni őket. Nem azt mondja: menjetek 
el a gyászházakhoz, szorítsátok meg meleg szeretettel a gyá
szolók kezét, vigasztaljátok a hozzátartozókat azokkal a 
beszédekkel, amelyet felülről kaptok az élet Urától. Nem azt 
mondja: menjetek szegény, megkötözött ördöngős emberekhez, 
neveljétek őket, erkölcsi hatások alá vegyétek, ültessétek be 
őket más környezetbe, 'próbáljátok valamiképpen bűneik kötelé
kéből feloldani őket, lelkipásztori tanácsadásban részesíteni. 
A parancs ez: menjetek el a betegekhez, gyógyítsátok meg őket, 
menjetek el a poklosokhoz, tisztítsátok meg, menjetek el a 
halottakhoz, támasszátok fel, menjetek el az ördöngősökhöz 
és űzzétek ki belőlük az ördögöket! Teljes segítséget és nem 
rész-segítséget kíván az Ür az övéitől. Igen ám, csakhogy kinek 
van erre hatalma?

Megint itt vagyunk a ,,hatalom" nagy kérdésénél. Ha 
valaki ez alól a kötelezettség alól azzal akar kibújni, hogy 
az Ür ezt a hatalmat csak a 12 tanítványnak adta, annak nincs 
igaza. Az egyháztörténelem világosan megmutatja, hogy az 
Istennek hány olyan embere volt, aki ugyanezzel a hatalommal 
rendelkezett: betegeket tudott gyógyítani, halottakat feltámasz
tani. Gondoljunk csak az öreg Blumhardtra. Ha tehát ez a 
szeretetszolgálat hiányzik az életünkből, annak nem az az oka, 
hogy az Ür nekünk ezt a hatalmat nem akarja megadni, hanem 
az, hogy mi nem merjük az Ő kezéből elvenni. Az egyházban 
az a „közvélemény", hogy azokra akik arról mernek beszélni, 
hogy a lelkipásztorok imádság által gyógyíthatnak, ördöngősök 
megszállottsága a lelkipásztori szolgálat következtében meg
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szűnik, úgy néznek mint csodabogarakra. Legfeljebb, ha nem 
akarják rájuk mondani, hogy bolondok, azt mondják: rajongók, 
szektások. De akkor ilyenek voltak az első tanítványok is!

Mi az oka annak, hogy ez a hatalmunk nincs meg? Az, hogy 
nincs hitünk, nincs engedelmességünk. Nincs annyi hitünk, hogy 
merjünk hinni abban, hogy az Isten keze ma sem rövidült meg, 
pedig ha Istennek volt hatalma ezt a képességet megadni a 
tanítványoknak, hatalma van adni ma is nekünk. De hát bátor
ságunk sincs a próbához. Ügy vagyunk, mint az az ember, aki 
a száraz földön vagy sekély vízben megtanulta az úszás moz
dulatait. Mindaddig, míg bele nem dobják a mély vízbe s ott 
ha fuldokolva is, meg nem próbálja azokat a kézmozdulatokat, 
tempókat alkalmazni, amiket megtanult, nem nyeri meg azt a 
biztonságot, amelyikkel fenn tud maradni a víz színén. Mind
addig, amíg nem élünk ezzel a hatalommal, gyávák, nyomorul
tak vagyunk, a parton toporgunk, mint a kotlós tyúk, amelyik
nek a kis kacsái bementek a vízbe. Máté 17. fejezetében olvas
hatjuk a megdicsőülés történetét. Mikor lejön az Úr a hegyről, 
odajön annak a kórságos gyermeknek atyja, akit a tanítványok 
nem tudtak meggyógyítani. Akkor a gyermeket Jézushoz 
viszik, Ő megdorgálja a 18. v. szerint és meggyógyul azonnal. 
Akkor a tanítványok Jézushoz mennek mondván néki: Mi miért 
nem tudtuk ezt kiűzni? Jézusnak ez a válasza: „ .. . A ti hitet- 
lenségtek miatt. Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanemha 
könyörgés és böjtölés által." Hit, könyörgés, böjtölés! Itt állnak 
előttünk azok a tanácsok, amelyeket Jézus Krisztus egy siker
telen szeretetszolgálat után tanítványainak ad. Bizonyos, hogyha 
mi elmegyünk magunkban az Ür Jézushoz és megkérdezzük, 
mi miért nem tudjuk kiűzni, nekünk is meg fogja mondani, 
mert az Isten Szentlelke ma is meggyőz bennünket bűn, igazság 
és ítélet tekintetében.

A Jelenések könyvének 3. fejezetében a sárdisbeli gyüle
kezethez írt levélben ezt olvashatjuk: „Vigyázz, és erősítsd meg 
a többieket, akik halófélben vannak; mert nem találtam a te 
cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek.“ Újra meg újra azt 
érzem, hogy ez az Úr ítélete felettünk: nem találom a te papi 
cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Ami nem teljes, az torzó. 
Mi tehát paptorzók vagyunk. Lehet, hogy cselekedeteink tel
jesek önmagunk előtt, nagyon meg lehetünk magunkkal elé
gedve, cselekedeteink teljesek lehetnek egyházi elöljáróink 
előtt is, nagyhangú dicséreteket kaphatunk, ellenben nem telje
sek Isten előtt!

Így áll előttünk a felelet arra a kérdésre, hogy miért küld 
minket az Ür: az ige hirdetésére és a szeretetnek szolgálatára! 
Kérdezzük meg magunkban Őtőle: Mondd meg azt nekünk 
Uram, hogy miért nincs hatalma az igehirdetésünknek, miért 
nincs hatalma a mi szeretetmunkánknak? Mi az oka annak, hogy 
nekünk nincs az a hatalmunk, ami volt az első tanítványoknak? 
S ha Ö megmutatja nekünk, akkor engedelmeskedjünk neki, 
mert a csodák útja ma is az engedelmesség útja.


