
65

Csendben I sten előtt.

Egy lelkipásztor önvallomásai.
(Csel. 20, 17—35.)

t

2. Az első naptól fogva.
„Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, 

melyen Ázsiába jöttem, mint viseltem magamat 
ti közietek az egész idő alatt."

„Az első naptól fogva“: ez is sokatmondó vallomás. Még 
azon a napon, melyen Ázsia tartományának földjére tette lábát, 
még azon a napon megtudták az emberek, hogy ő a Názáreti 
Jézus követe. Nem álnéven vett szállást, nem rangrejtve járta 
az utcákat; eszébe sem jutott, hogy elébb egy kissé meg
melegedjék, a körülményeket kitapasztalja s csak azután lásson 
a dolgához. Nem tagadta meg küldetését már az első napon sem.

Hetek, hónapok, esztendők napjai be sokszor az első nap 
képének csupasz másai! Mennyi átok van egy-egy rossz kez
deten. Mert ha már úgy kezdtük, védjük is napról-napra, csak
hogy hibánkat meg ne kelljen vallanunk magunk s mások előtt. 
Oh nem, nem lehetetlen változtatni rajta — kell is változtatni 
rajta! — de milyen nehéz. S mennél távolabb vagyunk az első 
naptól, annál keservesebb.

Boldog az a pásztor, ki legeltetendő nyájának mindjárt, 
tüstént hű pásztora, az első naptól fogva. Ha erről meg nem 
feledkeznék a teológus, mikor kilép a tudomány kapuján, az 
ifjú Timótheus, mikor leszáll a vonatról, hogy jelentkezzék a 
parókián, a megválasztott lelkipásztor, mikor bevonul gyüleke
zetébe, az új meg új feladatokkal megbízott tisztviselő, mikor 
tisztségébe emelik, — óh, ha erről meg nem feledkeznék!

Igen, nekünk mindjárt az első napon jól kell kezdenünk. 
Ezt kívánja a lelkiismeretünk, esküvel fogadott kötelezésünk. 
Ezt óhajtják látni a hívek, mégha magukban így mosolyognak 
is: új seprő jól seper. Legfőképpen pedig ez a Krisztus akarata, 
hogy mi az első napon se szégyeljük Őt! Miféle küldetés kez
dődhetik árulással, miféle hirnök-szolgálat aluvással, miféle 
pályafutás szórakozással?

S ha jól kezdtünk, akkor még mindig hátra van, hogy ki
tartsunk mindvégig, „az egész idő alatt“. Szomorú az elrontott 
első alkalom, de szomorú a hanyatló kötelességtudat, a lazuló 
fegyelem, a lohadó láng is. Fájó, midőn béres lép fel pásztor 
helyett, de rettenetes, mikor a pásztorból lesz béres!

Üj esztendő van. Akármint volt tegnap, kezdjünk ma új 
énekbe. Legyünk a Krisztus követei az első naptól fogva s az 
egész idő alatt!

Scholz László.
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A do lgozó  szobában.

A háború előtti és a jelenlegi teológiai munka
főirányai.

3. Közben a történeti tájékozódásává vált teológiai munka 
haladt a maga utján: mind jobban levetkezte a teológiai jelleget 
és a profán történeti kutatás egyik speciális ágává lett. Ezt csak 
elősegítette az a körülmény, hogy részben az ókor történeti 
emlékeinek nagy erővel meginduló feltárása a különféle ásatások 
során, részben pedig az erőteljes gyarmati politika révén a 
primitív népek és magas kultúrájú pogányság felé fordult 
figyelem nagy érdeklődést keltett az ókori és a nem-keresztyén 
népek vallástörténete iránt. Az ókori és a jelenkori pogány 
népek vallásának megismerése, az önmagát e vallásokba bele
élő kutatás tágította a teológusok látókörét és új szempontokat 
vitt bele a bibliai kutatásba és a teológiai gondolkodásba általá
ban véve. Gunkel Hermann (1862—1932) és Bousset Vilmos 
(1865—1920) lettek ennek az új szemléletmódnak, a „vallás- 
történeti iskolá“-nak a vezetői. Mindketten a „vallást" állítják 
kutatásaik középpontjába és a vallásnak történeti formája, 
változásai, a vallások kölcsönhatásai kötik le főként figyelmü
ket. Az ótestámentomi kutatás terén magától értetődővé lett 
az a felismerés, hogy Izráel vallása a régi Kelet vallástörténeté
nek egyik ága és az Ótestámentom hitének kinyilatkoztatás
jellege teljesen háttérbe szorult. Az Újtestámentomnál és az 
őskeresztyénség kutatásában ennek a „vallástörténeti" irányzat
nak megvolt az az előnye, hogy legalább részben felismerte 
Jézus alakján és az apostoli kor történetén azokat az idealisz
tikus és a polgári erkölcsi gondolkodásból származó elrajzolá- 
sokat és átfestéseket, melyek éppen a keresztyénség eredeti 
tartalmának az érvényesülését akadályozták. Ez Jézusra és az 
egész őskeresztyénségre vonatkozólag első sorban az eszchato- 
logikus meghatározottság felismerését jelentette (Weiss János, 
Bousset, Schweitzer Albert) az apostoli kor gondolkodására és 
hitére vonatkozólag. Igaz, hogy ez a felismerés nem hozta 
közelebb a mai emberhez Jézust és a keresztyén hitet, sőt csak 
annál idegenszerűbbnek tüntette fel, mivel az Újszövetség hité
nek és gondolkodásának eszchatologikus meghatározottsága 
valami idejét múlt és számunkra már értelmetlen gondolkodási 
formának látszott. Jézus az apokaliptika gondolatvilágában élő 
rajongónak tűnt fel e kutatás világában s egyenesen kérdés tár
gyává lehetett tenni, hogy vajjon idegileg és lelki élete szem
pontjából egészséges ember volt-e. Az őskeresztyénség törté
netének a vizsgálatánál előtérbe került az a képzet, milyen 
hatást gyakoroltak a hellenizmus különféle vallásai, különösen
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pedig az ú. n. mysterium-vallások a kialakuló keresztyénségre. 
Pál apostol a keresztyénség tulajdonképpeni megalapítójává 
lett azzal, hogy e kutatók véleménye szerint ő vetette Jézus 
alakja köré az istenfia-megváltó csillogó palástját. Ennek a 
páli krisztológiának a lényeges vonásait pedig a hellenisztikus 
szinkrétizmus (valláskeveredés) megváltó-mitoszától származtat
ták. így a keresztyénség is „szinkrétisztikus vallás“-sá, vagyis 
az ókori valláskeveredésnek egyik termékévé lett.

A vallástörténeti iskola radikális szemléletmódja nemcsak 
az egyházias gondolkodás ellen irányult, hanem éles ellentétbe 
került a régebbi liberalizmussal is. Ezért nemcsak a liberális 
Jézus-kép hívei támadták az új szemléletmód hirdetőit, hanem 
éppen úgy ellene foglaltak állást az egyházias gondolkodású 
teológusok is. Ezt az ellenállást azután csak növelte, hogy az 
új szemléletmód igazságmozzanatai nyilvánvaló egyoldalúsággal 
és azután a keresztyén hit sajátos elemeinek elhomályosításával, 
a vallástörténeti szempontoknak sokszor túlhajtott alkalmazá
sával jelentkeztek. Mindez nemcsak a kultúrprotestantizmusba 
torkolló teológiai gondolkodást, hanem a keresztyén hit eleven 
tartalmát is súlyosan veszélyeztette. A vallástörténeti tájékozó
dás elintézettnek gondolta a keresztyén hit legelevenebb tartal
mát akkor, ha csak valami látszatszerű valószínűséget is látott 
arra nézve, hogy az a maga egészében vagy egyes részletvonásai
ban a keresztyénségen kívül álló vallások hatását mutatja.

Mindez végső eredményében feloldotta azt a kevés pozitív 
szubsztanciát, amit még a liberális teológiai kutatás munkája 
megőrzött és szétrobbantotta a teológia még megmaradt kere
teit. A teológiai gondolkodás és kutatás súlyos válságba jutott, 
amint azt különösen Troeltsch Ernő, a jelen század első két 
évtizedének vezető teológusa és gondolkodója (1865—1923; 
1915 óta Troeltsch Berlinben a filozófiai fakultás professzora 
volt) mutatja. Troeltsch munkájában eleven veszedelemként 
jelentkezik mindaz, ami a Schleiermacheron tájékozódó teoló
giai gondolkodásban gyúlékony anyagként rejtezett. Troeltsch 
teljesen beleállítja a keresztyénséget a vallástörténet árjába, az 
csak egyik virág a vallástörténet gazdagon termő fáján, ha 
mindjárt a mi számunkra a legszebb és legmagasabbrendű virág 
is. De már nem az „abszolút vallás" és legalább is elvben meg
haladottá válhatik. A teológiai gondolkodás mértéke is a modern 
tudományos gondolkodás: Jézus személye áll ugyan ennek a 
Troeltsch-féle keresztyénségnek is a középpontjában, de Jézus 
jelentőségét tisztán az általa gyakorolt lelki hatás által nyeri. 
Éppen ezért Troeltsch számára elveszítette jelentőségét a keresz
tyén kinyilatkoztatás-hit minden lényeges vonása. Jézus ugyan 
a számunkra hozzáférhető legmagasabb isteni kinyilatkoztatást 
mutatja. A „kinyilatkoztatás" szót nem a régi dogmatikai érte
lemben kell azonban venni, hanem az a hit különben meg
foghatatlan élményeit és azután a nagy vallásos zsenikből ki- 
áradó hatást, az általuk keltett benyomást jelenti! Más szóval
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a Jézus-kép számunkra a gyűjtő medencéje Isten mindazon meg
nyilatkozásainak, melyek életünk területén találhatók. A Krisz
tus-hit e ponton valami sajátos misztikába torkollik bele és 
olvad fel. A keresztyén teológia elveszíti önállóságát és az 
egyetemes vallástudomány egyik ágává lesz, de oly módon, 
hogy az általános vallástudomány magasabbrendű nála és nor
matív jellegével meghatározza a teológiát is. így a teológiai 
gondolkodás teljesen ki van szolgáltatva a hisztorizmusnak, 
azaz annak a történeti szemléletmódnak, amely a történeti 
múltat a jelen mértékévé teszi, a történelmet beleszorítja az 
immanencia, az e világ keretei közé és ezért a kinyilatkoztatást 
is kiszolgáltatja a relativisztikus gondolkodásnak.

4. Troeltsch teológiája, vagy helyesebben vallásfilozófiája 
megdöbbentő nyíltsággal mutatja annak az útnak a végét, 
amelyre a Schleiermachertól elinduló teológiai gondolkodásnak 
el kellett jutnia: a vallásos tudatból kiinduló teológiai gondol
kodásnak a végső szétmállását és önmagában összeomlását. De 
ehhez hozzá kell tennünk: az az út, amely Schleiermachertól 
Troeltsch-höz vezet, nem csak az ú. n. liberális teológia útja, 
hanem tulajdonképpen az egész „modern" teológia útja, úgy 
amint az a felvilágosodás összeomlása után a 19. század restau
rációjában kialakult. Hangsúlyoznunk kell, hogy nem lehet ebből 
a teológiai fejlődésből kivenni a liberális teológiával sokszor 
ádáz harcot folytató egyházias, vagy ahogyan sokszor mondot
ták a „pozitív“ irányú teológiai munkát sem. Az a teológiai 
reprisztináció, melyet főleg Hengstenberg (1802—1869) és 
Philippi (1809—1880) képviseltek, túlságosan történetietlen volt, 
semhogy jelentőssé válhatott volna. Az ú. n. eriangeni teológiai 
iskola viszont magáévá tette a Schleiermacheren tájékozódó 
teológiai gondolkodás kiindulópontját, a vallásos szubjektiviz
must. Hofmann János Keresztély (1810—1877) az iskola meg
alapítója az üdvtörténet fogalmát vitte bele az egyházias teoló
giába. Ez a fogalom is a történeti tájékozódásra vall s így mu
tatja az egyházias gondolkodás függését a korszellemtől. Az üdv
történet szempontjának az érvényesítése ennek ellenére alkalmas 
lett volna a kinyilatkoztatás helyesebb megértésére s arra, hogy 
„régi igazságot újszerű módon“ tanítson a teológia. Jóval vesze
delmesebb volt ez a törekvés a kiengesztelésről szóló tan terén,' 
valamint akkor, amikor v. Hofman a teológiai tudomány mun
kájának a kiindulópontjává a teológust, mint keresztyént tette. 
Fokozódó mértékben jelentkezik e veszedelem az eriangeni 
iskola leghíresebb szisztematikusánál, Frank Ferenc Reinholdnát 
(1827—1894). Frank teológiai gondolkodásának a kiinduló
pontja az újjászületett keresztyén tudat, ami csak más, egyhá- 
ziasabb vagy inkább pietisztikus fogalmazása annak a vallásos 
érzületnek, amely Schleiermacher gondolkodásának is a ki
indulópontja. Az eriangeni teológiai iskola utolsó nagy repre
zentánsának Ihmels Lajosnak (1858—1933) a teológiai gondol
kodása ugyancsak a keresztyén igazság felőli „megbizonyosodás^
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problémája körül mozgott s így szintén nem tudja legyőzni a 
vallásos szubjektivizmusnak az alapvető hibaforrását.

Kétségtelen mind a mellett, hogy ez az egyházias jellegű 
teológia viszonylag még mindig igen sok újtestámentomi szub
sztanciát, eleven hit-erőt őrzött meg s ezért ma is nagy hálával 
kell e teológiai mesterek nevét emlegetni. Viszont másfelől 
tagadhatatlan, hogy e teológiai iskola végül is még inkább el
vesztette a kor szellemével való eleven kapcsolatot, mint a 
liberális teológia, mely legalább egyes szellemi áramlatokkal és 
az értelmiségnek egy bizonyos rétegével eleven kapcsolatot 
tartott fenn.

Nem szabad megfeledkezni arról se, hogy már a háború 
előtti teológiai gondolkodás sodrában jelentkeznek az új tájé
kozódás előkészítői: az imént említett Kaehler Márton hallei 
professzor mellett főként a biblicisták, Cremer Hermann (1834— 
1903) greifswaldi és Schlatter Adolf (1852—1938) tübingeni 
professzorok munkájában. Cremer az írástudomány teológiai 
jellegét igyekezett biztosítani, amikor az Újszövetség szókincsé
nek teológiai sajátosságát dolgozta ki s vele olyan feladatokra 
figyelmeztette az írásmagyarázókat, melyek Flacius híres „Clavis 
Scripturae Sacrae“-ja óta szinte feledésbe mentek. Azokban az 
évtizedekben, amikor a teológiai kutatás alig látott valamit a 
bibliai gondolkodás sajátos jellegéből s a Biblia gondolatvilágát 
a keleti szinkrétizmus széles folyójából igyekezett megérteni, 
Cremer „Biblisch-theologisches Wörterbuch“-ja fokozott jelen
tőséggel bírt, mivel éppen a bibliai gondolkodás genuin sajá
tosságát ragadta meg. Ugyancsak Cremer dolgozta ki az újszö
vetségi megigazulás-hit gazdag tartalmát az újszövetségi tanítás 
összefüggésének hátterén. — Schlatter szinte beláthatatlan gaz
dagságú életmunkával tárta fel az Újszövetség világát a késői 
zsidósággal való összefüggésében. Kevés teológusnak volt olyan 
Isten adta tehetsége, hogy megszólaltassa az írást, mint neki. 
Egyénies nyelvezete miatt, valamint azért, mivel a problémákat 
a maga módja szerint állítja be, a háború előtti teológiai kutatás 
munkáit alig vette számba. Amikor azonban a háború után nyil
vánvaló lett a liberális-vallástörténeti teológia csődje, egyszerre 
megszólalt Schlatter időt álló mondani valója, amit csak foko
zott, hogy az agg mester tudásának kincstárából egymás után 
adta ki a nagyszabású kommentárokat. Köztük a Római levél
hez írt kommentárja („Gottes Gerechtigkeit“) egyike a refor
máció kora óta megjelent legfontosabb teológiai műveknek.

Kaehler, Cremer és Schlatter hatása csak a háború utáni 
új tájékozódás során vált igazán elevenné és jelentőségük is 
csak most tűnik ki egyre fokozódó mértékben.

II.

1. A világháború irtózatos erőpróbája jórészt eltakarta a 
„modern“ teológiai gondolkodás csődjét, úgyhogy az nem nyi
latkozott meg olyan eleven és elemi erővel, mint talán egyébként
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történt volna. Másfelől ugyancsak a világháború iszonyú tapasz
talatai, elemi erővel jelentkező átélései hozzájárultak a letűnt 
korszak viszonylag sima felszámolásához. A négy esztendei vér- 
zivatar, az utána következő összeomlás és a forradalmak — a 
régi közmondás szerint — hallgatásra kényszerítették a múzsá
kat s mikor a forradalmak és inflációk után az élet vérkeringése 
lassanként újból megindult, kitűnt, hogy a hosszú tél után már 
javában folyt a zajlás, sőt erélyesen mutatkoztak az új tájé
kozódás első összetevői is.

A világháború irtózatos élménye maga is nagy mértékben 
hozzájárult az új tájékozódáshoz. A háború első napjaiban 
nagy tömegekkel teltek meg a templomok: a halál aratásának 
a megindulásakor a templomtól és Isten igéjétől elszokott soka
ság hirtelen ráeszmélt emberi erőinek a tehetetlenségére és ön
kénytelenül is Istennél keresett menedéket. A népek borzalmas 
egymást pusztításában összeomlott az emberi haladás nagy
szerű felfelé ívelésébe vetett hit, a borzalmak és kegyetlenségek 
vérfürdőjében a humanisztikus ember-ideál, s nyilvánvalóvá lett, 
hogy a magára maradott ember Isten nélkül bűnben él és 
bűnében önmagát emészti el. Mindebben hamuvá égett az a fel
színes kultúrprotestantizmus, amely gondolkodásának a közép
pontjában az embert, a személyiség örök értékeit látta és meg
feledkezett arról az Istenről, aki Krisztusban nyilatkoztatja ki 
magát, ítéletet tart fölöttünk és megvált bennünket.

2. De azután magának a teológiának a körében is jelent
kezett több olyan mozzanat, amely az új tájékozódást készítette 
elő. Ezek között első helyen kell említeni a nemrég elhunyt 
marburgi professzornak, Ottó Rudolfnak (1869—1937) 1917-ben 
megjelent „Das Heilige" c. könyvét. Ez a könyv, az újabb 
teológiának Barth Római levele mellett a legtöbbet olvasott 
könyve, nyomatékosan utalt a vallás titkára. Ottó nem üzent 
ugyan hadat annak a Schleiermacher nyomán uralkodóvá lett 
szemléletnek, mely a vallásban az emberi kedélyállapot egv 
nemét látja. Azonban mégis e mellett a szemléletmód mellett 
vagy még inkább evvel a szemléletmóddal szemben, a vallásnak 
a tárgyát állította kutatásainak középpontjába. A vallás Ottó 
szerint valami teljesen magában álló, semmi más jelenségből le 
nem vezethető tényálladék. Legbenső lényege szerint irracioná
lis, az értelem számára nem közelíthető meg, ellenben felfogható, 
átélhető a divinációs érzelem „sejtése" (Ahndung) által. A vallá
sos ismerés és átélés sajátosságának, egyedülálló, páratlan vol
tának a felderítése erős bizonyítékul szolgálhat minden a vallá
sos élményeket illúziónak minősítő vád ellen és nyomatékosan 
utal a vallás tárgyának objektív valóságára.
(Folytatjuk.) Karner Károly..
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A „magyar" meditáció.*)
A Lelkipásztor új folyama a múlt ádventkor azzal indult, hogy az 

eddigi prédikáció-közlés helyett inkább meditációkat fog adni. Ennek a 
célkitűzésnek megvalósítására szolgált a szerkesztő azon kérelme, hogy a 
feldolgozott perikópák szövegmagyarázattal kezdődjenek, egy meditáló 
résszel folytatódjanak, és egy prédikációvázlattal végződjenek. Ennek a 
szándéknak az volt a célja, hogy önálló elmélyedésre késztesse azokat, 
akik eddig kényelemből csak feldolgozott prédikációkkal táplálták gyüle
kezetüket. A másik, ki nem mondott mélyebb célja pedig az volt, hogy 
így lassan kialakuljon egy bizonyos meditációs módszer és rendszer, ame
lyik azután egységes felfogású igehirdetéshez vezet. Sajnos, a mostani ad
venttel lezárt évfolyam ezt a célkitűzést csak nagyon kis mértékben való
sította meg. Sok helyen elmaradt a szövegmagyarázati rész, sok helyen 
pedig még a theológiáról elhozott jegyzetek alapján történtek ilyen szín
ben feltűnni akaró megjegyzések. Arról nem is beszélek, hogy a vázlati 
rész elmaradt, ennek nem volt jelentősége. Mert valójában úgyis ellen
kezett az első és második pontban (írásmagyarázat és meditáció) lefek
tetett elvekkel. Mert a meditációnak nem az a célja, hogy egy bizonyos, 
a kidolgozó által helyesnek tartott gondot átmenetet kényszerítsen rá az 
olvasóra, hanem csupán az, hogy felnyissa az olvasó szemét az Ige mon
danivalóira és így egy bizonyos meghatározott körbe állítsa bele.

Ez a szándék egészen világosan meglátszik azokban a meditációs 
könyvekben, amelyek Németországban használatosak. Világos lesz ez, ha 
példának G. Dehn ismert meditációs könyveit veszem. Itt a szerző a szent
írási szakasz gondolatköreit választja szét, megtárgyalja őket, és aztán 
az igehirdetőre bízza, hogy mit és mennyit használ fel belőle. Néha nem 
több egy mondatnál, amit fel lehet használni, de akkor is beleállította 
már az embert abba a gondolatkörbe, amelyikben azon a vasárnapon szólni 
kell. De ez természetesen csak az első fok. A németeknek könnyű, ezeken 
kívül is olyan hatalmas írásmagyarázati irodalom áll rendelkezésükre, 
hogy egy-egy igehirdetésre több kötetet vehetnek igénybe. Így is történik. 
Először az Ige, azután az exegézis, gyakorlati exegézis, meditáció, és 
amikor mindezt átdolgozták, készen lehetnek a prédikáció megírására.

Magyarországon azonban ez a meditációs módszer teljesen lehetet
len. És ennek többféle oka van. Elsősorban a magyar nyelvű teológiai 
irodalom teljes hiánya. Csak lelkészi használatra írt, tudományos exegézis 
szinte egyáltalán nincsen. Ami van, nem megfelelő. Gyakorlati exegézis, 
amelyik a tudományosságot nem felejti el, hanem a kettőt szerencsésen 
egyesíti, csak egyetlen egy van: Karner: Máté evangéliuma. A többi, vagy 
református, vagy kegyességi mozgalmak hangnemében mozgó, tőlünk lel
kileg is nagyon távol álló idegen munka fordítása. Innen sokszor még 
biblikusságot sem nyerhet a felhasználó, mert nem mély, evangéliumi 
lélek, hanem csak evangéliumi lelkendezés lakozik bennük. A mi embe
reink pedig torkig vannak már a „kegyes“ szólamokkal, Igét kívánnak, 
Isten üzenetét, amelyik felelet életük kérdéseire.

*

*) Mintát reá legközelebbi számunkban hozunk.
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Hogyan meditálhatunk akkor mi? Mi is az a címben megadott 
„magyar" meditáció?

Nekünk, magyar evangélikus lelkészeknek, akik közül kevésnek van 
meg a németnyelvű írásmagyarázati irodalom feldolgozására a nyelv- 
ismerete, — és akik közül soknak, ha meg is volna a nyelvismerete, de 
nincsen meg a drága külföldi könyvek megszerzésére az anyagi ereje, a 
rendelkezésünkre álló forrásokat kell felhasználnunk. Ezekből a forrá
sokból kell összeszednünk azokat az alkotóelemeket, amikből felépíthetjük 
az Igehirdetést.

1. A legelső forrás a perikópa-rendszer. Természetesen figyelembe 
kell vennünk mindig azt, hogy az egyházi esztendő melyik vasárnapján 
vagyunk. Akár előírt, akár szabadon választott az Ige, amiről szólni aka
runk, tudnunk kell, hogy melyik gondolatkörben mozogjunk. Az igehirde
tés alapjául választott szentírási szakasznak mindenkor illenie kell az 
illetékes vasárnap mondanivalóját meghatározó perikopális szakaszokhoz. 
Ezért mielőtt a jelen rendszer szerint kijelölt szakaszt feldolgoznánk, el 
kell olvasni az 5 perikóparendszerben szereplő összes igét. Csak ezen a 
módon biztosíthatjuk igehirdetésünk egyháziasságát, ami jelen esetben az 
egyház által megszabott mondanivaló tárgyára vonatkozik. Már itt is sok 
olyan figyelmeztetést kap mindenki, ami megóvja esetleges önkényes
kedésektől.

2. A második forrás, miután a perikóparendszerek alapján már tájé
kozódtunk, a különböző bibliafordítások. Itt már nem kell csak a kivá
lasztott, (előírt) szakaszt elolvasnunk. Masznyik, Raffay, Károli egy-egy 
régebbi fogalmazású kiadása, Czeglédy, a revideált Károlyi, Máté ev. ese
tében Karner, egy-egy rk. bibliafordítás rámutathat a szakasz érdekes 
kérdésére és új megvilágításba állíthatja az egész munkánkat. Aki csak 
valamennyit is tud németül, egy olcsó Luther-biblia szövegében is talál 
érdekes meglátást. Akinek megvan még a teológiáról a görög újtesta- 
mentoma, az a Daxer-Kiss szótár segítségével hasznosan forgathatja azt.

3. A harmadik forrás újra a perikóparendszerben található. Ez nem 
más, mint az ú. n. két főperikópa, azaz a legrégibb, óegyházi perikópa- 
rendszer két kijelölt Igéje. Mivel ezek a legrégebbiek, a későbbi perikópa
rendszerek kb. ennek gondolatmenetét, felépítését tartották szemük előtt. 
Ezeknek tehát döntő mondanivalójuk van a számunkra. Ezek közvetítik 
a legrégebbi meglátást, ezek a legeredetibbek. Aki őket szem előtt tartja, 
az mindenkor lemérheti gondolatait rajtuk és nem esik igeszerűség, vagy 
egyháziasság szempontjából tévedésbe.

4. Csak miután ezeken túl vagyunk, kezdhetünk beszélni arról, hogy 
egy-egy prédikációs könyvet, vagy kegyességi könyvet vegyünk a ke
zünkbe. Előre is mondhatom, aki ezeket végig csinálta eddig, saját maga 
is rá fog döbbenni arra, hogy a fent említett könyvek mennyire eltérnek 
attól, nemcsak az Ige mondanivalójának mélységeit elfedésükben, hanem 
egyháziasságukban is a legtöbbször. De csak vegyük elő őket, jó lecke 
lesz a saját számunkra, hogy meglátjuk egyszer, milyen úton tévelyeg- 
tünk eddig mi is.

*
A meditációs munka folyamán nyert anyag nem lesz olyan könnyen 

felosztható és elhelyezhető a 3-as felosztásban, mint az eddigiek. Mindenki
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tapasztalni fogja, aki ezt a szükségből kialakult és előállított „magyar" 
meditációs rendszert megkísérli, hogy sokkal aprólékosabb, de arra a 
vasárnapra szóló igék mondanivalója is bele kívánkozik sokszor. Éppen 
ezért a hármas beosztást egy másikkal kell felcserélni. Ennek alapja az, 
hogy a hármas beosztásban is gyakran nem egy, hanem két vagy három 
gondolatkör, vagy gondolatág is belekívánkozott egy-egy pontba. Ilyen
kor állott elő az, hogy a szabálynak engedelmeskedni akaró lelkész, (a 
3 résznek kb. egyforma terjedelműnek kellett lennie) kénytelen volt el
hagyni sokszor a fontosat és kibővíteni a kevésbbé lényegest, hogy a sza
bályhoz hű maradhasson. Ezt a rendszert azonban okvetlenül egy másik
kal kell helyettesíteni. Részemről ezt 7-es rendszernek neveztem, amely
nek lényege az, hogy a régi rendszerből csak a bevezetés marad meg, ez 
azonban egyúttal, ha igeszerűek akarunk lenni, témamegadást, vagy szem
pont megjelölést jelent, utána pedig szabadon, ha kell egy gondolatot 3, 
a másikat 1, a harmadikat 2 pontban fejtve ki, jutunk a 7-ikhez, amelyik 
ha kell, a befejezést, vagy összefoglalást is jelentheti, de ha kell, hát a 3-ik, 
vagy ha csak 2 tagból állt, a 2-ik gondolatkör utolsó pillére is lehet. 
A számokhoz nem szabad ragaszkodni, mindig csak annyi legyen, amit 
az Ige megkíván. Így okvetlenül mozgékonyabb és lendületesebb lesz az 
Igehirdetés.

Minden Igehirdetést a meditáció dönt el. Aki jól meditált, az bele
hatolt az Ige mondanivalójába. És számunkra ez a legfontosabb. Meg kell 
tennünk azt, ami rajtunk áll. A fentiekről pedig senki sem mondhatja azt, 
hogy anyagi, vagy nyelvi nehézségek miatt nem követheti. Legfeljebb azt 
vethetné ellene, hogy nincsen ideje. De erre meg az a válasz: ez a leg
fontosabb, erre mindig kell, hogy legyen időnk.

Kemény Péter
budapesti vallástanító-lelkész.

Ös s z  e ku lcs o l t  ké z z e l .

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

Kis Karácsonyra, avagy új esztendő napjára.
Lukács 2, 21.

Kegyelmes Atya, mindenható Úr Isten! Hálát adunk mi 
teneked a te atyai kegyelmességedért, hogy a szegény bűnösöket 
nem útáltad, hanem a te szent Fiadat a törvény alá vetetted 
és körülmetélkeztetted, Jézusnak neveztetted és Krisztussá szen
telted, hogy az ő engedelmével és a törvénynek tökéletes be
teljesítésével a te reánk való haragodat megengesztelné és a 
mi engedetlenségünket megvigasztalná. — Kérünk is tégedet, 
világosítsd meg a mi szívünket a te Szent Lelked által, hogy a
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te szent Fiadnak éröttünk való engedelmével bűneink ellen 
magunkat vigasztalhassuk és hitünket a te Szent Lelked által 
erősíthessük, a tehozzád való engedelmet is elkezdhessük és 
ugyanazon te szent Fiad által az örök életet vehessük. Ámen.

Kiskarácsony után való úrnapjára vízkereszt előtt.
Máté 2, 16—23.

Örök mindenható Kegyelmes Atya Isten, kinek ez volt 
kedves akaratja, hogy a te szent Fiad minden gyarlóságunkat 
felvenné és mindenekben kicsinységétől fogva szenvedne éret
tünk, és ővele egyetemben minden szentek, mint ma is a Beth- 
lehem-beli kis gyermecskék, hogy az ő szenvedésükkel vallást 
tennének a te szent Fiadban való örök életjökről. '— Kérünk 
tégedet, adjad nekünk is a te Szent Lelkedet, hogy mind szánk
kal, szívünkkel, cselekedetünkkel és szenvedésünkkel tisztelhes
sünk tégedet a te szent Fiaddal egyetembe, kinek általa ments 
meg e világi nyavalyákból és vígy be bennünket az örök 
nyugodalomra. Ámen.

Az Úr kijelentése napjára, alias vízkereszt napjára.
Máté 2, 1—12.

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, hálát adunk 
mi teneked, hogy a te szent Fiadnak jövetelét minekünk új 
csillagnak támadásával és napkelet felől jött bölcseknek vallá
sokkal megjelentetted. Kérünk tégedet, hogy Szent Lelked által 
világosítsd meg a mi szívünket, hogy miképpen a napkelet felől 
való bölcsek, azonképpen mi is a te szent Fiadat kereshessük, 
miérettünk való megtestesülését hihessük, mindenütt és minde
nek előtt vallhassuk életünkkel, teljes életünkben követhessük, 
és ővele egyetemben örökkön örökké élhessünk. Ámen.

Másodnapra a kijelentés, alias vízkereszt után.
Máté 2, 13—23.

Örök, mindenható, kegyelmes Atya Isten, kinek ez volt 
kedves akaratja, hogy a te szent Fiad minden gyarlóságunkat 
felvenné és mindenekben kicsinységünktől fogva szenvedne 
érettük, és ő vele egyetemben minden szentek, mint ma is a 
bethlehemi kis gyermecskék, hogy az ő szenvedésükkel vallást 
tennének a te szent Fiadban való bizodalmokról, — kérünk 
tégedet, adjad nekünk is a te Szent Lelkedet, ki mind szánkkal, 
cselekedetünkkel és szenvedésünkkel tiszteltessen téged a te 
szent Fiaddal egyetemben, ki által ments meg e világi nyava
lyáktól és vígy be bennünket az örök nyugodalomra. Ámen.

Első úrnapjára a kijelentés, alias vízkereszt után.
Lukács 2, 41—52.

Örök mindenható Úr Isten! Kérünk tégedet, engedd mi
nekünk, hogy mi is teneked szentelhessünk ünnepet és a te
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megértett akaratod szerint mindenekben engedhessünk teneked; 
és ha a Krisztust, a mi világosságunkat, igazságunkat és örök 
életünket elvesztenők, ismét találhassuk meg őtet a te igaz 
tanítóid között, és őtet megtartván a mi szívünkben és vele 
együtt öregbülvén bölcseséggel és kedvességgel, mind tenálad, 
mind embereknél kedvesebbek lehessünk és őáltala örök üdvös
séget nyerhessünk mind gyermekeinkkel egyetembe. Úgy legyen.

Másod úrnapjára a kijelentés, alias vízkereszt után.
János 2, 1—11.

Úr Isten, mi mennyei szent Atyánk! Hálát adunk ma te
neked, hogy a te szent Fiadat miérettünk e világra bocsáttad, 
és hogy az ő jelenlétét víznek borrá változtatásával megmutassa, 
akartad, és ő általa újonnan a házasokat megszentelted és 
megáldottad. Kérünk is tégedet, hogy adjad minekünk a te 
Szent Lelkedet, hogy hihessük a te szent Fiadnak e világra 
érettünk jöttét és megtestesülését, kínszenvedését és halálát, 
mennybemenését, uralkodását és ő által tenálad való kedves 
voltunkat. És ma is légy jelen a mi házasságunkban is és áldd 
meg azt minden lelki, testi áldásoddal a te szent Fiad által, 
ki veled él és uralkodik a Szent Léleknek egyességében mind 
örökkön örökké. Ámen.

Harmad úrnapjára a kijelentés, alias vízkereszt után.
Máté 8, 1— 13.

Úr Isten, mi mennyei szent Atyánk, ki a te szent Fiadat mi
érettünk e világra bocsáttad, isszonnyúságos halálra adtad és 
nagy csudatételek által kijelentetted, — kérünk tégedet, adjad 
minekünk a te Szent Lelkedet, hogy mi is, mint a poklos, a 
te szent Fiadba vethessük minden megtisztulásunknak bizodal
mát, és a mi bűneinknek bocsánatját és az örök életet ő általa 
olyan tökéletes hittel hihessük, mineművel a százados hitte, 
hogy az ő szolgája egy igével megvígasztaltathatik; hogy olyan 
hitben élvén és mindvégig megmaradván, a te szent Fiaddal 
lehessünk és az örök életben vigadhassunk. Ugyan azon te szent 
Fiad által, ki teveled él és uralkodik a Szent Léleknek egyességé
ben mind örökkön örökké. Ámen.

Imádkozzunk együtt.
Ján. 4. Csel. 21, 26—40. Hiába vetette alá magát Pál apostol egy 

lelkétől távol álló ószövetségi rítusnak, hiába vette magára a törvény 
igáját, hogy zsidó honfitársait megnyerje Krisztus számára, a sokaság 
gyanúját és gyűlöletét nem volt képes eloszlatni. Ennek a gyűlöletnek 
az ószövetségi szertartások be nem tartásánál sokkal mélyebben rejlő oka 
volt. Krisztus miatt gyűlölték őt, akit Isten Fiának, Megváltójának és az 
Üdvözítőjének vallott. Ne akarjuk emberi, mesterkedéssel letompítani annak 
az ellentétnek az élét, mely Krisztus és a világ között fennáll. Legyünk
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tisztában azzal, hogy a keresztyénség sohasem lesz szalonképes ebben 
a világban. Csak akkor lenne az, ha Krisztust egészen megtagadná és 
helyette a világgal kötne szövetséget. Félre azért minden megalkuvással, 
minden kompromisszumos kísérlettel az új esztendőben!

Jan. 11. Csel. 22, 1—27. A nagy apostol nem emberfélelemből menti 
magát a sokaság előtt, hanem népe iránti féltő szeretetből. Az őt szidal
mazó, felbujtogatott tömegen végigtekintve, ugyanolyannak látja a hely
zetet, amilyennek Jézus látta a Golgotán: „Nem tudják, mit cselekszenek." 
Ezt látva visszagondol arra az időre, amikor még ő sem tudta, hogy mit 
cselekszik, amikor még ő is gyűlölettől lihegve támadt Krisztus tanítvá
nyai ellen. A félrevezetett sokaság előtt szánakozó szeretettel tesz bizony
ságot a megtalált Messiásról abban a reményben, hogy Isten Szentlelke 
ezt a bizonyságtételt is fel fogja használni a vakok szemeinek megnyitá
sára. Bár tudnánk mi is keserűség, gyűlölet, vagy ellenszenv helyett min
denkor szánakozó, imádkozó, bizonyságtevő szeretettel fordulni a minket 
körülvevő ellenséges világ felé.

Jan. 18. Csel. 22, 22—30. Isten gondviselő szeretetének nem kell fel
tétlenül rendkívüli utakon és módokon megnyilvánulni az életünkben. 
Sokszor az életünk természetes adottságain keresztül láthatjuk és tapasz
talhatjuk meg, ha van szemünk a látásra, ezt a csodálatos gondviselő 
szeretetet. Pál apostolt ez alkalommal a római polgárjogára való hivat
kozás által menti meg — nem a saját leleményessége, hanem Isten gond
viselő szeretete, a megostoroztatástól. Ha már a római polgárjog is ilyen 
nagy kiváltság volt, mennyivel nagyobb kiváltság a Krisztus által meg
szerzett és hit által elnyerhető mennyei polgárjog. Nem a rövid ideig 
tartó földi szenvedéstől, hanem az örök kárhozat gyötrelmeitől szabadu
lunk meg, ha ennek birtokába jutottunk.

Jan. 25. Csel. 23, 1—70. A gondviselő Isten a papi tanács tagjainak 
egymással való meghasonlását is felhasználja arra, hogy hűséges szolgáját 
kiszabadítsa szorongatott helyzetéből. Tudjuk a történelemből, hogy az 
Úr nem egyszer szerzett már ilyen módon szabadulást az övéinek. Amikor 
azonban erre gondolunk, vegyük fontolóra nagyon komolyan azt is, 
hogyha a világ fiainak a meghasonlása Krisztus ügyének a győzelmét se
gíti elő, Krisztus szolgáinak a meghasonlása, irigysége és féltékenysége 
ezt a győzelmet csak hátráltatni tudja. Az ilyen meghasonlásból csak egy 
valaki kerül ki nyertesen és győztesen: nem Krisztus, nem egyik fél, 
vagy a másik, hanem a sátán.

Adjunk hálát:
1. Hogy az elmúlt hetekben, adventben és a nagy ünnepek alatt Isten 

annyi drága alkalmat adott az evangéliom hirdetésére.
2. Hogy mi nemcsak ítéletet, hanem kegyelmet és szabadulást is 

hirdethetünk népünknek.
3. Hogy az új esztendőt békességben megérhettük és annak küszöbét 

Jézus kezét fogva léphettük át.
4. Hogy az útnak indulásunk nem bizonytalan, hanem biztos cél felé 

történik.
5. Hogy a szenvedések éjszakájában, a háborús bonyodalmak útvesz

tőjében céltalanul bolyongó emberiség előtt a bel- és külmisszió mun
kája révén sokfelé felragyog a biztos mennyei cél.



77

Könyörögjünk:
1. Hogy az új esztendőben a régiek egészen elmuljanak és mindenek 

megújuljanak az életünkben.
2. Hogy a háborús nehézségek és akadályok között a bel- és kül- 

misszió munkamezején sokfelé nyilvánvalóvá legyen Pál apostol szavainak 
igazsága: „Isten igéje nincs bilincsbe verve."

3. Hogy az újabb háború borzalmaitól megzavart pogányság világo
san különbséget tudjon tenni Krisztus és az ő nevére szégyent hozó név
leges keresztyénség között.

4. Hogy a növekvő gondok és szenvedések közepette ne a farsangi 
vigalmakban, hanem Krisztusnál keressenek megnyugvást a lelkek.

5. Hogy bármit hozzon is reánk az új háborús esztendő, minden 
körülmények között hűséges és bátor bizonyságtevői lehessünk Krisztusnak.

Túrmezei Sándor
Tokaj.

Szószéken.
Újévre.

Jézus neve az újév kapuján.
Délelőttre. — Lukács 4, 16—21.

Válságosabb időt még alig élt meg az emberiség, mint 
amilyen ez a mi időnk, és nehezebb időben aligha köszöntött 
be még az újesztendő, mint éppen most. Az emberek ajkán ebben 
a világháborús időben szinte megfagy a „Boldog újesztendőt“- 
kívánság, hiszen mindannyian érezzük a jelen nyomasztó súlyát, 
hogy valóban sorsfordulót élünk, hogy a világ épületének eresz
tékei szinte mozognak, recsegnek-ropognak. Az embernek az 
emberiség tökéletesedésébe vetett hite, bizodalma megbukott, 
hiszen sem a kard, sem a toll, sem a jog, sem a gazdasági rend
szer és termelési rend, sem a győzelem, sem a vereség nem 
bizonyult elegendőnek arra, hogy az embernek megadja a lelki 
egyensúlyát, békéjét és nyugodalmát. .. Nekünk magyaroknak 
hozott mást is az elmúlt esztendő, s mégis úgy állunk a bizony
talan jövendő kapujában, mint egy nagy kérdőjel előtt. Szinte 
halljuk az ítéletidőnek szárnysuhogását körülöttünk. S az 
emberek egy része az előző estén mégis oda menekült a mámor
hoz, hogy feledhesse a gondot, bizonytalanságot, — egy másik 
része fásultan vette tudomásul az idő múlását, — csak egy kis 
része fordult az igéhez s vette ajkára az imádság szavát, hogy 
kegyelmet és áldást kérjen. De jó lenne pedig, ha mindenki 
Isten elé vitte volna tegnap, ami szívét foglalkoztatja. De jó 
lenne, ha ezen a mai reggelen itt lenne együtt mind a három 
csoport, mert az Ür a mai ige által mindenkinek akar mondani 
valamit útravalóul az újesztendőre. Írjuk fel azért ezt az egyet-
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len szót az új év kapujára: Jézus. S lássuk meg mai alapigénk
ből, hogy:

1. Jézus — eljárt a templomba s olvasta a szentírást, — 
kövesd példáját!

2. Jézus — segíteni kész rajtad ebben az évben is, — örülj 
segítségének!

3. Jézus — az Úr „kedves esztendejét" hirdeti neked ma 
is, — légy hálás érte teljes életedben!

1. Jézus „szokása szerint" elment a zsinagógába s ott 
kezébe vette népe szent könyvét. Ebből minden további nélkül 
megállapíthatjuk, hogy Jézus — amint azt róla egyébként is 
tudjuk, -— szívesen eljárt a templomba, a zsinagógába, hogy 
keresse az istentiszteleti alkalmakat. Ő, Isten fia teszi ezt. Gon
doljuk meg: Ö, a testté lett Ige. Olvassa az írást s magyarázza 
azt. Csodálatos dolog ez, hiszen érthetetlen. De nékünk drága 
figyelmeztetés, drága üzenet. Mert lehetetlen ebből ki nem 
érezni egy számonkérést: ily buzgón jártál-e te is a templomba 
s ilyen szívesen foglalkoztál-e Isten szent igéjével? Nem tudom, 
hogy mit felelsz rá. Csak arra kérlek, hogy ha nem így történt, 
legyen gondod reá, hogy ezután, ebben az új évben másként 
legyen. Ha pedig örömmel gondolsz vissza arra, hogy hányszor 
voltál itt te is az Ür hajlékában s örömmel hallgattad az igét, 
s érezted azt, hogy mindig nyertél Istentől valamit, amikor itt 
voltál, adj hálát Istennek s kérd őt, hogy tartson meg ebben 
az eszendőben is a templomi közösségben s az igével való 
közösségben.

Igen, Jézus példája azt üzeni ma néked, hogy légy temp
lomba járó, buzgó ige-olvasó tagja az anyaszentegyháznak az 
új esztendőben!

Mert a templomba-járás Isten színe elé való állás. A temp- 
lomba-járás: öröm és áldás. A templomba-járás: közösségápolás 
és építés.

Boldog gyülekezet az, amelynek van temploma s amely még 
járhat a templomba. Sok helyütt már nem járhatnak. Boldog 
nép, melynek alaptörvénye az Ige s örömmel hallgatja azt.

Meglátszik ez a népen s annak egész életén.
Légy azért templomba-járó, biblia-olvasó gyülekezet az új 

esztendőben is!. . . Jézus buzdít erre . . .  De nemcsak buzdít és 
példát ad, hanem:

2. Jézus — kész segíteni rajtad ebben az esztendőben is, — 
örülj hát segítségének!

A názáreti zsinagógában Jézus éppen Ésaiás könyvéből 
olvasta fel ezeket az igéket: „Az Úrnak lelke van énrajtam, 
mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot 
hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyít
sam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok 
szemeinek megnyílását. . S ezekhez az igékhez azt fűzte hozzá 
Jézus: „Ma teljesedett be ez az írás a ti hallástokra . . . “ Tehát 
amit Isten ígért az íme beteljesedett. Veszitek-e észre, hogy
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miről van itt szó? Arról, hogy Isten megígérte nagyon sok-sok 
századdal azelőtt, hogy küld valakit, akin megnyugszik az Ő 
lelke. S Isten nem feledkezett meg erről az ígéretéről sem . . . 
Századok múltak, de megszületett a Megváltó s Ő — vállalta 
ezt a megbízatást, az Atya ígéretének valóraváltását. Ez a hű
séges Isten, ki az ő fiát adta, hogy higyjünk az ő szeretetében 
— ez kívánja biztatni a mi templomainkban szent igéjével a mi 
gyülekezeteinket, a mi népünket. Szabadon bocsátással, vakok 
látásának visszaadásával.

Isten Lelke van rajta . . .  jó hírt mond. . .  a szegényeket 
megvígasztalja, megsegíti. . . Kész erre ma is. Beteljesedett az 
írás a ti hallástokra.

Örülj hát segítségének, kedves Testvérem és bízzál az ő 
segítségében! S ne bízzál semmi más egyébben! Öröm töltse el 
szívedet, látszodjék meg arcodon szemedben, beszédedben, hogy 
te az Úr ígéretével jársz az élet útain, akármilyen munkát vég- 
zel, akármilyen sorsban van részed, Ő áll melletted. Ezért nem 
szomorít, nem csüggeszt semmi. Ezért tudsz várni, nyugodtan 
várni. Az Ür a mi kicsiny népünket is megsegíti, megvigasztalja, 
megerősíti. . . S megsegíti a mi drága evangélikus anyaszent- 
egvházunkat is.

Örülj, örvendezz! . . . Legfőképpen pedig:
3. Jézus: az Űr „kedves esztendejét“ hirdeti, légy hálás 

érte teljes életedben! Kedves esztendőt hirdet. . . Bizonyára arra 
gondol ennél a legtöbb ember, hogy olyan esztendőről van itt 
szó, amely általánosságban kellemes, kedves. Tehát gondtalan, 
békességes, kedvező viszonyok teszik kedvessé az esztendőt! 
Vége lesz a háborúnak, drágaságnak, gondoknak .. .

Jól jegyezzük meg, hogy az Ür kedves esztendejét hirdeti 
Jézus. Olyan esztendőről van tehát itt szó, amelyet Ö tekint 
kedvesnek a mi számunkra. És Ő teszi azzá. Olyan esztendő ez, 
amely az ő kegyelmét hirdeti. Emlékeztet ez arra az esztendőre, 
mikor az Ó-Testámentom népe visszaadta a birtokot és elengedte 
az adósságot. Az Ür kedves esztendeje az elengedés esztendeje, 
Ö engedi el a tartozást, amelyet semmiképpen sem tudnánk 
megfizetni, a nagy tartozást, a bűn t. . .

Isten az ő szent Fia által mondja, hogy ez az esztendő még 
itt van. Hajlandó elengedni még most is. Hajlandó megbocsátani 
még ma is . . . Hajlandó erre, azt tudjuk abból, hogy maga az 
Ür Jézus hirdeti ezt. Csak hidd el, csak fogadd el!

Ne mondd kedves Testvérem, hogy sovány útravaló ez az 
új esztendőre, hogy ez sovány vígasztalás vagy, hogy erre nincs 
szükséged . . . Ennél jobbat, többet-érő útravalót nem kaphatsz, 
ennél örvendetesebb biztatásban és igazabb vigasztalásban nem 
lehet részed. Egyébként is csak erre, egyedül erre van szüksé
ged. E nélkül hiába minden, — ha ezt elnyered lemondhatsz 
mindenről e világon és mégis mindened megvan. Erre gondol 
a zsoltáríró is mikor egy ihletett pillanatban ezt mondja: „Ki
csodám van az egekben? Náladnál egyébben nem gyönyörkö
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döm . . .  ha elfogyatkozik is a testem és szívem, szívemnek kő
sziklája és az én örökségem Te vagy ó Isten mindörökké!. .
Ne mondd azért, kedves Testvérem, hogy üres ez az újévi aján
dék! Ez a legnagyobb, amit az ember kaphat. Nyitva az atyai 
ház . . .  Ebben az évben is . . . Vár az Atya . . . Ebben a kedves 
esztendőben is, az elengedés esztendejében, bűnbocsánattal és 
kegyelemmel . . .  Erről biztosít minket mindnyájunkat a Fiú.

Ez az év még „kedves“ esztendő, mert az Ür esztendeje ez. 
S még élsz. Még itt vagy. Még hallod az igét, a biztatást, az 
ígéretet. .. Az Ür Jézus ígéretét.

De ne feledd, hogy — lehet ez az utolsó is .. . Bármely 
napja ennek az esztendőnek lehet számodra az utolsó.. . 
S azután nem szól többé az Ige — az Úr „kedves esztendejéről“ 
hozzád!

Ezért: légy hálás e nagy kegyelemért, hogy megérhetted az 
Úrnak eme kedves esztendejét. S hálád — mutasd meg, bizo
nyítsd meg az egész esztendőben! Egész életedben.

„Mindenek szeme reá szegeződött. . . “
Legyenek a mi szemeink az egész évben Őrajta . . . egyedül 

Őrajta .. . S higyjük bízó reménységgel: kis és nagy dolgok
ban, egyházi, nemzeti munkában ott áll akkor mellettünk az Ür 
és azt mondja nékünk is: „Ma teljesedett be ez az írás a ti 
hallástokra.“

Itél az Úr —  az újesztendőben is.
Délutánra. — Zsoltár 9, 1—17.

Egészen szokatlannak tűnhetik fel, hogy erre a mai napra 
oly szentige van kijelölve, amelynek első tekintetre nincsen 
semmi különösebb „újévi" vonatkozása. De hiszen az újévnek 
nincs is egyházunkra önmagában véve semmi köze az egyházi 
esztendőhöz. S ha mégis megünnepeljük az újesztendőt is, s 
eljöttünk ide e délesti órában is, tesszük ezt azért, mert tudjuk, 
hogy Istennek mindig van mondanivalója számunkra az Ő igé
jében. Életünk minden szakában és minden napján. így egészen 
bizonyos, hogy van ma is: a mai szentige által is.

Mert elmúlhatnak az évek csendes egymásutánban vagy 
zivataros kavargásban, megváltozhatnak közben országhatárok, 
ledőlhetnek trónok, lebukhatnak korályi koronák —, Istennek 
igéje mindörökre megmarad: Jézus Krisztus tegnap és ma és 
mindörökké ugyanaz. . .

A mai szentige, ha annak tartalmát néhány rövid szóval 
akarjuk jelezni, főleg arról szól, hogy az Ür ítél, vagy: az Ür 
az ítéletnek az Ura. Ő az egész világnak: országoknak-nemze- 
teknek, királyoknak-alattvalóknak, kicsinyeknek-nagyoknak, 
szegényeknek-gazdagoknak a bírája. Az újesztendő első napján 
ezt akarja szívünkbe vésni a szentige s bizony valljuk meg, 
hogy nagy szükségünk van erre, jó ezért, ha felfigyelünk mi is: 
most erre az újévi üzenetre.
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Ebben a mi világunkban — be kell azt vallanunk — igen 
nagy szükség van a bíróságokra, mivel ez a világ egyszerűen 
bűnös világ s ebben a bűnös világban sok az istentelenség, a 
jogtalanság, az igazságtalanság, az elnyomatás. Talán semmi se 
hangzik el az emberek ajkáról oly gyakran, mint ez a sóhajtás: 
mikor lesz már egyszer igazság e földön?! .. . Éppen ezért igen 
nagy a vágy az igaz bíró után, aki megszünteti az igazság
talanságokat, a visszásságokat, — a gonoszokat leleplezi és 
megalázza, az igazakat, az elnyomottakat, a kiuzsorázottakat 
felszabadítja és megigazítja. Királyok és fejedelmek legnagyobb 
ékessége volt minden időben az, hogy igaz ítéletet gyakoroltak, 
hogy nem voltak személyválogatók, hogy nem nyomták el az 
igazságot. Bölcs Salamon neve mindannyiunk előtt ismeretes 
épp az ő „salamoni“ ítélete alapján mind e mai napig.

De ugyancsak igen sok szó esik a  bibliában is a bíráskodás
ról,'az ítéletről. A biblia bizonyságot tesz afelől, hogy mindig 
élénken élt a szívekben a reménység az iránt, hogy eljön egyszer 
egy bíró, egy igazi bíró, aki különleges képességekkel lesz 
megáldva, s aki ezeknek a birtokában élni is fog a maga hatal
mával. Szó van azután erről az ítéletről két vonatkozásban is, 
úgy is, hogy az már a jelenben is folyik minden felé, — de 
úgy is, hogy az teljességgel majd csak a végítéletkor fog meg
valósulni . . .  Ez utóbbira többek között nagyon jó példa Ésaiás 
11, 3—5. versei: „ . . . é s  nem szemeinek látása szerint ítél és 
nem füleinek hallása szerint bíráskodik: igazságban ítéli a 
gyöngéket és tökéletességben bíráskodik e föld szegényei 
felett; megveri a földet szája vesszejével és ajkai lehével meg
öli a hitetlent. Derekának övedzője az igazság lészen és veséi
nek övedzője a hűség . . .“

Az előbbire pedig ugyancsak jó példa éppen a mai zsoltár. 
Az ítélet ugyanis ennek a mai szentigének is egyik főtárgya 
Nem érdektelen azért felfigyelni rá, hogy mit is mond az ítélet
ről? Először is boldog örömmel állapítja meg azt, hogy az Úr 
Isten tart ebben a világban ítéletet, sőt már ítélkezett is bizonyos 
területeken és bizonyos vonatkozásokban. Hogy mire céloz sza
vaival a zsoltáríró, azt nem lehet ugyan pontosan megállapítani, 
de annyi bizonyos, hogy olyan egykorú eseményekre történik 
itt utalás, melyeket abban az időben nagyon jól ismert mindenki 
s amelyek egészen váratlanul, meglepetésszerűen s nagy hir
telenséggel következtek be. A zsoltár elárulja azt, hogy nagy 
országoknak és népeknek s ezek fejedelmeinek megítélésére és 
megsemmisítésére gondol. Nem lehetetlen, hogy éppen abban az 
időben omlott le a büszke Babilon vagy Ninivé. Amikor a 
zsoltáríró ezeket a híreket hallja, akkor nem a félelem vesz 
rajta erőt, hogy: mi lesz velünk, hanem szíve megtelik Isten 
iránti hálával, hite új lángra lobban, régi bizonyossága megújul 
s megerősödik: ígéretet, jobban mondván fogadalmat is tesz, 
hogy hirdetni fogja Isten csodás hatalmát és ítéletét. Mert hiszen 
az egy pillanatra sem kétséges előtte, hogy ami most folyik a
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népek és országok életében, azt semmiképpen sem lehet az 
emberek erejének, hatalmának tulajdonítani, — az ítélet Ura 
maga az Isten! Mintha csak a gyönyörű szép 46. zsoltár szavait 
hallanók: „Nemzetek zajongnak, országok mozognak. Jöjjetek, 
lássátok az Úr tetteit, aki pusztulásokat szerez a földön. . .  
Hadakat némít el a föld széléig; ívet tör, kopját ront, hadi 
szekereket éget el tűzben. Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy 
én vagyok az Isten . . . “

A nagy isteni ítélet tehát országokat — népeket, kisebb 
nagyobb közösségeket ragad magával. Összeomlanak viharállók
nak tartott állami szerkezetek, — de nem hagyja érintetlenül 
az egyes ember magánéletét sem. Népek törnek egymás ellen, 
mint az isteni ítélet végrehajtói, — s Isten hagyja, hogy törjék, 
zúzzák, emésszék, öljék, pusztítsák egymást. . .  Ebben a népek 
egymás-emésztésében — jó, ha ezt meggondoljuk — ne keresse 
senkise az igazságot: a bűn tombolja itt ki magát. A bűnös 
ember pedig rászolgál az ítéletre.

Ítéletidőket ez a nemzedék is átélt már. Rettenetes ítélet
idő volt 1914—18. és az utána következő idő a nemzetre, de 
az egyházra nézve is. Borzasztó kemény figyelmeztetés: bűnös 
vagy, — ítél az Ür! Ma úgy érezzük, hogy újból ítélettartás 
folyik körülöttünk és bennünk. Nagy pusztításokat visz végbe az 
Úr, hogy igazságát és hatalmát megmutassa.

De mai szentigénk utal arra is, hogy az Ür királyi széke 
örökké megáll, uralma nem ideig-óráig tartó, mint a fejedel
meké. Ezért az Ő ítélete szilárd, döntő és végleges: nem emberi 
hatalmi szövetség, de maga az Ür őrködik annak megvalósulása 
felett. S hozzáfűzi azt is, hogy az Úr igazság és méltányosság 
szerint ítél s nem úgy, mint e föld bírái, akiknek ítéleteihez 
mindig tapad több-kevesebb emberi gyarlóság. Isten, aki fenyít,
— védi is az üldözöttet. Az üldözött nemzetet és üldözött egyént 
egyaránt. Ha azonban ilyen igazságos, egyben kegyelmes bíró 
az Ür, akkor lehet is benne bízni. Sőt: igaz bizalommal alapjában 
véve csak Ő iránta viseltethetik az ember, mert másban minden
ben csalódnia kell. Ország, nemzet, család épületét csak Őreá 
lehet építeni. Akik Őt ismerik, azok tudják, hogy nem hagyja 
el azokat, akik benne bíznak. Ha egy népet megragad és áthat 
ez a rendíthetetlen hit, akkor az bátran védelmére mer kelni 
szent ügyének. Nem azt nézi, hogy hányan vannak ellene, de 
azt, hogy Isten ügyéről van-e szó vagy nem? Ahol Isten ügyéért 
harcolnak, ott nem lehet végleges vereség és megsemmisülés.

A zsoltáríró szívét ez a bizalom tölti el túláradó boldog     
örömmel: épp ezért hirdetni s dicsőíteni akarja az Urat, aki a 
Sionon jelentette ki magát. Mi nem gondolhatunk a Sionra a 
nélkül, hogy egyúttal a golgotai keresztre s a mi Urunkra: a 
Jézus Krisztusra ne gondolnánk. A golgotai kereszt által ítélte 
meg az Isten a bűnt, s ez által lett bizonyossággá egyúttal Isten 
kegyelmes ítélete. S a kereszthalál és a feltámadás által lett 
az Ür Jézus Krisztus a világ bírájává . . . Bíró Ő, — végítéletet ki
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mindenek számára, akik Hozzá menekednek.

Ma még nem lett egészen nyilvánvalóvá az Ő ítélete. De sok 
végbe megy már a jelenben is. Majd egyszer, ama napon azon
ban végítéletet tart az Ü r!. . .

Ezeket a mai igéket pedig azért adta élőnkbe az Ür, hogy 
jól megértsük: mily lehetőségek álanak előttünk az új esztendő
iben. Akármi történik is velünk vagy körülöttünk, — mindig 
szembe találjuk magunkat nemzeti és magánéletünkben egyaránt 
az ítélő bíróval: az Ürral. Igen, az Ür ítél az újesztendőben is.

Kérjük Őt, hogy legyen irgalmas hozzánk ebben az eszten
dőben is.

Dr. Deák János.

Újév utáni vasárnap.
Délelőttre. — Máté 16, 1—4.

1. Szövegmagyarázat.
Magdala határába megy Jézus. Ismerős hely. Mária Magdaléna ide

való. (Lukács 8, 2.) Idejön a zsidóság két pártja jelkívánásra. V. Mózes 
13, 1. értelmében a próféták munkájához hozzátartozik a jeladás. A zsidó 
irástudomány minden prófétától megkívánja ezt. Jézustól is ezért kérnek 
Jelet, hogy igazolja magát. A jelkívánásra a felelet Márknál elutasítás 
(Márk 8, 12.), itt Jónás jelére hivatkozás, ami utalás Jézus halálára és 
feltámadására. A külső jeleket észreveszik, de az igazi jelet nem látják 
meg az emberek. Pedig megjelent a legnagyobb jel, az egyetlen csoda, a 
Messiás. Öreá kell figyelni! A 2. és 3. vers valószínűleg nem tartozik az 
eredeti szöveghez. A legrégibb kéziratokból hiányzik.

2. Igehirdetés.

Nem adatik jel . . . !
Csodálatos ez az ige. Azzal kezdődik, hogy emberek men

nek Jézushoz. És azzal végződik, hogy Jézus ott hogyja ezeket 
a hozzámenő embereket. Nem küldi el magától őket, hanem ő 
maga hagyja ott őket.

Szokatlan és különös Jézusnak ez a magatartása. Szokatlan 
és különös, mert Jézus nem szokta csak úgy ott hagyni az 
embereket. Jézus inkább keresi hívja, maga köré gyüjti őket. 
Boldog, ha hozzá mennek, szavára figyelnek. Egyenesen hívja 
őket. (Máté 11, 28.) Hányan voltak, akik Nála találtak nyugal
mat, feldúlt lelküknek békességet, betegségükben gyógyúlást, 
egyedüliségükben társat, barátot. Milyen boldogan jönnek a 
sánták és bénák, a vak Bartimeusok, a bűnbánó Magdolnák, 
nagy bűnterheket hordozó Zakeusok, az újjászületés titkát 
boncolgató Nikodémusok. És Jézus milyen boldogan fogadja 
őket! Hogy lehajol a bűn sápadtarcú gyermekeihez, hogy fel
emeli az elesetteket, hogy ad látást a vakoknak, hogy törli le
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a könnyeit a bűnbánó síróknak. Nem volt senki, akit elküldött, 
vagy kielégítetlenül elengedett volna magától.

Egészen érthetetlen, hogy most mégis otthagyja azokat, 
akik hozzámentek.

Érthetetlenné válik, ha meggondoljuk, hogyan hagyja ott 
Jézus őket.

A kérésüket megtagadva. Pedig Jézus nem szokott soha 
semmiféle kérést megtagadni. Ha látszólag mégis megtette, mint 
a kananita asszonynál, csak azért tette, hogy az illető hitét meg
mérje. Itt mégis hozzámenő emberek kérését tagadja meg, s úgy 
hagyja ott őket.

Azután felindult lelkiállapotban hagyja ott őket. Ha valaki, 
Jézus mindig nagyon türelmes tudott lenni. Sohasem engedte 
magát az indulatoktól elragadtatni. S itt mégis nem valami barát
ságosan távozik el, hanem elég nyersen hagyja ott őket. Az ige 
említi, hogy egyenesen gonosz és parázna nemzetségnek 
bélyegzi őket!

Minek kellett Jézus közelében történni, hogy hozzámenő 
embereket egyszerűen otthagy, kérésüket megtagadva, őket 
magukat gonosz és parázna nemzetségnek bélyegezve?!

Jézus otthagyja őket, mert látja, hogy ezek az emberek 
kísérteni akarják őt. Jézusnak a kísértés felől megvannak a 
tapasztalatai. Tudja, hogy a kísértés az ember számára milyen 
nehéz és veszedelmes lecke tud lenni. Tudja, hogy éppen azért 
nem lehet könnyen venni. Minden kísértés mögött nemcsak az 
emberi rosszindulatot, hanem magát a Sátánt is meg kell látni. 
S ezért sohasem szabad vele egyezkedni, keztyűs kézzel bánni, 
hanem keményen és ridegen hátat kell neki fordítani. Mondd, 
hogyan szoktál te a kísértésre nézni? Észrevetted-e mindig a 
veszedelmeit és ridegen el szoktad-e magadtól utasítani?

Jézus látja, hogy őt azáltal akarják kísérteni a farizeusok 
 és szadduceusok, hogy mennyei jelet kívánnak tőle. Ebben azon
nal észreveszi, hogy ezek az emberek mennyire vakok. Hogy 
csak a testi szemeikkel látható dolgokat nézik, a lélek szemé
vel nem tudnak és nem akarnak nézni és látni. Az ég jeleiből 
a zivatart kiolvassák, de az igazi jelét az égnek, Őt, a Krisztust 
nem látják. — Jézus nemcsak azt látja, hogy ezek az emberek 
vakok, hanem azt is, hogy mennyire gonoszok. Bűneikben hogy 
megátalkodtak, s nem akarnak belőlük szabadulni. Őt, akit Isten 
leghatalmasabb jelként adott karácsonykor a világnak, egy
szerűen nem akarják meglátni. Milyen gonosz tud az ember 
lenni! Előtte vannak Isten nagyságos csodái, de ő ezekből nem 
tud semmit észrevenni. Előtte a leghatalmasabb csoda, szent 
Fiának földrejövetele, de ő ezt a csodát nem akarja meglátni.

Jézus látja azt is, hogy ezek az emberek nemcsak jelet 
akarnak látni, de Őt nem akarják ugyanakkor észrevenni és 
Benne az igazi mennyei jelet nézni, hanem jelkívánásukkal 
mintegy rendőrileg akarják Őt igazoltatni. A kívánt jelben annak 
igazolását akarják látni, hogy Ő Istentől van. S látja még azt
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is, hogy mert minden csodában az Isten dolgozik, magát az 
Istent akarják ezek az emberi akarat rendelkezése alá venni. 
Az ember akarja Istent az emberi akarattól függő helyzetbe 
hozni. íme, ilyen gonosz tud az ember lenni!

Ilyen gonosz nemzetségnek nem adatik jel! — mondja 
Jézus. Ez a nemzetség csak egy jelet fog látni, mikor majd eljön 
az Ö halálának és feltámadásának az ideje.

Vonjuk le néhány igazságát az elmondottaknak.
Mindenekelőtt lássuk meg azt, hogy nem lehet a vallásból 

játékot űzni és Jézust kísérleti személynek nézni, akit kényünk 
kedvünk szerint módunkban van leckéztetni.

Nem lehet a vallásos élet lelki mélységeit megkerülni és a 
felszínes keresztyénség látszatéletét élni.

Nem lehet olyan keresztyénséget élni, mely külső jelekre 
támaszkodik, csodákat vár, de a legnagyobb csodát, Jézust nem 
akarja észrevenni.

Meg kell tanulnunk, hogy Jézus először hitet akar látni, 
s csak aztán tesz csodát. Mindenekelőtt higyjünk hát Őbenne!

Meg kell tanulnunk, hogy mi Istennel szemben nagyon 
mélyen, lent vagyunk bűneink mélységében, Isten pedig fent 
van az Ő szentségének magasságában. Tehát nem nézhetünk, 
gondolhatunk rá úgy, mintha egymás mellett lennénk. Éppen 
nem közeledhetünk Hozzá istentkísértő szándékainkkal és gon
dolatainkkal.

Ezeknek a gondolatoknak során nem vesszük észre, meny
nyire hasonló a mai kornak vallásossága a farizeusok és szaddu- 
ceusok vallásosságához? Mennyi kísértő gondolat ütközik ki 
sokszor a mai ember magatartásából, gondolkodásából? Hogy 
meg akarja kerülni Jézust és hogy akarja egész vallásos életét 
várt csodákra, kért jelekre építeni ahelyett, hogy az egyetlen 
fundamentumra építene? Hogy lenne egyszerre keresztyén itt 
mindenki, hogy esküdne a Krisztusra, ha Krisztus csak jel
mutogató Krisztus, a keresztyénség pedig csak jelcsodálgatás 
lenne!

Nem adatik jel! . . .  — mondja Krisztus ennek a mai jel
váró világnak is. Már van jel! Az egyetlen Jel! Őreá kell nézni! 
Isten legnagyobb csodáját Őbenne kell csodálni Ámen.

Délutánra. — II. Mózes 20, 14.

A  VI. parancsolat.
Válság mély völgyeiben vergődik a világ. Hogy még mindig 

nem kerültünk ki belőle, ez is mutatja, milyen mélyen benne 
vagyunk. Válság van gazdasági téren. Hullámverése átcsapott 
az erkölcsi élet terére, betört a családi élet szentélyébe s azt 
a legbensőbb közösséget bontotta meg, mely erős fallal tudott 
a válság hullámverése ellen sokáig védekezni. Ez a szó: parázna- 
ság, a Bibliában a legmegbélyegzőbb kifejezés. Amikor Isten



népének Tőle való elszakadását meg akarja jelölni, akkor ezt 
a szót használja.

Hogyan lehet ebből a nagy válságból szabadulni? A szaba
dulás útja ez: Isten kegyelmével életszentségre kell törekednünk!

Válogassuk meg mindenekelőtt, hogy mit gondolunk. 
Gondolataink fegyelmezett ellenőrzése, fantáziánknak meg- 
fegyelmezése rendkívül fontos, ha életszentségre törekszünk.

Azután válogassuk meg, mit mondunk. Szavaink tiszták és 
kétértelműségtől, vagy ocsmányságtól mentesek legyenek. 
Erkölcsi életünket mindig befolyásolják a szavak, melyeket 
mondunk, vagy mások mondanak nekünk.

Válogassuk meg azt is, mit olvasunk. Az olvasmányok is 
alakítanak. Egy-egy könyv lehet átok és lehet áldás. Beszeny- 
nyezhet, de meg is tisztíthat.

Válogassuk meg azután, mit nézünk és látunk meg. A 
szem a lélek tükre. Rajta keresztül lépnek be életünkbe a világ
szépségei, meg rútságai is.

Nézzünk szét, milyen a környezetünk. Kiknek a társaságát 
keressük és szeretjük? Hol érezzük jól magunkat? A krisztusi 
élet tiszta levegőjében, vagy a Sátán környezetében?

S szigorúan őrizzük ellen, milyen a családi életünk? Mi fűzi 
össze a családunk tagjait? Egyek vagyunk-e a hitben, szeretet- 
ben, reménységben? Tudunk-e együtt imádkozni, naponként 
Isten igéje fölé hajolni, egymás lelki dolgairól beszélni? Meg
van-e a kölcsönös bizalom egymás iránt? Vagy bizalmatlanság 
szakadékai tátonganak közöttünk? Milyen a családi életünk?

Isten ezt mondja: Szentek legyetek, mert én szent vagyok! 
Akarunk-e életszentségre törekedni? Isten Lelke erejével így 
tudunk a VI. parancsolatnak legjobban eleget tenni. Ámen.

Lukács István 
diakonisszaintézeti lelkész.

Vizkereszt ünnepe.
Délelőttre. — Máté 3, 13—17.

1. Szövegmagyarázat.

Jézus megkeresztelése Isten bizonyságtétele, hogy Jézus a Krisztus. 
Jézus Isten fia, akit Isten kiválasztott Megváltónak és erre el is küldött. 
Tulajdonképpen ugyanazt hirdeti ez a perikópa is, mint karácsony; Jézus 
rangrejtve megjelenik, szolgai formát, testet ölt, hogy az engedelmesség 
útján járjon. Az ő keresztelése egészen más mint azoké a zsidóké, akik 
Keresztelőhöz mentek. Azoknál János keresztsége a bűnbánat pecsétje, 
ellenben Jézusnál a megkeresztelés Isten jogrendjébe való tökéletes f ele- 
illeszkedés és engedelmeskedés. Röviden kettőt mond: 1. Keresztelő János 
Isten prófétája és megbízatását Istentől kapta. 2. A maga megváltói művét 
csak az engedelmesség útján végezheti el. A megkeresztelkedés tehát egy  
csendes prédikáció arról: „Ime Istennek ama báránya, aki elveszi a világ
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bűnét." A 15. versben „igazság" újtestámentumi értelemben annyit jelent, 
mint Isten akaratát teljesíteni.

2.  Igehirdetés.

Küldetés.
Ezzel a történettel kezdődik Jézus szűkebb értelemben vett 

megváltói műve. Erre a munkára nem maga határozza el magát, 
hanem Isten küldi el. (Ján. 3, 16.) Ezért az ő megváltói mun
kája küldetés. Minden küldetéshez kettő kell: a küldő és kül
dött. Ebben az esetben a küldő maga az élő Isten. Jézus nem 
magától megy a Jordán partjára. Oda is küldetése van. „Így illik 
nekünk minden igazságot betöltenünk.“ Jézusnak nem mindegy, 
hogy a világ a kárhozat útján halad. Éppen úgy, mint az Isten
nek sem volt mindegy, tehát eleven közösségben élt az Atyával. 
Gondolatuk egy volt: az ember megmentése. Ez viszi Őt Keresz
telőhöz, aki igehirdetésével felrázza a pusztuló népet és hirdeti 
Isten országának eljövetelét. Jézus is benne égett a várakozás 
tüzében: Isten meg fogja menteni, mert meg kell mentenie a 
világot! Ezért hagy ott mindent és megy délre, a Jordán mellé 
és beáll abba a lelki mozgalomba, ma úgy mondanánk „ébre
désbe", ami Keresztelő igehirdetése nyomán fakad. Tehát a belső 
kényszer, a csontokba rekesztett tűz, a „mentő szenvedély": 
Isten Lelke hajtja, viszi, „ragadja".

Vizkereszt ünnepe a misszió ünnepe. A misszió: küldetés. 
Senki sem mehet misszióba küldő nélkül. A külmisszió nem 
kegyes emberek egyéni vállalkozásából, könyörületből, pénzből 
jön létre. Küldetés azért van, mert van küldő, parancsosztó, 
rendelkező Úr. „Amint engem küldött az Atya, én is aképpen 
küldelek titeket." (Ján. 20, 21.) Csak az a munka nevezhető 
missziónak, mely mögött Isten áll. De emellett ott kell égni 
a küldött szívében annak a tűznek is, mely Isten minden enge
delmes eszközében megvolt. Amit Pál apostol így fejezett ki: 
„Mert a Krisztus szerelme szorongat minket. (II. Kor. 5, 14.) 
Nem tehetjük, hogy ne hirdessük a Krisztust." Ez az, ami embe
rekben ébrentartja a missziói elhivatást és felelősséget. Ez az, 
ami embereket elindít messze idegenbe. Ez az, ami nem hagy 
nyugtot. Ez nem hagyott nyugtot a nagy misszionáriusoknak, 
ez kényszerítette a mi Kunos Jenőnket is Kínába. Küldöttnek 
tudni és a Lélek szavára hallgatni; ebből indul meg minden 
misszió.

2. Jézusnak nemcsak a Szentlélekkel volt közössége, hanem 
az emberiséggel is. Az Ő megkeresztelése annak is bizonysága, 
hogy Ő teljesen emberré lett. Nem különbözteti meg magát. 
Teljes szolidaritást vállal az emberrel. Magára veszi e világ 
bűnét. Beáll a többi ember sorába és alázatosan megkeresztel- 
kedik. Ilyen nagy közösséghez nagy szeretetre. van szükség. 
Ő a szent, a tiszta, az ártatlan, a tökéletes velünk, nyomorul
takkal, tisztátalanokkal, bűnösökkel, tökéletlen emberekkel 
szolidaritást vállal.
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Ez a misszionáriusi munkának is egyik előfeltétele. Az áldott 
eredmények titka. A négerek között egészen négerré, a kínaiak
nak egészen kínaivá kell lenni. Nem a nyelv és a szokások el
sajátításán emelkedik a közösség ,,hőmérője“, hanem azon, 
hogy mekkora a szív szeretete. A szeretet nyelvét minden po
gány megérzi. Kunst Irén annyira kínai lett, hogy ott akart 
közöttük meghalni. Ott is van eltemetve.

3. Jézus küldetésénél azután azt is láthatjuk, hogy Ö az 
engedelmesség közösségében élt. Isten akaratát tette és arra 
tanított. Keresztelő János szerénységével vagy a felismert nagy
ság láttára el akar térni a rábízott engedelmességtől, de Jézus 
nem engedi. Aki engedelmességet követel, annak magának is 
az engedelmesség útján kell tudni járni. „Amint én cseleked
tem, ti is úgy cselekedjetek." Annyira emberré lett, annyira 
a mienk lett, hogy a nekünk kijelölt utat is végigjárta. Ebben 
az esetben a megkeresztelést, nem mintha neki erre szüksége 
lett volna, hanem mert ez volt az Isten akarata; „igazsága".

A misszionáriusoknak nincsen semmi önrendelkezési joguk. 
Látszólag szabadok, mint a madár. Senki sem parancsol nékik, 
de csak látszólag. Senki sem áll annyira Isten vezetése alatt, 
mint éppen ők. Sohasem szabad egyéni vállalkozásokat, téríté
seket, portyázásokat kezdeniök. Részben a mögöttük álló lelki 
háttérnek, a missziói társulatnak, az egyház parancsának tartoz
nak engedelmeskedni, de annál is inkább az élő Istennek, aki 
az engedelmesség útján haladó gyermekét és munkáját meg
dicsőíti.

Vázlatok.
I. Mi a misszió?

1. Küldetés.
2. Közösség: a) az Atyával, b) az emberrel.
3. Engedelmesség.

II. Szentháromság.
1. Az Isten megszólal.
2. A Fiú megkeresztelkedik.
3. A Szentlélek leszáll.

III. Krisztus megkeresztelése:
1. Megalázkodás.

2. Felmagasztaltatása.

Délutánra. — Ézsaiás 2, 2—5.
1. Szövegmagyarázat.

Sión hegye alatt már az ótestámentomi ember is többet értett, mint 
magát a hegyet. Értette alatta magát a népet, Isten ügyét, a szent házat. 
(Agg. 2, 7.) Üjtestámentomi értelemben: Isten országa, az Anyaszent- 
egyház, a keresztyénség. — Az utolsó idő: az az idő, amikor Isten üdv
terve beteljesedik. Időpontja ismeretlen, kiszámíthatatlan. (Kezdete: I. 
Móz. 49, 1. Közepe: Joel 3, 4. Vége: Jel. 21.)
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2. igehirdetés.

Sión felmagasztaltatása.

Sión hegye (ebben az esetben az egyház ügye) úgy áll a 
pogányság számszerű nagysága mellett, mint egy kis domb a hó
födte hatalmas hegyóriás mellett. Ez tény. Ugyanígy volt Izrael 
is a többi népek között és mellett. Kicsi volt. A pogányság 
látszólag ma is legyőzhetetlen nagyságban áll a keresztyénség 
előtt. Ez a magyarázata annak, hogy vannak emberek, akik le
vonják ebből a következtetést és azt mondják, kár a külmisz- 
sziónak minden fáradozásáért. Kár a pénzért, kár az emberekért.

De Isten igéje az ellenkezőről beszél. Az utolsó időben 
minden megváltozik és megfordul. Istennél minden lehetséges. 
A kis Sión lesz a leghatalmasabb. És özönleni fognak hozzá, 
mint „zarándokhelyhez". Hogy mikor lesz ez, azt nem tudjuk. 
A misszió nem dolgozik időre és órára. Nem dolgozik akordba, 
sem statisztikára. „Az utolsó napokban." Tehát legyen türel
münk. Ne kétségeskedjünk, hogy még mindig nem hódított meg 
mindenkit Krisztus. Ne akarjuk már most Isten országát be
fejezve látni, mikor az csak az utolsó napon lesz meg. De viszont 
ne is henyéljünk, mert nem tudjuk, mikor lesz az az utolsó nap. 
Annyi bizonyos, hogy jelek vannak arra nézve, hogy Krisztus 
hódít. Sok régi vallás eltűnt és meghódolt Krisztus előtt (görög, 
római, román stb.). Madagaszkár legnagyobb része már meg
tért. Az eszkimók már keresztyének. Indiában a pogányság 
keresztyén „toliakkal" ékeskedik (tanok), Japán elismeri törvé
nyesen bevett vallásnak a keresztyénséget. Sőt egy Kagava 
vezéregyénisége lesz a népének.

Minden azon múlik, vájjon „Jákob háza" az egyház, vilá
gosságban jár-e vagy sem. A pogányok akkor fognak eljönni 
Sión hegyéhez. . .  Jákob Istenének házához. . .  akkor fogják 
megtanulni az Ő ösvényeit. . .  és az Ő beszédét. . .  és akkor 
lesz a népek között béke . . . ,  ha maga a Jákob háza jár vilá
gosságban. Az Isten útja világosság. Az Úrnak világosságában 
járni annyi, mint Őbenne élni, példát adni, a megszentelődés 
útján haladni, egyéni és közösségi életünkben. Sok hitetlen
ségnek és pogányságnak mi vagyunk az oka, mert mi sem já
runk világosságban, pedig a világosság fiainak mondatnak. 
A pogány világ ujjal mutogat erre a háborgó világra és esze- 
ágában sincs magától „Sionhoz" jönni. De Isten országa mind
ezek ellenére is csendben, kicsi dolgokban biztosan halad előre 
és az ige valóra válik.

Danhauser László
budapesti vallástanár.
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Vízkereszt utáni első vasárnap.
Délelőttre. -— János 1, 35—42.

1. Szövegmagyarázat.
Keresztelő János bizonyságtevése prófétai mélyenlátás. így csak az 

szólhat, akit Isten kijelentése megvilágosított. Jézus, az Istennek Báránya, 
a második Ádám, szemben az elsővel, engedelmesen járja meg azt az 
utat, amit Isten számára kijelölt. A „meno“ ige, amit a magyar Biblia 
kétszer fordít „lakni“-val (39/b, 40/a), egyszer pedig „maradni“-val, mind
két értelmezésben megfelel az Új Testámentom szóhasználatának.

2. Igehirdetés.

A  tanítványok toborzása.
Különös toborzó ez. Krisztus tanítványokat gyűjt, kényszer 

és erőszak nélkül láncolja magához követőit.
A toborzás úgy kezdődik, hogy Keresztelő János megpil

lantja Jézust és egy prédikációt ismétel meg: Imé az Isten Bá
ránya! Már egy nappal előbb is elmondotta és a tanítványok, 
akik még tegnap helyükön maradtak, ma már megindulnak és 
követik Őt.

A világban megjelent Krisztusnak az egyház igehirdetői 
munkájával toboroz tanítványokat. Az igehirdetés állandó ismét
lése annak, amit Keresztelő János is elmondott: Jézus Istennek 
Báránya, aki elveszi a világ bűneit. Mi lenne ez más, ha nem 
a keresztről való örökké ismétlődő és egyszerű beszéd. Ha az 
igehirdetés tartalmáról van szó, az egyház nem mondhat újat, 
nem „haladhat a korral". Ez nem helyben való topogás! Éppen 
ebben rejlik az egyház toborzásának ereje. Amint egykor 
András és társa az igehirdetés hallatára követték Jézust, ma is 
csak a keresztyén prédikáció nyomán támadhat Krisztus-követés, 
mert „a hit hallásából van, a hallás pedig Isten Igéje által".

A két tanítvány, amikor meghallja a Keresztelő prédiká
cióját, követé Jézust. Krisztus követése nem utánzása, mime- 
lése a Megváltó életének. A követésnek maga Jézus szabja meg 
normáját: „ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát, 
vegye fel az ő keresztjét és kövessen engem". (Mt. 16, 24.)

András és társa megindul tehát azon az úton, amely 
kereszthordozással jár. Jézus észreveszi követőit, visszafordul 
és szóba elegyedik velük. A tanítványok kérdeznek és Jézus 
felel. A párbeszéd eredménye, hogy a tanítványok Jézus ottho
nába vágynak. Nem elégszenek meg a prédikációval. Vele akar
nak lenni. Időt, fáradtságot nem sajnálva elmenének és meg- 
láták, hol lakik. „Meglátják, hogy a Megváltó Istennél lakozik 
és senki se mehet az Atyához, hanemha ő  általa." Ezek azok 
a Krisztus-követők, akik a biblia-órák és a csendesórák áldá
sain keresztül látják meg az Urat. Akik nem elégszenek meg
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a vasárnapi prédikációval, hanem tovább mennek. Te elmentél-e 
már ezen az úton?

A tanítványokról azt olvassuk továbbá, hogy „nála mara- 
dának“. Ez minden, amit az együttlétről megtudunk. Nincs arról 
szó, hogy miről beszélgettek. Nem is fontos! Hiszen tudjuk, 
Jézus nem szokott haszontalanul fecsegni. Amikor a samáriai 
asszonnyal, Nikodémusszal vagy a gazdag ifjúval beszél, eleve
nére tapint mindegyiküknek. Nem hízeleg, mint ahogy minden 
bizonnyal nem hizelgett Andráséknak se, amikor hozzá mentek. 
Aki Őt követi, különös dolgoknak lesz szem- és fültanuja. 
Hallania kell megtérésről és újjászületésről, meg kell látnia 
a sebek helyét, amit bűneivel ütött Rajta. De meg kell látnia 
azt is, hogy az Ő munkája nem nagypénteken, hanem husvétkor 
ért véget: megváltott bűnös vagyok, aki nemcsak a halálba 
követhetem Öt, hanem a feltámadásba is! Ezt látja meg az, aki 
Jézusnál marad. Így ismerem meg, lebilincsel, megszeretem.

Ami ezután következik, a toborzás eredménye. András el
mondja testvérének, Simonnak, hogy megtalálta a Messiást és 
elvezeti Hozzá. Egy családtagot nyer meg, toboroz Krisztus 
számára. Testvérem, ha megpróbáltad a családmissziót saját 
otthonodban, akkor tudod, milyen nagy dolog volt András tette! 
Akármelyik idegennek könnyebb sokszor bizonyságot tenni, 
mint egy testvérnek, aki nem akarja elhinni, hogy Krisztus 
megváltoztatta az életemet. És Andrásnak sikerült! El tudott 
menni és el merte mondani Simonnak: megtaláltuk a Messiást. 
Nem egyéni meglátás, hanem többek tapasztalata. Simon meg
indul és ő is tanítvány lesz.

Testvér, kövesd te is Jézust, halld meg az egyház hozzád 
intézett toborzóját és legyen a családodban áldás a Te Krisztus
követéseden.

Délutánra. — II. Mózes 20, 15.

A  VII. parancsolat.
„Saját életed és hitestársad után következnek a földi javak“ 

mondja Luther a VII. parancsolat bevezetéseképen. Földi javak 
alatt kell értenünk mindazt, amit az első hitágazat magyaráza
tában ugyancsak Luther sorol fel. A földi javakat Isten azért 
adta, hogy uralkodjunk rajta (I. Móz. 1, 28.), de a tulajdonjog 
továbbra is az övé. A bűneset következtében azonban ez a fel
ismerés is megromlott. Az ember nemcsak uralkodni akar a föld 
javain, hanem egyszerűen magának tulajdonít mindent. Ügy 
tekint a világra, mint ami a saját önző céljait szolgálja. Az önzés 
annyira fajult, hogy az ember már kíméletlenül tör a más tulaj
donára. A más tulajdonának önző kihasználása: lopás. Ezt tiltja 
mai szent leckénk.

Mi nem szólunk a lopás azon fajairól, amit a polgári 
igazságszolgáltatás is büntet, amilyen a rablás, a csempészet, 
a sikkasztás vagy az árdrágítás. Az evangélium szigorúbb mér
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tékkel mér. Ezért kell a lopásnak úgynevezett finomabb válto
zatairól megemlékeznünk. Maga Krisztus jogosít fel erre, mert 
a hegyi beszédben egyenesen azt parancsolja, hogy még a segít
séget se tagadjuk meg: „aki tőled kér, adj néki, aki tőled kérni 
akar, el ne fordulj". Luther a VII. parancs elleni vétségnek 
tartja a „másik rovására történő bármiféle előnyszerzést". 
Modern megállapítás, amely a körünkben felburjánzott szemér
metlen érvényesülést is lopásnak minősíti.

A lopás e „finomabb" válfajai megmutatásánál ki kell ter
jeszkedni magyarázatunkban a sáfárkodásra is. Minden javunk
kal sáfárkodni tartozunk Istennek. Az Úr számon kéri a reánk 
bízottakat. (Lásd a tálentomokról szóló példázatát Krisztusnak.) 
Sáfárkodni tartozunk időnkkel is. Ne váljunk a munka rabjaivá, 
jusson időnk Isten számára is, mert „egy a szükséges dolog".

Ugyan ki ne vétne a VII. parancsolat ezen követelései ellen? 
Ellopod az időt Istentől, nem élsz az igehirdetési alkalmakkal, 
mert „nincs időd". Anyagi javaiddal sem Istennek, hanem 
magadnak sáfárkodsz! És hol vagy még attól, hogy mindig 
készen légy másokon segíteni? Megannyi vétség a VII. paran
csolat ellen. Hogyan tarthatom hát meg ezt a szigorú parancsot?

A hetedik parancsolat igazi betöltése csak az Istenfélelem
ből származó megelégedésből eredhet. Amikor tisztába jövünk 
azzal, hogy semmit se hoztunk a világra, világos, hogy ki sem 
vihetünk. Így szűnik meg az önzés, a rút nyereségvágy, de ez 
már Isten országa. Rájövünk, hogy amit igazán érdemes lenne 
megszerezni: lelkünk üdvösségét semmiféle ügyeskedéssel sem 
tudjuk megkaparintani, pedig ebben még Jézus is a hamis sáfár 
leleményességét ajánlja figyelmünkbe. De amit nem tudunk 
megszerezni, azt megadta nekünk ingyen az Űr a Golgotán, 
hogy ne kérkedjék előtte egy test sem.

Akinek az üdvössége az első, nem is lehet se pénzsóvár, 
se nyereségvágyó, önző, törtető, mert nem e világ javait keresi, 
amit a rozsda úgyis megemészt.

Schuller Ödön
nagybányai lelkész.

Vizkereszt utáni második vasárnap.
Délelőttre. — János 1, 43—52.

1. Szövegmagyarázat.
A tanítványok mindegyike sajátos, egyéni módon találja meg a 

Jézushoz vezető utat. Az első kettőt a Keresztelő szava vezette Jézushoz 
<Ján. 1, 35—37.). Simon Pétert a' testvére, András hozza, Fülöpöt maga 
Jézus szólítja fel, hogy szegődjék tanítványául. Natánáel mint kétségek
től gyötört, előítéletekkel küzködő lélek közeledik Jézushoz, Fülöp meg
lepi a Jézusról szóló hírrel Natánáelt. De mivel a „József fia“ és „Názáreti" 
névvel illeti Jézust, Natánáelben azonnal felébred a gyanú és a botrán- 
kozás: Vájjon jöhet e valami jó Názáretből? — ebből az eldugott, galileai 
dombok között fekvő faluból.
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Fülöp ugyan az írásra hivatkozik, de Názáretről nincs szó az írás- 
bán s Natánáel csendesen gúnyosan, fölényesen mosolyog, azok felett, 
akik a Názáretböl való vándorpróféta után futnak. Ezzel a gúnyolódással 
még századok múlva is találkozunk, hiszen a büszke jeruzsálemi főpapok 
Jézus követőit hosszú ideig „Nazarénusoknak" hívták. S e névben mindig 
volt valami megbélyegző. Fülöp egyedül lehetséges választ adja a 
kételkedő Natánáelnek: „Jer és lásd meg!" Tehát nem bizonyít, nem 
magyaráz, nem érvel, hanem megmutat. És Natánáel azonnal engedel
meskedik. Még nem bízik ugyan a Názáretböl jött Messiásban, de más
részről nem vonja kétségbe vakon azoknak bizonyságtételét, akik már 
ismerik Jézust. Ámbár Natánáel erős előítéletekkel közeledik Jézushoz, 
Jézus mégis örömmel fogadja őt, mert látja benne az őszinteséget. Natá
náel „igaz és hamisság nélkül való Izraelita". Nem tudja megérteni, hogy 
léphet nyíltan a világ elé ilyen alacsonyszármazású Messiás. De igazi 
Izraelita ábban is, hogy a Messiásról szóló híradás nem hagyja őt nyugton. 
Népe reménye űzi, hajtja őt, hogy keresse azt, aki e reménységeket 
beteljesíti.

De van Jézusnak Natánáelt jellemző szavaiban valami fájdalmas, vonás 
is. Megmutatja, mennyit kellett Jézusnak szenvednie népe vezetőinek ál
kegyessége s képmutatása miatt. íme mégis talál közöttük hamisság nél
kül való emberpéldányt is. Ezért fogadja őt örömmel, mert benne kezes
ségét látja annak, hogy ahol őszinteség van, ott a zsidó is megtalálja a 
Jézushoz vezető utat. (1, 48.)

Jézus ismerte Natánáelt, mielőtt az hozzá jött. A mennyei Atya 
vezette őt munkatársai kiválasztásában. Aligha tévedtünk, ha azt hisszük, 
hogy Natánáel a fügefa alatt, ahová tűnődni és az atyák írásait olvasni 
járt, olyasmit élt át, ami lelki életét végleg eldöntötte. Az evangélista 
nem mondja el, mi volt ez az élmény, csupán arra helyez súlyt, hogy 
Jézus már ismerte Natánáelt, mielőtt tanítványul szegődött volna. (1, 
49—51.)

Erre Natánáel elfelejti előítéleteit s olyan vallomást tesz, ami méltó 
a megígért Messiáshoz: „Mester Te vagy az Isten fia, Izraelnek királya!" 
Vallástételét igazi hitnek tekinti Jézus és ígéretet tesz neki arra, hogy a 
vele való lelki közösségben még nagyobb dolgokat fog látni. Meg fogja 
látni milyen elszakíthatatlan közösségben él ő mennyei Atyjával. Ezt 
jelenti a megnyílott menny s a rajta le és felszálló angyalok.

2. Igehirdetés.

Hogyan lesz az ember Jézus tanítványává ?
Keresztyén ember számára igazi gyönyörűség olvasni eze

ket az apró, üde jeleneteket a keresztyénség kezdetéről, az első 
tanítványszerzésről. Olyan kicsinynek, jelentéktelennek látszik 
ez a kezdet, s mégis nem volt még a világon szellemi mozgalom, 
amely nagyobb eredményeket mutathatna fel, mint ez. Kétezer 
évvel ezelőtt a világ egy ismeretlen zugában elindul egy egy
szerű halászember, Simon. Otthagyja hálóját, s nyomába szegő
dik Jézusnak . .. s ma a történelemnek egyik legismertebb és 
legbecsültebb alakja, aki belenőtt az örökkévalóságba.



94

A keresztyénség bölcsőjénél állunk, amikor ezt a jelenetet 
olvassuk, vagy halljuk. János evangélista is, amidőn öreg korá
ban leírja emlékeit a kezdetről, már csak elmosódottan látja 
az indulás eseményeit, de lelke újra meg újra átmelegszik az 
emlékek tüzénél. Olyan ez, mint mikor deresedő fejű ember 
visszagondol gyermekkora örökre letűnt emlékeire.

De ha a részletek elmosóűtak is alapigénkben, egy örök 
törvényszerűség kicsendűl belőle:

Hogyan lesz az ember Jézus tanítványává?
„Jer és lásd meg.“ Ez a szó fejezi ki leginkább a felolvasott 

bibliai jelenet üde szépségét. Tehát a személyes tapasztalat, a 
személyes meggyőződés kapcsol minket össze elválaszthatatlanul 
Jézussal.

„Mi megtaláltuk a názáreti Jézust, akiről Mózes és a prófé
ták írtak“ — szólnak az első tanítványok. S erre van szüksége 
minden korok keresztyén emberének, hogy valaki megfogja a 
kezét, s elvezesse őt Jézushoz. Hány lélek kallódik el a világon 
csak azért, mert nem volt senki, aki azt mondotta volna neki: 
„Jer és lásd meg!“ Szülőknek, apáknak és anyáknak nincs fon
tosabb és sürgősebb feladata, minthogy megfogják gyermekük 
kezét s elvezessék őket Jézushoz.

De vannak kétkedők, húzódozó Natánáel lelkek is, akik nem 
hajlandók az első hívásra velünk jönni Jézushoz. Akik gúnyos 
ajakkal kérdik: „ . . .  vajjon jöhet-e Názáretből valami jó?" 
Natánáel pedig „igaz és hamisság nélküli" törvénytudó zsidó 
volt. Tudott mindent, amit egy hithű zsidónak a Messiásról 
tudnia kell. Senki sem olvasgatta szorgalmasabban a régi szent 
iratokat, amelyek a Messiás eljöveteléről szólnak. De arra gon
dolni sem mert, hogy ez a dicsőséges Messiás a Názáretből jövő 
egyszerű, szegény, mezítlábas vándorpróféta legyen. Jézus, aki
ről ugyan már hallott ő is, túlságosan egyszerűnek, kicsinynek, 
jelentéktelennek látszott az ő szemében, semhogy ő lenne 
hivatva felállítani Dávid királyi székét. Egyszóval kételkedett, 
előítéletekkel küzködött.

Ma is légió azoknak a keresztyéneknek a száma, akik 
gyermekes dolognak látják, ha valaki a názáreti Jézusban ismeri 
fel az ő Megváltóját. Benne csak egy nevet, egy homályos tör
ténelmi személyt, s nem egy életüket formáló hatalmat látnak. 
Vannak akik a tudomány terén, vagy a technika csodáiban 
keresik az emberiség megváltását. De nem éppen napjaink 
történései szolgáltatnak-e megrendítő bizonyságtételt amellett, 
hogy „ . . .  nincsen nekünk senkiben másban üdvösségünk és nem 
adatott más név, amely által megtartatnunk kellene, mint a Jézus 
Krisztusnak neve." A mai ember kételkedésének gyökere azonos 
Natánáelével, hogy nem tartjuk Jézust a magunk számára való 
Megváltónak, s ezt különféleképpen akarjuk indokolni. „Jer és 
lásd meg" — hangzik nekünk is az evangélium intése. Azaz 
tegyük személyessé, öntudatossá a Jézushoz való viszonyunkat. 
Érvekkel, tudományos fejtegetésekkel még soha senkit sem
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sikerült hivővé tenni. A tudomány csak sántán követi a hitnek 
útját, de nem vezeti azt. A hit a léleknek egy belső megren
dülése, amikor felismeri, hogy Jézus érte is jött, őt is ismeri, 
mielőtt hozzáment volna, mint Natánáelt.

A Jézushoz vezető utat talán — mint az első tanítványok — 
mi is más és más módon találjuk meg, de mindnyájan arra 
vagyunk rendelve, hogy feléje haladjunk, mert csak egyedül 
Benne pihen el háborgó lelkünk, benne találjuk meg a lélek 
egyensúlyát és nyugalmát. Natánáel már ott a fügefa alatt tette 
meg az első lépéseket Jézus felé, ahová elmélyedni, lelke égető 
kérdéseire feleletet keresni járt.

Mi se elégedjünk meg a Jézusról szóló történelmi ismere
tekkel, hanem döbbenjünk rá arra, hogy ö  minket is ismer, mi 
érettünk is eljött, mert a mi lelkünket is, mint az Ő drága, 
vérrel szerzett örökségét meg akarja menteni. A Jézus követése 
tehát a csodáknak szakadatlan útja. Ezen az úton mi is napról- 
napra többet látunk, mint ahogy Jézus evangéliumunkban Natá- 
náelnek ígéri. Jézusban egy mennyei világ körvonalai bon
takoznak ki előttünk, mint karácsony éjszakáján a némán 
ámuló Betlehem-mezei pásztorok előtt. Boldog az a lélek, aki 
elmondhatja: Én már megtaláltam a názáreti Jézust, akiről 
Mózes és a próféták írtak. Ámen.

Délutánra. — II. Mózes 20, 16.

A  V III. parancsolat.
A nyolcadik parancsolat az ember földi életének egyik leg

drágább kincsét, a jó hírnevet, a becsületet veszi védelmébe. 
Láthatatlan érték ez. De Isten kötelességünkké teszi ebben a 
parancsolatban, hogy a magunk és mások becsületét komolyan 
vegyük. Két kérdést ölel fel a parancsolat: 1. Milyen nagy földi 
kincs a jó hírnév! 2. Milyen súlyosan vétkezik, aki mások becsü
letébe gázol!

1. Talán az összes földi értékeink között a jó hírnév, a 
becsület a legnagyobb. Ezt ösztönösen érezték az emberek min
den korban s ezért fejlődtek ki szinte minden nyelvben ilyen és 
hasonló szólásmódok: Aki pénzt veszít, keveset veszít; aki életet 
veszít, sokat veszít; aki becsületét elveszti mindent elvesztett. . .  
A jó hírét elvesztett ember nem talál bizalmat senkinél, de ő 
maga is ellenséget lát mindenkiben, mert a szálak, amelyek 
embertársaihoz fűzték, el vannak metszve. Emberek között élni 
úgy, hogy kerülik a velünk való találkozást, hogy náluk mindig 
zárt ajtókra és zárt szívekre találunk, nos, nem érezzük-é, hogy 
a becsület drágább magánál az életnél is?

Milyen szerencsétlen az a gyermek, aki szüleitől beszennye
zett nevet örökölt, amit akarva nem akarva hordoznia kell s 
csak hosszú, szívós munkával tudja nevét tisztává mosni. De 
boldog az a gyermek, aki — ha múló anyagi, javakat nem is — 
de becsületes jó nevet örökölt szüleitől. Ez a legjobb ajánló
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levél az életbe. Előtte megnyílnak az ajtók s a szívek egyaránt. 
A jó hírnévben ültetődik át a családi szellem apáról fiúra s 
unokára. . .

De ha alaptalanul hurcolják meg jó hírnevünket, úgy egye
dül Isten jóságára építhetjük bizodalmunkat, aki magasabbra, 
„a mennybe írta fel nevünket" s ezzel messze kiemelte azt 
emberi kegy, vagy bosszú örvényeiből.

Nevünkben áldásként élünk tovább akkor is amikor csont
jaink már régen elporladtak.

És ha hírnevünk csak néhány szívben él tovább — egy jó 
barátéban, akihez hűek voltunk, egy gyermekszívben akinek 
szerető atyja voltunk — már akkor is sok áldás fakad nyomunk
ban. Akik tisztelettel őrzik meg nevünket azok elmondják majd: 
rajta át tanultam meg bízni Istenben és az emberekben. íme a 
jó hírnév beszél, amikor ajkunk már elnémul s világít, amikor 
életmécsünk már kihamvadt. . .

2. Azért terjeszti ki Isten védő kezét föléje a 8. parancsolat
ban: „Felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot ne mondj" Pedig 
talán ez ellen a parancsolat ellen vétkeznek az emberek a leg
tömegesebben. A lopást, ölést, paráználkodást a legtöbb ember 
szégyennek, átoknak érzi, de a 8. parancsolat elleni bűnt alig 
tartja lelkére nehezedő tehernek. Gondoljunk csak a bíróságok 
előtt elhangzó, esküvel erősített hamis tanuzásokra.

De igazi területe a 8. parancsolat elleni bűnnek nem is a 
bírósági tárgyalóterem, hanem az utca, a mindennapi érintkezés 
s a szalonok puha pamlagai. .. Milyen szívesen gázolunk itt 
bele mások hírnevébe, ítélkezünk elevenek és holtak felett, a 
rágalom mérges nyilait lövöldözve a védtelen felé. Az emberek 
szabadidejük jelentékeny részét felelőtlen fecsegéssel s mások 
személyes ügyeinek hánytorgatásával töltik el. Bizony, mind
nyájunknak oda kell államink egyszer a 8. parancsolat ítélő
széke elé, mert vétkeztünk ellene a nyelvünkkel. Jakab apostol 
levelében azt írja, hogy a nyelv kicsiny tag, de nagy dolgokat 
képes mívelni. Igen, becsületet, családi életek békességét és bol
dogságát képes feldúlni, tönkretenni a megzabolázatlan nyelv. 
Valahol azt a metszően találó megállapítást olvastam, hogy az 
állatok a nyelvüket tisztálkodásra, az emberek pedig piszkoló- 
dásra használják.

De napjainkban talán még a nyelvnél is többet vétkezik a 
8. parancsolat ellen: a toll. Megmérgezi az ellentétes felfogások 
harcát. Hatása is nagyobb, mert nyilvánossága messzebbre ér el. 
Nem ritkán átcsap ez a nemtelen eszközökkel vívott harc az 
egyházi élet területére is, ahol még rombolóbb hatású.

Felebarátunk hírnevét akkor tartjuk tiszteletben, ha a 
magunkéra féltékenyen vigyázunk. Ne akarjunk becsületeseknek 
csak látszani, hanem lenni! Aki önmagát igyekszik erkölcsi sze
mélyiséggé formálni, az másokra is mint Isten gyermekeire fog 
tekinteni. Aki maga igyekszik Isten képére teremtett ember lenni, 
az másban is meg fogja védeni ezt az Istenképet. Ezért olyan
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hasonlíthatatlanul szép Luthernek a 8. paracsolathoz fűzött ma
gyarázatában ez a rész: „Hanem szóljunk és gondoljunk jót 
felebarátaink felől, mindeneket jóra magyarázván ..

Szücs Sándor
lelkész, Magyaróvár.

Vizkereszt utáni harmadik vasárnap.
Délelőttre. — János 4, 5—14.

A  nagy találkozás.
Amikor ezt az igét elolvastam, önkéntelenül is gyermek

korom egy régi szép meséje jutott eszembe.
Egyszer valahol fönt, az északi sark dermesztő világában 

egy jéghegy, valami ismeretlen vágytól hajtva, elindult virá
gokat szedni. Délfelé haladva, amikor már régen elhagyta szülő
hazáját, a távolban észrevett egy gyönyörű szép mezőt, ame
lyik be volt hintve a virágok millióival és amelyik olyan volt, 
mint valami vagyont érő perzsaszőnyeg. A jéghegy szeretett 
volna felujjongani örömében — hát ilyen könnyen sikerült meg
találnom a virágokat, amelyekről még egyetlen egy fajtámbeli 
sem szakíthatott soha? Boldog örömmel igyekezett a part felé, 
de amikor elérte azt, megdöbbenéssel látta, hogy minden virág, 
minden fűszál élettelenül hevert a földön, — mert a belőle ki
áramló hideg megölt minden életet a közelben. — De a jéghegy 
nem fordult vissza, a vágytól hajtva tovább haladt délre, mindig 
csak délre. — Útközben sok-sok gyönyörű virágos tengerpartot 
látott, de mindenütt az történt, ami az első alkalommal. Közben 
pedig mindig melegebb és melegebb lett, a jéghegy pedig egyre 
kisebb és kisebb, míg végre az egyenlítőnél újra azzá lett, ami
ből vétetett — anélkül, hogy amiért feláldozta magát, vala
mikor is elérhette volna.

Miként ez a jéghegy a virág után, úgy vágyódik az ember is 
a boldogság után. Egész életét erre az egyetlen vágyra építi fel, 
egész életében egyetlen egy célt ismer — bírni ezt a csodálatos 
nagy kincset. S mi ez a boldogság? Egy csodálatos ital, amelyik 
azonban nem a testi, hanem a lelki szomjúság eloltására van. 
Mert nemcsak a testnek vannak hiányérzetei, de méginkább a 
léleknek. S a léleknek ez a szomjúsága még égetőbb, még gyöt- 
rőbb, mint a testé. S ez a lelkiszomjúság — éppúgy, mint a testi 
a samáriai asszonyt — űzi, hajtja az embert az üdítő ital után, 
mindaddig, amíg meg nem találja azt, vagy pedig el nem tűnik 
ebből az életből, mint az a jéghegy ott az egyenlítőnél.

De vajjon megtudjuk-e találni ezt a csodálatos vizet, vájjon 
van-e közöttünk olyan, aki most felállhatna és örömtől kipirult 
arccal vallhatná — én már megtaláltam? Én azt hiszem, ha bele
néztek mélyen a bensőtökbe, akkor mindnyájatoknak azt kell 
mondani fájdalmasan suttogva — én sem vagyok boldog, én



98

sem, én sem . . .  óh pedig de sokszor hittem már — egy-egy 
célom elérésénél — boldog ujjongással, hogy végre .. .

De hiszen akkor mi meg vagyunk átkozva, mint a mitholó- 
gia tragikus hőse, hogy szomjúhozzunk égő kínokkal, de sohase 
tudjunk üdítő italt találni, csak legfeljebb egy rövid időre, mint 
a samáriai asszony az ő szomjúságára és ezt is csak azért, hogy 
utána még jobban szenvedjünk. Hisz ha ez így van, akkor mi 
vagyunk a földkerekség legszánandóbb teremtményei.

Nem így van! Van ilyen csodálatos ital, csak idáig helytelen 
forrásokból akartad kimeríteni, éppen úgy, mint a samáriai 
asszony, aki élete legnagyobb problémájának tartotta a testi 
szomjúságot és azt hitte, hogy ha ez megszűnnék, akkor egy
szerre eltűnnék a boldogtalanság fellege arcáról, amelyik azt 
beárnyékolta.

A lelki szomjúság vizét nem merítheted a világ forrásaiból, 
mint ahogy eddig hitted, — mert ezt egyedül Krisztustól 
kaphatod meg.

Azt hitted — és hányán vagytok ilyenek —, hogy a keresett 
vizet a gazdagság forrásaiban találod majd meg. Azt hitted 
— emlékezz csak vissza —, ha megszerzel egy bizonyos vagyont, 
akkor boldog leszel. S amikor elérted azt, egy kis idő múlva 
megint érezted az égő szomjúságodat. Mit tehettél mást, megint 
felfogtad korsódat és rohantál a kúthoz. S ez a tény ismétlődik 
mindig tovább és tovább, míg egyszerre csak arra döbbensz 
reá, hogy a pénz szánandó rabszolgájává váltál. Ügy jártál, mint 
azok a tengerészek, akiknek a nyílt tengeren elfogyott az ivó
vizük és szomjúságukban a tenger vizéből merítettek.

De ugyanez a sorsotok mindannyitoknak, akik a szórako
zás, tudás, hírnév és a világ egyéb más forrásaiból akarjátok 
kimeríteni az oly nagyon óhajtott italt.

De ma — miként a samáriai asszony elé — úgy elétek is 
odaáll Krisztus és elkezd beszélni: Te szegény ember, eljöttem 
Hozzád, hogy odaadjam Tenéked az örök boldogság vizét az 
„élő vizet“. Csak egyet kérek Tőled, hogy add nékem azt a 
vizet, amelyik után az én lelkem szomjúhozik. A Te hitedet, 
a Te vágyaidat, mert csak így adhatom Néked az „élő vizet".

S vajjon mit felel erre az ajánlatra az emberek nagy több
sége. Ugyanazt, amit a samáriai asszony, aki nem ismerte Krisz
tust, ki azt hitte, közönséges vízről van szó, aki nem tudta azt, 
hogy az Ő arcán a fájdalom vonásai a lelki szomjúságtól ered
nek, aki csak azt látta, hogy a gyűlölt zsidófajnak a fia el akarja 
venni tőle az ő nagy fáradsággal kihúzott vizét s helyette nem 
tud adni mást, mert hisz nincsen néki semmije sem, amivel vizet 
húzhatna a kútból. Így nem csoda, ha így mentegetődzött: 
„Hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem?". ..

„Hogy kérhetsz".. . mondja az emberiség legnagyobb része 
is, akik nem ismerik a Krisztust ép úgy, mint az az asszony — 
és akik annyiszor csalódtak már a hamis vízért való küzdelem
ben és akik ugyanúgy az atyáikra hivatkoznak.
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De Te, testvérem, aki ismered a Krisztust, aki tudod, hogy 
mit tett Ő mi érettünk, add Néki, amit kér tőled és fogadd el 
azt a mérhetetlen nagy kincset, amit Ö nyújt Tenéked. S tudod-e 
mi ez? A Szentlélek. Mert tudod-e, miért gyötrődik a Te lelked? 
Azért, mert a bűn éket vert az Isten és közéd s így távol kerül
vén a Te lelked Istentől, irtózatosan szenvedett. De most a 
Szentlélekkel részesévé válsz Te is a Krisztus halálának, ennek 
folytán eltűnik a felhő, a válaszfal Isten és a lelked közül és 
lelked újra visszakerül az Atya és Gyermek szerető viszonyába. 
Ha visszakerül ebbe a fönséges viszonyba, sohasem fogsz többé 
szomjúhozni, sohasem fogsz többé gyötrődni, mert ez a viszony 
mindent megértet majd veled, amik most fájdalommal és bizony
talansággal töltenek el. Ha ez a viszony élő valósággá válik, 
akkor már nem panaszkodsz, nem sírsz és nem átkozódsz élet
kereszted alatt, mert már látod, hogy mindez az Atya akaratá
ból történik, aki pedig néked csak javadat akarhatja. Lelked 
pedig nem keresi már az „élő víz“ birtokában többé a földi élet 
örömkútjait és éppen ezért nem kell már néki állandóan a földet 
néznie, mint ahogy eddig tette. Szemeit egyedül Istenre füg
geszti most már. „Az a víz, amelyet én adok néki, örök életre 
buzgó víznek kútfeje lesz Őbenne."

Testvérem, te melletted is itt áll Krisztus, kezében az „élő 
vízzel" és nyújtja feléd, szegény szomjazó, gyötrődő lelkű 
ember. Fogadd el Tőle hited karjaival, hogy boldogan, kielé- 
gülve folytathassad életutadat az örök élet szent célja felé. 
Ámen.

Délutánra. — II. Mózes 20, 17a.

A  IX. parancsolat.
Az emberiség egyik legelterjedtebb bűne az irigység és a 

hozzá oly szorosan fűződő más javai után csalárd úton való 
vágyódás, törekvés. Lépten-nyomon találkozunk ezzel a bűnnel 
a régi időkben éppen úgy, mint a mai életben. A biblia is a pél
dák egész sorát számolja elő, kezdve Ádámtól, Dávidon, Achá- 
bon, a Jézusra irigykedő farizeusokon keresztül egészen a 
tanítványokig. Világosan áll előttetek, hogyan bont szét ez a 
bűn barátságokat, hogyan keserít meg életeket és hogyan ösztö
kél egymás ellen gyűlöletre, véres harcokra népeket, társadalmi 
osztályokat. Pedig ez a bűn a legnagyobb sértések egyike Isten 
ellen, — mert hisz a javakat Ö osztogatja és aki a másikra 
irigykedik, vagy aki gálád úton meg akarja, vagy meg is változ
tatja Isten rendelkezését, az fellázad Isten ellen. A IX.-ik paran
csolat ettől a bűntől akar távoltartani, amikor azt mondja: „Ne 
kívánd felebarátod házát."

Vájjon táplálsz-e Te ilyen kívánságokat lelkedben?
Ne tedd azt! Hidd el, a nagyobb házban is megvannak a 

terhek és az élet keresztje. Mert tudod-e, hogy ha az Isten 
nagyobb hajlékot adott a te felebarátodnak arra a rövid időre,
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amíg itt tartózkodunk, az azt is jelenti, hogy többet is vár tőle. 
Azután meg az ilyen ember erősebben is ki van téve ama bűn 
veszélyének, hogy elfelejtkezik arról, hogy ez a föld csak ideig
lenes haza, mert sok mindene van és így nem szívesen gondol 
az eltávozásra, — míg Te, akinek szegényesebb és kényelmet
lenebb az ideiglenes hajlékod, szívesebben gondolsz az örök 
hajlékra. Aztán meg hidd el, nagyon sok esetben azokban a 
szalmazsúpos kis házakban több a boldogság és a melegség, 
mint a palotákban.

De előfordul az is sok esetben, hogy nemcsak a szegényebb 
kívánja a gazdagabb házát, hanem a gazdagabb kívánja a sze
gény kis viskóját. Hány esetet ismerünk, amikor egy-egy szív
telen bankár, uzsorás, ügyvéd stb. stb. kiforgatja a szegény, 
szerencsétlen adós embert hajlékából — bár meg lehetne men
teni — s hozzá még senki sem szólhat semmit, mert az eltulaj
donítás az igazság színe alatt történik. Hány ilyen kisemmizett, 
házacskáját elveszített ember lett az Isten, állam és társadalom 
halálos ellenségévé.

De ez az ige nemcsak azt követeli, hogy ne kívánjuk és ne 
vegyük el a más házát a bűn útján, hanem hogy segítsünk azt 
néki megtartani. Nemcsak az követ el bűnt, aki csalárd módon 
kiforgat valakit az ő házából, de az is, aki „én pedig mosom 
a kezem" szóval csak nézi a háza megtartásáért hiába küzdő 
szerencsétlent, holott tudna rajta segíteni.

Testvérem, úgy élj, hogy ne csak az emberek előtt mond
hasd azt, hogy én megtartottam a IX.-ik parancsolatot, hanem 
majd egykor Isten előtt is. Vigyázz, hogy egy ideiglenes földi 
hajlékért el ne veszítsd az örökélet hajlékát. Ámen.

Ivanics Béla
kuntalpolcai lelkész.

Bölcsőtő l a  koporsóig .

Haldoklók betegágya mellett.
A lelkipásztor felelőssége a haldoklók betegágyánál abban van, 

hogy ez az utolsó alkalom az evangélium hirdetésére. Itt olyan emberrel 
állunk szemben, aki emberi számítás szerint kikerül röviden minden földi 
hatás, befolyás alól. Hogy mi lesz a sorsa a haldoklónak a halál után, az 
a halál bekövetkeztével végérvényesen eldőlt, azután már azon változtatni 
nem tudunk. Ebből nem az következik, hogy most már ezt az utolsó, 
végső alkalmat arra kell felhasználnunk, hogy a beteget megtérítsük. 
Ne gyötörjük ilyen próbálkozásokkal a haldoklót. Nem pásztora a lelkek- 
n ek az, aki ilyen helyzetben úgy akarja megtéríteni a beteget, úgy
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akarja belőle kikényszeríteni a törödelmes bűnbánatot, a Krisztus kereszt
jébe való megfogódzást, hogy az ítélet rémképét festi a beteg elé. Ne 
erőszakoljuk a bűnbánat felébresztését. Előfordult, hogy az ilyen irány
ban fáradozó lelkészt a hozzátartozók kénytelenek voltak leinteni, mert 
a halál gyötrelmétől megkínzott beteg kínjait még jobban növelte az 
ítélet hangoztatásával. Sem a halál küszöbén állónak, sem senkinek a meg
térítése nem a mi dolgunk, ezt a Szentlélek magának tartja fenn. A mi 
feladatunk a haldoklók betegágyánál az evangélium örömüzenetének 
hirdetése. Ezt a feladatunkat teljesítsük híven, lelkiismeretesen. A többit 
bízzuk Istenre.

A megfigyelés, a tapasztalat azt mutatja, hogy a halál beálltát leg
több esetben megelőzi az öntudat megszűnése. Előbb szűnik meg az ön
tudat, mint az élet. Van-e értelme a mi szolgálatunknak akkor, amikor 
az öntudat fénye már kilobbant? Előfordult, hogy haldokló édesanyának, 
aki kis gyermekét se ismerte fel, aki előtt már a férj arca is ködbeveszett, 
könny csillant meg a szemében, amikor lelkipásztora ajkán minden 
magyarázat nélkül megszólalt egy bibliai ige. Ki tudja, talán a konfir
mációjának, vagy esküvőjének az igéje volt az, vagy talán még az iskolá
ban tanulta valamikor! És 'ki tudná megmondani, mit művelt ez az ige 
abban a halál elé menő lélekben, amelyik már semmire sem reagált, csak 
arra az igére. Talán ez lett számára a híd, amelyen általment a halál 
mély szakadéka felett. A pedagógusok vitatkozhatnak afelett, hogy helyes, 
vagy nem helyes a „beemlékelés“, az igehirdető lelkipásztor tudja nagyon 
jól, hogy nagy áldás van abban, ha minél több bibliai helyet tud valaki 
könyvnélkül.

Az evangélium hirdetéséhez hozzátartozik az is, hogy hirdessük a 
halál utáni életet és ez nemcsak a hívőkkel szemben kötelességünk. Az 
evangéliumot, annak reménységeit nemcsak azoknál a haldoklóknál kell 
hirdetnünk, akikről tudjuk, hogy hívő lelkek, hanem azoknál is, akiknél 
ellenkezőjéről vagyunk meggyőződve. Nem szabad a pietizmusnak abba 
a hibájába esnünk, hogy az embereket hívőkre és hitetlenekre osztogas
suk, hogy aztán az evangélium hirdetésének áldásaiban csak a kegyeseket 
részeltessük. Isten ilyen elkülönítést nem ismer. Nincs is nekünk jogunk 
ahhoz, hogy bárkiről is, különösen egy a halál felé menő betegnél olyan 
megállapításokat tegyünk: ez hívő, ez pedig hitetlen. Senki, még a lelki- 
pásztor se tudhatja, mi történik annak az embernek a lelkében. Az embe
rek keresztrefeszítették a gonosztevőt és poklot szántak neki, Jézus egé
szen másként ítélte meg: „ . . . még  ma velem leszel a paradicsomban!'1 Az 
emberek minden reményt feladtak vele szemben. Jézus szemében pedig 
a lehetőségek egészen a „paradicsomig" nyúltak.

Ha valahol, akkor éppen a haldoklók betegágyánál kell hirdetnünk 
az evangéliumot, mert emberileg ez a legalkalmasabb helyzet az evangé
lium örömüzenetének a hirdetésére és befogadására. Hiszen az evangélium 
nem süppedő szőnyegekkel, kényelmes fotelekkel felszerelt dolgozószoba 
íróasztala mellett született meg, hanem halálos feszültségek mellett. 
Mindig azok a körümények a legalkalmasabbak az evangélium befogadá
sára, amelyek hasonlók azokhoz a körülményekhez, amelyek között az 
evangélium létrejött.

A betegek rendszerint akkor élnek úrvacsorával, amikor már az
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állapotuk reménytelenre fordult. Különösen falusi gyülekezetekben azt a 
beteget, aki „meggyónt", a halál jegyesének tekintik. Így lett az úr
vacsorából utolsó kenet. Az Úrvacsorának legfeljebb mágikus hatást tulaj
donítanak, amelytől esetleg még meggyógyulhat a beteg, ha már a gyógy
szerek és borogatások nem segítenek. Az Úrvacsora vételétől vonakodó 
beteget azzal igyekeznek meggyőzni, hogy ettől meg fog gyógyulni. Ez 
az érvelés aztán rendszerint hat is. Ez elpogányosítása az Úrvacsorának. 
Hogy ez idefajult, annak oka maga az egyház is annyiban, hogy teljesen 
elhanyagolta, figyelmen kívül hagyta az Úrvacsora eszkatalogikus voná
sát. A haldoklóknál éppen ez az eszkatalogikus vonás kell, hogy érvénye
süljön az úrvacsorából.

Szabad-e a halál küszöbén álló beteg előtt nyíltan feltárni a valóságot, 
vagy helyesebb, ha tápláljuk a betegben a gyógyulás reményét? Az orvos 
azt állítja, hogy a beteget nem szabad megfosztani a gyógyulás reményé
től, mert ezzel még gyötrelmesebbé tesszük a helyzetét és ezzel meg
rövidítjük az életét. Ha még annyira bizonyossá vált is, hogy a beteg 
meg fog halni, nem szabad neki megmondani, még csak sejtetni sem 
szabad, ellenkezőleg azt kell mondanunk, hogy meg fog gyógyulni, mert 
ezzel meghosszabítjuk a beteg életét. Ezt mondja az orvos. A lelkipásztor 
számára ebben a tekintetben nem az orvos véleménye az irányadó. A 
kérdésre nem könnyű feleletet adni. A lelkész se helyezkedhet arra az 
álláspontra, hogy minden esetben, minden további megfontolás nélkül 
nyíltan, őszintén meg kell mondani a betegnek, hogy meg fog halni. Ha 
valahol, akkor itt van szükség nagy lelkipásztori tapintatra és még 
inkább: Istentől kért és kapott útmutatásra. Nem egy olyan betegnek az 
ágya mellett kell megállanunk, aki ha talán nem is mondja meg, mégis 
rettentően szenved a halál bizonyosságától. Egy ilyen beteg számára sok
kal nagyobb megnyugvás lenne, ha a lelkipásztor segítségére volna a 
halállal való megbékélésben, mintha neki egyedül egymagában minden 
segítség nélkül kell szembenéznie a halállal. Egy ilyen beteg számára 
csak gyötrelem lehet az, ha körülötte mindenki arról beszél, hogy meg 
fog gyógyulni.

A lelkiélet és a láthatatlan világ valósága sehol se mutatkozik meg 
előttünk olyan nyilvánvalóan, mint a haldokló betegágyánál.

Megrendítő élmény a lelkésznek az, amikor egy olyan beteg mellett 
áll, aki abban a tudatban néz a halála elé, hogy az ő sorsa pokol és 
kárhozat, mert Isten nélkül élt. Ezt őszintén meg is mondja. Hidegen 
hagyja lelkipásztorának minden vigasztalása. Itt már megkezdődött az 
ítélet.

De épp úgy tapasztaljuk a kegyelem nyilvánvaló jeleit is azoknál, 
akik hitben halnak meg. Ezeknek látásaik vannak a halál utáni életről, 
amit meg is mondanak. Az egyik fényt lát, a másik hangokat hall. Gon
doljunk itt István vértanú haldoklására.

Molitórisz János
esperes.



103

A vallástanító lelkész helyzete.
a) Vallástanító-lelkész. — A vallástanító-lelkész és a helyi paróchus 

lelkész viszonyára vonatkozólag az E. T. II. t. c. 5. §-a ezt mondja: „az 
egyházközség és a missziói egyházközség lelkészén kívül önálló lelkészi 
tisztséget tölt be a vallástanító-lelkész." Ez a mondat nyilvánvalóan a 
vallástanító-lelkésznek a paróchus lelkésztől való független önállóságát 
s közvetlenül az egyházmegye esperesének való alárendeltségét fejezi ki. 
Ugyancsak ezt a felfogást támasztja alá a fent idézett § 6. bekezdése: 
„a vallástanító-lelkész ahhoz az egyházmegyéhez tartozik, amelynek terü
letén működik", továbbá a fenti § utolsó bekezdése: „az ebben a §-ban 
említett lelkészeket tisztségükbe az esperes vagy megbízottja iktatja be." 
Ezt az önállóságot azonban némileg elhomályosítja s könnyen félreértésre 
adhat alkalmat a fent idézett t. c. 41. §-a, mely a paróchus lelkész köte
lességeinek és jogainak felsorolásánál az é) pontban ezt mondja: „felügyel 
az iskolákra, különösen a vallásoktatásra." — Még erőteljesebben mutat 
reá ennek az önállóságnak befolyásolt voltára az E. T. V. t.-c. 27. §-ának 
következő mondata: „a vallástanító-lelkész tartozik részt venni a temp
lomi szolgálatban, belmissziói és gyülekezeti munkában...", és az E. T. 
II. t. c. 41. §-ának c) pontjával való kapcsolata, mely a lelkészi jogkört 
megállapítva így hangzik: „...vezeti, illetőleg végzi a belmissziói mun
kát." Hogy a gyakorlati életben ez a befolyásolt önállóság, — melyet a 
vallástanító-lelkészek teljesen rendezetlen anyagi helyzete rendszerint még 
függőbbé tesz, — mennyi ellentétet vált ki, azt a szomorú példák nagy 
sorozatja mutatja.

De, ha a fenti kételyek és nehézségek az önállóság tekintetében el- 
osztathatók is, ez az önállóság semmi esetre sem jelenti a vallástanító
lelkészeknek a paróchus lelkészekkel való egyenrangúságát. Az E. T. II. 
t. c. 58. §-a, illetve 72. §-a világosan kimondja, hogy esperesi, illetve 
püspöki tisztség csak paróchus lelkésszel tölthető be. A szabályrendeletek 
illetve a gyakorlat az alsóbbrendű tisztségek betöltésénél is a fenti elvből 
indult ki s így a vallástanító-lelkészek a tisztségek elnyerése terén csaknem 
teljesen ki vannak zárva. Ez nemcsak hiúsági kérdés. Van ennek a kér
désnek közösségi visszahatása is. Egyrészt az illető iskolák tanári karával 
szemben, ahol a vallástanító-lelkész egyházának képviselője s a neki 
juttatott cím és rang nagyobb tekintélyt, eredményesebb fellépést bizto
síthat tanítványai érdekében. Másrészt azonban magukkal a tanítványokkal 
szemben is, mert külsőleg is nyilvánvalóvá lenne, hogy az egyház is olyan 
fontosnak tartja ennek a munkakörnek az ellátását, hogy oda a lelkészi 
kar legértékesebb tagjait alkalmazza.

Ha az előbb azt a kijelentést tettem, hogy a magasabb tisztséggel 
járó tekintély nem csupán hiúsági kérdés, akkor kénytelen vagyok azt a 
megállapítást is leszögezni, hogy az anyagi nem csupán egyéni kérdés. 
Az államilag javadalmazott hitoktatóknak az egyes egyházközségekben
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vallástanító lelkészekként való alkalmazása az E. T. V. t. c. 26. §-a értel
mében az egyházkerület püspökének joga. Hogy azonban a legminimá
lisabb javadalmazás mellett az egyházközség milyen anyagi hozzájárulás
sal hajlandó biztosítani a vallástanító-lelkész fenntartását, az teljesen bi
zonytalan, de hogy ez a hozzájárulás az egyházközségek nehéz helyzete 
folytán a legtöbb esetben nagyon csekély, az természetes. Hogy pedig 
az állami javadalmazás, — melyről alább lesz szó — családalapítás szem
pontjából nem elégséges, az elvitázhatatlan. így a vallástanító-lelkész előtt, 
ha ezen a pályán akar maradni, két választási lehetőség van: vagy nőtlen 
marad, aminek erkölcsi szempontból tagadhatatlanok a kísértései és veszé
lyei, vagy más jövedelem-forrással (pl. magántanítványok) pótolja a csa
ládja életfenntartásához szükséges anyagiakat, ami munkaidejének és 
munkaerejének megosztását jelenti. Egyik megoldás sem nyújt biztos ala
pot a vallástanítási munka ideális elvégzéséhez.

b) Önálló hitoktató. Így nevez minket a vall. és közokt. minisztérium. 
Ö adja a fizetéseket. Hogy milyet, arra nézve idézem „a különböző keresz
tyén hitfelekezetekhez tartozó összes önálló hitoktatók nevében" az egy
házi felsőbb hatóságok tudtával a V. K. M.-hez intézett felirat egy pár 
mondatát. „Az önálló hitoktatók kezdő illetményét az 5222/1923. sz. V. K. 
M. rendelet a IX. fiz. osztály 3. fokozatának megfelelő összegben állapí
totta meg, legmagasabb összegét a szolgálat 18. évétől kezdve, további 
emelkedés nélkül, a VIII. fiz. osztály 1. fokában. Ez az intézkedés már 
kezdettől fogva sérelmes, mert a IX. fiz. osztály 1. fokozatában teljes 
hat éven át várakoztatta a hitoktatót, a VIII. fiz. osztály 1. fokozatán 
felül való emelkedésre pedig még annyi módot sem adott, amennyit a 
sokkal kevesebb képesítésű elemi iskolai tanítóknak nyújtott.

Fokozta ezt a sérelmet, mikor a szanálási törvénnyel egyidejűleg 
egy, a hivatalos közlönyben meg sem jelent rendelet a hitoktatók szá
mára kilenc külön fokozatot állított fel s ezzel kapcsolatban a kezdő 
illetményeket a X. fiz. osztály 3. fokozatának, a legmagasabb elérhető 
illetményt a IX. fiz. osztály 1. fokozatának megfelelő összegben állapí
totta meg, de ezen kívül ezt az egész fizetési osztállyal lecsökkenteti fize
tést is további százalékos csökkentéseknek vetette alá.

Ez a fizetésmegállapítás az óvónők képesítésével helyez bennünket 
egy színvonalra."

Az anyagiakon kívül ez a statusbeli rendezetlenség megalázó is a 
vallástanító-lelkészekre nézve és a sehová nem való tartozás bizonytalan 
érzését kelti lelkűnkben. Ez az érzés diktálta a felirat alábbi szavait: 
„egyházi hatóságaink, amint államilag javadalmazott hitoktatókká lettünk, 
existenciánk kérdését megoldottnak tekintik s anyagi ügyeinkkel többé 
nem törődnek. Azt mondják: államiak vagyunk. Viszont az államkormány
zat egyházi alkalmazottaknak tekint bennünket. Törzsilletményünk is nem 
fizetés, hanem tiszteletdíj, melyre a köztisztviselői illetményeket érintő 
védelmi intézkedések nem vonatkoznak.

A hitoktatói állásban eltöltött éveket, a fennálló rendelkezések sze
rint, a lelkészi állásra való átlépésnél beszámítani nem lehet s pl. a lel- 
készi korpótlék-jogosultság szempontjából annyi számítás alá sem esik, 
mint a segédlelkészi évek, noha mint hitoktatónak, az önálló lelkészi 
munkakörrel legalább is egyenértékű munkakört kellett betöltenie. Vagyis,
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ha hitoktató leikészi állásra megy át, pályáját szinte elölről kell kezdenie. 
Ugyanez a helyzet akkor is, ha leikészi állásról lép át hitoktatói állásra."

A „hitoktatók" fent körvonalazott bizonytalan anyagi és jogi hely
zete természetesen nem ismeretlen ama intézetek igazgatói és tanárai előtt 
sem, melyekben a „hitoktató" tanít s ez a bizonytalan helyzet sok meg
aláztatás elviselésére kényszeríti őket. Hogy ebből a kálváriajárásból 
csak egy stációt említsek, az a „hitoktató" reádöbbenése arra a tényre, 
hogy ő legfeljebb valami függeléke, de nem tagja a tanárikarnak. Nyilván
valóvá lesz ez külsőleg az évvégi értesítőkben, ahol a „hitoktatók" neve 
a tanárikar névsora után, külön csoportosítva szerepel a tanárikar és az 
iskolaszolgák névsora közé helyezve. A lényeg szempontjából a hittanórák 
tartására szükséges tantermek délutáni órákon való fűtésére, világítására 
vonatkozó kérések visszautasítása, a tanári konferenciákra való követke
zetes meg nem hívás stb. —- pár év múlva már természetessé válik. De hogy 
konkrét esetet említsek, e sorok írója is részesült abban a kellemes hely
zetben, hogy egy óraközi szünetben, a tanáriszobában tartandó konferen
cia előtt, az intézet igazgatója több „hitoktató" társával együtt azzal az 
indokolással, hogy ők nem tagjai a tanári konferenciának, a tanári szoba 
elhagyására kérte föl.

Mindezekhez vegyük még hozzá a munka-nehézségeinket is: órarend
egyeztetés a különböző iskolák, szülői és gyermekérdekek között, a tíz
percekben való rohanás egyik iskolából a másikba . . .  s akkor nem lehet 
csodálkoznunk azon, hogy a legtöbb vallástanító lelkész állását csak át
menetinek tekinti. Hogy pedig ez milyen tragikus az egyházra, az nem 
szorul magyarázatra.

Dr. Weiszer Elek
vallástanító-lelkész, Miskolc.

M a g u n k  k ö z ö tt.

Lelkészválasztásaink méregfoga.
Nemcsak az emberi gyarlóság felelős a rosszul végződött lelkésZ- 

választásokért, hanem az a beteges törvény is, amelyik szinte rávezeti 
az egyszerű embereket a harc és pártoskodás útjára.

Lelkészválasztási szabályrendeletünknek két olyan méregfogáról be
szélek ezúttal, amelyiknek kihúzására sohasem gondoltak a szabályren
delet meggyártói.

A lelkészválasztás első méregfoga a hiványmegállapításnak rábízása 
a gyülekezetre. Ugyan, miért van erre szükség? Hiszen törvényben van, 
hogy a hiványt csonkítani, változtatni nem lehet. Egyházunknak ez a két 
tétele, homlokegyenest ellenkezik egymással. Nem férnek meg egymás 
mellett józan következetességgel. Ha egyszer a hiványon nem lehet vál
toztatni, akkor minek alkalmat adni a gyülekezetnek arra, hogy elkez
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dődjék sok helyen évekig tartó gyűlölködés, püspökökhöz való szalad
gálás, vádaskodás, rágalmazás, irigység és papgyűlölet a gyülekezetben? 
Tessék egyszerűen az egyházi hatóságnak megállapítani a hiványt, amit 
csak összevethet, hasonlíthat a gyülekezet, de nem bírálgathat és nem el-, 
vagy nem-fogadhat, hanem tudomásul kell vennie! Miért nincs tanítói 
hiványon annyi veszekedés? Mert tudják, hogy ott nem lehet alkudozni. 
Éppen a lelkészek által gyártott lelkészválasztási szabályrendeletnek kell 
ilyen öngyilkos élének lennie, amely előre gyűlöletessé teszi sok lelkész
nek személyét a gyülekezetben, mert minden gyülekezet azzal szokta hí
ressé tenni magát, hogy esküszik arra, miszerint az ő lelkészüknek vau 
a legjobb fizetése az egész megyében. A hiványmegállapítási harcokban 
pl. az egyik gyülekezetben már a vérmesebbek fokosokkal jelentek meg. 
Ezért a fokosért azok is felelősek, akik nem vették észre a paragrafus
szerelemtől a józan ész tanácsát.

Erre az lehetne az ellenvetés, hogy nálunk minden hatalom az egy
házközségből indul ki. Jól megtanultatták ezt velünk, de vájjon az evan
gélikus egyház vallhat-e ilyen világdemokráciát anélkül, hogy meg ne 
csúfolná a theokráciát? Egyházunk belső lényege szerint minden hatalom 
forrása az ige. Nem alulról kell tehát önmagunkat kormányoznunk, hanem 
engedelmeskednünk kell a felső vezetésnek. Hic Rodus, hic salta!

A másik méregfoga a lelkészválasztási szabályrendeletnek a kihe
lyezett lelkész személyének kiválasztása, illetve a kihelyezés lehetősége. 
Ezt a kihelyezési lehetőséget akkoriban felsőbb részről igen bölcsen ki
kötötték a törvényben: nemzetiségi szempontokra hivatkozván. A végén 
olyan hatalom lett belőle, amellyel lehet élni, de sajnos — lehet vissza
élni is. És az utóbbi elég gyakori eset!

A Veszprémi Evangélikus Egyházmegyei Lelkészegyesületnek nov. 
hó 27-én tartott értekezlete azt a kívánságot továbbítja illetékes utakon, 
hogy az ilyen kihelyezések, vagy olyan személyre essenek, aki nem vá
lasztható, vagy pedig a segédlelkészi évek számát tekintve, hivatalában 
három legidősebb helyeztessék ki, tekintetbe véve a gyülekezetben való 
munkálkodásra való alkalmasságot és méltányolva az igen nehéz, missziói 
gyülekezetben való szolgálatot.

Addig igazán nem lehet nyugodt a lelkiismeretünk, amíg nem tettünk 
semmit annak az igazságtalanságnak megszüntetéséért, hogy egyesek bi
zonyos szerencsés csillagzat fényétől irányítva két éves s. lelkészkedés 
után elhelyezkedjenek, mások pedig 8—10 évig kínlódjanak a havi 30.— 
pengős éhbérért! Ha van jogosultsága az irányított gazdálkodásnak, akkor 
bizonyára kötelessége az illetékeseknek az irányított lelkészválasztás: 
dehát a jól és igazsággal irányított lelkészválasztás. Videant consules!

Egyébként szólaljanak meg mások is, mert tenni kötelességünk, 
hátha e szólamokra a zsákbamacskának nevezett új lelkészválasztási sza
bályrendelet, — látván a borús egeket, — kijön a barlangjából?!

Bácsi Sándor-
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Az első papszentelési beszéd.
Mi a fizetés?

Máté 10, 8/b—15.
Az a tény, hogy ezt a kérdést fel szabad vetnünk, mutatja, 

hogy Urunk egyáltalában nem aszkéta, vagy csodaváró, tétlen 
életet élő „hívő naplopó“, hanem olyan valaki, aki reálisan látja 
az élet szükségleteit. Jézus Krisztus nem volt rajongó. Itt is 
maga veti fel e kérdést. Van azonban egy sereg más történet 
is, amelyik világosan mutatja, hogy Jézusnak érzéke volt a földi 
élet anyagi létszükségleteinek biztosítása iránt. Önmaga számára 
is keres pihenést. A samáriai asszony történetében maga küldi 
ki tanítványait, hogy keressenek számára ennivalót. Maga kér 
a samáriai asszonytól inni. A Boanerges név történetéből tud
juk, azért küldi Jakabot és Jánost, hogy szállást készítsenek 
számára. A sok ezer ember kielégítésének története szerint is 
természetesnek tartja, hogy nem bocsáthatja el a sokaságot, 
mert elvesznek az úton. Ugyanígy gondoskodik tanítványairól 
Márk 6, 31. szerint, ahol azt olvassuk: „Ő pedig monda nékik: 
Jertek el csupán ti magatok valamely puszta helyre és pihen
jetek meg egy kevéssé . .

Ugyanez a lelkűiét volt a tanítványokban is, mikor Márk 6, 
35—36. szerint odamennek az Ür Jézushoz és azt mondják: 
„ . . .  Puszta ez a hely és immár nagy idő van: Bocsásd el őket, 
hogy elmenvén a körülfekvő majorokba és falvakba, vegyenek 
magoknak kenyeret; mert nincs mit enniök.“ Az Ür nem azzal 
intézi el a kérést, hogy most sokkal nagyobb dolgokról van 
szó, mint a kenyérkérdés; nem lehet, nem szabad ilyen hétköz
napi, közönséges, földi dolgokkal megzavarni a lelki közösséget, 
amely a sokezer ember és közötte kialakult tanításának hall
gatásában, hanem gondoskodik az eledelről.

Félremagyarázza tehát az Ür szavait az, aki az Ür Jézus. 
Krisztusnak a lélek nagyobb értékének a kihangsúlyozására 
mondott szavait aképpen akarja értelmezni, hogy a test és a 
test szükségletei, a földi élet anyagi dolgainak biztosítása nem 
játszik szerepet az Ür gondolkozásában. Márk 15, 40—41-ben 
olvasunk arról, hogy a kereszt alatt ott állottak azok az asszo
nyok akik követték őt, mikor Galileában volt és szolgáltak 
néki. Jézus tehát elfogadta az asszonyok szolgálatát, akik földi 
szükségleteiről gondoskodtak. Az a kérdés tehát, hogy mi a 
fizetés, bibliai alapon felvethető kérdés.

Mikor ezt leszögezzük, rögtön meg kell mondanunk azt is, 
hogy az Ür Jézus Krisztus mindenekelőtt azt szögezi le, hogy 
tanítványnak lenni, az Ür küldöttének lenni, papi szolgálatot 
vállalni: rossz üzlet. „Ingyen vettétek, ingyen adjátok!" Az a 
munka, amit végeznünk kell, ingyen munka.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy az Ür ezt nem olyan 
embereknek mondja, akiket alkalmilag állít be szolgálatába, de 
akiknek az élet egyéb területein megélhetésük biztosítva van.
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Nem arról van szó, hogy ilyenektől követeli, hogy szabad idejü
ket állítsák az Úrnak s az ö  egyházának szolgálatába. — Ezt 
megértené az ember. — Itt olyan embereknek beszél, akiknek 
nincsen idejük és erejük arra, hogy emellett a szolgálat mellett 
még valami más munkát is végezzenek, amelyikből a minden
napi életük biztosításához szükséges dolgokat előteremthessék. 
Főfoglalkozású tanítványoknak mondja: „Ingyen vettétek, in
gyen adjátok!"

Ez azt jelenti, hogy nem lehet üzleti szempontból néznünk 
a szolgálatunkat és a szolgálatunkért járó anyagi ellenszolgál
tatást. Nincsen tehát mentsége annak a lelkésznek, aki köteles
ségének teljesítésében azt az elvet követi, hogy amit nem 
„muszáj" megtennie, csak akkor teszi meg, ha külön meg
fizetik érette. Nincs mentsége annak a lelkésznek, aki a szór
ványgondozás kérdését azzal intézi el: Én nem végezhetem, mert 
arra saját jövedelmemből nem telik, az egyház pedig fuvart, 
napidíjat nem tud adni. Nincs mentsége annak a lelkésznek, 
aki akkor, mikor a szétszórt juhok megkeresése és gyűjtő 
munkája iránt való érzéketlenségét akarja mások előtt mente
getni, arra hivatkozik, hogy szolgabírák és más egyéb tiszt
viselők micsoda kiszállási díjakat, napidíj-pótlékokat kapnak, 
mikor ilyen külső szolgálatokat végeznek. Vannak lelkészek, 
akik kiszámították, hogyha állami hivatalnokok lennének, mi
csoda búsás jövedelmük volna a szórványok gondozásából!

Azonban ha ennyire nem élezzük is ki a kérdést, vájjon nem 
lelkesít-e mégis a pénz minket? Hiánya nem teszi-e könnyebbé 
felelősség-érzésemet bizonyos munkák iránt és az a tény, hogy 
bizonyos szolgálatokért anyagi ellenszolgáltatást kapok, nem 
ad-e lendületet kötelességteljesítésemnek? Mert ha így van, ak
kor benne van annak megállapítása, hogy üzleti szempontokat 
engednek érvényesülni szolgálatom területén. Ezen a ponton 
— úgy hiszem — mindnyájunknak vannak leszámolni valóink. 
Jó újra meg újra tudomásul venni: Isten szolgájának lenni nem 
üzlet, hanem szolgálat.

Ha továbbmegyünk ebben a szakaszban, azt kell látnunk, 
hogy az Úr a fizetés tekintetében ezt parancsolja nekünk: Élje
tek teljesen a hivatástoknak és a hivatástokból. Ezt mondja: 
„Ne szerezzetek aranyat, se ezüstöt, se rézpénzt a ti erszénye
tekbe, se útitáskát, se két ruhát, se sarut, se pálcát; mert méltó 
a munkás az ő táplálékára." Ebben világosan benne van, hogy 
nekünk a hivatásunknak kell egyedül élnünk és egyedül a hiva
tásunkból kell élnünk. Nem szabad tehát más ambíciómnak lenni, 
mint annak, hogy pap legyek, kizárólag csak az. Nem szabad 
tehát önmagámban olyan gondolatokat érvényesülni engedni, 
amelyek akár hiúsági-, akár érvényesülési szempontból, vagy 
társadalmi, politikai szempontból más életpályát előtérbe he
lyeznek. Lehet, hogy a gazdálkodás kifizetődőbb, vagy a szövet
kezeti munka sok anyagi előnnyel jár egyháznak, családnak és 
a gyülekezetnek. Mégis maradjunk csak papok! Nem lehet ez
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ellen felhozni Pál apostolnak azt a gyakorlatát, hogy sátor- 
ponyvaszövésből tartotta fenn magát, hogy így annál függetle
nebbé tegye evangéliumi szolgálatát. Levelei világosan mutatják, 
hogy a jézusi útmutatással tökéletesen egyet ért, s csak külön
leges helyzetében alkalmazta azt a gyakorlatot, mellyel önmaga 
külön munkájával kereste meg mindennapi kenyerét. I. Thess. 
2, 9. és II. Thess 3, 7—8. nem szabályt, hanem egyéni gyakor
latot ír le. Mellettük ily kijelentések is olvashatók: I. Kor. 9:13.: 
„Nem tudjátok-e, hogy akik a szent dolgokban munkálkodnak, 
a szent helyből élnek, és akik az oltár körül forgolódnak, az 
oltárral együtt veszik el részüket?" I. Tim. 5:18.: „Mert azt 
mondja az írás: A nyomtató ökörnek ne kösd be a száját; és: 
Méltó a munkás a maga jutalmára."

„Ne szerezzetek aranyat, se ezüstöt, se rézpénzt a ti erszé
nyetekbe, se útitáskát, se két ruhát, se sarut, se pálcát; mert 
méltó a munkás az ő táplálékára." Ez azt is jelenti: Bízzunk a 
gazdánkban. A mi gazdánk nem mondja meg abban a díj levél
ben, amelyet ad nekünk, hogy havi fizetésiek ennyi lesz, min
den prédikációért ennyit fogtok kapni, minden kiszállásért eny- 
nyi napidíj fog nektek járni, egyszerűen azt mondja: Ne legyen 
rá gondotok! Bízzatok a gazdátokban, aki alkalmaz titeket! Ha 
meggondoljuk, hogy a gazdánk olyan valaki, akinek olyan ér
zéke van az emberi szükséglet iránt, mint amilyenről Urunk 
bizonyságot tesz csodatételeiben,. . .  aki a mindennapi kenyeret 
megadja minden gonosz embernek is — gondoljunk Luther 
Kiskátéjának magyarázatára — akkor elmondhatjuk, hogy az 
ilyen Úrnak, az ilyen gazdának joga van azt követelni tőlünk: 
Bízzatok én bennem! Más lenne, ha olyan gazdánk volna, aki a 
maga jólétében soha sem tudja megérteni, mi a nélkülözés nyo
morúsága, mi az éhség, mezítelenség, otthontalanság, pénz- 
nélkülvalóság, de nekünk olyan gazdánk van, aki szánakozik a 
nyomorúságon s aki az életfeltételek közé tartozónak tekinti a 
mindennapi kenyeret.

Ez azonban — még továbbmenve -— azt is jelenti, hogy 
nem kell és nem szabad keresnünk anyagi biztonságot. A mi jö 
vedelmünk egyetlen tétel: Isten megfizet. Teljesen fölösleges 
minden más földi fundamentumot építeni anyagi létünk alá. Nem 
kell szereznünk aranyat, ezüstöt, rézpénzt. Mindenről gondos
kodik az Úr. Nemcsak azért van ez így, mert az Ő munkájában, 
az ő  szolgálatában állunk, hanem azért is, mert meg akar őrizni 
attól a veszedelemtől, amely azokat éri, akik felett úrrá lesz a 
vagyongyűjtésnek a vágya. I. Tim. 6:9—10. ugyanis ezt mondja: 
„Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísérteibe meg tőrbe és 
sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket 
veszedelembe és romlásba merítik. Mert minden rossznak gyö
kere a pénz szerelme: mely után sóvárogván népnelyek eltéve- 
lyedtek a hittől, és magukat általszegezték sok fájdalommal." 
Pál egy lelkipásztornak beszél így erről a kérdésről. Nagyon 
szomorú dolog az, hogy lépten-nyomon annyi a panasz a lelki
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pásztorok anyagiassága miatt. Nemrégiben találkoztam egy nem 
lelkészjellegű, de áldott evangéliumi gondolkozású magyar evan
gélikus úriemberrel, aki egy odavetett mondatban ezt mondta: 
Nekem nagyon szomorú tapasztalataim vannak a lelkipásztorok 
anyagiassága felől.

Nem olyan egyszerű azonban ez a kérdés, mint ahogyan 
gondoljuk. Az igében arról van szó: „Ne szerezzetek aranyat, 
ezüstöt, se rézpénzt a ti erszényetekbe, se útitáskát, se két ruhát, 
se sarut, se pálcát. . Gondoljuk meg, hogy ebben a felsoro
lásban benne van a saru és a pálca is, pedig e nélkül nem lehet 
utazni. Gondoljunk keletre. Még a böjtölők és a gyászolók is, 
akik különben mezítláb voltak kötelesek járni, ha vándoroltak, 
felhúzhatták a sarut. Ugyanez a helyzet a bottal is. Márk 6:8. 
egyenesen parancsolja, hogy pálcát és sarut vigyenek. Lukács 
9:3. tiltja a pálcát, a sarut azonban nem. Lukács 10:4. pedig 
újra tiltja a sarut. Maguknak az első tanítványoknak az élete 
nem volt sarutlan és bot nélküli aszkézis.

Ennek az előírásnak magyarázatát abban találjuk meg, 
hogy a sarutlanság és a botnélkülvalóság nem annyira az anyagi 
biztosítékra törekvéstől való mentesítést akarja célozni, 
hanem azt, hogy a tanítványok fellépésükben úgy jelenjenek 
meg mindenütt, mint akik Isten előtt állnak azért, hogy imád
kozzanak. A saru- és botnélküliség az imádkozás külső állapota. 
Mi úgy állunk mindig, mint Isten előtt valók, az Ő templomá
ban, akik tudjuk, az Úr megadja üres tenyerünkbe, amire szük
ségünk van. Ezért nincs szükségünk semmiféle földi, anyagi biz
tosítékra. Nekünk elég kell hogy legyen Istennek az a mondata: 
„Méltó a munkás az ő táplálékára.“

Hogyan gondoskodik rólunk ez a mi gazdánk, akiben bíz
nunk kell? „Amely városba vagy faluba pedig bementek, tuda
kozzátok meg, ki abban méltó; és ott maradjatok, amíg tovább 
mehettek." Ez azt jelenti, hogy emberek által akar eltartatni a 
gazdánk. Van ebben valami nagy megalázás, mégis el kell fo
gadnunk a megalázó eltartást. Még akkor is van ebben meg
alázó, ha tisztán szeretetből történik, mert a szeretetben is van 
mindig valami a megalázásból. Igaz, hogy itt olyanok gyako
rolják velünk szemben, akikre az Úr ezt a kifejezést használja: 
méltók arra, hogy a békesség rájuk szálljon, rajtuk maradjon. 
Ez azonban nem változtat a tényen. Isten azt akarja, hogy tel
jesen függő viszonyban maradjunk. Egészen függő viszonyban 
Istennel és nem emberekkel, mert hiszen az emberek eszközök 
csupán arra, hogy az Úr rajtuk keresztül megadja nekünk min
dennapi kenyerünket.

Függő viszonyban lenni az Istennel, ez a csodák világa! Az 
ember megtanulja, hogy Istentől kérjen mindent mindig és az 
Isten embereken keresztül megadja mindig, amire szüksége van. 
Ha valakinek ez nem tetszik, az vegye tudomásul, hogy ez volt 
az anyagi életformája a mi Urunk Jézus Krisztusnak is és ebben 
a tekintetben sem lehet nagyobb a tanítvány a Mesternél. Őt
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is úgy tartották el s Ő ezt elfogadta. A krisztus-tanítványság, 
a papi szolgálat nem impérium, hanem minisztérium. Aki az 
egyházban uralkodni akar, az tanuljon meg az egyházban szol
gálni, tanuljon meg alázatosan elfogadni emberek kezéből Isten
től jövő adományokat.

Mindez azt is jelenti, hogy meg kell elégednünk azzal, amink 
van. I. Tim. 6:8.: „Ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk 
meg vele." Tudom jól azt, hogy vannak életpályák, amelyek 
sokkal búsásabban vannak javadalmazva, mint a mi lelkészi szol
gálatunk. Tudom nagyon jól, hogy egy jobb szakácsnőnek leg
alább háromszor akkora jövedelme van, mint egy segédlelkész
nek. Tudom azt is jól, hogyha ugyanazok a munkaerők, akik 
most az egyház szolgálatában vannak, elmennének, akár az 
ipari, akár a kereskedelmi élet területén elhelyezkedhetnének, 
kevesebb munkával busásabb javadalmat szerezhetnének ma
guknak. De azt is tudom jól, hogy mindezek miatt nem szabad 
elégedetlenkednünk. Hogy annyi sok zúgolódó lelkipásztor van, 
annak nem az az oka, hogy a fizetésünk kevés, a javadalmunk 
alacsony, hanem az, hogy az Istenben való hitünk és az Istentől 
való függésünkbe való belenyugvásunk kevés. Nem vagyunk 
meggyőződve arról, hogy amire szükségünk van, az mind meg
van és amink nincs meg, az egészen bizonyosan azért nincsen 
meg, mert arra az Úr meggyőződése szerint most még nincs 
szükségünk. Ha majd szükségünk lesz, meg fogja adni. Gon
dolok különösképpen azokra a lelkipásztor-testvéreinkre, akik 
olyan helyen élik életüket, ahol nincsenek magasabb iskolák. 
Ilyenek ajkáról halljuk, milyen rettentő nehézségek között kell 
nekik élni s gyermekeket nevelni. Hadd kérdezzelek meg benne
teket, hogy neveltek fel bennünket apáink ugyanolyan, vagy 
még rosszabb fizetésből? Hogy nevelitek fel ti is a gyermekei
teket? Elmúlik egyik esztendő a másik után és csodálatos, hogy 
mindig előkerül az, amire szükség van! Honnan kerül elő? Néha 
az ember maga se tudná megmondani, hogyan oldódtak meg 
ezek a kérdések, de megoldódtak. Isten nem hagyott cserben 
bennünket. Elégedjünk meg tehát azzal a fizetéssel, amink van 
és amit ad nekünk az Úr.

Annál inkább meg lehet ezzel elégednünk, mert Isten ki
követeli a mi részünket a gyülekezetektől. Nem mi, hanem az 
Isten! Az Isten a következő szankciókkal biztosítja számunkra 
azt, hogy meg legyen nekünk, amire méltó minden munkás, 
mint az ő táplálékára: „És ha valaki nem fogad be titeket, és 
nem hallgatja a ti beszédeteket, mikor kimentek abból a ház
ból, vagy városból, lábaitok porát is verjétek le. Bizony mondom 
néktek: Az ítélet napján könnyebb lesz a Sodorna és Gomora 
földjének dolga, mint annak a városnak." így figyelmezteti az 
Úr a gyülekezeteket a kötelességükre. Amikor nekünk olyan 
protektorunk van, mint a mi Urunk, akinek van hatalma arra, 
hogy kikövetelje azt, amire szükségünk van, miért kell akkor 
nekünk aggodalmaskodnunk, nyugtalankodnunk!
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Ennél a kérdésnél azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy 
ebből jogokat formálnunk nem lehet. Ez az ige nem nekünk 
szól, hanem azoknak szól, akik eltartásunkat kell, hogy biztosít
sák. Isten Igéje sohasem a jogokról, hanem mindig a köteles
ségekről beszél. Ezekből a versekből tehát nincs jogunk jogot 
formálni arra, hogy a gyülekezettel szemben követelésekkel 
lépjünk fel. Csak az Úrnak van joga követeléseket támasztani. 
Az Úr Igéje mindenkinek a maga kötelességét mondja el. Ebből 
is azt kell megértenünk, ami reánk vonatkozik, kiknek szintén 
vannak alkalmazottaink, munkásaink, akiket rajtunk keresztül 
akar eltartani mennyei gazdánk. Gondoljunk csak arra, hogy 
vajjon azok az egyházi alkalmazottak, akiknek az anyagi lét
biztosítása rajtunk fordul meg, mit mondanak rólunk? — Gon
doljunk a segédlelkészeinkre, az egyházi egyéb tisztviselőkre, 
tanítókra! Gondoljunk pl. a stólakérdések megosztására segéd
lelkészek és principálisok között. Itt a mi kötelességünkről 
beszél az Ige. Mindig védelmére kel az Ür a kisemmizett ember
nek, akinek szemét fillérekkel akarják kitörölni, mikor méltó a 
munkás a táplálékára! Munkaadó gyülekezet, principális! El fog 
jönni az Ür és igényt szerez a méltó fizetésnek! És aki nem 
adta meg, annak az embernek rosszabb dolga lesz az ítélet 
napján, mint Sodornának és Gomorának! Istennek van hatalma 
arra, hogy adjon és elvegyen, amit akar. Van hatalma száz
szorosán visszaadni azt, amit az Ő rendelkezésére bocsátanak és 
van hatalma ezerszeresen elvenni, amit megtagadnak tőle s az 
övéitől.

Így áll előttünk ebben az Igében a felelet arra a kérdésre: 
Mi a fizetés? Mikor így tekintünk szemébe ennek a kérdésnek, 
akkor nem a pengőinket számláljuk, nem a díjlevelünk tételeit 
adjuk össze, nem más szolgatársunk jövedelmével hasonlítgat- 
juk össze a miénket, hanem szemébe nézünk annak az Istennek, 
aki azt mondja: Én vagyok a fizetés és én garantálom neked 
azt — jobban, mint minden százszor lepecsételt, egyházfőható- 
ságilag megerősített díjlevél, — hogy méltó a munkás a maga 
táplálékára! Mindig meg fogod kapni, amire. neked szükséged 
van, amit pedig nem kapsz meg, azért nem kapod meg, mert 
most még arra nincsen szükséged! Mondd, testvérem, van-e elég 
bátorságod erre a földi vonatkozásban ingoványnak látszó terü
letre rálépni? Van-e bátorságod erre családi házat építeni, gyer
mekeket nevelni? Akinek van hite, annak van ehhez bátorsága! 
Akinek nincs hite, az csak szerezzen magának aranyakat, ezüs
töt, rézpénzt az ő erszényébe, rakja tele útitáskáit, ruhásszek
rényeit, de el ne felejtse, hogy aki maga veszi kezébe a maga 
anyagi léte biztosításának nagy kérdését, az felmenti Istent 
az alól, hogy Isten gondoskodjék róla. Hogy azután melyikünk 
jár jobban, azt mindenki maga-magán fogja megtapasztalni.


