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C s e n d b e n  Isten előtt.

Egy lelkipásztor önvallom ásai.
(Csel. 20, 17—36.)

5. Isten teljes akaratát.

Egy pásztor, aki Istennek teljes akaratát tudta, merte 
hirdetni!

Legyen ez minden pásztornak imádsága s igyekezete. Bizony, 
mind a kettő. Imádsága, —  mert ugyan ki ismerhetné Isten 
akaratát, ha nem úgy kapta azt. S igyekezete, —  mert ugyan 
ki nem veszítené el ezt a kincset, ha szórakozottan megáll.

Mi kell, hogy ismerjük Istennek teljes akaratát. Sohasem 
állhatunk az agnosztikusok sorába vagy a szkeptikusok közé. 
Nem kérdezhetjük Pilátussal: mi az igazság? Nem nézhetjük a 
világot és az embert azzal az eleve-lemondással, hogy minden 
relatív. Spiritus sanctus non est scepticus — kiáltja Luther Eras- 
musnak. Pál egy cseppet sem érzi fennhéjázó kijelentésnek, hogy 
ő —  de nemcsak ő, hanem minden keresztyén —  ismeri Isten
nek teljes akaratát. A Lélek által Isten titkaiba belelátunk, el
határozása felfedetik előttünk, terve és tanácsa velünk van, 
minden bizonytalanságunk megszűnik. Kicsiny és üdvösségbe 
vágó dolgokban egyaránt tudhatjuk, mi az Isten jó és kedves 
és tökéletes akarata. A kinyilatkoztatás valóban kinyilatkoztatás. 
Megismerjük benne Istent. Jézus csakugyan az igazság!

Mi kell, hogy hirdessük is Istennek teljes akaratát. Merjünk 
előállni az igazság határozott szavával, feltétlen igényével. Ne 
szégyeljük, amit megismertünk: Istennek teljes akaratát. Ne tör
deljünk le belőle kényünk kedvünk szerint. Ne morzsákkal elé
gítsük a népet, hanem szeljünk neki teljes karéjt. A legnehezebb 
perikópát sem szabad elsikkasztanunk, a kemény sorokat sem 
kihagynunk. Prédikáljunk arról is, amit nem szívesen hallgat
nak. Prédikáljunk arról is, ami saját szemünkben kényes. Se 
a másokra való tekintet meg ne kötözze kezünket, se tulajdon 
gyenge oldalunk be ne kösse a szánkat. Nem Isten akaratát kell 
életünkhöz zsugorítanunk, hanem életünket Isten akaratára 
tágítanunk!

Csak a teljes Isten akarata Isten akarata!
Annakokáért imádkozzál és igyekezzél!

Scholz László.
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A  dolgozó szobában.

A háború előtti és a jelenlegi 
teológiai munka főirányai.

2. A dialektikus teológia válságát jórészt a nemzeti szo
cializmus hatalomrajutása által előállott helyzet robbantotta ki. 
De nem ez a helyzet okozta a válságot. Annak az oka mélyeb
ben rejlik, nevezetesen abban, hogy az Isten transzcendenciájá
nak dialektikus hangsúlyozása olyan veszedelmet rejt magában, 
melyet Barthnak nem sikerült elkerülni. A teológia olyan fogal
mazása, amely szerint annak tulajdonképeni tárgya Isten cselek
vése, könnyen azzá a kizáró ellentétté lesz, hogy benne nincs 
helye az embernek. Kezdettől fogva súlyos kifogásként hozták 
fel a barthi dialektikával szemben, hogy nem ad etikát. Ha ez 
ebben a formában nem is teljesen helytálló, mivel Barth leg
alább is fejlődésének az utolsó fázisában nyomatékosan igye
kezett beleszólni az egyház gyakorlati magatartásába és azt 
irányítani törekedett, mégis van a szemrehányásban igazság
mozzanat. A Gogartennal és Brunnerrel való ellentét egyik 
gyökere is ezen a ponton van. Csak súlyosbította a teológiai 
helyzetet Barthnak a német egyházi harc folyamán tanúsított 
magatartása, melynél nem lehet teljesen elnyomni azt a gyanút, 
hogy állásfoglalását nemcsak teológiai meggyőződése, hanem 
szociáldemokrata múltja és a református tradícióinak a demokra
tikus individualizmussal való rokonszenve is erőteljesen meg
határozta. Ezért a teológiai gondolkodás hovatovább kénytelen 
Barthon túlmenő tájékozódást keresni, olyan tájékozódást, 
melyben az ige teológiája eleven kapcsolatban van az élet mai 
problematikájával. Hiszen az újszövetségi kinyilatkoztatásnak az 
a vitathatatlan sajátossága, hogy a valóságos embert szólítja meg, 
azt, aki a mindennapi élet terhe alatt jár és ki osztozik korának 
a gondolkodásában, azt, aki tele van kora előítéleteivel és meg
győződéseivel, aki korának módja szerint hitetlen. Már a háború 
előtti kulturprotestantizmus is abba a nagy hibába esett, hogy 
nem látta ezt a valóságos embert s a barthiánus teológiában 
újból feltámadt az a veszedelem, hogy nem a mai valóságos 
embert látja maga előtt, hanem a saját elképzelése szerint meg
alkotott bűnös embert. A mai evangélikus teológiának jutott az 
a nagy és nehéz feladat Németországban, hogy ebben a konkrét 
helyzetben tolmácsolja az evangélium üzenetét. Ha visszatekin
tünk az elmúlt száz esztendő történetére, nem csodálkozhatunk 
azon, hogy éppen e feladat megoldása tekintetében élesen külön
böznek össze a vélemények. Egyfelől változott formában, mint
egy korszerűbben a mai viszonyokhoz átfésülve a valóságban 
régi, de tetszetős új ruhába öltöztetett jelszavakkal kísért a 
háború előtti, kultúrprotestantizmusba fulladt liberális teológia.
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A német népiség és fajiság gondolatvilágával felcicomázva 
lényegileg ez a „német keresztyének“ („Deutsche Christerí') 
nagyon egyenetlen teológiájának a gerince. A „német keresz- 
tyének“ eredeti kiindulásukhoz képest máris sok változáson 
mentek át, csoportokra töredeztek és teológiailag jelentéktele
nekké váltak, bár egyes területeken (pl. Thüringiában) és egyes 
körökben még ma is jelentős a befolyásuk. Eredetileg ehhez a 
körhöz állott közel a „Deutsche Theologie“ c. folyóirat, amely
nek munkatársi köréből különösen Rückert és Kittel tübingeni, 
Schumann hallei professzorok tűntek ki. De ide írt Gogarten, 
valamint Hirsch Emánuel göttingeni professzor is. Az utóbbi az 
évek folyamán egyre radikálisabb teológiát képviselt, úgyhogy 
már-már azt a kérdést lehet feltenni, hogy vájjon a Hirsch által 
képviselt irányzat általában megérdemli-e még a keresztyén 
nevet. Hirsch a körből ennek folytán kivált, s ma a „Deutsche 
Theologie11 elsősorban elmélyült, egyházpolitikától mentes irá
nyítást igyekszik adni.

A Barth— Brunner vita után a következetes barthianusok 
csoportja az „Evangelische Theologie"  c. folyóirat köré cso
portosult. Ennek a legkiemelkedőbb munkatársai közé tartozott 
Asmussen, aki elsősorban gyakorlati teológiai irányú könyveivel 
igyekezett a megújult teológiai gondolkodást a gyakorlati egy
házi életbe belevinni, azután Wolf hallei professzor, aki mint 
Luther-kutató szerzett nevet magának. Ebben a csoportban tűnt 
fel Gollwitzer is, aki az úrvacsorái tanról kiadott művével vonta 
magára a figyelmet. Az említettekkel valamint még több, részben 
kálvini irányú teológussal együtt az „Evangelische Theologie11 
köré csoportosultak a „hitvalló front11 („Bekenntnisfront11) 
hívei. Az „Evangelische Theologie11 füzeteiként jelentek meg 
azok a tanulmánykötetek is, melyek a „Bekenntniskirche11 gyű
léseinek és konferenciáinak előadás-anyagát gyűjtötték össze 
(különösen az „Abendmahlsgemeinschaft11 c. kötet). A kálvini 
irányzat előtérbe nyomulása ezeknél a megnyilatkozásoknál 
szembetűnő volt. Végül is a jobb sorsra hivatott „Evangelische 
Theologie" áldozatul esett az egyházpolitikai harcoknak.

Ezek mellett nyomatékosan hangzik a németországi teoló
giai munkában az öntudatos lutheri irányzat is. Ennek főkép
viselői Althaus, Elert és Sasse, erlangeni professzorok. Velük 
állanak munkaközösségben a régi erlangeni iskola még meg
lévő, részben új tájékozódású képviselői, mint pl. Sommerlath 
lipcsei professzor is. E csoportból különösen az első kettőt kell 
kiemelni. Althaus főként az eszkatológiai gondolatkör kidolgo
zásával mutatott új utakra, a mellett igen tanulságos és meg- 
gondolkoztató módon adott irányítást a népről és államról szóló 
tanítás tekintetében. Elert legkiemelkedőbb műve a „Morpho- 
logie des Luthertums11 c. két kötetes nagyszabású munkája. 
Benne páratlan hozzáértéssel tárta fel a lutheri keresztyénség 
történeti formáit, s evvel egészen egyedülálló módon járult hozzá 
az egészséges és korszerű lutheránus konfesszionalizmus kialakí- 
tásához. Legújabb műve, dogmatikája valóban korszerű módon
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a modern ember problematikájának ismeretében szólaltatja meg 
a keresztyén hitet a lutheri gondolkodás keretei közt. Ezért 
számunkra is egyik legfontosabb irányító dogmatikának kell 
lennie.

Természetesen nem tehetünk kísérletet arra, hogy az ösz- 
szes irányzatokat és csoportokat felsoroljuk, vagy jellemezzük. 
Csak annyit mondhatunk, hogy a teológiai gondolkodás új 
tájékozódása még folyamatban van. Még nem jött el az a teoló
gus, aki nemcsak korszerű, —  mint annak idején Schleier- 
macher, —  hanem egyúttal valóban biblikus feleletet is adjon 
az égető teológiai kérdésekre. Meg kell említenünk azonban, 
hogy a háború utáni teológiai gondolkodás új tájékozódásában 
igen jelentős befolyást gyakoroltak az északi evangélikus orszá
gok teológusai. Svédországban Söderblom Náthán uppsalai érsek 
az ökuménikus mozgalmakban elfoglalt kiemelkedő állásával a 
teológiai elmélyedésnek új szempontokat adott és jelentékeny 
mértékben járult hozzá ahhoz, hogy a háború előtti erősen 
racionális jellegű svéd teológia egyháziasabbá és biblikusabbá 
legyen. Szellemi öröksége az északi országok teológiai munkájá
ban ma is erősen érezhető. A svéd teológusok közül különö
sen Aulén Gustaf, Strángnás-i püspök, volt lundi professzor,. 
Nygren Anders, lundi professzor és Runestam Arvid, volt upp- 
salai professzor, jelenleg Karlsbad-i püspök nevét kell meg
említeni. Új elmélyedéssel, a német népiség gondolatvilágától 
függetlenül érvényesítették Luther örökségét, a reformáció ki
indulópontját Isten igéje iránti megkötöttségben s a teológiai 
gondolkodás egyházi meghatározottságát. Az evangélikus teoló
giai gondolkodás számára ezeknek a teológusoknak a munkája 
egyre fokozódó jelentőséget nyerhet. Aulén a kiengesztelésről 
szóló tanítás tekintetében adott fontos útbaigazításokat. Még 
ennél is fontosabb Nygren két kötetes nagy munkája „Erős und 
Agape“ címen. Ez egyik döntő ponton, a keresztyén szeretet 
mibenlétének feltárásával nyúlt bele a keresztyénség és plato
nizmus (idealizmus) kérdésének vizsgálatába. Nygren kutatásai 
jelentékeny segítséget adnak ahhoz, hogy az Újszövetség üze
netét a platonizmus meghamisítása nélkül tisztán, és egyúttal 
Luther örökségét is helyesen újítva fel hirdethessük.

Ebben az összefüggésben csak egy tényt szeretnék leszö
gezni: sokszor állították be a háború utáni új tájékozódást úgy,, 
mint a teológiai liberálizmus bukását és a háború előtti „pozitív" 
teológia győzelmét. Ez a beállítás hamis, vagy legfeljebb rész
ben igaz. Részleges igazság van abban, hogy az új teológiai 
tájékozódás a háború előtti liberális teológiai gondolkodással 
felszámol. Ha ezt a felszámolást komolyan vesszük, akkor annak 
bukását is jelenti. Ellenben ez nem jelenti egyúttal a háború 
előtti „pozitív" vagy egyházias irányú teológiai gondolkodás 
győzelmét vagy igazolását. Sőt azt kell mondani, hogy ez éppen 
úgy elsüllyedt a teológiai összeomlás örvényében, mint a libe
rális teológia és teljesen új tájékozódásra kényszerült. A való
ságos helyzetet az jellemzi, hogy a liberális teológia örökségé-
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bői viszonylag több összetevő ment át közvetlenül az új tájéko
zódásba, mint pl. az erlangeni teológia gondolatvilágából. A 
teológiai kritika — más összefüggésben és más előjellel —  el
vitathatatlan része lett az új tájékozódásnak, az eszkatológiai 
gondolkodás alapvetővé lett az új gondolkodás számára, mindez 
a liberálizmus öröksége. Mind nyomatékosabban érvényesül 
azonban a biblicisták öröksége, köztük elsősorban Schlatteré, 
aki még személyes munkájával is igen sokat járult hozzá az új 
szemléletmód keresztülviteléhez, azután egyre fokozódó erővel 
Káhler volt hallei professzor öröksége és nem utolsó sorban 
Cremer Hermann volt greifswaldi professzor szellemi hagyatéka 
abban a feldolgozásban, melyet a Kittel tübingeni professzor 
által nagy munkatársi gárda segédletével szerkesztett „Theolo- 
gisches Wörterbuch zum Nt“ testesít meg.

Az új teológiai tájékozódásban általában igen fontos fel
adat jutott a bibliai teológiának, különösen az Újszövetséggel 
foglalkozó teológiai tudományoknak. Ma a bibliai teológia, 
különösen pedig az Újszövetség üzenetének tolmácsolása általá
ban túljutott azon a sokszor nemcsak meddő és terméketlen, 
hanem a racionalizmusa miatt egyenesen romboló kriticizmuson, 
mely a háború előtt jellemezte. Ha az írásmagyarázat művelői 
között nem is tudott létrejönni az irányzatoktól mentes egység, 
annyiban mégis megvan az egyetértés, hogy az Újszövetség üze
netének hívő tolmácsolása áll minden tudományos munka közép
pontjában. Ez igen jellegzetes módon nyilatkozik meg pl. még 
Bultmann munkájában is, jóllehet Bultmann kritikai állásfoglalá
sában egészen radikális nézeteket vall. Innét érthető meg, hogy 
mindenekelőtt a bibliai tudományok körében vált lehetségessé 
és szükségessé egy olyan átfogó és összefoglaló műnek a ki
adása, mint amilyen a fentebb említett Kittel-iéle „Theologische# 
Wörterbuch zum NT“ . Az eddig megjelent 4 hatalmas kötet (a 
negyedik még befejezetlen) valóban — mint Brunner zürichi 
professzor mondotta —  a protestáns teológia leghatalmasabb 
vállalkozása a reformáció kora óta.

A mellett, hogy a Szentírás és a Szentírással foglalkozó 
teológiai tudomány olyan kiemelkedő helyet foglal el a teológiai 
eszmélésben, van még egy másik fontos és a jövendő számára 
biztató mozzanat. Ez az a körülmény, hogy Luther egyre foko
zódó erővel szólal meg a teológiai és egyházi megújhodásban 
s hogy teológiája és reformátori életműve egyre jelentősebbé 
válik azoknak a szinte emberfeletti feladatoknak a megoldásán 
nál, amelyek ma a keresztyénségre az új keresztyén életforma 
és egyházi élet kialakításánál várnak. Ez annyival inkább jelen
tős, mivel —  jórészt a politikai meggyőződés — végzetesen 
szembe állítottak egymással az egyházban .is, meg a teológiai 
munkában is különféle csoportokat, irányzatokat és egyházi 
alakulatokat. Ezért ma szinte lehetetlennek látszik, hogy el
jöjjön az a teológus, aki egységes irányba terelhetné a teológiai 
munka szerteágazó irányait és a sokszor egymás ellen hadakoző, 
a „rabies theologorum“ régtől fogva ismert szenvedélyével egy
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mást anatémával sújtó egyházi férfiakat és teológiai kutatókat 
Luther szavának és művének a súlya azonban napjainkban egyre 
erőteljesebbé válik. Még a katolikus egyház is kénytelen ezt 
észrevenni. Régi fegyverei a Luther ellen való hadakozásban 
erősen kicsorbultak és tompákká lettek. így keres új utakat 
a münsteri katolikus teológiai fakultás egyháztörténésze Lortz 
kétkötetes hatalmas művében („Die Reformation in Deutsch- 
land“ , 1939.). A régi vádak és sokszor gyalázkodások, melyek 
Denifle művét jellemezték és még Grisarnál is visszatértek, ebben 
a műben, elcsendesedtek, hogy helyet adjanak a tárgyilagosabb 
hangnak, a megértésre készségnek. Lortz ezen az úton próbál 
az új viszonyok közt leszámolni Luthernek ma újból elevenné 
és hatalmassá lett alakjával.

Hogy mennyire Luther felé tekintenek mindenütt, ahol 
evangélikus egyházról és teológiáról van szó, arra természetesen 
első sorban a németországi és a skandináv teológia és egyházi 
élet szolgáltatja a példákat. „Németországban —  mondja Alt- 
haus, —  még sohasem olvasták annyian Luther írásait, mint a 
világháború óta eltelt két évtizedben. Még sohasem vásárolták 
olyan viszonylagos nagy példányszámban Luther (válogatott) 
műveit." Azok közt a Luther-kutatók közt, akik a legutóbbi 
évek folyamán különösen kitűntek, első helyen kell megemlíte
nünk Seeberg Erich berlini professzort, aki részben a Luther 
krisztológiájáról írt nagyszabású művével, részben pedig a Lu
ther teológiáját tárgyaló kézikönyvével a Luther-kutatásban 
vezető helyre került. Luther-értelmezése ellen ugyan joggal 
lehet kifogásokat emelni, különösen a miatt, hogy Luthert túl
ságosan közel hozza az újplatonikus misztikához és Lutherrel 
egy irányvonalba igyekszik hozni a német idealizmust is. Hogy 
azonban Seeberg ennek ellenére jelentős segítséget nyújthat 
Luther megértéshez, az kétségtelen. A helyzetet jellemzi az is, 
hogy majdnem egyidőben jelent meg Seeberg legutóbbi Luther- 
könyvével az időközben elhunyt von Walter greifswaldi profesz- 
szor műve Luther teológiájáról. Ezek mellett az összefoglaló
írások mellett itt sem a Luther-kutatás problémáiról, sem a rend
kívül gazdag irodalomról még csak áttekintést sem adhatunk 
(jó áttekintést ad a Luther-kutatás problémáiról Knolle cikke 
az általa kiadott gyűjteményes füzetben „Luther in dér deut- 
schen Kirche dér Gegenwart", 1940. Gütersloh, Bertelsmann- 
kiadás, 37— 52. lap, ugyanott áttekintés a Luther-kiadásokról és 
a legfontosabb segédeszközökről a Luther-tanulmánvozáshoz, 
73— 79. lap.)

Hogy Luther mennyire elevenné lett a legutóbbi évtizedek 
folyamán a skandináv evangélikus teológiában, arra fentebb már 
utaltunk. Itt csak azt kell az elmondottakhoz hozzátennünk, 
hogy az északi evangélikus teológiai kutatás számunkra annyival 
inkább is jelentős, mivel nagy nyomatékkai dolgozza ki Luther 
teológiájának és munkájának ökuménikus evangélikus jellegét, 
míg a német teológiai tudományosság —  érthetően — hang
súlyozza Luther német fajiságát ék gondolkodását.
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A legutóbbi évtizedekben azonban még az angolszász világ
ban is igyekeztek Lutherrel tisztába jönni. Mackinnon James, 
az edinburgi egyetemen az egyháztörténet professzora egy 
háromkötetes műben foglalkozott Lutherrel („Luther and the 
Reformation'*, 1925— 1929.). Valóban, „Luther teológiája nem
csak .protestáns* vagy .lutheránus* vagy éppenséggel .német* 
avagy .germán* ügy. Evangélikus küldetése minden keresztyén 
egyháznak szól.** (Althaus.)

Dr. Karrier Károly.

A Hegyi Beszéd reform átori m egértése.

A Hegyi Beszéd talán a legismertebb, legtöbbször hangozta
tott része az írásnak, de ugyanakkor bátran állíthatjuk azt is, 
hogy nincs még az írásban rész, amit annyian és annyiféleképen 
értelmeztek volna, mint éppen ezt. —  Az alábbi szerény fejte
getésnek az a célja, hogy néhány ilyen helytelen szemléletmódot 
bemutatva, kifejtse röviden, elvileg, hogy mi — mint a refor
máció örökösei —  egyedül helyesen hogyan értelmezhetjük az 
írásnak ezt a gyakorlati keresztyénségünk szempontjából olyan 
fontos helyét.

A H. B. Máté evangéliumának szerves része s mint ilyen 
sohasem olvasható úgy, mintha teljesen önálló része lenne az 
írásnak, már pedig Máté a maga evangéliumában nem akar mást, 
mint Krisztust elénk tárni, nyilvánvaló, hogy a H. B. beszéd
csoportosításával is ez a cél vezette az apostolt. Ha tehát igaz, 
hogy Jézus a tartalma az evangéliumnak, akkor igaz az is, hogy 
Jézus az egyedüli tartalma a Hegyi Beszédnek is. Nekünk is 
úgy kell olvasni a Hegyi Beszédet, amint azt Máté értette. — 
Tehát a H. B. egyedüli helyes értelmezése a krisztológiai értel
mezés.

Amikor ezt megállapítjuk, ugyanakkor szembehelyezkedünk 
korunk egyik másik divatos felfogásával, amelyik a Hegyi 
Beszédben nem lát mást, mint témákat, amelyekről értekezni 
lehet. Az ilyen vélekedések sohasem a krisztusi igényt, hanem 
sokkal inkább az egyéni véleményt tartják a döntőnek.

a) A modern történeti iskola egyenesen ellene mond minden 
krisztológiai megoldásnak, az egészet kortörténetileg szemléli 
és pedig két szempontból: egyrészt a korabeli farizeusi teológiá
val való ellentétben, másrészt eschatológiailag. Az előbbi fel
fogás nem lát Krisztusban mást, mint új törvényadót, aki mélyeb
ben fogja meg a zsidó törvény lényegét. Helyes, sőt szükséges 
a textusok filológiai és kortörténeti stb. szempontból való meg
világítása, de ha a magyarázat csak ennyiből áll, az teljesen 
helytelen. Téves ez az irányzat, mert itt nem az a kísebb-nagyobb 
eltérés a fontos, ami Jézus és az írástudók tanítása között van, 
hanem egyedül az a krisztológiai értelem és vonatkozás, ami 
Jézus kijelentéseiben a törvényre vonatkozólag található. Krisz
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tus nemcsak kritizálója a törvénynek, hanem annak messiási 
ura is. (Máté 12, 8.)

A másik felfogás szerint Krisztus ennek a világnak közeli 
végét hirdeti s a H. B. nem más, mint életszabályok sorozata, 
azok számára, akik ezt a nemsokára eljövő messiási országot 
várják. Ha ebben a felfogásban van valami kis igazság, mégsem 
lehet azt mereven alkalmazni. Krisztus sohasem tett olyan ki
jelentést, amivel a törvénynek ilyen egyéni utilitarisztikus értel
mezését szolgálta volna. Mert ha ő az utolsó időről tanít, akkor 
is azt mondja, hogy Ő Jézus, ki ura a szombatnak, ura az 
utolsó időnek is. (Máté 11, 20—27.) Ennek az iránynak a hívei 
az írásnak ezt a krisztológiai értelmezését nem értik, mert min
den textust alapelvükből kifolyólag elferdítve, Krisztus nélkül 
értelmeznek.

b) A legrégibb időtől napjainkig igen fontos szerepet ját
szott a H. B. az ú. n. vallásszocializmus megítélésében is. Benne 
a törvény megszigorítását látják, és eschatológiailag értelmezik. 
Az egészet azonban a mai helyzetre alkalmazzák és komolyan 
is veszik; de mégis az egész H. B.-t úgy fogják fel, mint a Jézus 
által felvetett életproblémák sorozatát.

Ezzel szemben csak annyit kell leszögeznünk, hogy a H. 
B.-et sohasem az életproblémákra, hanem csakis Krisztusra 
irányított figyelemmel szabad olvasnunk, mert ezek a problémák 
csakis így kerülhetnek helyes megvilágításba.

c) Végül azokra akarunk röviden rámutatni, kik az egyedül 
lehetséges módon, krisztológiailag próbálták értelmezni az írás
nak ezt a rendkívül fontos részét. Ezek közül az első helyen 
kell a reformátorokat s így Luthert megemlíteni, az ő nyomdo
kain járnak a régebbiek közül Bengel, az újabbak közül A. 
Schlatter, Barth Károly, E. Thurneysen. Ezek mint a ma is élő 
Krisztus igéjét fogják fel az írás szavait s abban nem látnak 
mást, mint a kegyelemnek értünk adott igéjét.

* * *

Ezek nyomdokán járva az alábbiakban foglalhatnánk rövi
den össze a H. B. reformátori megértésével kapcsolatos legfon
tosabb mondanivalókat.

Kiindulhatunk Schlatter azon megállapításából, hogy a H. 
B. Máté 5 beszédgyüjteményéből az első. Ezek valamennyije s 
így a H. B. is, valamint az egész Máté evangélium összefoglal
ható a ,,basileia“ (Isten királysága) fogalma köré. (Máté 4, 17.) 
Végül arra a megállapításra jut, hogy a H. B.-ben erről a nem
sokára eljövő országnak, királyságnak a bemutatásáról van szó. 
Basileia fogalma alatt olyan hatalmi kört értünk, minek kizáró
lagos ura és királya Isten, aki mellett más úr nem szolgálható. 
(Máté 6, 24.) Isten királysága itt van, de mégis eljövendő. Az 
eljövetelét megakadályozó ellentétes erők pusztulása még nem 
következett el, de ahol Jézus űzi ki őket, ott megtörtént. (Lukács 
11, 20.) A csoda teljessége az, hogy Isten királysága Jézus sze
mélyében itt van. A mi helyzetünk itt átmeneti, mert egy el
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jövendő világ tagjai vagyunk ugyan, mint Krisztus királyságá
nak a tagjai, de ugyanakkor még ennek az elmúló világnak is 
részesei vagyunk. Ez az ország személyes jelleget Krisztus által 
kap, mert hiszen ez az ország benne jelent meg s ez az ország 
sehol másutt nincs, csakis ott, ahol Krisztus is jelen van. (Lukács 
17, 21.) Ennek a királyságnak részese lenni annyit tesz, mint 
Krisztushoz menni és az ő tanítványává válni.

így tehát Krisztus a jele az Isten királysága már megkezdődő 
eljövetelének. Erről beszél a H. B., amikor az emberi életet 
abban a formában állítja elénk, amilyenné válik az ember az 
eljövendő Isten királyságában. Erről az emberi életről van szó 
benne az első sortól az utolsóig. Nézzük csak végig az egész 
H. B.-et, mennyire igaz ez a megállapítás.

A H. B. egy eljövendő világ bizonysága, de éppen ezáltal 
bizonyság Jézusról és csak egyedül Jézusról, mert ő az, aki a 
H. B.-ben ráhelyezi a kezét az életünkre s ezáltal adja tanujelét 
annak, hogy ez az eljövendő világ létezik. Bár Jézus az egyedüli 
ura ennek a királyságnak, de általa, Krisztus által, az ő keresztje 
által ennek a királyságnak mi is tagjai, gyermekei vagyunk. 
Enélkül a magunk erejéből sohasem lehetnénk ennek az eljö
vendő királyságnak új emberévé. Kell még valami mást is mon
dani a H. B. figyelmes olvasójának? — Thurneysen írja: a hegyi 
beszéd olvasása közben olyasvalami történik velünk, mintha egy 
ezer méteres sziklafal elé kerülnénk hegymászó utunkon és 
valaki azt mondaná, hogy ott fönn, fönn a magasban a sziklafal 
fölött folytatódik az út.* Oda pedig gyalogosan önmagunkban 
semmiképpen sem kerülhetünk fel.

így megállapodhatunk abban is, hogy ez az élet csakis a 
Jézus Krisztusban élt élete lehet az új embernek és ez az élet 
a miénk csak Krisztus által lehet. így igaz az a megállapítás, 
hogy a H. B.-ről szóló tanításunk csak akkor helyes, ha az 
krisztologikus.

Ha így olvassuk a H. B.-et Krisztusra vonatkoztatva, akkor 
az többé nem törvény számunkra, hanem maga a tiszta evangé
lium.

A makarizmákat éppúgy az 5, 13— 16; 17—20 stb. helyeket 
csak mint evangéliumot lehet megérteni. (Érdekes ezzel kapcso
latosan megjegyezni, hogy ennek a célnak elérése érdekében 
Barth Károly Máté 6, 24-ből kiindulva a hegyi beszédben szereplő 
parancsoló módokat mint az ígéret futurumait fogja fel.) Ez az 
evangélium a parancsolat formájában és így kell az egész H. 
B.-et értelmezni.

Most a gondolatmenetünk során arról kell még szólanunk, 
hogy a H. B.-ben az evangélikum miért jelentkezik a törvény 
formájában? Alapjában véve ez olyan szempont, amit a H. B. 
minden kifejtőjének tekintetbe kell venni. Ezért beszél a leg
több magyarázó a H. B.-ről úgy mint egy törvényről, az új élet 
törvényéről, ami Krisztus által jött el. A törvény ebben az átfogó 
értelemben a H. B.-ben nefh fordul elő, ellenben előfordul egy 
másik kifejezés „ igazság“ (Máté 5, 6, 10, 20; 6, 33.) Ez alatt
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a Hegyi Beszédben az élet új alakját értjük, pontosabban az igaz
ság jelenti azt a helyes magatartást, mire szükségünk van Isten 
előtt. Ez az igazság hiányzik a mi életünkből, éppen azért kell 
arra törekednünk, hogy az a miénk legyen. De éppen ennek az 
igazságnak az elérése a legnehezebb feladat, itt van az az 1000 
méteres sziklafal, amin át kell menni. Itt van az a pont, amikor 
a H. B.-ben egyesek törvényt, csak törvényt látnak, amit be 
kell tölteni, pedig az nem hirdet mást mint Krisztust s egyedül 
csak Krisztust.

De mit jelent ez? Jelenti azt, hogy a H. B. törvénye az a 
forma, amiben az evangélium jön hozzánk, az a törvény, ami 
nem öl, hanem életre hív, mert nem ír le mást, mint azt az éle
tet, ami igaz Isten előtt, olyan életet, amit ember soha és sehol 
el nem ért, vagy teremtett, mert mi emberek ennek az életnek 
a törvényeit betölteni nem tudjuk. Mert olyan élet ez, ami hoz
zánk Jézus Krisztus által jött el, aki mint egyedüli valaki töl
tötte be ennek az életnek a törvényét. Ennek az életnek a hoz
zánk való eljövetele maga a kegyelem s ha azt úgy fogadjuk 
el, mint ami hozzánk is eljött, vagy eljövendő —  ez a hit. így 
lesz az életünk igaz Isten előtt kegyelemből hit által. Nem vé
letlen a H. B.-nél ez a páli gondolat, mert hiszen nála is meg
találjuk az „igazság11 kifejezést, amiben a H. B. az egész tör
vényt összefoglalja. Pál is úgy értelmezi ezt az igazságot, mint 
amit nem mi teremtünk, hanem ami kegyelemből lesz a miénk. 
Sokan állítják, hogy Pál itt az evangélium synoptikus egysze
rűségét megrontotta, pedig ez az egyedüli helyes értelmezése 
az U. T„ ill. a-H. B.-nek.

Megpróbálhatjuk a Hegyi Beszédet enélkül is értelmezni, de 
akkor az csak törvény marad, ami megöl, amit sohasem tudunk 
betölteni s ami legfeljebb kételkedővé, közönyössé tesz.

Krisztus Mt. 5. 17— 20-ban beszél a törvény betöltéséről. 
Ezt a helyet sokan félreértik azt mondva: Krisztus itt kiegészíti 
és megszigorítja a törvényt. Félreértik a „betölteni11 szó értel
mét, mert megállapításaikban az O. T. és Jézus által megszigo
rított U. T. törvények betöltése lehetőségének hallgatólagos el
ismerése is benne van. Egyedül Krisztus az, aki a törvényt va
lóban betöltötte, de ez nem zárja azt ki, hogy a mi törvényt be 
nem töltő énünk őhozzá méressék. Gondoljunk itt 5. 21— 48 sza
kaszra. Ezek alapján feltárul előttünk a mi bűneink mélysége, 
de ugyanaz — a Jézus —  aki feltárja, be is fedezi azt.

A Törvény értelmezésének egyes példái után rámutat a ke
gyes élet alapformájára 6. 1— 18. v., majd 6. 19— 7.5 verseiben 
az igazság gyakorlására hív fel a H. B. Ha ezt tesszük, így le
szünk jó fává, így jutunk a keskeny útra, mely az életre visz. 
Az ilyen ember építi a házát kősziklára. Mindez azt mutatja, 
hogy itt nem egy általános vallásos morálprédikációról van szó, 
hanem Krisztus királysága eljövetelének a hirdetéséről és az új 
embernek ez által megadott magatartásáról. Tehát a H. B. vé
gét is szigorúan krisztológiailag kell értelmezni. Aki a homokra 
építi a házát, az a törvényt önhatalmúlag tölti be. Az ilyen tör
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vénybetöltés is építés ugyan, mégpedig olyan, mely a sziklára 
épített házhoz hasonló, de nemcsak a ház a fontos, hanem a 
fundamentum is, itt pedig a fundamentum homok. Olyan ez, 
mint amikor a rossz fának is van gyümölcse, kívül mutathat, de 
alapjában romlott, az ilyen gyümölcs olyan cselekedethez ha
sonlít, amely a törvénynek nem Krisztus által való betöltéséből 
jött létre.

A 7, 1— 14 verseknél szintén kell vigyáznunk arra, hogy 
5, 20 kkel ellentétbe ne kerüljünk, mert akkor csak törvényt, 
valláserkölcsi teljesítményt prédikálunk Ígéret nélkül. Az ember 
mindezeket a követelményeket nem tudja magától betölteni, de 
Isten a mi tehetetlenségünk bezárt ajtaját Krisztusban megnyi
totta s Istennek ez a cselekedete maga a kegyelem. Itt van a 
törvényben az evangélium.

A H. B.-nek Krisztus engedelmességéről szóló híradása nem 
zárja ki, sőt egyenesen követeli, magába foglalja a mi engedel
mességünket is. Ez, a mi Isten Királysága számára való igénybe
vételünk történik a H. B.-ben. Életünknek át kell változni azzá 
az új életté, amiről a H. B. bizonyságot tesz. Ez az átváltozás 
nem a mi művünk, mert a törvényt nem mi töltöttük be, hanem 
Jézus Krisztus, aki testté lett érettünk. Ö az, aki a törvény 1000 
méteres sziklafalát átlépte. Az ő engedelmességében, törvény
betöltésében vagyunk mi részesek. Többé tehát nem ijeszt a 
törvény magas fala. Jézus követése ugyan nehéz lépés, de az. 
első lépést Jézus tette meg az Istentől hozzánk és ezt teszi most 
is, miközben a H. B.-ben hozzánk szól. Ezek után már nincs más 
teendőnk, minthogy egész életünket áldozatul adjuk Istennek. 
(Rom. 12, 1.)

Mi nem tudjuk betölteni a törvényt s így világos lesz, hogy 
a mi életünk mennyire bűnös és mennyire különbözik attól az 
idegen, új, a törvényben hozzánk közeledő élettől, tehát bűnös
ségünk tudatát a törvény, illetve az Isten igéje ébreszti fel ben
nünk. Mi engedetlenek vagyunk, de ebben a már Isten előtt fel
fedett engedetlenségben van már egy bizonyos engedelmesség 
is. Itt valójában nincs másról szó, mint az eddig saját akaratát 
élő, törvénytől még meg nem érintett bűnös ember engedelmes
ségéről. Az ilyen életet nevezzük keresztyén életnek.

Csak még azt kell ezzel kapcsolatban megjegyezni, hogy 
nem szabad arra gondolni, hogy az ilyen ember mindent meg 
tud tenni, amit Jézus megtett. Nem, erről szó sem lehet, mert mi 
mindent megtehetünk ebben az irányban, mégsem leszünk előtte 
mások, mint írástudók és farizeusok. Vigyázzunk! Jézust kö
vetni sohasem egyenlő azzal, hogy utánozzuk őt. Aki Jézust 
utánozni akarja, az az ő keresztje és feltámadása mellett megy 
el mintegy hallgatagon és ezzel a széles útra lép. Az ilyenek 
azok a hamis próféták, akikről az ige beszél.

Jézus a törvényt betöltötte s ha ez a törvénybetöltés cse
lekedetekre késztet minket, ez bizonysága lesz annak, hogy Is
ten minket Jézusban megtalált. A mi bizonyságaink gyengék 
lesznek, mint minden, ami emberi, de mégis bizonyságai annak,
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hogy életünk Isten kezébe került. Ezek után egy hatalmas kéz
nek a munkáját lehet majd érezni az életünkben, szinte a mi 
mindennapi bűnös életünk után is nyúl. Előtte semmi sincs biz
tonságban (pénz, ima, alamizsna stb.), ennek mindent oda kell 
adni. Ebben van a H. B. forradalma. A H. B. azért olyan radi
kális, mert aki abban munkálkodik, az nem más, mint a minden 
megkötöttséget áttörő győztes feltámadott —  értünk is feltá
madott — élő Krisztus, aki úgy tanított, mint akinek hatalma 
van és nem úgy, mint az írástudók.

Vigyázzunk, hogy miközben a H. B.-et hirdetjük, az írás ne 
ilyen „tudóinak" találtassunk.

Benkő István
lelkész, Gyula.

Az egyházi esztendő a szószéken.
Virágvasárnap.

A vasárnap jellege. „Virágvasárnap11 elnevezés nem mutatja meg a 
vasárnap arcának fővonását, sőt alkalmas arra, hogy a köznapi felfogás 
szembeállítsa nagypéntekkel: itt hallelujázó tömeg, ott a „Feszítsd meg!“ 
harsogása. Vasárnapunk Jézus szenvedéstörténetét megelevenítő nagyhétnek 
■az első napja: ez a jelentősége. Nyitány és kezdet, mely már magában hor
dozza a véget. (Eredetileg e nap evangéliuma Máté 26—27, az egész pas
sió volt!) Ezt fejezi ki az eisenachi evangélium is: Jézus megkenetése 
János evangéliumában az első nagyheti mozzanat, s Mária cselekedetében 
szimbolikusan benne van a nagypénteki vég.

A szószéki ige (János 12 : 1—8.) jelentése. Mária háladatos (közelebb
ről Lázár feltámasztásáért, mely történetünket megelőzi), túláradó (nem
csak fejét, hanem lábát is megkeni), tékozlóan áldozatos (az illatszer drá
gasága, mennyisége), alázatos („megtörlé annak lábait saját hajával1') szere- 
tete Jézus iránt, mely túlmegy a kötelező vendégfogadó szokáson — egy
felől: a tanítványok hideg okoskodása (szegényeknek kellett volna adni), 
ill. Judás kapzsisága (6. v.) — másfelől: a történetnek két összetevője^ 
De az esemény értelme mégis több, mint ami e kettőből megállapítható; 
nagyobb, hogysem mondanivalóját tisztán etikai síkon el lehetne helyezni, 
esetleg így: íme itt az igazi keresztyén szeretet. Mert mélyebb, a szerep
lőktől talán át sem értett értelmet ad neki Jézus a 7. verssel: a tanítvány 
végtisztessége ez a halálba induló Krisztuson. A megkenetés története a 
nagypénteket készítő Isten kezét láttatja meg velünk! És ez a fontos!

A szószéki és oltári (Zsid. 12 : 1—6.) ige egysége. A kereszthalálba 
induló Krisztuson (szószéki ige!) csüngjön hitünk s bűn és szenvedés 
szorongatásában ismerjük fel az Isten atyai szeretetét — mondja az epistola.

Nagypéntek.
Az ünnep jellege. Az óegyház ezen a napon az egész szenvedés

történetet olvastatta. Nagy kérdés, hogy van-e szükség nálunk is külön 
igehirdetésre s engedhetjük-e, hogy a passió-olvasás délutánra szoruljon, 
annyit azonban mindenesetre le lehet szögeznünk: Az igehirdetésnek ez
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alkalommal alázatosan és csendesen el kell tűnnie Krisztus szenvedésének 
és halálának evangéliumi igéi mögött, hogy a gyülekezetei minden szug- 
gesztív, serkentő, megrázó eszköztől mentesen odaállítsa — az evangé
liumi tudósítás mélységesen szerény és csendes módján — a Krisztus 
keresztje elé. A Krisztus halálába tekintésnek ebben a halkszavú, egy
szerű, de éppen azért döbbenetes aktusában az Isten majd elmondja 
a prédikátor erőlködése nélkül, amit akar.

A szószéki ige (Luk. 23 : 39— 46.) jelentése. 1. Az egyik gonosztevő 
kétségbevonja Krisztus messiási igényét (a kereszthalál megcsúfolása volt 
politikai meSsiásvárásának), a másik ellenben hisz a megfeszített Krisztus
ban: felismeri Benne az Isten ártatlanul (41. v.) szenvedő Messiását s reá 
bízza üdvösségét. Végbement az első megigazulás hit által a Krisztus 
keresztjében!

2. A „gonosztevők közé számiáltatott11 Jézus (v. ö. Ezs. 53 : 12.) alá
zatosan és céltudatosan tűri a keresztet („szabadítsd meg magadat!11), mert 
Atyjának engedelmeskedik. Jézusnak teljes istenfiúi öntudata és engedel
messége benne van a 46. versben!

3. Az Isten jelekkel (44— 45. v.) tesz bizonyságot Krisztus kereszt
halála mellett.

fgy állítja elénk ez a rövid ige a keresztben az Atyaistent, a Fiúistent 
és a megigazulásunkat!

A szószéki és oltári (II. Kor. 5 : 14—21.) ige egysége. Az epistola 
Istennek a Krisztus halálában végbevitt megigazító munkáját fejti ki, s 
megmutatja annak befejezettségét („megbékéltette11) és személyes fel
szólítását („béküljetek meg!“ ).

Husvét vasárnap.
Az ünnep jellege. A nap „témája": a feltámadás (mint üdvtörténeti 

Krlsztus-tény és mint személyes eschatológikus Ígéret). A további vasár
napokon figyelembeveendő, hogy az egész húsvéti ünnepkörön a húsvéti 
tény uralkodik.

A szószéki ige (Máté 28: 1— 10.) jelentése. Krisztus feltámadása 
csoda, melynek titkát, lefolyását emberszem át nem tekinthette (az evangé
liumok meg sem próbálják leírni, még Máté megy el legmesszebb a 2— 4. 
v.-ben megadott jelek felsorolásával); ige adta hírül, melyet hinni kell 
(angyal közvetíti Isten beszédét, 5—6. v.); ugyanakkor a tanítványok szá
mára megtapasztalható valóság volt (9. v.) és továbbadandó üzenetté lett 
(7/a, 10. v.). (Megjegyzés: messze áll az evangéliumi tudósítás leikétől az, 
aki apologetikusan prédikál róla, a feltámadást érvekkel bizonygatva.)

A szószéki és oltári (I. Kor. 15 :12—20.) ige egysége. Az oltári ige 
a húsvéti ténynek (szószéki ige!) az alapvető és döntő je le n tő s é g é t  
mutatja meg: Krisztus feltámadásának valóságán fordul meg a bűnből való 
szabadulás, a hitbizonyosság és a halottak feltámadása.

Husvét hétfő.
Az ünnep jellege. Az emmausi tanítványokról és Péter beszédéről 

(Csel. 10 :34—41) szóló óegyházi perikópák az első gyülekezet húsvéti 
hitébe adnak betekintést (Fendt). Az eisenachi evangéliumnak azonban 
inkább az a közös vonása az óegyházival, hogy mind a kettő a feltámadott 
Úr meghitt találkozását adja egyes tanítványaival.
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A szószéki ige (János 20:11— 18.) jelentése. A Jézus halálán síró 
nőtanítványt megvigasztalja a Mester megjelenése (11— 16. v.). De ennél 
lényegesebb, ami a 17— 18. v.-ben van: 1. A feltámadott Jézus már nett. 
ezé a világé („Ne illess engem . . . “ ), hanem az Atya országáé s hamarosan 
ott is lesz, de a megdicsőülő Úrnak testvérei (végtelenül sokat jelent ez 
számunkra! v. ö. Rom. 8:17; Ef. 2 :5—6; Kol. 3 :3 ; Zsid. 4:15— 16. stb.) 
maradnak azok, akiknek — Általa — az Ő Atyja Atyjuk lett. — 2. Ennek 
az örömhírnek továbbadása a tanítvány húsvéti feladata (Az egyház ige
hirdetése, missziója közvetlenül a húsvéti valóságból él!).

A szószéki és oltári (I. Kor. 15:54—58.) ige egysége. A „romol- 
hatatlan" és „halhatatlan1* testbe öltözött Jézus Krisztus (szószéki ige!) 
az ígérete és végrehajtója annak az „akkor“ -nak, amikor elnyeletik a mi 
halálunk is diadalra.

Quasimodogeniti.
A vasárnap jellege. A vasárnap latin neve: „Mint újjászületett cse- 

csemők“ -— abból az óegyházi gyakorlatból nőtt ki, hogy a katechu- 
méneket husvét éjjelén keresztelték meg s ők ezen a vasrnapon vettek 
először részt keresztyénekként az istentiszteleten. Az óegyházi epistola 
(I. János 5 : 1—5) ezért szól az Istentől szülöttekről. A vasárnap témája 
tehát: az újjászületés. Ezt szólaltatja meg az eisenachi epistola, míg az 
evangélium az óegyházihoz kapcsolódva a lelkipásztori hivatalról szól.

A szószéki ige (János 21 : 15— 19.) jelentése. A feltámadott Jézus 
mennybemenetele előtt gondoskodik egyházáról. Az egyházat („az én 
juhaimat**) őriző és tápláló („őrizd", „legeltesd") lelkipásztori hivatalnak 
al ap j a  Jézus bűnbocsánata (Jézus lelkipásztori beszélgetésén végighúzódik 
a megbocsátó szeretet, mely elfedezi Péter hűtlenségét a főpap udvarán) 
és parancsa. S v e l e j á r ó j a  pedig a kereszt (A pásztori szolgálat teljes 
életáldozást követel. A 18— 19. v. kifejezetten kereszthalált helyez kilátásba 
Péter számára). De másfelől megmutatja ez az ige az igazi lelkipásztor 
önismeretét: Jézus iránt való szeretetét csak az Ür tudja, mert hiszen egye
dül ő adja és tartja meg azt.

A szószéki és oltári (I. Péter 1 :3—9.) ige egysége. Az egyház pásztori 
hivatalának célja, hogy általa az Isten elvégezze újjászülő munkáját.

Misericordias Domini.
A vasárnap jellege. Az óegyházi perikópák (János 10 : 12— 16 és I. 

Péter 2:21—26) Krisztusban a Jó Pásztort állítják szemeink elé. Erre 
az örökkévaló Pásztorra tekint a vasárnap neve: „Az Ürnak irgalmasságát 
örökké éneklem**.

A szószéki ige (János 14 : 1—6.) jelentése. Jézus vigasztalásként, 
továbbá az Atyába és Fiúba vetett bizodalom felkeltéséért (1. v.) meg
mutatja tanítványainak a célt és az utat.

A cél nem itt van ezen a földön, hanem „odaát": az Atyával való 
örök közösség. Ezt készítette el számunkra Jézus halálával („elmegyek, 
hogy helyet készítsek nektek" — nagypéntekre vonatkozik!), de véglegesen 
csak akkor helyez bele Jézus, amikor visszajön a mennyből a világ végén 
(„Ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is 
ott legyetek").
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Az út e célhoz: Krisztus. A Vele való közösség, a Benne maradás 
biztosítja, hogy az örök hajlék felé vezető úton maradunk.

Megjegyzés: 1. Textusunkban egyszer sem fordul elő a „Jó Pásztor11 
elnevezés és mégis az egész a Jó Pásztorról szól, aki halála által, a vele 
való személyes közösség révén, az Atyához vezet.

2. „Az út, igazság és élet nem mellérendelt kifejezések, hanem Jézus 
az út, s eközben igazság és élet is“ (Büchsel).

A szószéki és oltári (Ef. 2 :4— 10.) ige egysége. Az epistola az evan
géliumot ismétli és világosítja meg: Isten kegyelme a Krisztus halálával 
és feltámadásával elkészítette helyünket a mennyben, s a hitben ez már 
most a miénk.

Veöreös Imre
győri egyházkerületi missziói másodlelkész.

Összekulcsolt kézzel.

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

Tizennegyedik úrnapjára a kijelenés és vízkereszt után, 
alias Palmarum, avagy virágvasárnapra.

(Máté 21, 1—9.)

Úr Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk! Hálát adunk 
mi teneked a te megmondhatatlan nagy irgalmasságodért, hogy 
a te egyetlen egy szent Fiadat nem kímélletted, hanem a mi 
rútságos és sok bűneinkért e világra bocsáttad, és hogy az ö 
papi és királyi voltát halálának előtte Zachariás próféta mondása 
szerint megjelentse, akartad. Egyenlőképpen hálát adunk te
neked is, mi ídvözítő Krisztusunk, hogy miérettünk ily nagy 
engedelmességgel tennenmagad magadat halálra vitted. Kérünk 
is kegyelmes Atyánk tégedet, adjad minekünk a te Szent Lelke
det, hogy hihessük mi is az ő e világra jöttét, igazságos, enge
delmes és idvözítő király voltát; hogy ezt hívén, őjhozzá folyam
hassunk, őtet mi is vallhassuk és őhozzá ragaszkodhassunk, ővele 
mindvégig maradhassunk és az örök boldogságra juthassunk. 
Ki teveled él és uralkodik a Szent Lélek egyességében, mind 
örökkön örökké. Ámen.

Csütörtökre Palmarum, azaz virágvasárnap után.

Örök, mindenható Atya Ür Isten! Hálát adunk teneked a te 
mihozzánk való nagy irgalmasságodért, hogy a te szent Fiadat 
miérettünk rettenetes kínszenvedésre is adtad, és ötét minekünk 
példázatunkra is bocsáttad, hogy amint ő magát igen megaláz
ván nagy békességgel szenvede mindeneket miérettünk, így
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szenvednénk mi is minden nyavalyáinkat, és amint ő magát meg
alázván még lábokat is megmosogatá az ő szerelmes tanítvá
nyinak, kiket mindhalálig szerete és nekik végig szolgála. 
Kérünk tégedet, engedd minekünk is ugyanazon szent Fiadnak 
érdemeiért a te Szent Lelkedet, hogy mi is mindezekben őtet 
követhessük, nyavalyánkat is békességgel szenvedhessük, és egy
másnak mi is alázatos szívből szeretettel mindvégig szolgálhas
sunk, és a te szent Fiad kiontott vérének megtisztításában bíz
ván, az által az örök életre megtartassunk. Úgy legyen.

Péntekre Palmarum, azaz virágvasárnap után.
(Szenvedéstörténet.)

Úr Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk! Hálát adunk 
mi teneked a te megmondhatatlan nagy irgalmasságodért, hogy 
a te egyetlen egy szent Fiadat nem kímélletted, hanem a mi 
rútságos és sok bűneinkért e világra bocsáttad, a hitetlen zsidók 
és pogányok kezeibe adtad, megcsúfoltattad, arcul csapdostat- 
tad és pökdöstetted, megostoroztattad, tövises koronával meg 
koronáztattad, a magas keresztfán a két tolvaj között felfeszí
tetted, drága szent vérét kiontattad és halálra bocsáttád.

Kérünk tégedet, adjad minekünk azon te szent Fiadnak kín- 
szenvedéséért és haláláért a te Szent Lelkedet, hogy a mi 
bűneinknek nagy és rútságos voltát valóban ismerhessük és a 
te bűn ellen való haragodtól megrettenvén, minden bűnt meg- 
útálhassunk, hogy a te szent Fiadnak vére hullása és halála által 
te előtted megigazulhassunk és az örök boldogságban részesek 
lehessünk. Ámen.

Más imádság és hálaadás az Ür Jézus Krisztushoz.
Ó mi Urunk Jézus Krisztus, élő Istennek szent Fia! Hálát 

adunk mi teneked, hogy miérettünk emberré lévén, nemcsak 
halált szenvedtél, de még el is temettettél és koporsóban feküd
tél, hogy a mi koporsónkat is a te koporsóba fekvéseddel meg
szentelnéd és megáldanád, hogy a mi koporsónk ne lenne mi
nekünk örökkévaló tömlöcünk, hanem ideigvaló nyugodalmas 
aluvó szállásunk. Kérünk tégedet, adjad mi nekünk a Szent 
Lelkedet, ki a te szent Atyádtól és te tőled származik, hogy 
mi a bűntől teljességgel elszakadhassunk, te benned tiszta szív
ből bízhassunk, tégedet teljes életünkben tisztelhessünk és e kép- 
pen a mi koporsónkból az örök boldogságra feltámadhassunk 
és örökké vigadhassunk.

Az Úr Krisztus feltámadása napjára.
(Márk 16, 1— 14.)

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk! Nagy hálát 
adunk teneked, ki a te egyetlen egy Fiadat, a Krisztus Jézust 
a mi bűneinkért halálra adtad és a mi megigazulásunkért har
madnapon halottaiból feltámasztottad.
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Kérünk tégedet, adjad minekünk a te Szent Lelkedet, ki 
által igazgass és vezérelj minket, hogy a te szent Fiadnak fel
támadásában bízhassunk, annak általa minden bűntől és gonosz
tól megoltalmaztassunk. Ki teveled él és uralkodik a Szent Lélek
kel egyetemben, mind örökkön örökké. Ügy legyen.

Úr Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, ki a te egyet
len egy Fiadat, a Krisztus Jézust a mi bűneinkért halálra adtad, 
és a mi megigazulásunkért harmadnapra feltámasztottad, —  ké
rünk tégedet, adjad minekünk a te Szent Lelkedet, ki által igaz
gass és vezérelj minket, hogy a te szent Fiadnak feltámadásában 
bízhassunk, annak általa minden gonosztól és bűntől megoltal
maztassunk és az örök életre feltámadhassunk. Ki teveled él és 
uralkodik a Szent Lélekkel egyetemben mind örökkön örökké. 
Úgy legyen.

Hetfüre az Úr feltámadása napja után.
(Lukács 24, 13—35.)

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, ki a te szent 
Fiadat az Emmausba menő két tanítványnak megnyilatkoztattad, 
kérünk tégedet, világosítsd meg a mi szívünket is a te igéd és 
Szent Lelked által, hogy az igaz hitben megerősödjünk, a te 
igédet szeressük, örömest beszéljük és életünkkel kövessük. 
E végre, hogy mikor minekünk is a te szent Fiadnak példája 
szerint szenvednünk kelletik, mindent békességgel szenvedhes
sünk, a te igéddel vígasztaltassunk, és ez élet után a te szent 
Fiaddal az örök életre feltámadhassunk. Ki teveled él és ural
kodik a Szent Lélek egyességében mind örökkön örökké. Ügy 
legyen.

Keddre az Úr feltámadása napja után.
(Lukács 24, 33—48; János 20, 20—23; Máté 28, 18—20; Márk 16, 16— 18.)

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, ki a te szent 
Fiad, mi Urunk Jézus Krisztus által az apostoloknak és nagy 
sok híveidnek elméjeket és szíveket az ő győzedelmes feltáma
dásának ismeretire és abba való .bizodalomra megnyitottad és 
felindítottad, —  kérünk tégedet, hogy világosítsd meg a mi 
elménket is, és gerjeszd fel a mi szívünket is a te Szent Lelked 
által, hogy a te szent igédet, a pönitenciának és bűn bocsánat- 
jának prédikálását megérthessük és megértvén elhihessük. Hogy 
mi is a te szent Fiaddal feltámadván a bűnből új életben élhes
sünk és azután az örök boldogságra is feltámadhassunk. Ugyan
azon te szent Fiad, a mi Űrünk Jézus Krisztus által, ki teveled él 
és uralkodik a Szent Lélekkel egyetemben örökkön örökké. 
Ámen.

Szerdára az Úr feltámadása napja után. ,
(Lukács 24, 33—48; János 20, 20—23.)

Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, ki a te szent 
Fiad a Krisztus Jézus által az apostoloknak elméjeket az írásnak
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megértésére megnyitottad, — kérünk tégedet, hogy világosítsd 
meg a mi elménket is a te Szent Lelked által, hogy a te szent 
igédet megérthessük és megértvén elhihessük, hogy mi is a te 
szent Fiaddal feltámadván új életben élhessünk és az örök bol
dogságra az élet után feltámadhassunk. Ugyanazon te szent Fiad, 
a mi Urunk Jézus Krisztus által, ki teveled él és uralkodik a 
Szent Léleknek egyességében mind örökkön örökké. Ámen.

Csütörtökre az Úr feltámadása napja után,
(János 20, 19—29.)

Úr Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk! Hálát adunk 
mi teneked, a te nagy és megmondhatatlan kegyelmességedért, 
hogy a te szent Fiad, a mi Urunk Krisztus Jézus által az Evan- 
géliomnak prédikálását és a szentségeknek szolgáltatását szer
zetted a mi vigasztalásunkra, hogy ezekben bűneinknek bocsá- 
natját találjuk. Kérünk tégedet, adjad a te Szent Lelkedet a mi 
szívünkbe, hogy a te szent Igédet teljes szívvel hihessük és a 
szentségek által az igaz hitben öregbedhessünk és az örök bol
dogságra juthassunk. Ugyanazon te Szent Fiad Jézus Krisztus 
által, ki teveled él és uralkodik a Szent Léleknek egyességében, 
mind örökkön örökké. Ámen.

Első úrnapjára az Úr feltámadása napja után, 
Quasimodo vasárnapra.

(János 20, 19—29.)

Úr Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk! Mind örökké 
hálát adunk, hogy a te egyetlen egy Fiadat a Krisztus Jézust 
a mi bűneinkért halálra adtad és a mi megigazulásunkért halot
taiból feltámasztottad, és ő általa az ördögöt és annak kínzó 
országát, a poklot megrontottad és attól minket, te híveidet, 
megszabadítottál. Kérünk is tégedet, adjad minekünk a te Szent 
Lelkedet, ki által igazgass és vezérelj minket is, mint Tamást, 
hogy az igaz hitben mi is megmaradhassunk és a te szent Fiad 
által az örök életnek örömére és dicsőségére feltámasztassunk. 
Ki teveled él és uralkodik a Szent Léleknek egyességében mind 
örökkön örökké. Ügy legyen.

Másod úrnapjára az Ür feltámadása napja után, 
Misericordia vasárnapra.

(János 10, 11— 16.)

Úr Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, ki megtekin
tetted a mi eltévelyedett juh voltunkat és nyavalyás voltunkat 
a te szent Fiadat pásztorul adtad, hogy ő minket az ő szent 
Igéjével legeltessen és az ő oltalmával mind a haláltól, mind az 
ördögtől megszabadítson és oltalmazzon, —  kérünk tégedet, 
adjad minekünk a te Szent Lelkedet, hogy miképpen a pásztor
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ismer minket, és mindenben gondunkat viseli, azonképpen mi is 
ismerhessük ötét és teljes szívvel őhozzá ragaszkodhassunk, 
minden szükségünkben segítségért és vigasztalásért ő hozzá 
mehessünk, az ő szavát hallgathassuk és e képpen az örök bol
dogságra juthassunk, ugyanazon te szent Fiad által, ki teveled 
 él és uralkodik a Szent Léleknek egyességében mind örökkön 
örökké. Ámen.

Im ádkozzunk együtt.

Aranymondás: „Egymás terhét hordozzátok 
és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét."

Gál. 6, 2.

Április 5. — Cselek. 27, 1—20. Akiket Isten Lelke vezérel, azok sok 
olyan dologban is világosságot és felülről való bölcseséget nyernek, amely 
szorosan véve nem tartozik az ő szakmájukhoz. Íme Pál példája. Pál apos
tol nem volt hajós ember, mégis mennyivel jobb lett volna, ha a százados 
az ő tanácsát fogadta volna el, s nem a kormányos és a hajótulajdonos 
tanácsát. Az Istentől nyert bölcseség mindig megcsúfolja az emberi okos
ságot. Az élet nagy kérdéseiben többet ér egy parányi felülről való bölcse
ség, mint egy megrakott szekér okosság! Az apostol azonban most is, 
ezért is Istennek adja a dicsőséget, ő pedig szívesen segít azokon, akik 
tanácsát megvetve, saját okosságuk áldozatai lettek. „Ha pedig valakinek 
közületek nincsen bölcsesége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen 
és szemrehányás nélkül adja... de kérje h ittel..." (Jak. 1, 5—6.)

Április 12. — Cselek. 27, 21—44. Mily csudálatos Isten mentő szeretete! 
ő  kész lett volna 10 igazért — ha csak annyi is találtatott volna — Sodo
rnának megkegyelmezni (I. Móz. 18, 32). Itt meg egyetlen hűséges szolgája, 
Pál kedvéért kész megmenteni a hajó összes utasait. De Isten még ennél is 
továbG ment! Annak az egy igaznak, az Ür Jézus Krisztusnak kedvéért és 
érdeméért kész megkegyelmezni minden embernek, az egész világnak. 
Kész megmenteni mindenkit és ajándékul adni őket egyszülött Fiának. 
Vájjon tudod-e már bizonyossággal azt, hogy Jézusnak joga van hozzád, 
mert te az ő tulajdona vagy (II. hitágazat Luther magyarázata). Isten neki 
adott ajándékul! Ha igen, akkor ne vond el tőle azt, ami az Övé. Add oda 
neki magad!

Április 19 — Cselek. 28, 1— 75. Furcsa dolog a babona. Külső jelensé
gekből belső, lelki dolgokat akar kimagyarázni, minden kapcsolat és össze
függés nélkül. Ha valakit megmar a kígyó, nem lehet más, mint gonosz 
ember, kit az isteni bosszúállás kerget; ha pedig nem árt neki a marás, 
akkor meg nem lehet más, csakis Isten. A babonától csak az igaz isten
ismeret szabadítja meg az embert. S mert a keresztyének között hiányos, 
vagy ép hiányzik az igaz istenismeret, azért van annyi babonás ember. 
Az igaz .istenismerethez pedig csak egy út van: „az út“ Jézus Krisztus! 
Vájjon nekünk is nem több-e Istenről a tudásunk, mint a személyes, 
tapasztalatokban gazdag istenismeretünk? Boldog, akinek a szemei meg
nyíltak, aki az igaz úton jár, akit Isten Lelke vezérel (Róm. 8, 14).
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Április 26. — Cselek. 28, 16—31. Végéhez értünk az apostolok cseleke
deteiről írott könyvnek. De ha engedjük magunkban munkálkodni az Ürnak 
Lelkét, lesz folytatás. Mert ennek a könyvnek folytatása van: Isten orszá
gának tovább fejlődésében. Ennek a fejlődésnek pedig egy és ugyanazon 
nyomokon kell tovább haladnia, amelyeken e könyvben megindulni láttuk. 
A fejlődés menete pedig ez: az Ür Jézus vérén megváltott tanítványok 
bizonyságot tesznek Urukról és Megváltójukról (23. v.) „ ... és némelyek 
hívének az ő beszédének, mások nem hívének (24. v.). Akik nem hívének, 
azok megérettek az ítéletre (27. v.) és elvesznek. Akik hisznek, azok Isten 
népéhez számlábainak. S így megy ez mindaddig, míg el nem jő az Űr 
a maga dicsőségében birtokába venni a földet.

Adjunk hálát:
1. Nagy ünnepeink áldott alkalmaiért, amikor a megfeszített és fel

támadott Krisztusról szóló evangélium nálunk még akadálytalanul hirdethető;
2. egyházunk ébredéséért imádkozók és munkálkodók egyre jobban 

érzik a testvéri összefogás szükségességét.
Tegyünk bűnvallást:
1. Sokszor magunkénak sajátítjuk ki Isten dicsőségét.
2. Nem tusakodunk imáinkban eleget lelkek mentéséért.
Könyörögjünk:
1. A sátán ne vethessen éket azok közé, akik ugyanazt az Urat és egy

házat szolgálják.
2. Konfirmandusainkért, hogy bennük valóban hitvalló sereget nyer

hessen egyházunk.
3. A szemben álló háborús nemzetek kiengesztelődéséért.

Cséry Lajos 
Dombóvár.

Szószéken .
Virágvasárnap.

Délelőttre. — János 12, 1—8.

1. Szövegm agyarázat.

Jézus ismét a betániai nőtestvérek házában van. Mindannyian Jézus 
működésére emlékeznek. A történet hátterében Isten csodálatos cselekede
teinek fensége húzódik meg. De ezt már körülövezik a közeledő vihar 
sötét fellegei. A szakaszt megelőző versek (11:46—67) nagy feszültséget 
tárnak elénk. A betániai együttlétnek középpontjába nem Jézusnak újabb 
cselekedete, tanítása, kijelentése kerül, hanem egy pillanat szülte esemény, 
amely úgy elillan, mint az olaj illata (W. Brandt). — A történet minden
esetre Jézus szenvedéstörténetének szerves része. Isten üdvtervében azon
ban a „még nem“ és a „most" határkövek közé tartozik. Jézus még kint 
van az országban, az utolsó páska ünnepe előtt áll, de már a Golgota 
közelében tartózkodik. Még a tanítványok között van, de már megkenet- 
ten, a temetésre előkészülten. Ennek a szakasznak tehát visszatekintő és
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előrenéző jellege van. Az „óra“ pedig közeleg. János evangélista a törté
netet közvetlenül Jézusnak Jeruzsálembe való bevonulása elé helyezi! — 
A párhuzamos helyekkel (Máté 26:6— 13. és Márk 14:3—9, — Lukács 
7:36. kk-ben más eseményt örökít meg!) egybevetve, János leírása kon- 
krétebb, személyeket nevén nevezi, Judással kapcsolatban fontos közlést 
kapunk. Jézus válaszának értelmezésénél János evangélista nem egészen 
világos feljegyzése különböző magyarázatokhoz vezetett, a synoptikusok 
szem előtt tartásával annyi azonban bizonyos, hogy Jézus, az ünnepi 
lakoma közepette, halálára gondol, és Mária szeretetének, hálájának meg
nyilatkozásában, a megkenetésben, utalást lát és ad közeli temetésére. 
Tehát most, ezen a meghitt együttléten lesz egészen nyilvánvalóvá az el
következendő napok eseménye: az Ür halálba megy.

(Az ige feldolgozásánál szükséges a synoptikus leírásokat szem előtt 
tartani.)

2. Igehirdetés.

Istennek tetsző áldozatot.
Luther a Jézus szenvedéséről szóló prédikációval szemben 

azt a követelményt állította fel, hogy a Megváltónak értünk 
hozott áldozatát maradandóan vésse a keresztyének emlékeze
tébe. Ezt pedig úgy vélte elérhetőnek, ha egyszerűen az igéhez 
íagaszkodunk. Ez az intelem vonatkozzék különösen is a virág
vasárnappal ránk virradó nagyhétre. Félre minden szentimentá- 
lizmussal, minden okoskodással! Csak az ige, az értünk áldo
zatot hozó Ige szóljon!

Evangéliumunk nem kevesebbről, mint Jézus halálra készü
lődésének kijelentéséről szól. Jézus gondolatai és szavai nem 
a 300 dénárra, a szent tékozlásra, a nárdusolajra és a szegé
nyekre irányulnak, hanem az elkövetkezendő eseményre: halá
lára. Az az Isten Báránya jelenik meg, aki alázatos engedelmes
séggel hajolt meg az isteni szükségszerűség törvénye alatt, aki 
számára a körülötte levő világ minden jelensége, eseménye csak 
Isten kegyelméről és akaratáról beszélt.

Az utolsó estét övéi között tölti. Betániában sok ismerőse 
volt. Sok igaz tisztelője. Ott látjuk a mindig szorgalmas Mártát, 
amint az együttlétet kívánja zavartalanná tenni. A lakomán 
részvevők között csendesen meghúzódik Lázár, akit halottaiból 
támasztott fel. Máriának pedig most is szokatlan a viselkedése.

Különösnek látszott már akkor is, amikor a tanításban meg
fáradt Mester felkereste hajlékukat s ahelyett, hogy étellel és 
pihenéssel erősítette volna, engedte, hogy Ö szolgáljon neki. — 
Különös volt a viselkedése akkor is, amikor Lázár halálának 
hírére jött hozzájuk Jézus. Nem ment elébe. Könyörgő szóval 
sem kérlelte az Élet fejedelmét, hanem alázatosan otthon vára
kozik rá, mint aki tudja, hogy az Ő kezében van most minden. 
Az egy szükséges dologra tekintő hit élete ez.

Most is egyedülálló a cselekedete. Mindenki előtt -érthetet
len, sőt könnyelműen tékozló. A Mester iránti hálát, melyet
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Lázár feltámasztásáért érez, szent tékozlással juttatja kifeje* 
zésre, amikor drága nárdusolajjal megkeni Jézusnak nemcsak 
fejét (a synoptikusok szerint), hanem a lábát is. A kifejezést 
kereső mély és őszinte hálájának spontánszerű megnyilatko
zása ez. Szeretete Mesteréért minden szolgálatra kész: hajával 
torié meg lábait.

A világ azonban mindig kifogásolja a Jézusért hozott áldo
zatot! Hiábavaló, együgyű, szent tékozlásnak minősíti. Mi ma
gunk is könnyen hajiunk erre. Itt Judás veszi ajkára (a synopti
kusok szerint „néhányan“, illetve a tanítványok teszik szóvá) 
a kárhoztatást és lesz szószólója a megütközésnek. A szociális 
nyomorúságra hivatkozik, a nehéz időkre, a felebaráti szolgá
latra. És Jézusnak mondja mindezt! Kétségtelen valóságok ezek, 
egyben szolgálatunkat igénylő feladatok. De nem feledhetjük, 
hogy az egyház elsősorban a bűnbocsánat hirdetését kapta meg- 
bizatásul. Más szóval: tanítványainak, követőinek, híveinek kül
detése tékozlóan elárasztani Isten ajándékával ezt a bűnben ver
gődő világot az Isten Bárányának áldozatáért!

Jézus Isten oldalán áll. Csak az ő akaratát látja a történ
tekben. Aki eddig szüntelen áldozott és másoknak adott, most, 
közvetlenül az ő órája előtt, elfogadja Mária ajándékát és azt, 
mint az elkövetkezendő napok eseményéről kapott próféciát, 
igazolja. Csak a temetésére kente meg a testet. A tisztesség 
jelével látta el. Csak azt tette, amit tehetett. Ezzel pedig meg
erősítette és megvigasztalta Mesterét és így többet, felbecsülhe
tetlenül többet tett, mintha az olaj árát szegények között osz
totta volna szét.

Elégtelen tanítás lenne Mária cselekedetét a keresztyén jó 
cselekedetek mértékeként odaállítani. Nem menekülhetünk a 
belőle felénk törő intés elől. De a kérdése is nekünk szól: hol 
vannak szívünk túláradó hálájának Istent dicsőítő tettei? A nagy
hét eseményei pedig kibeszélhetetlen hálára késztetnek. Van-e 
hát az Ür iránti szeretetünknek, hálánknak, szolgálatunknak 
olyan bizonysága, hogy ráillene a temetésére megkent Jézus 
szava: „megtette, amit tehetett!11 A hit szolgálata lesz ez. Isten
nek tetsző áldozat.

Délutánra. — Zsid. 2, 14— 15.

II. Hitágazat e).

Isten halála vár reánk.

Amikor reformátorunk a hitágazat ezen kijelentésének 
magyarázásához kezd, óva inti hallgatóit a szőrszálhasogató 
okoskodástól, mert az ilyen próbálkozás sok embert eltérített 
már a hit útjáról. Luther ugyanis nem akart mást, amikor Krisz
tusnak ezt a szolgálatát állította hallgatói elé, mint ezen szavak
nak legegyszerűbb értelménél maradni, annál, amit az igék: „alá 
szállá poklokra1’ jelentenek. Lelki értelemben vette, és alatta
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a halottak birodalmát, az elkárhozottakat értette. Maradjunk 
mi is ennél.

A golgotái kereszt mindig titok marad. Jelentőségét értel
münkkel sohasem foghatjuk fel a maga mélysége szerint. De 
valamit mégis kiolvashatunk titkából, azt, hogy Istennek szent 
szükségességéről beszél! —  Isten világában az a rend, hogy aki 
bűnöst akar megtéríteni, igaz útra vezetni, annak egészen 
utána kell menni. Ha kell, még a pusztulásba is. Ha Krisztus 
haza akar minket vinni az atyai házba, oda, ahol Ő is van, 
akkor egészen hozzánk, egészen értünk kell jöjjön. Ez nem 
megy másként. „Mivel a gyermekek testből és vérből valók, 
ő is hasonlatosképpen részese lett..

A pokolraszállás szükségessége abban van, hogy Jézus 
„megsemmisíthesse azt, akinek hatalma van a halálon, t. i. az 
ördögöt és megszabadítsa a testből és vérből való gyermekeket, 
akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok". 
Életünk alapja tárul fel ebben az igében. Az ember ebben a 
helyzetben él. Ez a halálfélelem szívünkbe-lelkünkbe írott tör
vény. Nem beképzelés ez. Ellene nem lehet érzéketlenséggel, 
kábítószerekkel védekezni, mert az a valóság, amely ráveti ár
nyékát akaratunkra, érzéseinkre, gondolatainkra, egész énünkre 
és belecsendül az örömeinkbe is, sokszor anélkül, hogy sejtel
münk lenne róla. Más szóval: nem vagyunk olyan szabadok, 
tökéletesek, készek, mint azt gondoljuk, vagy szeretnénk hinni. 
A lelkünk nem lélekzik szabadon. Ez nem az az élet, amit Isten 
szánt nekünk. A rabság, a test és vér rabságának nyomorúsága 
ez. Saját erőnkből nincs menekvésünk. Ez a tehetetlenség éle
tünk alapja.

Valójában pedig az ördög jelenik meg benne, mert mind
annyiszor előtte reszketünk, amikor a halálfélelem nehezedik 
ránk. Az ördögnek azért van hatalma rajtunk, mert elszakad
tunk Istentől, mert bűnösök vagyunk. Ezért Jézus hasonlatos 
lett egészen hozzánk, hogy a halál által megsemmisítse azt, aki
nek hatalma van a halálon: az ördögöt. Küzdött érettünk. Bent 
volt a halál sötét'birodalmában az a Krisztus, aki Isten és ember 
egy személyben, hogy belülről törje fel börtönünket és haláltól, 
ördögnek hatalmából megszabadítson.

Jóllehet Jézus pokolraszállása óta külsőleg ugyanúgy ha
lunk meg, mint a többiek. Biológiailag, orvosilag a halál marad 
az, ami eddig volt. Könnyebb sem lesz számunkra. És mégis 
mássá lett. Más, mert a halálfélelem örökre megszűnt. Többé 
nem a sátán halála, hanem az Isten halála vár minket. Isten atyai 
keze nyúl utánunk, mely a halálba feltárja számunkra az örök 
hajlékot, hogy haza térjünk, oda, ahol Krisztus is van. Magáévá 
tett.

Kendeh-Kirchknopf György
nyáregyházai lelkész.
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Nagypéntekre.
Mi történik velünk a kereszté rt?

Lukács 23, 33—49.

Az Üdvtörténet nagypénteki eseményében bontakozik ki a 
legvilágosabban az, hogy mit tett érettünk, üdvösségünkért a 
mi drága Urunk s hogy épen ezért mit kell tennünk minekünk 
Öérette. A felolvasott evangéliumon keresztül Isten tulajdon
képen ezt a titkot hirdetteti és teszi mindnyájunk számára nyil
vánvalóvá. Minket, kik Jézust a sokasággal együtt kísérjük a 
Koponya helyére, az evangélium által oda akar juttatni, hogy 
ezzel a sokasággal együtt, mely e dolognak látására ment oda, 
látván azokat, amik történtek, mellétverve megtére, mi is meg
térjünk. Ez történik a Jézus ártatlan haláláért és pedig Isten di
csőségére. Olyan nyilvánvalóvá válik a nagypénteki eseményben 
Isten üdvtervének tökéletes kibontakozása, hogy még az addig 
minden eseménytől távolálló közönbös római százados is lát
ván ami történt, dicsőíté az Istent, mondván: Bizony ez ember 
igaz vala.

Az igazi nagypénteki prédikáció épen ezért úgy születik 
meg egyszerre az Igehirdetőben és a gyülekezetben, hogy nem 
teszünk mást, mint imádatos, csak a mi Urunkat néző szívvel 
megrendültén, alázatosan tudomásul vesszük az üdvözítő tényt. 
Erre ad módot nekünk Isten akkor, amikor elvonultatja az Ő 
Igéje által előttünk az érettünk folyó eseményt. Egész valónk
kal ott kell állanunk. Megrontott emberi természetünk külön
böző magatartására ismerünk fel a keresztrefeszítő és a kereszt 
alatt álló különböző emberekben. A gyülekezetben a már meg
váltott prédikátor és hivő sereg döbben rá az egyidejűség tör
vénye alapján, hogy ő a Krisztus megfeszítője. A szabadságra 
és boldogságra törekvő ember, akinek tudnia kell Istennek egé
szen más gondolatairól és útjairól, közönbösen, vagy ellensé
gesen kíséri Jézust, magatartásával, életével, gondolataival, 
szenvedélyeivel, cselekedeteivel keresztre feszíti Őt. A keresztre
feszítő fő vonása, hogy nem veszi észre, vagy épen nagyonis jól 
tudja s mégis úgy cselekszik, hog'r az ártatlan Jézusban Isten 
hal meg érettünk. Ezért kaDzsin osztja el a Jézus ruháit, sorsot 
vetve rájuk. Kap Isten tulajdonán, elrabolja tőle az egész vilá
got s önző szívvel él vele mások kárára.

Mi vagyunk a nép, amelyik megálla nézni. Részvétlenül, 
legfeljebb kíváncsiskodva. Isten az ártatlan Jézus páratlansága 
által emberi módszerektől eltérően tör az Ő üdvözítő országa 
megvalósítására, Maga szenved értünk —  mint egy szép régi 
magyar ének mondja, —  s mi nem ámuljuk és csodáljuk s nem 
veszünk részt belőle, hanem részvétlen, vagy még inkább része 
vétlen nép vagyunk. Égni kellene Érette, lángolni, emésztődni, 
szívnek fájni, léleknek rendülni, izomnak feszülni, s mi állunk 
és nézünk a néppel egyben.
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De mi vagyunk a csúfolódó fő emberek, akik más utakon 
járnak s romlottságuknál fogva vakon csúfolódunk hitetlen- 
kedve abban, hogy ö  a Krisztus, az Istennek ama választottja.

És mi vagyunk a vitézek is, kik szintén odaj árulunk s erőnk
ben bizakodva s magunk erejére támaszkodva és dicsekedve azt 
mondjuk neki: Ha Te vagy a zsidóknak ama Királya, szabadítsd 
meg magadat! S hogy elbizakodottságunk mégjobban kitűnjék, 
boldogan szegezzük föl a keresztrefeszített feje fölé a kétes ér
tékű föliratot, mely a pogánynak bolondság, a zsidónak meg
botránkozás.

S mi vagyunk egyenként és az az egész megrontott világ
mindenség is a felfüggesztett gonosztevők közül az egyik, aki 
szidalmazza őt, bizonyára véres dühhel és átkozódással.

Csináljuk pedig ezeket mindannyian, akik ittvagyunk a 
gyülekezetben, s a templom falain túl lévők is, az egész világ. 
Az Isten Fia ellen egyetlen szolidáritásba tömörül mindenki. Az 
Isten ellenes dolgokat cselekvő világ így egyetemesen ott áll a 
keresztfa alatt. Te is és én is.

Milyen jó, hogy ennek a megrendítő képnek, amelynek ret
tenetes eseményét az evangéliumi törvényszerűség egyidejűsé
gével vonultatja föl a szívünkben Isten a maga Igéjében, hogy 
magunkra ismerjünk Urunk keresztje alatt, egy-egy fényfoltja 
is van. De milyen kevés ez a fényfolt. Az a másik gonosztevő, 
aztán az ő ismerősei mind és az asszonyok, akik Galileából kö
veték öt, ezek is mi vagyunk. De ennek ellenére is sötétség lön 
az egész tartományban... és meghomályosodék a nap. Minden 
résztvesz akarva is, akaratlan is, gyűlölködve, cselekvőleg és 
tehetetlenül is ebben a rettenetben.

így veszi magára minden mi bűnünket és az egész világét is 
a mi drága Főpapunk, hogy a könyörülő Isten középen ketté- 
hasadott temploma kárpitján beléphessen égő áldozatul, áldo
zati bárányul. Halálának jó illatja így engeszteli ki Istent mi- 
velünk, bűnös emberekkel az egész megrontott teremtett 
világggal.

Nem csodálatos-e, hogy az első tanuságtevő Istenfia üdvös- 
séges halála mellett a római százados? Azóta minket a bizonyos
ságok fellege vesz körül, az anyaszentegyház tanúskodik már
tírjaival és együgyü hivőivei a Krisztus felől. A sokaság, mely e 
dolognak látására ment oda és mellétverve megtére, látván azo
kat, amik történtek, sokmilliónyivá nőtt. Sokak megtérésén, 
megszentelődésén, háladatos életén épül tovább az anyaszent
egyház, benne ez a mi gyülekezetünk és a prédikátor is. Ezeket 
látván, mellünket vervén és megtérvén nem tehetünk mást, mint
hogy lehullunk eléje, ama Király elé és az Ö nagy áldozatáért 
örökre engedünk Istennek. Ez történik velünk, érdemünk nél
kül az Ő vére hullásáért. És aki az Istenért való áldozathozatal 
törvényét beiktatta a világba, ezzeT kötelez minket az Érette 
való életáldozatra, hogy a meghasadt templomkárpiton keresz
tül átvigyen minket a halálból az életbe, a múlandóságból az 
örökkévalóságba.
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Ha pedig minket vádolna a szív, épenazért, mert mi már 
tudunk az áldozatról és mégis bűneinkben élünk, tudjuk meg, 
most is imádkozik miérettünk: Atyám! bocsásd meg nékik: mert 
nem tudják, mit cselekesznek. És mondja minekünk mindenna
pon, hiszen a keresztyén ember élete mindennapi megtérés: Ma 
velem leszesz a paradicsomban. Ámen.

Járosi Andor
Kolozsvár.

Husvét I. ünnepe.
Délelőttre. — Máté 28, 1— 10.

1. Szövegm agyarázat.

A feltámadás történetét akkor látjuk helyesen és teljesen, ha mind 
a négy evangélium közlését együtt olvassuk, mint ahogy mind a négy el
beszélés össze is tartozik és egymást kiegészíti. Ami különbség és látszó
lagos ellentét van a négy evangélium közlése között, az csak a keletke
zési idő és a négy evangélista nézőpontjának különbözőségén múlik. „Olyan 
dolgokat beszél el az evangélium, amelyekkel szemben emberi gondolko
dásformák és tudósítások teljesen elégtelenek.11 (Schniewind.)

1. v. A feltámadás ideje sok más és bonyolult számítgatás és feltevés 
ellenére is kétségtelenül Nisan hó 16. napjának hajnala, a szombatot követő 
első nap hajnala. — A „másik Mária11 kétségtelenül Jakab anyja. — A pár
huzamos elbeszélések szerint valószínű, hogy több asszony is kiment, vagy 
legalább is elindult a sírhoz. Luk. 24 : 10.

A 2. versben elmondottak valószínűleg az asszonyok szemeláttára 
történhettek, vagy legalább is akkor, mikor közeledtek a sírhoz.

9. v. Jézus köszöntése: „chairete“ eredeti értelme szerint: örüljetek. 
Másutt a feltámadott Ür mindég „Békesség néktek“ szavakkal üdvözli 
a tanítványait. — Máté elbeszélése szerint különösen nagy az asszonyok 
félelme, ezért van itt szükség az Ür biztatására.

2. Igehirdetés — vázlat.

Húsvéti félelem  és öröm.

Isten nagy kegyelme, hogy Szent Lelke által négy evangé
listával jegyeztette fel az evangéliumot s ugyanolyan nagy 
kegyelme, hogy a feltámadás történetét mind a négy evangélis
tával megiratta. Tudta Isten, hogy szükségünk van a négy törté
net minden szavára s hogy egy ember megközelítőleg sem fog
lalhatta szavakba azt, ami történt, hanem csak négy elbeszélés 
egymással egyező, eltérő, vagy egymással ellentmondó feszült
ségéből sejthetjük meg azt a csodát, amit Isten cselekedett.

Máté elbeszélésének az a sajátossága, hogy elbeszélése a 
legszínesebb és legcsodálatosabb. Máté szinte hideg tárgyilagos
sággal mondja el a természetfölöttit, a csodásat s Isten, aki ezt 
az Igét elénk adta, ez által is nevelni akarja az embert, akinek 
a számára már természetes a csodanélküliség, —  nevelni akarja
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az ős gyülekezet is Máté hite által, akiknek számára természetes 
volt a csoda.

Ez a húsvéti történet azt állítja elénk, hogy húsvétnak két, 
ellentétes, de egymástól elszakíthatatlan ismertetőjele, feltétele, 
ajándéka van, s ez a félelem és az öröm.

Húsvétot az ember csak tavaszi ragyogásban tudja elkép
zelni s így eltünteti a húsvét félelmetességét. Pedig húsvét féle
lemmel kezdődött. Félelemmel és a haláltól való legyőzetés le
vertségével indultak az asszonyok a sírhoz. Húsvéthoz hozzá
tartozik, hogy reám feküdjön életem kudarca, a koporsó és sír 
fenyegető hatalma és reménytelensége.

Van azonban húsvétnak más félelme is. Húsvét hajnalán az 
asszonyok borzalmas csodát láttak. Földindulás lön . . . Olyan 
dolog történt, amit Isten nem tudott másképen elviselni, hanem 
megrázta a földet figyelmeztetésül. íme az Úr poklokra szállt 
és legyőzte a halál hatalmát. Hogyne töltene el félelemmel az 
a tudat, hogy a bűnös emberért olyan harcot kellett vívnia Isten 
fiának, amibe beleremeg a föld; —  s hogy én oly mélyre zuhan
tam, hogy értem a menny fényességéből a poklok mélységeibe 
kellett alászállania. Hogyne volna félelmetes, mikor Isten angyalt 
külde le s azzal hengerítteti el a követ, amit az ember örökre 
akart Krisztus sírjára helyezni. Hogyne kellene félnie az ember
nek az Isten legyőzhetetlen hatalmának a láttán!

De húsvéttól elválaszthatatlan egy harmadik félelem is, a 
hitetlenek félelme. A sírt őrző katonák látván a csodát, meg- 
rettenének s szinte holttá váltak. Húsvét Krisztus ellenségei szá
mára megsemmisülés, halál, rettenetes csalódás. Ez volt a fari
zeusok számára. A hitetlen ember félelmében akarja letagadni 
a húsvétot.

A húsvét félelmétől és szomorúságától Isten nem kíméli meg 
sem a hívőket, sem a hitetleneket, de míg a hitetlenek a félelem 
hatalma alatt maradnak —  az ítéletig — , Isten a hívőket meg
vigasztalja húsvéti örömmel.

Az angyal vigasztalása csak az asszonyoknak szól: „Ti ne 
féljetek" , feltámadott! Tehát úgy történt, amint megmondta. 
Nem volt hiábavaló a hitünk, nem hiába állottuk ki a világ csúfo
lódását. Ez a húsvét első öröme: nem hiába! Ez az ősgyülekezet 
bízonyságtevése is a mi számunkra! (I. Kor. 15 : 14.)

Húsvét másik öröme a hívő számára, hogy megláthatja 
a sírt is, az üres sírt, a saját üres sírját is. Hitével belát a sír 
sötétjébe és tudja, hogy az ő sírja is meg fog nyílni s szabad 
az útja Ura után a dicsőségbe.

A harmadik s legnagyobb húsvéti öröm, hogy a tanítványok 
s vele együtt a hívők is meglátják az Urat. Jézus megjelent az 
asszonyoknak, mielőtt a tanítványokhoz mentek volna s így 
köszöntötte őket: Legyetek üdvözölve! Örüljetek! Az asszonyok 
leborultak előtte, átkarolták a lábait. Nem képzelődés volt, való
ban az Ür szólt hozzájuk. A keresztyén ember életében sem 
valami megfoghatatlan érzés a feltámadott Krisztussal való talál-
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kozás, hanem valóság. Csak annak lehet igazi öröme, új élete, 
reménysége ebben a világban s ezen a világon túl is, akit a halál 
meggyőzője, az Ür jogosított fel az örömre.

Félelemmel és nagy örömmel futottak az asszonyok, hogy 
eleget tegyenek a húsvéti parancsnak. Félelem és nagy öröm. 
{A z öröm mindig nagyobb, mint a félelem.) Ezzel a kettővel jár 
a húsvétot átélt keresztyén ember. A kettő közül egyik sem 
hiányozhatik, .mert félelem nélkül nincs öröm, öröm nélkül pedig 
nincs békesség, nincs új élet reménysége. Ámen.

Délutánra. — Lukács 24, 13—35.

II. Hitágazat f).

A második hitágazat nehéz hitágazat, mert tele van olyan 
dolgokkal, ami az ember számára teljesen megfoghatatlan. 
Mindent hinni kell, de szinte semmire nincsen kézzelfogható 
bizonyítéka a hitében ingadozó embernek. Azt látjuk s tudjuk, 
hogy Jézus Krisztus valóságos ember, a születésén, a szenvedé
sein, a halálán, de oly sokszor elhomályosodik előttünk a vált- 
ság, az, hogy nekem Uram, aki engem megváltott, az, hogy 
halála értem történt, az, hogy vérével az én bűneim büntetését 
rótta le.

Isten azonban tudja, mily gyenge hitűek vagyunk s adott 
a II. hitágazatban egy csodálatos bizonyítékot is, s ez az: „amint 
ő feltámadott a halálból." Úgy igaz minden, amint igaz, hogy 
Jézus feltámadott. Ezt épen úgy szemünk előtt bebizonyította 
az Isten, mint egyszülött Fia születését. Emberi bizonyságokat is 
állított az Isten az Ő ígéretei mellé. A feltámadott Ür sokaknak 
megjelent s ilyen bizonyságokká tette az Emmausba igyekező 
tanítványokat is. 

Szomorúan bandukoltak a tanítványok Emmaus felé. A szí
vük tele volt csalódással, reménytelenséggel és céltalansággal. 
Mi azt reméltük . . .  Az volt a bűnük, hogy nem tudtak várni. 
Nem tudták megvárni, míg az Űr őket is bizonyossá teszi arról, 
ami már bizonyos volt elindulásukkor is, a feltámadásról.

Bűnük volt, hogy nem tudtak hinni azoknak, akik a fel
támadás hírét hozták a nyitott sírtól, pedig az Úr előre meg
mondotta nékik.

Bűnük volt, hogy nem tudtak látni. A szomorúság és az 
emberi dolgok hánytorgatása elhomályosította a szemüket s 
nem látták, hogy az élő Ür Jézus Krisztus velük megy az úton.

Ez a keresztyénség bűne is, ez az egyes ember bűne is.
Adjunk hálát az Ürnak, hogy ő nem veti meg hitetlen és 

engedetlen, rest szívű tanítványait és utánuk megy az úton. 
Lassan megmutatja magát az ő igéje által, táplál az ő szent 
testével s végre rá kell ismernünk, hogy ő az, a feltámadott Űr. 
Így tesz ő szomorúan, lehajtott fejjel járó, hitetlen tanítványok
ból bizonyságokat s így eleveníti meg a számunkra a II. hitága
zatot életünket megtartó erővé.
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Könyörögj az Úrhoz, hogy ajándékozzon meg a feltámadás 
hitével és tegyen bizonyságtevővé.

Joób Olivér
nyíregyházi lelkész..

Husvét II. napja.
Délelőttre. — János 20, 11— 18.

1. Szövegm agyarázat.

Az öt főperikópa közül csak az óegyházi veszi husvét második 
napjára Lukács evangéliumából az emmausi tanítványokat, a többi négy 
János evangéliumának ezt a részét. Az óegyházi evangéliumi perikópa is 
egyezik a többi néggyel abban, hogy Krisztus tanítványainak minden 
határozott előzetes kijelentés ellenére is nehéz a feltámadott Krisztust fel
ismerni. Krisztus most már földi értelemben nem az övék. Magasabb 
értelemben teljesebben az övék. Ezt azonban meg kell tanulni. A fel
támadott Krisztusnak most már mi is teljesen tulajdonává lettünk: éle
tünkben, halálunkban, feltámadásunkban, örökéletünkben. Ezt is meg kelt 
tanulnunk. Ez a szentige ennek a leckéje. Ezenkívül egyenként szóló 
missziói parancs: meg kell mondani testvéreinknek, akiket a földről el
távozó Krisztus az ő testvéreinek nevez, hogy Krisztus él és uralkodik 
a mi Atyánk jobbján. Jézus vigasztalást ad és bizonyságtételt kíván.

2. Igehirdetés.

Kit ke rese l?

Husvét a természeti világ csodálatos szépségeivel és ragyogó 
örömeivel jön az emberi szívekhez. Kék az ég, fehér felhők fut
nak rajta, meleg szellő himbálja a virágzó fák ágait és még 
az elfeledett sírok süppedő földjén is friss fű zöldül, És a külső 
világnak a tavasza még csodálatosabb és ragyogóbb tavaszt 
ébreszt .az emberi szívben. A múlandóság útjain járó ember a 
halál árnyékának a völgyében fényességet láthat és fényesség
hez juthat. Megláthatja a feltámadott Krisztust. Bizonyosságot 
kap a halál meggyőzőjétől arról, hogy Krisztus él és mi is 
élünk ővele. Van halál, de hova lett a hatalma? Van koporsó 
és könnyhullatás, de van immár bizonyos reménység és győze
delmes vigasztalás. Mindez pedig Krisztusban van, aki elvégezte 
a keresztfán a munkát, amelyet a mennyei Atya bízott reá. 
Krisztusban való hit nélkül az élet sötét marad. Husvét nélkül 
az élet vigasztalan marad. Krisztus nélkül a lélek elveszett ma
rad. Ez a husvét tehát megint azt akarja tőled, ünneplő keresz
tyén szív, hogy lássad Krisztust, aki meghalt mindenkiért és 
feltámadott mindenkiért . . .

Mária a sírban csak azt a Krisztust kereste, aki meghalt 
mindenkiért. Ügy áll ott a szentige szerint a síron kívül, mint 
ahogy mi szoktunk állni szeretteink sírja mellett. Minden keresz
tyén embernek tudni kell azt, hogy az a test, amelyet az anya-
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földbe pihenésre helyezett, csak levetett és poriadásra indult 
ruhája a léleknek, melybe addig öltözködött bele, míg tartott 
itt a földön élete. Miért mennek ki a gyászolók a virágokkal 
ékesített sírokhoz? Hogy ott jobban emlékezzenek a sírban alvó 
szeretteikről? Bizonnyal a hű szeretet nincsen kötve a temető
höz, otthon, az esti és a reggeli imádságban mindennap akadnak 
csendes percek arra, hogy magunk mellett érezzük élőn és el- 
szakíthatatlanul azokat, akik egy kevés időre láthatatlanokká 
lettek földi szemeink számára. Látogatni megyünk a halottakat? 
ök nem ott várnak minket, hanem az Atyánál, az Atya országá
ban, ahol találkozást ígért nekünk a feltámadott Krisztus, aki 
maga mondotta: Elmegyek az én Atyámhoz, hogy helyet készít
sek ti néktek. Siratni megyünk őket? Mindez hit nélkül való 
szokás. Mária nem találja ott Jézus testét. A megkínzott és 
halálra vált testnél nagyobb dolog vár ott reá. Az vár reá, ami 
mindnyájunkra vár szeretetteink sírjánál, ha fájó szívvel és 
könnyek között ugyan, de hitben erősen állunk a sírok mellett: 
az a nagy csoda, amelyet egész szívünkkel hinni akarunk, de a 
melyiktől a legtöbb ember óvatos tartózkodással fél s amelyik
kel nem szeret szembekerülni: a feltámadásról van mondani
valója minden sírnak, a feltámadásról való beszéd hallatszik ki 
minden sírból. Akinek van füle a hallásra, hallja meg, akinek 
van szeme a látásra, lássa meg, aki úgy érzi, hogy titkos érzés 
hívogatja gyermeke, hitvese, vagy szülei sírjához, érezze meg, 
hogy ott nekünk mindig tanulnivalónk van, régi lecke, örök 
nagy lecke, melyet ez a husvét is tanít: Mit keresitek a holtak 
között az élőt? Nincsen itt, —  feltámadott! . ..

Aki azért megy ki a temetőbe, hogy felejthetetlen szerettei
nek sírja mellett bizonyságtételt találjon arról, hogy Isten nem 
a holtaknak, hanem az élőknek az Istene; akinek magának hit
beli bizonyossága van arról, hogy eljő az idő, melyben mind
azok, akik a sírokban vannak, előjönnek az Istenfiának szavára; 
aki másoknak a sírja mellett szorongás nélküli szívvel tud gon
dolni a saját maga sírjára, melybe majd aludni tér és miköz
ben virágokat ültet arra a drága kis földdarabra, erősödik a fel
támadott Krisztusban való hitében és valami szelíd és édes öröm
mel tud gondolni arra a titokzatos és innen láthatatlan országra, 
amelybe majd neki is meg kell érkeznie testi halálon és síri 
álmon át, -— annak ez a húsvéti történet János evangéliumából, 
ez a tanítás a feltámadott Jézustól a legcsodálatosabb vigaszta
lást jelenti. Miért sírsz? —  kérdezi az angyal. Miért sírsz? — 
kérdezi mégegyszer maga Jézus. Azután azt is megkérdezi: Kit 
keresel? És fninden sirónak és minden keresőnek, aki fájdalmak 
között bolyong vagy fog bolyongani a temetők sírhantjai között, 
felel mindakét kérdésre: megenyhíti a könnyeket és megtanít 
arra, hogy mit kell keresnünk a sírok mellett. Aki nem érzi 
meg a temetők felett a feltámadott Krisztus erejét és dicsőségét, 
az sötét szívvel jön vissza onnan és sötét sírba fog egyszer oda 
térni.. .

Mit keresett Mária a sírban? Jézus hideg és élettelen testét.
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Mit látott? Először két angyalt fehér ruhában, vagyis nem földi 
törvények szerinti enyészetet, hanem valamit abból a csodálatos 
életből és dicsőséges létezésből, mely túl van minden földi 
érzékeken. Az új ég és új föld életébe volt egy szempillantásnyi 
beletekintése, mely azt mutatta, hogy több élet, magasabb élet, 
más élet van a földi életnek testi érzékek által határolt életén 
túl. Azután látott valakit, akiről nem tudta, hogy Jézus. Nem 
ismerhette meg, mert feltámadott testben látta. Azután hallotta 
tőle a nevét és akkor ráismert. Látta tehát a felismert Jézust 
élőn az üres sír mellett, melybe ő is segített elhelyezni őt. Nem 
tehetett mást, minthogy eléje hullott s reszkető kezével magá
hoz akarta ölelni. És ekkor mondotta Jézus azokat a szavakat, 
amelyeket minden husvét legszentebb tanítás gyanánt visz szív
től szívhez: Ne érints engem, mert nem mentem még fel az én 
Atyámhoz. Máriának is meg kellett tanulni és nekünk is meg 
kell tanulni, hogy aki a keresztfán meghalt mindenkiért és hus- 
vétkor feltámadott mindenkiért, már testben többé nem a földi 
világé. Lejárt az idő és véget ért a munka, amiért ideküldötte 
őt az Atya: most már megint az Atya országában él. Éppen így, 
akit mellőlünk visszahívott az Atya, többé nem a mienk a sír
ban fekvő testével és az Atyához visszatért lényegével, hanem 
az Atyáé a feltámadásra és az ítéletre, mely feltámadást és íté
letet az Atya átadott a Fiúnak. A feltámadott Krisztust nem 
érintheti meg Mária, nem érinthetik meg a tanítványok, egyedül 
Tamást, a kételkedőt kényszerítette Jézus arra, hogy meg
tapintsa a szögek helyét és mégis ezt a földi érzékekkel fel 
nem ismerhető Jézust lehet és fel kell ismernünk mindnyájunk
nak. Mintahogy Mária Jézus szaváról felismerte a szeretett 
Mestert, nekünk is újból és újból és mindig szomjasan és soha 
egészen ki nem elégíthetően meg kell hallanunk Krisztust az 
ő igéjén át: ő így akar érintkezni velünk és ő ezért mindig szó), 
hozzánk és nem veszi el tőlünk az ő beszédét és élettel és hata
lommal teljesen szól és beszél velünk mindenkor. Az emmausi 
tanítványok sem ismerték fel Jézust mindaddig, míg előttük a 
kenyeret kezébe nem vette és hálát adva, megtörte és feléjük 
nyújtotta, ekkor egyszerre megnyílnak szemeik és látták a fel
támadott Urat. Éppen így nyilvánítja ki és ismerteti meg magát 
Jézus előttünk is az úrvacsorában, érettünk megtöretett, fel
támadt és megdicsőült testében, valamint a keresztségnek a ma
gához fogadó szentségében, tehát ebben a két érettünk nyúló 
mozdulatában, amellyel bevon minket a vele való közösségbe. 
A feltámadott Krisztus tehát a mienk, mert ő akar a mienk 
maradni. Husvétkor feltámadottan látjuk őt. A töviskorona el
múlt a fejéről, a korbácsok nyomai és a szegek helyei nem 
véreznek, a kő nincsen a sírján, de él győzedelmesen: bűneinket 
lábai alá vetette, a halált meggyőzte, elvégezte a munkát, melyet 
reá bízott az Atya és a bűnnel megküzdeni nerp tudó, a halállal 
szemben mindig szorongó és mindig készületlen, ember előtt 
győzedelmesen, kegyelemmel és szeretettel teljesen áll, hogy 
segítsen neki az élet nehéz küzdelmeiben, könnyítse halálát, ki-
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hívja egykor sírjából és megítélje őt az örökélet üdvösségére 
vagy kárhozatára.

És ennek a feltámadott Krisztusnak husvétkor mondott taní
tásában van egy olyan kijelentés, mely a sírok mellett könnyet 
hullató szíveket egészen magához öleli. Azt mondja Máriának: 
Eredj el a testvéreimhez és mondd meg nekik: Felmegyek az 
én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti 
Istenetekhez. Testvéreinek nevez itt minket az Úr! Testvéreinek 
a feltámadásban is. Mintahogy ő testvérünkké lett a földi szüle
tés, nevekedés, bűnnel való viaskodás, keserű csalódások, testi 
szenvedések és meghalás földi törvények szerint való hordozásá
ban, ime testvérévé fogad minket feltámadása és élete dicsősé
gére nézve is. Az én Atyám a ti Atyátok, az én Istenem a ti 
Istenetek. Amit nekem ad, az a tiétek is. Amit Jézus még Pilátus 
és Golgota előtt kért az Atyától mi reánk nézve, azt most is 
változatlanul kéri és adja. Getsemáné kertjében való imádságá
ban, ezen az egy helyen mondotta Jézus: Atyám, akiket nekem 
adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is énvelem legyenek, 
hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál . . . 
Ez Jézus koronája a töviskorona helyett; ezt akarja hordozni, 
ezt kéri jutalmul: hogy mi, az ő testvérei vele legyünk feltá- 
madottan is. Aki ezt megérti és megtanulja husvétkor, annak 
más útja lesz ezentúl a temetők felé. Másképpen fog állni a sírok 
között: látni fogja és ismerni fogja Krisztust, a halál meggyőző
jét. Nem fog kétségbeesett és hitetlen könnyeket hullatni. Nem 
fog emberi vigasztalásra szorulni, sőt ő fog tudni az élet feje
delmére mutatva bizonyságot tenni ilyenformán: Íme, az én 
gyermekem, hitvesem, szülőm, az én legközelebbi testvéreim 
Krisztusban, nem haltak meg, csak alusznak; elhagytak, de majd 
hozzájuk megyek; felmennek Istenhez, a mi Istenünkhöz, a mi 
Urunk Jézus Krisztus Atyjához, a mi Atyánkhoz. Igen, ezt el 
kell mondanom az én testvéreimnek, akik közül senki el nem 
kerülheti a temetőt és annak fájdalmait, igen ezt a húsvéti hír
adást és húsvéti bizonyságtételt hordoznom kell gazdag szívvel 
az én embertestvéreim között a feltámadott Krisztus parancsá
ból és Krisztus által életre és halálra megerősített szívem visz- 
szatarthatatlan örömével.

Kit kerestél a húsvéti sírban? Az élő Krisztus szólított meg 
ott téged. Higyj benne és mondd el ezt róla testvéreidnek . . .

Délutánra. — Csel. 7, 55.

II. Hitágazat g).
Isten jobbján.

Az Apostoli Hitvallás Jézus szenvedéseinek kimeríthetetlen 
gazdagságú történetét nagyon szűkszavúan mondja el. A passió
történetek, akár otthon olvassuk, akár passió-játékok név alatt 
színpadon látjuk, akár egyes jeleneteit szoborban, vagy képben 
szemléljük, egész szívünket megfogják, megindítanak, nem is
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tudjuk elmondani mindazt az érzést, amit bennünk keltenek. Az 
Apostoli Hitvallás csupán ennyit mond: szenvedett Poncius Pilá
tus alatt, megfeszíttetett, meghalt és eltemettetett.

A sírba tett Jézus körüli dolgokról is csak három szava van. 
Az evangéliumok részletesen beszélnek a tanítványok és az asz- 
szonyok fájdalmáról, az üres sír előtti megdöbbenésükről, az 
Úrral való találkozásuk örömeiről és csodálatos részleteiről, — 
hitvallásunk azonban minderről ennyit mond: harmadnapon fel
támadott halottaiból.

Számunkra ebben a három szóban benne van Krisztus életé
nek, szenvedésének, áldozati halálának, egész érettünk való meg
váltó művének Istentől való pecsétje és felmagasztaltatása: hus- 
vét csodája van benne és husvét csodájában a keresztyénségnek 
jutott korona, amit húsvéti énekünk így mond: Ma Krisztus győ
zedelmes lett, Síron, halálon erőt vett . . .

Ez a feltámadott Krisztus az üres sír mellett azt mondotta 
abban a szentigében, melyet délelőtt hallottunk, Máriának: Fel
megyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez 
és a ti Istenetekhez. A most felolvasott szentigében pedig István, 
aki elsőnek kapta a Krisztusért való vértanuság koronáját: mivel 
teljes vala Szentlélekkel, a halálára törő és feldühödt ellenfelei 
között, akik már kezükben tartották a köveket, amelyekkel 
halálra sújtották őt, szemeit a mennybe függesztvén, látá Isten
nek dicsőségét és Jézust állani Isten jobbja felől.

Husvét tehát nemcsak arra tanít minket, hogy Krisztus győ
zött a halálon, megtörte a bűnbeesés óta az ember felett ural
kodó Sátán hatalmát és jó pásztor módjára előttünk járt a bűnt 
meggyőző, Istennek engedelmes földi élet útjain, hanem arra is, 
hogy mint jó pásztor a halálba is ment az ő juhaiért és meg
mutatta nekik a halálon át a feltámadásra vezető utat és a fel
támadásra vezető útnak a végét is. Felmegyek az én Atyámhoz 
és a ti Atyátokhoz. Ezt is csak három szóval mondja el az 
Apostoli Hitvallás: felment a mennyekbe. Hazatért. Megdicsőít- 
tetett azzal a dicsőséggel, mely az Atyánál az övé volt a világ 
fundamentumának felvettetése előtt. . .  A mi Urunk tehát él. 
A mi Urunk tehát a mienk. Nemcsak a keresztfán, nemcsak hus- 
vétkor, nemcsak mennybemenetel ünnepén, hanem mindörökké, 
mert ül Istennek, a mindenható Atyának jobbján.

Így látta István vértanú, aki teljes volt Szentlélekkel. A 
Szentlélek élő hitet adott neki. Számára valóság volt Jézus szava, 
melyet tanítványainak mondott az Atyához való visszatéréséről: 
Hogy hova megyek, tudjátok, —  az utat is tudjátok. Látta Jé
zust a mindenható Atya jobbján. így kell nekünk is látnunk a 
mi feltámadott Üdvözítőnket. Ebben a dologban nem lehet alku
dozni. Vagy hiszed azt, hogy az éretted keresztfára ment Krisz
tus feltámadott és él és érted él és ott van és éretted van ott 
az Atya jobbján, vagy semmit sem ér a hited. Nem lehet csak a 
nagypénteki keresztfáig hinni és a többire azt mondani: ez 
messze van, elég nekem a földi élet útjain vezető Krisztus, mert 
Krisztust nem oszthatod szét, mintahogy ő sem oszt szét téged.
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Jézus nem úgy néz reád és úgy áldozza magát, hogy neked itt 
a földön legyen elviselhető életed. Ö a te bűneiddel, minden szé
gyenteljes vétkezéseiddel együtt tesz téged a tulajdonává, 
neked pedig Jézust minden dicsőségével, ítéletével és halálon át 
is váró szeretetével kell a szívedbe fogadnod és úgy adnod oda 
magadat neki, ahogy Luther mondja a kiskáté magyarázatában: 
hogy egészen az övé legyek, az ő országában ő alatta éljek .. . 
így kell neked is látnod őt, megtelve a hitnek a kegyelmi aján
dékával, mitsem törődve e világnak Jézus felől való balgatag 
okoskodásaival. Járj keresztyén életed útjának nem csak az 
elején, hanem a végén is, vagyis higyjed azt, hogy a nagypénteki 
sírból feltámadott Krisztus felment a mennyekbe, ott ül Isten
nek, a mindenható Atyának jobbján, él és uralkodik mind
örökké, hogy én, megváltott ember, egészen az övé legyek . . .

Kemény Lajos
esperes, Budapest.

Husvét utáni i. vasárnap.
Délelőttre. — János ev. 21, 15— 19.

Építés.

A sátán is ünnepel húsvétot. Ö is énekel halleluját. Sokszor 
ő intonál. Neki érdeke és célja, hogy minél nagyszerűbb legyen 
a „Divina Comedia“ utolsó, nagy felvonása. Hátha utána csend 
következik. Ez az ő csendje. A „nincs tovább".

Milyen volt a mi húsvétunk? Nem úgy éreztük-é, hogy a 
böjt tövises fekete útján át megérkeztünk a húsvét fensíkjára 
s innen boldog megelégedéssel s nyugalommal tekintünk vissza 
a megverettetés és véres veríték mélységeire. Valami olyasfélét 
éreztünk, mint Péter: „Mester! Jó minékünk itt lennünk, csinál
junk ezért három hajlékot. . . “ (Luk. 9, 33.) A húsvét nemcsak 
a megérkezés és teljesedés ünnepe. A húsvét utáni vasárnap sem 
az elhangzott hallelujára való tétlen emlékezés ünnepnapja. 
A kinyilatkoztatásban nincs pihenés, hézag. A húsvét nem a vég. 
Ez akkor lészen, ha új ég és új föld lészen és az első elmúlik 
(Jel. 21, 1.) és a hivatalosok ott lesznek a Bárány mennyegző- 
jének vacsoráján. (Jel. 9, 9.)

Nem a megnyugvás ideje a húsvét utáni idő. Itt többről 
van szó. Az Anyaszentegyház fundamentumainak elhelyezéséről. 
A Feltámadott megépíti a nagy lelki épületet, azt, melyben 
eggyé, szentekké, közösséggé lesznek azok, akikért általment 
a kereszt és feltámadás útján. Azért, hogy tagjai, polgártársai, 
örökösei, részesei lehessenek — időtlen időkön át —  azok, kik 
elfogadták a keresztben és feltámadásban feléjük nyújtott in
gyen kegyelmet. Itt újra testté lesz a Feltámadott s ennek a test
nek neve: Anyaszentegyház.

Az Anyaszentegyház épületét benned, veled, általad építi 
meg Krisztus.
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Benned. — Döntés elé állít. Új értékelésekre hív fel. Ismétel
ten megkérdezi tőled: Mennyi benned a hűség s mit ér a szerete
ted (15— 17. vers). Rámutat arra, hogy minden értéked, mely 
nem belőle, nem általa, nem érette van benned, humánum csu
pán. Döntés elé állít. Nem nagy fogadkozásokat kíván. Nem 
szertartásos vallástételeket. Hanem csendes meglátását és el
fogadását annak, hogy minden magabiztos hűséged, jóságod, 
szereteted árulás, tagadás csupán. Hisz magadból és magadért 
van. —  Megmutatja néked az Ő jóságát és szeretetét. Felfedi 
előtted azt, hogy Ö ama Bárány, aki nemcsak a világ bűneiért, 
hanem a te bűnödért is meghalt. Meghalt, hogy elfedezze azt. 
Meghalt, hogy mértéke, értelme s célja legyen benned az újjá
született embernek. Annak, akiben már megtörtént a döntés. 
Annak, aki nem akar már mást, mint hivatást, megbízást hor
dozni. Azt, hogy . . . „legeltesd az én bárányaimat. . .“ légy 
papja, pásztora, szolgája, őrizője, gondozója annak, amit reád 
bízott az Úr!

Veled. Megbízást helyez rád. Igényt támaszt veled szemben. 
Nem keveset, „hogy szentek legyetek11 (I. Thess. 6, 3.). —  Köve
telést állít eléd: ...„h ogy  egyek legyetek11 (János 17, 11.). —  
Megbízást ad néked: . . .  „légy az élő Isten temploma11 (II. Kor. 
6, 16.). Az Anyaszentegyház épületének fala, téglája, boltíve, 
kötőgerendája. —  Mindegy, hogy e földön kinek neveznek té
ged. Mindegy, hogy mi az élethivatásod. Mindegy, hogy koldus
sorból való, vagy bőségben járó ember vagy-é. Mindegy, hogy 
fundamentumba temetett s elrejtett építőkő vagy-é, vagy bolt
íveknek záróköve. Egyszerű padozatkocka, vagy rajtad pihen 
az oltár keresztje. Te elhivattál, hogy tagja légy az Anyaszent- 
egyháznak. Nélküled nem teljes az. Te elvonhatatlanul beletarto
zol. Beletartozol a teremtés jogán: Mert mielőtt lettél volna, már 
voltak néki szentséges gondolatai tefelőled. Beletartozol a meg- 
váltás jogán: Mert mielőtt megszülettél volna, meghalt teéret
ted. Beletartozol a megszentelés jogán: Mert a kiválasztottak 
fehér ruháját csak Ö általa hordozhatod. —  Ne csodáld, ha a te 
százszor és ezerszer botladozó életedbe minduntalan belekiált 
s követeli, hogy hordozója s elvégzője légy az Ő gondolatainak.

Általad. A szereteted és szenvedésed által. —  Az Anyaszent- 
egyház a hívők, szentek közössége. Kollektivitás. Ebben senki 
sincs önmagáért. Csak mindnyájunkért. —  Itt a te szereteted 
a közösség védelmét, oltalmát, szolgálatát jelenti. Erre vagy 
kötelezve. Minél több bízatott rád, annál többet vár tőled az 
Anyaszentegyház Ura. Őriző vagy? A jó pásztor hűségével őrizz. 
Elöljáró vagy? Életpéldáddal járj elől. Szolgálatra hivattál? 
Gondold meg: nem minden szolgálatnak van jutalma.

Épít a szenvedésed által. A szentek közösségében ez termé
szetes. A közösség tagja már nem jár szabadon. Ő a Lélek által 
megkötözött ember. Neki nincs külön gondolata, terve, akarata. 
Csak egyet tud: boldogan engedelmeskedni a szenvedésben is. 
Vezetés alatt áll. Boldogan vállal keresztet. Mert a szentek
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közösségének egyik ismertetőjele a kereszt. Jaj neked s jaj az 
egyháznak, ha ezt elfelejti. Vállalod-é ezt a keresztet? Vagy ép 
a mai időkben kell ezt újra megtanulnod? (Sammetreuter.)

Hidd azt, hogy a húsvéti hallelujában kettős dicséret és 
öröm csendül fel. A szenvedés és halál felett aratott diadal 
öröme. A feltámadott, egyházát benned, veled, általad építő 
Krisztus dicsősége.

Délutánra. — Máté 25, 31—46.

II. Hitágazat h).

„ . . . eljövendő ítélni eleveneket és holtakat". Ezt az Űr 
mondotta. Ez kijelentés. El kell fogadnunk. —  Ne akard a logika 
és értelem okoskodásának boncasztalára helyezni. Ne hidd azt, 
hogy Isten mondanivalóját összevegyítheted saját erőd és okos
ságod mondanivalójával. És a kettőből egy elfogadhatóbb, új 
vegyület, képlet keletkezhet. — Ne feledd, ez Ige. . . .  eljövendő 
ítélni eleveneket és holtakat. Nem az a fontos, hogy mit hinnél 
te, hanem az, hogy mit mond itt Isten.

Ö itt az elválasztásról beszél.
1. Csak kétféle ember lesz. Akik jobboldalt állanak és akik 

baloldalt állanak. Az örökre megmentett és az örökre elveszett 
ember. Ez az elválasztás nem önkényes döntése annak, „aki el
jövendő ítélni .. .“ . Az Ö elválasztása deklaráció. Kegyelemből. 
Következményeket deklarál, melyeknek eredője a mi földi maga
tartásunk. Világosságra hozza annak az életegyenletnek ered
ményeit, melynek tagjait és ismeretlenjeit mi állítottuk fel. így 
elválasztásának eredménye még a te kezedben van. A ma a 
miénk. A mából ítél holnap. Milyen kegyelem az, hogy még 
lehetünk jobboldalon álló, örökre megmentett emberek.

2. Az elválasztás kritériuma a szolgálat. Nem felekezeti 
hovatartozás. Nem kultikus formák és nagy kijelentések. Szolgá
lat. Az a magatartás, mely az Ő dicsőségét szolgálja. Mert Belőle 
táplálkozik, Tőle nyer irányítást. Érette van. E szolgálat elvég
zője a szentek közösségének szükségképeni tagja. Tehát tagja 
annak a láthatatlan, szent testnek, melynek feje a Krisztus, aki 
„eljövendő ítélni eleveneket és holtakat".

3. Az elválasztás definitív. Megfellebbezhetetlen. Megváltoz
hatatlan. Itt felesleges minden tisztítótűz, vagy apokatastasis. — 
Ne kérdezd, hogy hogyan állanak és férnek el ezer és ezer mil
liók az Ő ítélőszéke előtt. Ne akard értelemmel megfejteni, fan
táziáddal kirajzolni azt, hogy milyen lesz a megváltottak bol
dogsága. Ez titok. Ez nem bizatott reánk. El sem tudnók hor
dozni. Reánk csak az bizatott, hogy higyjük, hogy ...„eljövendő 
ítélni eleveneket és holtakat". Eljövendő megítélni téged is. 
A ma még a miénk, a holnap egészen és kizárólagosan az övé. 
Siess megragadni a mát, elvégezni a szolgálatot, hogy tied le
gyen a holnap az Ő ítélete által, „örökkévaló igazságban, ártat
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lanságban és boldogságban, amint Ő feltámadott a halálból, él 
és uralkodik mindörökké. Ez bizonnyal igaz!“

Weiss Vilmos Frigyes
kőszegi lelkész.

Husvét utáni II. vasárnap.
(Sajtóvasérnap.)

Délelőttre. — János 14, 1—6.

Útjelző tábla.
A mai modern élet egyik pompás alkotása a nemzetközi 

betonút, amelyik egy csomó ország területén halad keresztül 
és ezért valami csodálatos biztonságot jelent az idegenben kül
földet járó ember számára. Mindenki tudja, hogy bármerre 
vezeti is az útja, amíg ezt az utat el nem hagyja és nem téveszti 
el szeme elől, addig mindig vissza fog találni. Mert ez az út 
biztosan áll, változatlanul várja őt és ha elindul rajta, halálos 
biztonsággal hazatalál, mert valahol ez a biztos út végigmegy 
a hazája földjén. Lehet, hogy nem könnyű ez az út, mert idegen 
országokon vezet keresztül, ahol más nyelvet beszélnek az embe
rek, lehet, hogy vihar jár majd fölötte, felhők árnyéka, sötét 
éjszaka, vagy cikkázó villámok vetődnek az útjára. Lehet, hogy 
halálos hosszúnak tetsző alagútba ér, de ő tudja, hogy van foly
tatás és van megérkezés az otthoni hajlék falai közé.

Földi életünk változó vidékein, egy számunkra idegen or
szágban, a kísértés szédítő szakadékai fölött, a bűn csábítóan 
mosolygó, de mérgezett virágai között, bánatfelhők alatt és a 
halál sötét alagútján át van egy biztos útunk. Az egyetlen út, 
amelyik igaz és az örök hajlékok felé életre vezet. Ez az út: 
a Jézus Krisztus, aki a búcsúzás pillanatában mondotta a nyug- 
talanszívű tanítványoknak: „Én vagyok az Üt, az igazság és az 
élet. Higyjetek énbennem!"

Az egyetlen Üt mentén, Hozzá közel és Tőle távol úgy áll 
az evangélikus sajtó, mint ezer és ezer útjelző tábla, mely egyik 
karjával az örök Ütra mutat és ezt mondja: erre visz az út Krisz
tus felé. Másik karjával az emberek felé mutat, távoli házak, 
otthonok és tanyák felé, és ezt mondja: erre visz az út a test
véred felé!

Minden leírott betűnek van valami különös hatalma, még 
pedig az, hogy útra kényszeríti az embert. Nagy ajándéka ez az 
Istennek, mert fehér betűk fasorában végtelen időket és távol
ságokat jár be a lelkünk. Így járunk a könyvek kockáin, mint 
egy világos szép fehér úton a múltba és ámuló gyermekszemmel 
csodáljuk a történelem fénye mellett rég letűnt világok szép
ségeit. Otthonunk egy-egy csendes óráján kinyitunk egy köny
vet és mintha virágos kapun lépnénk át, úgy megyünk varázsos 
utakon. A betűk adják ezt a szédítő lehetőséget, ezt a gyönyörű
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ütazást a rohanó mától vissza egész a teremtés hajnaláig. És a 
betűk azok a ragyogó aranyhidak, amelyek megszüntetik a 
távolságot, mert végtelen távlatok partjaira hajolnak és mi a 
világ másik pontjára úgy járhatunk át, a betűk hídján, mint a 
folyó egyik partjáról a másikra. Néhány könyv betűsorain át 
pár óra alatt végig lehet menni a földön Newyorktól Pekingig 
és az alaszkai hómezőktől a Hymalája csúcsáig. Sőt a való és 
teremtett világon túl a betűk aranyhídja ráhajlik — nem óriási 
isteni csoda! —  az örökkévalóság partjaira. Kinyitod a Szent
írást és imádkozó lelked egyszer csak ott találja magát örök 
hajlékoknál, az Isten küszöbén. Ezért van az, hogy minden hó
dító hatalom és minden új gondolat betűkkel árasztja el az 
emberek lelkét, hogy elindítsa a maga útjára. Próféták és tanít
ványok, tudósok és felfedezők, reformátorok és uralkodók mind 
a nyomtatott és leírott betűk hymnusát adták indulónak milliók 
ajkára.

De a sátán is tudta öröktől fogva a leírott betűnek időt és 
távolságot legyőző hatalmát. Tudta, hogy minden elolvasott betű 
lebírhatatlan fölénnyel kényszeríti útra az embert. Ezért történt, 
hogy fekete és mérgezett betűket kevert a tiszta és fehér betűk 
közé, hogy megtévessze vele az embert és olyan útra kénysze
rítse, amelyik a kárhozat lejtőjére, a pokol ingoványába és a 
züllés mocsarába vezet. Hiszen a Sátánnak mindig az volt a 
törekvése, hogy az egyetlen úttól, a Krisztustól elvezesse az 
embert a maga szörnyű zsáktucájába. Hány emberrel cseleke
dett már úgy, hogy amikor az evangélium Krisztusra mutató út
jelző táblája felé közeledett, akkor valami ördögien érdekes 
olvasmányt adott a kezébe, hogy azt olvasva elmenjen egy nyi
tott templom, vagy egy nyitott Szentírás mellett.

A betűk, könyvek és újságok ma is elöntik házainkat és 
sokszor úgy öntenek el, mint a kiöntött árvíz szennyes hullá
maival elöntötte az alföldi házak munkás lakóit és kimosta belő
lük az embereket a hajléktalanság magányos útjára. Jó lenne 
egyszer körülnézni abban a betűtengerben, amelyik elönti a 
házainkat és kedveseink lelkét. Jó lenne letenni és kivenni sze
retteink kezéből azokat az írásokat, amiket ördögi kezek írtak, 
hogy Istentől eltérítsenek.

Nos, ezért van szükség evangélikus sajtóra. A betűk ördögi 
árvizében ott áll az Istentől emelt örök útjelző tábla: a biblia. 
És ott vannak evangélikus újságaink, melyeknek minden betűje 
Krisztusra mutat és minden sora az egyetlen Útra vezető drága 
ösvény. Ezek is kényszerítenek, de egy olyan útra, amelyik az 
egyetlen út, amelyiken igazság és élet van. Ma sajtóvasárnap 
van és minden magyar evangélikus templomban erre az útjelző 
táblára vetődik az evangélium fénye. Te vájjon Testvérem, ho
gyan nézel reá? Olvasod-é?! És mit tettél azért, hogy ezeket 
a Krisztusra mutató drága útjelző táblákat össze ne törjék 
ördögi kezek?!

De ennek az útjelző táblának, az evangélikus sajtónak két
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karja van. Míg egyik karjával a Krisztusra mutat, a másikkal 
távoli evangélikusok felé mutat és ezt mondja: íme errefelé visz 
az út a te Testvéred felé! —  Mert nem elég az, hogy esetleg 
tg már megtaláltad az utat Krisztus felé. Az örök hajlékokba 
ha megérkezel, Isten megkérdi, hol van a te testvéred, akit reád 
bíztam? Vájjon akkor mit fogsz mondani? Hiszen tudod, hogy 
mennyien bolyonganak távol az egyetlen úttól. Hiszen tudod, 
hogy mindnyájan egy család vagyunk, egymással testvérek és 
Krisztus a mi Pásztorunk, aki keresni fogja a legkisebb és a 
leggyöngébb gyermek szemében is a hit fényét és az imádság 
hangjait. Ezért nem elég, hogy te megtaláltad az egyetlen utat, 
ezért nem elég a templom, amelyik a Krisztus útján épült, mert 
harangszava nem hat ki a pusztára és az evangélium szavát sok
szor még a templom tövében sem hallják meg az emberek. 
Ezért kell üzenni nékik az evangélikus sajtó betűborítékjaiban, 
mint egy drága levélben. Ezért kell hitünk felgyújtott fáklyáival 
feléjük járni, imádságos életünk példáját a betűk ösvényén el
vinni nékik. Ezért kell az evangélikus betűk légióit testvéri levél
ben odaállítani nekik védelmül és hivogatásul. Az evangélikus 
sajtó, amig egyik kezével Krisztus felé mutat, másik kezével 
drága betűkre bízza a szeretet hívogató harangszavát és üzene
teket küld messze szórványok népének, hogy figyelmeztesse 
őket a bűn mindent pusztító szennyes árvizére és rákényszerítse 
őket is a Krisztus útjára, ahol igazság van és élet és ahol az 
utolsó kanyarodó a halál alagútján át az örök élet hajlékába 
vezet.

Mit tennél, ha haza érkezve azt látnád, hogy kigyulladt a 
házad és odabenn szorultak a kedveseid, a hitvesed, vagy a gyer
meked. Ugye rohannál és kitépnéd utolsó erőddel is az ajtót, 
hogy utat nyiss nékik az élet felé? Nem látod, hogy ezer és ezer 
testvéredre rágyújtotta a bűn földi hajlékát! —  Minden áldozat 
és minden fillér, amit az evangélikus sajtóra adtál, ilyen ajtó
nyitás és útépítés az élet felé egy halálraszánt testvéred számára.

Ma ezt üzeni néked a Krisztus, hogy így értsed szavát és 
eszerint cselekedjél, hogy mindnyájan találkozzunk egyszer ab
ban, aki az Üt, az Igazság és az Élet!

Délutánra. — Zsolt. 51, 12— 14.

III. H ilágazal.

„A  Szentlélek hivott engem . .

Üttalan utakon bolyongó örök vándornak, a földi ember
nek Isten kegyelme utat mutatott, melyen igazságát és életét 
fellelheti. Ez az egyetlen út: a Krisztus! ,—  erről szólt ma dél
előtt az Isten beszéde.

Ez a mostani Ige még egy újabb fényt vet erre az útra, 
amikor azt mondja: erre az útra „A  Szentlélek hívott engem...
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1. Nem magam álltam meg a tévedések útján. — Nem úgy 
történt, hogy egyszerűen magamtól rájöttem, hogy idegenben 
járok, mert utam hitvány, lejtős és hozzám méltatlan út. Hiszen 
mindig arra vagyok büszke, hogy magam választom ki utaimat 
és meg vagyok győződve, hogy jó irányban járok. Nem is a 
véletlen műve az, hogy megálltam és gondolkodóba estem. 
Erre nem igen szoktam ráérni. Valósággal csoda, hogy meg
álltam. Nem is lehet máskép megérteni, csak úgy, hogy Valaki 
megszólított. Ellenállhatatlan erővel megállni kényszerített. „A  
Szentlélek hívott engem." Láthatatlan világból isteni erő utánam 
nyúlt és megragadott. Valaki fenszóval utánam kiáltott: rossz 
úton jársz, mi lesz veled ezen az úton?!

2. Nem magam láttam meg a bűneimet. —  Balgaság lenne 
azt állítani, hogy az ember önmagától rájön a bűnösségére. 
Hiszen mindenki jónak tartja magát. Ki vette magától észre, 
hogy szívét földi vágyak és gonosz indulatok húrjával hangolta 
fel egy sátáni kéz? Bűnös életünk hazug dallamába beleszólna 
a lélek, de azt olyan eltemetve hordjuk, mint hamu alatt a para
zsat. De ekkor valaki ránkvilágított, mint az orvos a röntgen
nel a betegre és mutatni kezdte sorba a foltokat. „A  Szentlélek 
hívott engem" a bűneimhez és sorra tapintani kezdte „fájós" 
pontjaim. Rámutatott és azt mondta: ezek a bűnök halálosak és 
kárhozatba visznek. így borultam rá a szívem összetört hang
szerére bűnbánóan és halálra váltan.

3. Nem magam láttam meg a Krisztust! —  Jaj lett volna 
nékem, ha összetörött, halott szívemmel és a bűneim irtózatos 
felfedezésével egyedül maradok. Önmagam erejéből egy lépést 
sem tudtam volna tenni, hiszen beteg voltam és fogoly, meg
kötözve és elítélve, mint a bélpoklos és a tékozló fiú. De „A 
Szentlélek hívott engem" és kezdett csodákat mívelni velem. 
Mintha kicserélte volna a szívemet, mintha egy régi parazsat 
felszított volna, mintha nagy sötétségemben lámpát gyújtott 
volna, élesztgette a hitemet. Ennél a fénynél láttam meg akkor, 
amikor az életem útvesztőbe és zsákutcába került, az egyetlen 
kivezető Utat, a Krisztust. Minden bűnösnek és halálraváltnak 
egyetlen reményét. De nem volt már erőm és ekkor a Szent
lélek hívott engem. Ügy vitt Krisztushoz, mint a beteget az 
orvoshoz viszik, vagy a síró gyermeket az utca porából az édes
anyja ölébe. Szava nemcsak hivogatás volt, hanem erős kéz
fogás, amelyik vezet és amelyiken keresztül a hitnek hihetetlen 
ereje szállta meg a lelkemet.

4. Nem a magam erejéből maradok meg az úton. — Minden 
emberben van valami az uralkodókból és a. diktátorokból. 
Szeretjük a magunk akaratát. Parancsolni szeretünk és nem 
engedelmeskedni. Ezért van annyi elbukásunk és eltévesztett 
utunk. De minden emberben van valami a tehetetlen gyermek
ből, akit egyetlen színes pillangó olyan messze vihet az atyai 
szó útjától és otthonától, hogy a mocsárból és sötét erdőből már 
nem látja többé a hazavezető utat, amit meggondolatlanul és
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könnyelműen elhagyott. Csak úgy lehet megmaradni a Krisztus 
útján, hogy „A Szentlélek hív engem . . az engedelmesség lei
kével szüntelenül a Krisztus után menni. Szüntelenül velem jár, 
segít és támogat, ha leesem felemel és ha le akarok térni az 
útról, a szeretet karjaival átölel.

íme így és ezért lesz állandó imádságommá ez az Ige: 
„Tiszta szívet teremts bennem, óh Isten, és az erős lelket újítsd 
meg bennem!11 Ámen.

Friedrich Lajos
kecskeméti vallástanító-lelkész.

Bölcsőtől a koporsóig.

Az egyházi esketés és esketési beszéd.
A házasság a teremtésben Istentől felállított isteni rend. Isten az 

embert férfiúvá és asszonnyá teremtette, hogy általuk fennmaradjon és 
szaporodjék az emberi nemzetség (I. Móz. 1, 27—28.) A házasság nemesítő 
hatását a férfi és nő számára egyformán áldásossá tette. Mert nem volt jó 
az embernek egyedül lenni, Isten teremtett neki megfelelő segítőtársat (I. 
Móz. 2, 18.). Lehetnek helyzetek, hogy Isten iránti kötelesség a házasélettől 
való tartózkodás (Mt. 19, 12; I. Kor. 77. 8, 26.), bár a házasság rajongó meg
tagadása az igaz hittől való elszakadás (I. Tini. 4, 3.) jele. Az egynejűség 
Isten teremtői rendje szerint való, Isten a házasságot egy férfiú és egy nő 
szövetségének gondolta el <1. Móz. 2, 18—24; Mt. 19, 5; I. Kor. 6, 16.) és min
den nép körében a férfiak és nők egyenlő arányszámát mind a mai napig 
megőrzi.

A házasság maradandó viszony (Mt. 19, 6.) épen azért nem szakítható 
meg semmiféle törvény által, csak a halál szünteti meg a házassági viszonyt 
(Róm. 7, 2—3.). A házasságtörés bűne az egyetlen bontó ok, amelynek 
fenforgása esetén Jézus is megengedi a válást (Mt. 19, 3—9.). A protestan
tizmus Pál apostol nyomán (I. Kor. 7, 15.) tanítja, hogy a hűtlen el
hagyás is válási ok, bár az apostol korában az ilyen hűtlen elhagyás 
házasságtöréssel egyenlőnek volt véve. Az alaptalanul (tehát házasságtörés 
okán kívül!) elváltak újraesketését a szentírás a leghatározottabban tiltja 
( Mt. 5, 32, 19, 9; I. Kor. 7, 10— 11.). Isten előtt semmiféle emberi ítélőszék 
nem teheti a megkötött házasságot érvénytelenné, legfeljebb megállapítja, 
hogy a házasfelek egyikének, vagy másikának bűne tette érvénytelenné 
a házassági szövetséget.

Az özönvíz előtt az egynejűség volt érvényben (Noé és fiai). Később 
a többnejűség is kezd elterjedni. Ábrahám hitetlenségében adja a fejét 
többnejű életre, mert segíteni akar Istennek ígéretének beteljesítésében 
(I. Móz. 16, 1—4). Izsák egy-, Jákob kétfeleséges férfiú volt. Mózes nem 
tiltja a többnejűséget, bár korlátozni szándékában volt és a házaséletet 
szigorú törvényekkel szabályozta (III. Móz. 18; 18,18; II. Móz. 22, 14;
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III. Móz. 22, 10. stb.). Bizonyos esetekben a válást is megtiltotta (V. Móz. 
22, 19, 29.), bár a hosszú pusztai vándorlás alatt megkeményedett szívű 
nép miatt a válást kisebb okok miatt is megengedte (Mt. 19, 8; V. Móz. 
24, 1—5.). A szentírás élénken ecseteli a többnejűséggel együttjáró irigy- 
kedést és veszekedést Ábrahám és Elkána eseteiben, viszont az egynejűség- 
gel együttjáró boldogságot is, szép képekkel írja le (Zsolt. 128, 3; Péld. 
5, 18; 31, 10—29; Préd. 9, 9.). Az idegen nemzetbeliekkel szigorúan tilos 
volt a házasságkötés kizárólag vallási, kultuszi alapon, nehogy a választott 
idegen istenek imádójává legyen (II. Móz. 34, 6; V. Móz. 23, 7.). A papok 
házasságkötéséről is szigorú törvények rendelkeznek (III. Móz. 21, 13; 21, 7.).

A házasság megkötése kizárólag családi ügy volt minden meghatá
rozott vallási szertartás nélkül, bár úgy látszik szokásban lehetett bizo
nyos eskü is (Mai. 2, 14; Ez. 16, 8.). A fogság utáni korban vált szokássá 
az írásba lefektetett és pecsétekkel megerősített házasságkötési okmány 
(Tób. 7, 15.).

Mindenesetre az ó- és újtestámentom egyformán az egynejűség állás
pontjára helyezkedik. Az újszövetség népe számára Jézus megerősítette 
a házassági rendet és az addiginál mélyebb értelmet adott neki (Mt. 19, 
4— 12; 5, 27.). Jézus első csodáját is lakodalomban vitte végbe (Ján. 2,1— 11.).

Istennek népéhez való lelki viszonyát a szentírás gyakran hasonlítja 
a házasság, vagy az eljegyzés viszonyához (És. 62, 4, 5; Hős. 2, 19.). Mikor 
a nép elhagyta a szövetséget és más isteneket szolgált, ezt a bűnét az írás 
az asszdny házasságtörési bűnéhez hasonlítja (És. 1, 21; Jer. 3, 1—20; Ez. 
16, 23; Hős. 2.), vagy pedig egyenesen házassági elváláshoz (Zsolt. 73, 27; 
Jer, 2, 20; Hós 4, 12.). A hasonlatot az Újszövetség továbbviszi: Jézus 
vőlegény (Mt. 9, 15; Ján. 3, 29.) és a gyülekezet az ő mennyasszonya (II. 
Kor. 11, 2; Jel. 19, 7; 21, 2; 22, 17.). Krisztus szeretete és a gyülekezetről 
való gondoskodása, mint a gyülekezet fejének a viszonya, a férj és feleség 
viszonyához van hasonlítva. (Ef. 5, 23—32.)

Néhány levélbeli íráshely bizonyítja, hogy a házasság kérdésével az 
őskeresztyén gyülekezetben is elég sok baj volt. A gyülekezetek vezetőinek 
és diakónusainak „egyfeleségű“ férfiaknak kellett lenniök (I. Tim. 3, 2; 
5, 9; Tit. 1, 6.), ami azt mutatja, hogy a keresztyénség a zsidóságot és 
pogányságot egyformán a többnejűség és könnyű elválásokkal teli álla
potban találta. Az új keresztyének között is sok volt olyan, aki régi éle
téből ilyen lelki teherrel jött át, de az apostoli kor keresztyénsége a bajo
kon nem törvényekkel, de lelki munkával és példaadással igyekezett 
javítani.

Az evangélikus tan a házasságról nem taníthat mást, mint, amit a 
szentírás nyújt. Az esketés pedig az evangélikus házasságtanításon kell, 
hogy felépüljön. Az evangélikus tanítás szerint a házasság Isten teremtési 
rendje, amelyen keresztül Isten az emberiséget a pusztulástól megőrzi és 
amelyben az embereket Krisztushoz vezeti.

A házasság tehát nem szentség, mert nem tartozik a megváltás rend
jébe, nem Krisztus alapítása, Krisztus már készen találta Istennek ezt a 
teremtési rendjét, de mint az emberi közösség, a család alapját evangéliu
mával megszentelte. Az őskeresztyénség tehát elfogadta a római jog sze
rint már kifejlődött házasság joggyakorlatot, bár hamarosan rájött, hogy 
ezzel a házasság még nem lett keresztyénné. Ezért igen hamar szokássá



vált a római jog szerint (tehát államilag) megkötött házasságot a gyüle
kezet színe előtt megkötni, amikor a püspök (pap) áldásával és gyűrű
váltással kötötték meg házasságukat leginkább otthon, vagy a templom 
előcsarnokában, míg utána a templomban a nászistentisztelet következett.

Luther is a házasságot Isten teremtési rendjéhez tartozó dolognak, 
tehát annak megkötését az állami hatóságokra tartozó dolognak (weltlich 
Gescheft) tartja. Az egyház feladata a jegyespár felett imádkozni, őket 
egymás hűségére bízni (trauen, Trauung!) és megáldani. Luther is a 
templomkapunál végezteti a házasságkötést, amely állt: kérdésekből, a 
gyűrű megáldása és a vőlegény részéről a menyasszony ujjára húzása, 
egybeadás — majd figyelmeztetések Isten igéjéből a házastársak számára 
és áldó imádság. Utána következett az esküvői istentisztelet, amelynek 
keretében az új pár és az egész násznép úrvacsorához járult.

A házasság Isten teremtési rendje ugyan, de keresztyénné a házas
ságot a gyülékezet előtt való megkötése teszi. Mit jelent ez? Istennek 
a teremtésben alkotott házassági rendje és a mostani konkrét házasságok 
közé állt a bűneset története. Ez azt jelenti, hogy az emberi élet minden 
viszonya Istenben és emberekben egyformán vétkessé lett. A teremtés rend
jében alkotott házasság a bűneset előtt még teljesen Isten gondolatait 
szolgálta, de a bűn ezt is megrontotta. A helyreállítást csak a megváltás 
cselekedheti meg, mint ahogyan minden megromlott emberi viszonyt az 
Istenhez való alapviszonyunk helyreállítása hozhat rendbe. Ezért a házas
ság csak a megváltásban szolgálhatja Isten gondolatait. Krisztus nem 
a házasságot váltotta meg és tette szentséggé, de a házasfeleket, a házas
felek bűneit s ezáltal szentelte meg a házaséletet. Isten teremtési rendje 
szerint való házasság tehát csak a keresztyén házasság lehet.

Ügy áll tehát a tétel igazsága, hogy mi elismerjük és tiszteletben 
tartjuk az államnak azt a jogát, hogy polgárainak házassági ügyeit ren
dezze, de viszont neki is kell ismernie azt, hogy kizárólag az egyház 
mondja meg: melyik házasságot tartja keresztyénnek.

Az egyházi esketés Istentől kapott jogát egyrészt Isten teremtési 
rendjében, másrészt pedig Krisztusnak minden emberi bűnös viszonyt meg
váltó kegyelmében bírja. Erre kell felépülnie az egész szertartásnak és; 
magának az esketési beszédnek is.

Az esketési szertartás a lehető legegyszerűbb kell, hogy legyen. 
Tekintettel arra, hogy a házasságot keresztyénné a keresztyén gyülekezet 
előtt megkötött volta teszi — kezdődjék gyülekezeti énekkel és fejeződ
jék is be énekkel. Mindenféle külső pompa és fény kerülendő, nemkülönben 
az I. és II. osztályú esketés. Az egységre való törekvés itt sem ártana, 
bár talán ez a szertartás egyházunkban a legegységesebb. Itt kell szólnunk 
arról is, hogy kerülnünk kell a böjti időben az esketést, különösen a külső  
zajjal együttjáró esketéseket. Népünket hozzá kell szoktatnunk ahhoz, 
hogy az esketés istentisztelet: a templomba tehát ne jöjjenek részegen, 
borosüvegeket ne rakjanak a templompadok alá, és az esketés végén 
ne a templom előtt húzza a cigány az első talp alá valót. A menyasszonyi 
koszorú kérdése sok lelkipásztori tapintatot, de szigorúságot is feltéte
lező kérdés.

A legsúlyosabb és feltétlenül revízióra szoruló kérdés az elváltak 
esketése. Itt egyházunk gyakorlata szembehelyezkedik a biblia tanításával,

2 5 1
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amely a házasságtörő, tehát a bűnös fél újraesketését szigorúan tiltja. 
£  tekintetben igen sürgősen kellene valamit cselekednünk, mert egyházunk 
bibliától kötött szelleme erősen szenved e megalkuvó gyakorlat miatt. 
Mert más a válás (I. Kor. 7, 15.) és más az újraesketés kérdése! (Mt. 5, 32; 
I. Kor. 7, 10— 11.)

A másvallásúak esketésénél (nem is szólva a zsidóval vegyes házas
ságról!) is revizora szorul egyházunk gyakorlata. A házasság teremtési 
rend ugyan, — de keresztyén házasságkötésben csak azok részesülhetnek, 
akik házasságkötésük előtt Krisztus megváltásában kellő pásztori gondo
zásban részesültek. A házasság nem a megváltás eszköze, de az egyháznak 
kötelessége a bűn és evangéliumnak egészen konkrét hirdetése.

A házasságkötés, az esketés istentisztelet. Ebből következik, hogy 
az esketési beszéd isten igazságainak hirdetése és nem a fiatalság, szere
lem, a liliomszépség dicsőítése és színes rajzgyüjtemény az emberi boldog
ságról! Az esketési beszéd tárgyát bőségesen megjelölik nem a szeretetről 
szóló igék, — de inkább a házasságról szólók, amelyekből nyilvánvaló, 
hogy a házasság Isten rendelése, szent és felbonthatatlan (erről szinte 
szólni is alig merünk!), egy férfi és egy nő benső életközössége (testi és 
lelki!). Ennek a közösségnek áldásai, de elkötelezései is vannak, leg- 
főképen Isten kötelező akarata, amelyben keresztet is ád az Isten. Kereszt 
nélküli házasság nincsen, de ezt Isten kezéből kell venni. A családi békes
ség és egyetértés egyetlen záloga az, hogy otthon Isten igéjével élnek. 
Ennek egyetlen esketési beszédből sem szabad hiányoznia. Az esketési 
beszéd az új keresztyén otthonépítés első alkalma!

Ha ezeket az alapvető kérdéseket nézzük — nem fogunk sok különb
séget látni fiatalok és öregek (özvegyek) esketése között és semmiképen 
sem fogjuk újraesketni az ezüst- vagy aranymenyegzősöket, hanem minden 
esetben Isten igéjét fogjuk hirdetni és Istennek a teremtés rendjében ala
pított és a megváltás megszentelt házaséletre is vonatkozó szent akaratát 
fogjuk hirdetni.

Az esketési beszéd nem homiletikai probléma, hanem dogmatikai. 
Tisztában kell lennünk a keresztyén házasság lényegével és mindazzal, 
hogy a házasságban mennyire állunk Isten törvénye alatt. Sohsem hiányoz- 
hatik belőle az ige kettős arca: a törvény és evangélium.

(Irodalom: Asmussen: Seelsorge; Saarisalo: Raamatun Sanakirje; Alt- 
haus: Theologie der Ordnungen; Schlipkőter: Der Kampf um die Ehe; 
Runestam: Aviolüton etiikka; A. Lehtonen: Kirkon pyhat trimitukses; 
Rietschel: Lehrbuch der Liturgik.)

Zászkaliczky Pál.
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Katedrán

A konfirm áció a keresztséghez, 
úrvacsorához és egyházhoz való viszonyban.

Folytatás.

Az a kérdés, hogy mi már most a konfirmációt illetőleg egyházunk 
feladata, tekintve, hogy a konfirmációval kapcsolatban különböző felfogá
sok törekszenek érvényesülésre és különböző követelések hangzanak el. 
Egyesek pietisztikus hatás alatt állva, az egyház szentségjellegének a meg
óvása érdekében követelnek a konfirmáció körül változtatásokat. Mások 
hajlanak affelé, hogy feladják a ma szokásos, szorosan megszabott kon
firmációi rendet vagy konfirmálkozási kényszert; hajlanak a szabadegyhá
zak felfogása felé, mely szerint csak azok konfirmáltassanak, akik önként 
jelentkeznek vallás- és fogadalomtételre.

Vannak, akiknek a konfirmációi fogadalomtétel okoz nehézséget, 
amelynek horderejével és jelentőségével 12 éves gyermekek nem lehetnek 
tisztában. Ezek vagy a konfirmációnak későbbi életkorra való áthelyezé
sét vagy a fogadalomtétel elhagyását követelik. Vannak, akik viszont 
a fogadalomtételre helyezik a fősúlyt s mellékesnek tartják a vizsgát. Ezek 
a vizsga elhagyását vagy legalább a tulajdonképpeni konfirmációi ünne
pélytől való különválasztását követelik.

Sok helyen megnyilvánul az a törekvés is, mely a konfirmációt akarja 
a felébredt keresztyének ismertetőjelévé tenni s a konfirmáció révén akarja 
az egyházat a csupa „ felébredt", „öntudatos keresztyének“ gyülekezetévé 
tenni. Ébredési momentum és cél kapcsolódik a konfirmációhoz.

Mindezekre való tekintettel egyházunk az előtt az elutasíthatatlan 
feladat előtt áll, hogy a keresztséghez, úrvacsorához és egyházhoz való 
viszonyban elvi alapon pontosan és egységesen állapítsa meg a konfirmáció 
helyes lényegmeghatározását, belső tartalmát, tananyagát, külső rendjét, 
valamint azt az életkort, amelyben az történjék.

Az első kérdés tehát az, hogy mi evangélikus egyházunk szellemének 
megfelelően a konfirmáció lényege és jelentősége? Megkísérlem feleletet 
adni erre a kérdésre.

A konfirmáció a gyermekkeresztség által támasztott követelmény. 
Nem olyan értelemben azonban, mintha az isteni kegyelem elnyerése 
szempontjából a konfirmáció a keresztség tartalmi kiegészítése volna. Ezt 
a gondolatot távol kell tartanunk a konfirmáció elvi lényegmeghatározá
sánál, ha nem akarjuk gyengíteni a keresztség objektív szentségerejét és 
jelentőségét. Konfirmáció és keresztség között csak logikai és nem tartalmi 
összefüggés statuálható. A gyermekkeresztség megköveteli, hogy a gyer
mek hitre való vezetése céljából kövesse azt a catechetikai oktatás. A ke
resztyén tanítás viszont feltételezi mint előzetes alapot a gyermekkereszt- 
séget. Ez azonban nem tartalmi, hanem csak logikai összefüggés.

A keresztség és konfirmáció tartalmilag egymástól való független
sége ellenére is a helyesen felfogott keresztségből kell mégis kiindulnunk, 
ha a konfirmáció helyes elvi lényegét akarjuk megállapítani. De teljesen
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távol kell tartanunk a keresztségtől a szövetségnek a képzetét, amint azt 
a Theol. Szaklap 1910. évfolyamában (4. szám) Prőhle professzor részle
tesen kifejti. Mert ha akár kétoldalú, akár az ember, akár az Isten részé
ről kötött egyoldalú szövetségnek tekintjük a gyermekkeresztséget, mind
két esetben a gyermek részéről megköveteli az öntudatot. Ez az a 
nehézség, amely személyes tapasztalatom szerint már sok egyszerű hívün
ket vitte rá arra, hogy nazarénus vagy baptista legyen s újra megkeresz- 
telkedjék. Ez a nehézség azzal sem eliminálható, hogy a gyermek és Isten 
közé, mint a gyermek helyettesét, közbeiktatom a keresztszülőket. Istenhez 
való személyes viszonyomban senki sem helyettesíthet, helyettem mint
egy váltót Istennek senki ember fia nem adhat. Ha tehát a keresztséget 
szövetségként fogjuk fel és nem tudjuk semmivel sem pótolni a csecsemő 
öntudatlanságát, akár igazat kell adnunk a gyermekkeresztséget elvető 
szektáknak s ha következetesek akarunk lenni, el kell vetnünk a gyermek
keresztséget vagy legalább is céltalan és értelmetlen visszaélésnek kell azt 
minősítenünk.

S ha a szövetségként felfogott keresztség alapján akarjuk meghatá
rozni a konfirmáció lényegét, nem kerülhetjük el azt, hogy ne tegyük vala
milyen formában a konfirmációt a keresztséget tartalmi tekintetben pótló, 
kiegészítő egyházi cselekvénnyé s ezáltal meg ne ingassuk és ne gyengít
sük az egyházi szentségi alapját.

A konfirmáció lényegének helyes, egyházunk és az evangélium szel
lemének is megfelelő meghatározására csak úgy fogunk eljutni, ha a 
gyermekkeresztséget a lutheri reformációi értelemben fogjuk fel. Eszerint 
a keresztségben, mint az Istennel és az egyházzal is alapvető módon közös
ségbe juttató szentség által a gyermek a krisztusi váltság minden áldá
sának, vagyis az üdvözítő isteni kegyelemnek objektív módon, minden 
szubjektív, saját érdeme és hozzájárulása nélkül teljesjogú örököse és 
birtokosa lett, mint ahogy az öntudatlan kiskorú gyermek minden szub
jektív érdeme és hozzájárulása nélkül apai végrendelkezés folytán édesatyja 
vagyonának teljesjogú és valóságos örökösévé, illetve tulajdonosává válik. 
S ebben áll a keresztségnek objektív, minden feltételtől független, egyes- 
egyedül az Isten kegyelmében és a Jézus Krisztus megváltói érdemében 
rejlő szentségereje és szentségjellege. S a keresztség szentségének ez a fel
fogása felel meg egyedül az egész evangéliumon aranyfonálként át
húzódó ama szellemnek, mely szerint az üdvösség megvalósulása szem
pontjából nem az bír elsőrendű fontossággal, amit az ember, hanem amit 
Isten tesz és ad s még az is, amit az ember tehet és tennie kell, a hit is, 
az isteni kegyelem ténye és ajándéka. S ez az evangélikus-lutheránus 
keresztyénségnek az a minden irányban alapvető, egészen sajátos, a keresz- 
tyénséget a zsidó és minden pogány vallástól megkülönböztető és újszerű 
lényegvonása, amely az ember üdvösségéért egyedül az Istennek és az ő  
megfeszített és feltámadott fiának, a Jézus Krisztusnak, ad meg minden 
dicsőséget, nem kisebbítve azt a legcsekélyebb szubjektív emberi érdem
mel vagy hozzájárulással sem. A keresztség ilyen felfogása felel meg egye
dül mindazoknak a bibliai megállapításoknak és tételeknek is, amelyek a 
keresztségre vonatkoznak, amelyek szerint mindaz, ami a keresztségben 
az emberrel történik, az Istennek és az Ö Szentleikének a műve.

De a vázolt értelemben felfogott keresztség, mint gyermekkeresztség,
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követelményként magában foglalja azt, hogy a megkeresztelt gyermekben 
az egyház a kegyelem elnyerésének és birtokának a tényét tudatossá tegye, 
hogy a gyermek a keresztségben birtokául juttatott kegyelmet tudatosan 
elfogadja és elsajátítsa. Ez pedig nem jelent mást, mint hogy a kereszt
ségben elnyert kegyelmet hitével megragadja, hitével az evangélium ke
gyelmi ígéreteire támaszkodva azokat magára is vonatkoztassa, arra ala
pítsa egész életét és üdvösségét s h á lá b ó l levonja az abból reá háramló 
kötelességeket.

Tehát, mikor az egyház a gyermeket megkereszteli s ezzel nemcsak 
az Istennel való közösségbe, hanem a saját közösségébe is felveszi, abban 
a pillanatban magára vállalja azt a feladatot, hogy a megkeresztelt gyer
meket el fogja v e z e tn i a hitre és a keresztségben elnyert kegyelmi örök
séggel való üdvösséges élnitudásra. S azért állnak a kereszteléskor a gyer
mek mellett az egyház képviseletében (s nem mint a gyermek helyettesei) 
a keresztszülők s fogadják, hogy szüleivel és az egyházzal együtt azon 
lesznek, hogy a gyermek a keresztségben elnyert kegyelemben a keresz
tyén tanítás és nevelés által megtartassák. Ebben áll a keresztszülői tiszt 
magasztosan szép és felelősségteljes, komoly feladata és jelentősége és 
nem a gyermek helyett az Istennel való szövetségkötésben.

A megkeresztelt gyermek hitrenevelése az evangélium igazságaival 
történik a keresztyén tanítás által, amely bizonyos életkorban megindulva 
egyszer relatív értelemben befejezéshez jut. Ez akkor következik be, ami
kor az egyház catechetikai feladatának oly mértékben tett eleget, hogy 
tanítási-nevelői tevékenységének az eredményét a chatechumenttöl számon
kéréssé annak abbeli készségével együtt, hogy azt, amit az evangéliumból 
megismert, hajlandó-e igazság gyanánt elfogadni, hajlandó-e a megismert 
igazság szerint élni és meghalni és a Krisztus egyházához való tartozásának 
a kötelességeit teljesíteni. Ez történik a konfirmációban a nyilvános vizsga, 
hitvallástétel és fogadalom révén. Erre az egyház megerősíti a konfirman
dust abban a kettős közösségben, amelynek a keresztség által tagjává lett, 
az Istennel és az egyházzal való iidvközösségben. Ehhez járul egész termé
szetes módon a konfirmáltért az áldás formájában való imádkozás és az 
úrvacsorának, mint az isteni kegyelmet és új élet erőit közlő szentségnek 
a vétele. Ennél a konfirmációnál az egyház konfirmál tehát és nem a kon
firmandus. De a catechumen igazi konfirmációját, a hitben és engedelmes
ségben való megerősítését, ne várja az egyház se a maga tevékenységétől, 
se a konfirmandus öntevékenységétől, hanem a gyermeknek nyújtott isteni 
Ige és úrvacsora révén a Szentlélektől. Az Isten Szentlelke, amely egyedül 
a hallható Ige és látható Ige — jelen viszonylatban az úrvacsora — által 
hat és működik, az igazi és tulajdonképpeni konfirmátor. Ennek szolgá
latában kell állnia mindennek, ami a konfirmációval kapcsolatosan történik.

E szerint a konfirmáció lényegéhez tartozik az egész megelőző ke
resztyén tanítástól külön nem választott, hanem azzal szervesen összefüggő, 
de elmélyített és összefoglaló katechetikai oktatás, meggyőződés ennek 
eredményéről a hármas vallástételben, amely áll vizsgából, hitvallásból és 
fogadalomból, az egyháznak a konfirmáltért való könyörgése áldás és 
kézrátevés formájában is, és az úrvacsora vétele.

A konfirmációnak ez a lényegmeghatározása kielégíti a pietizmus 
ama követelését is, amely a konfirmációtól öntudatosítást, ébresztést vár.
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De nem szakítja ki a konfirmációi oktatást az egész életre kiterjedő taní
tási-nevelői folyamatból, mint különálló tevékenységet, sem pedig magát 
a konfirmációi aktust nem emelik ki az egész életre kiterjedő keresztyén 
életfolyamatból s nem teszi a keresztyén új élet kezdő aktusává, hanem 
a keresztségben történt újjászületésre, mint az Isten által megvetett ke
gyelmi alapra s a konfirmációt megelőző egész tanításra és nevelésre 
támaszkodik. Lényegileg a konfirmáció nem lesz más, mint az isteni kegyel
met elsajátító — nem egy egyszeri időpontra korlátozott — hanem a 
lutheri értelemben az egész életre kiterjedő keresztyén élet- és fejlődés
folyamatnak egy relatíve magasabb pontja s nem a pietisztikus-methodis- 
tikus ébredés értelmében a keresztyén új életnek a kezdőpontja.

Az elmondottak alapján talán így volna megalkotható a konfirmáció 
fogalmi meghatározása: „A konfirmáció az a szent egyházi cselekvény, 
amelynek alkalmával fiatal evangélikus keresztyének először vallják nyil
vánosan és ünnepélyesen hitüket s kinyilvánítják abbeli készségüket, hogy 
e hitben akarnak élni és meghalni. E vallás- és fogadalomtétel után az egy
ház megerősíti őket az Istennel és az egyházzal való közösségükben s e 
közösségben való megerősítés céljából először nyújtja nekik az úri szent 
vacsorát.“  (L. „Halté, was du hast!“ )

A konfirmáció ilyen meghatározása által nem szenved rövidséget vagy 
csorbát a keresztség objektív szentségjellege s nem nyer a konfirmáció 
a keresztséget pótló és kiegészítő jelentőséget.

A konfirmáció jelentőségének ilyen a reformátori mértékre való 
redukálása mellett a konfirmációi hitvallás- és fogadalomtétel is egész 
logikus módon redukált jelentőséget nyer.

Ha pietisztikus értelemben a konfirmációt a keresztségben Istennel 
kötött szövetség megújításának és megerősítésének tekintjük, amely által 
lesz még csak teljes részesévé a gyermek az isteni kegyelemnek, akkor 
a vallás- és fogadalomtétel olyan egyedülálló és döntő jelentőséget nyer
nek, hogy azokat 12 éves gyermektől kivennünk lelkiismereti aggodalmak 
nélkül nem lehet, mert ezzel lehetetlenséget tételezünk fel és követelünk 
a 12 éves gyermektől.

Ha nem emeljük azonban ki a konfirmációt az egész keresztyén élet- 
folyamatból a pietisztikus értelemben, hanem benne hagyjuk azt a keresz
tyén élet- és fejlődésfolyamattal való szerves összefüggésben, akkor a 
vallástétel nem nyeri azt az egyedülálló jelentőséget, mintha ezáltal lépne 
még csak a gyermek az Istennel való teljes és végleges kegyelmi szövet
ségbe s valósulna még csak meg az Istennel való vallásos viszony teljes
sége, hanem akkor a gyermek konfirmációi vallástétele elvileg és tartal
milag nem fog különbözni ama vallástételtől, amelyben bármikor később 
vallja a gyülekezettel együtt a háromságos Istenben való hitét. Nem quali- 
tatív, hanem csupán quantitatív fokozati értelemben emelkedik ki a konfir
mandus vallástétele, amennyiben először teszi nyilván és ünnepélyesen. 
Ez a vallástétel nem érinti a keresztség szentségjellegét, míg a vallástétel 
jelentőségének pietisztikus, qualitatív tekintetben való felfokozása majdnem 
értelmetlenné teszi a keresztséget.

Ugyanez áll a konfirmációi fogadalomtételről is. Ha pietisztikus 
értelemben a konfirmáció a keresztségbeli szövetségnek a gyermek részé
ről való szubjektív kiegészítése, perfektuálása, akkor egyik-másik foga
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dalom mai tartalma mellett oly döntő, egyedülálló jelentőségű, hogy a 12 
éves gyermek annak sem horderejét áttekinteni, sem megtartani azt nem 
képes. Ilyen fogadalomnak a gyermektől való kivétele az egyház által 
etikailag is kifogás alá esnék.

A keresztség helyes értékelése nem engedi meg a konfirmációi foga
dalomnak pietisztikus értelemben való olyan tartalmi felfokozását és a 
keresztyén életfolyamatból való olyan módon való kiemelését sem, mintha 
még csak a konfirmációi fogadalom kötelezné el a keresztyént egy egész 
életre az Istennel és az egyházzal szemben. Kötelezi már a keresztség és 
az abban elnyert isteni kegyelem. Azért az erre való hathatós emlékeztetés 
mellett a konfirmandus nyilvánítsa ki abbeli készségét, hogy az egyháznak 
az evangélium által megismertetett útmutatásához fogja magát tartani s 
hogy az egyházban és egyház által engedi magát a kegyelem eszközeivel 
tökéletességre nevelni. Tegye ezt a fogadalmat abban a reményben, hogy 
a megváltó Jézus Krisztus erőt fog neki adni ennek a fogadalomnak a 
megtartására, ha az őszinte és komoly.

A konfirmációi fogadalom ilyen tartalmi redukálása mellett másrészt 
tartalmilag ki volna egészítendő. Nyilvánítsa ki a gyermek abbeii készsé
gét is, hogy bűnbánattal az imádságban naponként fog menedéket keresni, 
a keresztségben számára biztosított kegyelemben s hogy élni fog a gyüle
kezettel együtt az Ür Jézus szent vacsorájával, mint a kegyelmet újra meg 
újra közlő és az új élet erőit nyújtó szentséggel. így nemcsak a káté első 
főrésze, a 10 parancsolat, hanem az egész káté érvényesülne a konfirman
dus hitvallás- és fogadalomtételében.

Így a konfirmációi fogadalomtétel is csak quantitative különböznék 
a konfirmandus által későbbi időben bármely gyónás alkalmával teendő 
fogadalmától s nem emelkednék ki egyedülálló, döntő módon az egész 
keresztyén életfolyamatból.

Általános követelményként azt állítanám fel a mai konfirmációi foga
dalmakkal szemben, hogy úgy tartalmi, mint nyelvi tekintetben hagyassák 
ki abból mindaz, ami a konfirmálandó értelmi fejlettségét és erkölcsi 
érettségét meghaladja. Ezt követeli az egyháztól úgy a gyakorlati, mint 
az ethikai szempont. S ennek a konfirmáció jelentőségének a reformátori 
mértékre való visszavetése mellett nem is áll útjában semmi sem.

A konfirmációi áldás és kézrátevés természetesen nem vehető szakra- 
mentális értelemben, hanem tisztán mint az egyháznak a megkonfirmáltért 
való könyörgése, mely egyenesen és egész személyesen ö érte történik 
és neki szól.

A konfirmációi hitvallás- és fogadalomtétel önkéntessé tételét pedig 
kerüljük, mert ezzel egyházunk a szabad egyházak vágányára váltana át 
s a szeparatizmus és szektizmus számára nyitná meg az ajtót egyházunkba.

Az egész konfirmáció végcélja legyen aztán ugyancsak reformátori 
értelemben a megkonfirmáltnak a gyülekezettel együtt az úrvacsorához 
való bocsátása s ezzel nem az egyházba, hanem az egyház teljesjogú tagjai 
sorába való felvétele. Az egyházba való felvétel már a keresztségben tör
tént meg.

Az úrvacsorában az egyház a gyermeket visszavezeti a keresztségben 
elnyert isteni kegyelemhez s nyújtja neki az érte is meghalt és feltámadott 
Jézus Krisztus testét és vérét s ezzel a krisztusi váltság áldásának egész
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teljességét, hogy a konfirmációoktatásban nyújtott isteni Ige és úrvacsora 
szentsége által a tulajdonképpeni és igazi konfirmátor, az isteni Szentlélek 
erősíthesse meg a konfirmáltakat a hitben, hűségben és engedelmességben 
s tarthassa meg őket az Istennel és az egyházzal való kegyelmi közösségben.

Ezzel a konfirmáció befejeződött, véget ért az egyházba való bele
nevelés, melyet természetesen követnie kell az egyházban való tovább
nevelésnek a kegyelem eszközeivel az életnek a végéig.

A konfirmációnak ilyen értelemben való felfogása és kialakítása mel
lett sértetlen épségben megmarad a keresztségnek, mint az Isten és az egy
ház közösségébe alapvető módon való felvétel szentségének a szentség
jellege és értéke. Abba a kálvini és pietisztikus oldalról íenyegető veszede
lembe sem esünk bele, hogy a konfirmáció révén akarjuk megalakítani az 
igazi, tiszta egyházat, a „felébredtek" és „öntudatos" keresztyének „tiszta 
közösségét". Nem esünk a szeparatizmus veszedelmébe. Nem fogjuk íeladni 
az egyház evangéliumszerű, lutheri 1elfogását, mely szerint abban jók és 
gonoszak együtt maradnak a világnak végezetéig.

A konfirmáció vázolt felfogása mellett idejéül megtartható a 12— 14-ig 
terjedő életkor, ami mellett lélektani momentumok is szólnak.

A konfirmációoktatás anyaga legyen a teljes káté, esetleg egyes fő
részekre redukált, de jól elmélyített és bibliailag jól megalapozott anyaga.

Az egyház feladata a konfirmáció tekintetében tehát az volna, hogy 
egyrészt lejebb, másrészt feljebb értékelje azt mai értékénél és jelentősé
génél. Lejebb kell értékelnünk, mint ahogy a pietizmus hatása alatt mai 
konfirmációi kátéink és agendáink teszik, mikor a keresztség szövetségé
nek a megújításaként fogják fel. Vissza kell vezetnünk a konfirmáció jelen
tőségét reformátori mértékére s ennek megfelelő tartalommal kell meg
töltenünk az azzal kapcsolatos vallás- és fogadalomtételt. Csak így tudjuk 
megszabadítani a konfirmációt azoktól a nehézségektől, amelyekkel az ma 
összefügg. Másrészt feljebb kell a konfirmációt értékelnünk, mintahogy azt 
különösen egyszerűbb falusi híveink értékelik s meg kell tisztítanunk min
den hozzátapadó racionalisztikus csökevénytől. Kiindulva a keresztség 
evangéliumszerű lutheri felfogásából, szem előtt tartva az egyház evangé
liumszerű lutheri fogalmát s szerves összefüggésben az egész életre kiter
jedő keresztyén életfolyamattal, állapítsa meg egyházunk egységesen a 
konfirmáció lényegét s szabályozza agendarisan annak tartalmát és le- 
folytását. Akkor fog abból igazi áldás fakadni úgy egyházunkra, mint a 
konfirmandusokra egyaránt.

Schmidt János
györkönyi lelkész.
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Magunk között .

A szociális kérdés egyházunkban.
Korunk uralkodó vonása a szociális beállítottság. Azok az állami és 

társadalmi rendszerek is, amelyek nem viselik valamilyen formában ön
megnevezésükben ezt a szót, természetesnek tartják a szociális kérdés leg
kedvezőbb megoldására való törekvést. Az anyagi javak igazságos elosztá
sának kérdése kivétel nélkül foglalkoztatja a világ népeit, és bármelyik fél 
kerüljön is ki győztesen a most folyó világküzdelemből, az új alapokon 
felépítendő új világrend egyik alapjellemvonása a szociális jelleg lesz.

Krisztus egyházának nincs szüksége arra, hogy bármiféle világi fórum 
is figyelmeztesse a szociális kérdés fontosságára. A szociális kérdés meg
oldása adva van a Krisztusban megújult új ember új életében olyan gyö
keres formában, amilyenről e világ szociálreformerei álmodni sem mernek. 
(Mt. 25:35 kk.; Luk. 3:11; Jak. 2:15— 16 stb.)

Úgy látszik azonban, hogy Krisztus egyháza szolgáinak annál inkább 
szükségük van erre. Mert amíg egyfelől azt látjuk, hogy a világi közü- 
letek, élükön az állammal, nálunk is igyekeznek legalább a legkiáltóbb 
szociális igazságtalanságok: a munkanélküliség, a szellemi proletariátus, 
az álláshalmozások, a törpe és mammutfizetések eltüntetésére, egyházi 
viszonylatban megdöbbenve kell tapasztalnunk ezzel szinte teljesen ellen
tétes tendenciákat. Konkrét esetek kapcsán, de elvi alapon kívánok ide- 
vonatkozólag — magunk között — néhány dolgot szóvá tenni.

Egyházunkban a szociális kérdés magátólértődő alapelvének kellene 
lennie a „méltó a munkás a maga jutalmára11 elvének. (1. Tim. 5 : 18; Mt. 
10 : 10 stb.) Ez magyarán azt jelenti, hogy aki dolgozik, az méltó, tisztes
séges fizetésben kell, hogy részesüljön s másfelől, hogy csak az kaphassa, 
aki érte megdolgozott, s hogy végül csak az kaphasson fizetést, aki dolgo
zott. Ezzel szemben úgylátszik nem egészen vitán felül álló az a — látszó
lag igen világos — tény, hogy az egyházi szolgálat is munka, mégpedig 
igen sokszor igen kemény munka. Különben hogyan volna lehetséges az, 
hogy sokszor egészen természetesnek veszik azt, hogy egyházi szolgálatért 
fizetség nem jár. Gondolunk itt arra a rengeteg, nem közvetlenül az illető 
munkaköréhez tartozó, de nem kevésbbé fontos többletmunkára, amit igen 
sok önzetlen egyházi munkás hosszú évek során át végez —- teljesen ellen
szolgáltatás nélkül. Hogy ők ezt szívesen teszik, az egészen más lapra 
tartozik. Itt elvekről van szó. Idetartozik az is, hogy immorális dolog az, 
hogy akik egyházunk életében komoly értéket jelentő könyvek megírására 
és kiadására vállalkoznak, azok arra szinte kivétel nélkül ráfizetnek.

' De ezek az enyhébb dolgok. Egyike a legsúlyosabbaknak a segéd
lelkészek fizetésének kérdése. A lelkészi oklevélnek szégyenletes leértéke
lése az az éhbér, amelyért legtöbb segédlelkész — néhány nagyvárosi ki
vételtől eltekintve — dolgozik. Ezelőtt néhány évvel még lehetett „túl- 
termelésre“ hivatkozni s arra, hogy ez más pályán sincs különben. Ma a 
helyzet megváltozott; segédlelkész-hiány van — az előrelátóbbak, köztük 
szerénymagam is, már évekkel ezelőtt megmondták, hogy nem kell a túl-
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termeléstől félni, a fordított folyamat, főként külföldi eszmeáramlatok 
hatására, gyorsan be fog következni — s az állam minden más pályán 
szabályozza a minimális kezdőfizetéseket.*) A segédlelkészek szociális 
helyzetével kapcsolatban csak egy legújabbkeletű visszásságra szeretnék 
még rámutatni: az anyakönyvi kivonatok 'kiállítási díjának ügyére. Min
denki tudja, hogy mire gondolok. Képtelenség az, hogy ne az kapja a 
díjat, aki megdolgozott érte.

Bármiféle fizetéses állás betöltéséről legyen is szó egyházunkban 
•— akár a legkisebb gépírónői, vagy irodai állásról — a szociális szem
pontnak feltétlenül érvényesülnie kellene úgy, hogy egyenlő képesség ese
tén feltétlenül az arra inkább rászoruló kapja a kenyeret jelentő munkát. 
Ezzel szemben igen sokszor egészen más szempontok alapján döntenek. 
Ha valahol, úgy az evangélikus egyházban nincs helye a protekciónak,, 
különösen akkor, mikor annak kiirtása már a világi életben is folyamat
ban van!

Egyházunk igehirdetése a szociális kérdéssel kapcsolatban mindaddig 
erőtelen marad, amíg ezt a kérdést az ige szellemében saját kebelében is 
előbb meg nem oldja. Ne gondoljuk, hogy amikor a világ részéről — igen 
sokszor, de nem mindig, rosszindulatú és alaptalan — vádakat hangoztat
nak a „papok anyagiasságáról", akkor talán a jól megérdemelt és tisztes
séges lelkészi fizetéseket kifogásolják. Szó sincs róla. Az: „egyházi szol
gálat ingyenes" rajongó felfogása sohasem józan világi koponyákban szü
letett meg. Ellenben igenis az egyház szociális visszásságait kifogásolják 
és használják ki támadási felületül e világ élesszemű fiai. Kritikájukban 
sokszor Isten ítélete csattan el felettünk.

Végül csak annyit: senki ne gondolja, hogy e sorok írója valami
képpen érdekelt. Fizetését kizárólag az államtól húzza — bár nem az állam
nak, hanem az egyháznak dolgozik. Ez is elég visszás helyzet. Erről talán 
egyszer egy egészen külön dalt kellene írni. Csak lelkiismeretem készteté
sére írtam meg ezeket a sorokat, sok konkrét, szomorú tapasztalat után.

Groó Gyula
győri vallástanító lelkész.

Mit tartalm azzon az Egyetemes Agenda ?
Már a kérdésben benne van, hogy mi lelkészek várjuk ezt az agen- 

dát. Évek óta szó van róla, de csak szó van róla.
„Agenda" jelentése magyarul: „teendő", „amit tenni kell". (Nem is 

tudom, miért ragaszkodunk mindenáron a latin Agenda szóhoz, mikor 
„Lelkészi teendők", vagy méginkább „Szertartáskönyv evangélikus lel
készek számára" igen jó és találó elnevezés lenne.)

Ha az „Agendá“ -nalk, a szó értelme szerint azt kell tartalmaznia, amit 
a lelkésznek „tenni kell", akkor, bár minden kegyeletem és tiszteletem 
azoké a megboldogult szerzőké, akiknek Agendáit a legtöbb helyen hasz
nálják, mégis ezeket az Agendákat figyelmen kívül kell hagynom, mert

*) A cikk megírása óta az állam felemelte a segédlelkészi állam
segélyt. 
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•azokban bizony sok minden nincs benne, amit a lelkésznek „tenni kell1. 
Nem egyebek ezek, mint imádsággyüjtemények, kiegészítve a szentségek 
kiszolgáltatási módjával, szertartási beszédekkel, a perikoparendszerrel és 
fontosabb alkalmakra alapigék gyűjteményével.

Pedig ezeken kívül mennyi minden van még, amit „tenni kell"! Ezt 
a sok mindent ezek az Agendák rábízzák a lelkészek tetszésére, esetleg 
a teológián kapott és még el nem felejtett utasításokra. És hogy Dunán
túl, de talán az egész magyar evangélikus egyetemes egyházban ahány 
templom, illetve ahány lelkész, szinte annyi szokás és dogmatikailag, litur- 
gikailag nem mindig helytálló szertartási mód keletkezett (bár azóta az 
egységes liturgiái rend hozott bizonyos egyöntetűséget): annak jórészt 
ezek a hiányosan megszerkesztett Agendák az okai.

Szerintem a jól megszerkesztett Agendánák, Szertartáskönyvnek a 
legaprólékosabb szertartási cselekményekre is utasítást kell adnia, még 
pedig azért, hogy egyházunk bármelyik templomába menjek is be, minde
nütt ugyanazt a szertartást és lelkészi cselekményt lássam és hogy ne 
zavarjon meg az, hogy ezt és ezt a mi papunk otthon máskép szokta 
csinálni. Azért is ki kell terjeszkednie a Szertartáskönyvnek minden apró
lékos mozzanatra, hogy semmiféle okból el ne lehessen térni az okvet
lenül szem előtt tartandó dogmatikai és liturgikai követelményektől.

Azt gondolom, hogy az új egyetemes Szertartáskönyv alapjául meg
maradhatna a Raffay-féle Agenda, annak beosztása mellett, kiegészítve 
a több szem többet lát elve alapján megállapítandó alkatrészekkel, de el
hagyva belőle az ünnepélyeskedő szóvirágokat és kenetes szólamokat. 
(Például mindjárt az elején, a 8-ik oldalon, Raffay szerint így kell a gyüle
kezetei imádkozásra felhívni: „Jertek, kedves testvéreim, az Isten Igéje 
meghallgatása után emeljük fel szívünket a mindenható Isten kegyes színe 
elé és imádkozzunk hozzá következőképen. . . “ Ez érzésem szerint kene- 
teskedő, felesleges hosszadalmasság, mely a szerző egyéniségéhez szabott 
és neki talán „jól áll“, de bárki másnak ajakán majdnem bizonyosan ál- 
páthosz lesz belőle. Helyette egyszerűen csak azt kell mondani, hogy 
.„Imádkozzunk!1'. Ez után a rövid és tisztán csak a lényeget illető fel
hívás után a lelkész beleviheti érzéseit az imába és ha akarja és tudja, 
azoknak megfelelő hanglejtéssel is kifejezést adhat. Vagy ott van az Adv. 
első vasárnapi oltári ima első mondata: „Mélységes megilletődéssel és 
alázatos gyermeki hálával borulunk le szent színed előtt, mennyei 
Atyánk. . . “ Én ebből kihagynám a „mélységes", „alázatos" és „szent" 
szavakat, mint feleslegeseket, édeskéseket és így mondanám: „Megillető
déssel és gyermeki hálával borulunk le Színed előtt, mennyei Atyánk. . . "  
Minek cifrázni az ilyet? Az ilyen ünnepélyeskedő jelzőkkel nem tesszük 
az imát tartalmasabbá, vagy belsőségesebbé, csak a stílust tesszük erőt
lenné és szétfolyóvá. Ezekkel szemben milyen egyszerűek, világosak és 
mégis erőteljesek és a szükséges mondanivalót pontosan kifejezők azok 
az evangéliumi kollekták, melyeket mostanában a „Lelkipásztor" közöl. 
Ezekből kellene válogatni a készítendő Szertartáskönyv számára is! Vagy 
ott van az Adv. 3-ik vasárnapi oltári ima kezdő mondata: „Diadalmas 
örömmel és alázatos magunkbaszállással jelentünk meg szent színed 
előtt... "  A „diadalmas" és az „alázatos" szavak itt is feleslegesek, elég 
lenne az „öröm" és a „magunkbaszállás" is.) Egyébként — nem mintha
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Raffay püspök úr rá volna szorulva az én dicséretemre — ez az Agenda 
igazán nagy gyakorlati érzékkel készült. Még az olyan aprólékos és még 
sem felesleges, sőt nagyon is fontos utasítás is benne van, hogy a lelkész
nek, aki szinte rendezi az istentiszteletet és azt vezeti, az istentisztelet 
elejétől kezdve végig, állandóan bent kell tartózkodnia a templomban a 
gyülekezettel együtt, mindaddig, míg a gyülekezet el nem távozik, ennél
fogva tehát a sekrestye nem arra való, hogy a lelkész az istentisztelet 
alatt ott tartózkodjék és csak az oltár elé és a szószékre jöjjön elő, ha
nem csak arra, hogy szent szolgálata előtt és után ott tehesse meg elő
készületeit és rendelkezéseit.

Az is benne van ebben az Agendában, hogy a lelkész az istentiszte
letet percnyi pontossággal kezdesse; vagy hogy a lelkész az oltárnál min
dig jobb felé fordul be és ki; vagy hogy a két szentség szereztetési igéi
nek elmondásakor, vagy más alkalmakkor mikor és hogyan adja a kereszt 
jelét.

Hogy mennyire nem fölöslegesek ezek az aprólékoskodó utasítások, 
arra nézve nemcsak a kezdő, de a hosszabb idő óta működő lelkészek 
gyakorlatából is sok helytelen példát lehetne felhozni. Az új Szertartás
könyvben is benne kell lennie ezeknek és még sok más utasításnak is 
a templomba való bemeneteltől kezdve végig, még annak is, hogy nem 
lehet az, hogy a lelkész tetszésétől függjön a beharangozás ideje. Még az is 
benne legyen, hogy hogyan fogadja a gyülekezet a templombe belépő lel
készt (felálljanak-e a hívek, stb.), hogy a lelkész hogyan foglalja el a 
helyét (mert láttam már, hogy a lelkész templomi helyére mentében udva- 
riaskodó mosolygásokat és hajlongó üdvözléseket váltott előkelőbb hívei
vel, ahelyett, hogy komolyan helyére menve, Istenhez fohászkodott volna); 
aztán, hogy az orgona rögtön megszólaljon a lelkész beléptekor; sőt az 
a figyelmeztetés se lenne fölösleges, hogy vigyázzon a lelkész az oltár 
előtti forduláskor, mert mosolyt keltő, mikor a heves fordulat folytán 
a Luther-köntös akkorát lendül, mint egy bokorugró szoknya; vagy az, 
hogy a lelkész a gyülekezet megáldásakor hogyan adja a kereszt jelét, 
mert bizony némelyik lelkésznél a keresztvetés két könnyed kézlegyin
téssé közvetlenedik. Arra is szükséges figyelmeztetni bennünket, hogy szó
széki imádságainkban ne szónokoljunk és ne mondjunk olyan látszólag 
Istenhez címzett, de valójában a jelenlévő más felekezetűeknek szóló bóko
kat, hogy áldj meg Isten bennünket „felekezeti különbség nélkül", mintha 
a jó Isten a mi figyelmeztetésünk híján „felekezeti különbség“ -gel találná 
áldásait kiosztani. Hanem imáink legyenek rövidek és igeszerűek, ami azon
ban csak úgy lehetséges, ha az imára épen úgy készülünk, mint az ige
hirdetésre, mert hiszen a szószéki ima is, valójában része az igehirdetés
nek. Hosszú se legyen a szószéki ima, mert a hosszú imával leronthatjuk 
igehirdetésünk eredményét, a hallgatókat is kifárasztjuk, tehát nem hasznos 
munkát végzünk és csak az időt fecséreljük.

Ezek az általánosságban említett és még egyéb aprólékos utasítások 
lehetnének a készítendő Szertartáskönyv bevezető részében. Esetleg lehetne 
a Szertartáskönyvnek egy elméleti és egy gyakorlati része.

Az elméleti részben legyen benne, hogy templomaink milyen irány
elvek szem előtt tartásával építendők és rendezendők be. Pl. van egy 
ú. n. „eisenachi templomépítési elv", ugyan hányán ismerik ezt közülünk?



263

Pedig milyen fontos volna a templomépítésre vonatkozó rövid és tömör 
elvi utasítás! Hiszen templomaink közül, különösen a régebbiek sokszor 
a legelemibb idevonatkozó követelmények ismerete nélkül, vagy figyelmen 
kívül hagyásával vannak felépítve és berendezve. Milyen fontos például az, 
hogy hová kerüljön a torony, lehet-e annak felirata és micsoda? Milyen 
szempontok szerint készüljenek a harangok és mi lehet rajtuk a felirat? 
Bent pedig, hogy hová kerüljön a szószék: az oltár melyik oldalára és 
semmi esetre se föléje. Hogy a szószék lehetőleg alacsonyan legyen el
helyezve, hová kerüljön a keresztelőkút és miféle ízléstelen díszek és jelek 
ne legyenek rajta, viszont milyen jelvények és szimbólumok valók rá. 
Hogyan legyen elhelyezve az oltár (szükséges-e, hogy körül lehessen járni; 
az oltárra úrvacsoraosztáskor nem való pénzt tenni) és mit kell és mit 
nem szabad rátenni, művirág ne 'legyen rajta, gyertya és hány darab legyen 
rajta és hogy a villanygyertya nem liturgikus jelvény, az oltáron ízléstelen; 
a villany arra való, hogy ha sötét van, látni lehessen a templomban, míg 
a viaszgyertya, mint ős egyházi oltárkellék, a Világ Világosságát jelenti, 
aki értünk és nekünk hozta a mennyei világosságot, a Szentige fényét és 
aki értünk itt a földön elfogyott és elégett. Azután, hogy melyik ünnepen 
milyen színű oltárterítőt használjunk, milyen szabásút, leérjen-e földig, 
stb. és ha hímzéseket és jeleket alkalmazunk rá, azok mit ábrázoljanak. 
Istentisztelet alatt égjenek az oltári gyertyák.

A templomépítés és berendezés szabályait szakemberrel kell megiratni.
Aztán legyen benne a Szertartáskönyvben az egyes ünnepek, ünnep

körök, vasárnapok jelentőségének méltatása, rövid ismertetése. Már ez az 
ismertetés és méltatás is sokszor jó kiinduló pont az aznapi igehirdetés 
számára. Legyen benne a rendes perikopa-rendszer, esetleg több perikopa- 
rendszer is. Legyen benne, mint a Raffay-Agendában, textusgyüjtemény 
a kimagasló ünnepek és alkalmak számára. Azután lehetnek minták a 
különleges lelkészi szolgálatok (különféle avatások, ház-temető-iskola- 
zászló-hősiemlék- stb. avatása) számára. Legyenek benne úgy, mint a 
Raffay-Agendában, az ünnephez, vagy az aznapi perikopához alkalmazott 
oltári imák. Azt azonban nem tartanám szükségesnek, hogy a vasárnapi 
és ünnepi egyházi beszédek után mondandó imák teljesen ki legyenek 
dolgozva, legfeljebb azoknak a váza lenne közölve, hogy a lelkészeknek 
az igehirdetéshez simuló kiegészítései beleszőhetők legyenek.

Azt is meg lehet magyarázni a Szertartáskönyvben, hogy miért és 
hogyan nevezik el az egyes vasárnapokat (Quasimodo geniti, Misericordia 
Domini, stb.).

Még azok a törvények és törvényszerű eljárási módok is benne lehet
nek, akár csak utalásképen, melyek a lelkészi munkakörrel összefüggésben 
vannak.

Legyen a Szertartáskönyvben kántori és zenei utasítás is: milyen elő- 
és közjátékokat játsszon a kántor és milyet ne. (Kántori szabadosságok, 
rögtönzések borzalmai. Lehet-e és ízléses-e keresztyén templomban Lohen- 
grin-indulókat játszani, amikor rendelkezésünkre állanak a liturgiai szabá
lyokkal nem ellenkező és a szertartáshoz hozzásimuló egyházi zeneművek; 
szabad-e, mint néha az ember elszörnyedve hallja, magyar népdalok kon- 
tárkodó, de akár művészi változataival is „elbűvölni" a gyülekezetei prae- 
ludium címén?).
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Arra is utasítást kell a Szertartáskönyvben adni, hogy az új isten- 
tiszteleti rendben az egyes énekversek közé nem kell se köz-, se utójáték, 
mert ez megszakítja az istentisztelet menetének folytonosságát és felesle
gesen várakoztatja az énekelni akaró híveket. Utójáték csak az Ap. Hitv. 
felolvasása, illetve közös elmondása után következő ének után kell, mert 
míg ezt mondják, illetve az énekverset éneklik, a hívek állanak és azért 
szükséges itt az utójáték, hogy alatta mindenki leülhessen, elhelyezked
hessen, hogy az istentiszteleti rend következő eleme idejére már csend 
és rend legyen a templomban.

Ezt a részt is szakemberrel kell megiratni, az orgonára vonatkozó 
legszükségesebb tudnivalókkal (két játékasztal, stb.).

A Szertartáskönyv gyakorlati részére nézve a következő megjegyzé
seim vannak:

Kezdődjék ez a rész az új istentiszteleti renddel, hogy ne kelljen azt 
a lelkésznek külön füzetben magával vinnie és legyen röviden leírva, hogy 
ez az új istentiszteleti rend miféle elemekből áll és milyen elvek alapján 
van összeállítva. De jegyezze meg az utasítás azt is, hogy ez az isten- 
tiszteleti rend szórványokban és ahol kántor nincs, nem kötelező, amint
hogy ilyen helyen nem is lehet használni. Tehát útmutatás szükséges az 
ilyen helyen végzendő istentiszteletek módjára is.

Kár, hogy ebben az új istentiszteleti rendben az „Erős vár a mi 
Istenünk11 csak egyetlenegyszer, a Reformáció ünnepén fordul elő, pedig 
több alkalmat kellene megjelölni, amikor ezt a mi külön egyházi himnu
szunkat, még pedig ne csupán az első verset, hanem legalább a két első 
verset énekeljük. Ugyanis az első vers végén nincs befejezve a gondolat, 
hanem csak a második vers végén és ha csak az első verset énekeljük, 
akkor csonka, szinte értelmetlen dolgot énekelünk. Jó lenne beilleszteni 
az „Erős vár a mi Istenünk“ -et nagy ünnepeink istentiszteleti rendjébe, 
de az új-évi és ó-évi istentiszteletbe okvetlenül, mindkét alkalommal vagy 
kezdő éneknek, vagy a szószéki szolgálat után. Viszont a nemzeti Himnuszt 
az új-évi és ó-évi istentiszteleti rend befejező énekéül iktathatnánk be és 
természetesen az ú. n. nemzeti ünnepek befejező énekéül. Meg lehetne 
jegyezni azt is, hogy a lelkész, az istentiszteletet végző Himnusz éneklése 
alatt végig az oltár előtt marad, még pedig befordulva. Általában, ha az 
új istentiszteleti rend belekerül a készítendő Szertartáskönyvbe, azon több 
helyesbítést és változtatást lehet és kell is végezni.

A keresztségről szóló részben legyen rövid utasítás arra, hogy mit 
és mit ne tartalmazzon az egészen rövid keresztelési beszéd és hogy olyan
kor, amikor egészen fiatal, tájékozatlan keresztanya viszi a gyermeket 
a keresztvíz alá, vagy mikor a gyermek az egész szertartást végigsírja, 
a lelkész milyen magatartást tanúsítson, vagy milyen tanácsokat adjon. 
Követelmény, hogy a keresztszülők, ha mind nem is, de egy közülök okvet
lenül evangélikus legyen, ha pedig ez bármely oknál fogva nem lehetséges, 
a szülők is vegyenek részt a keresztelési szertartáson, sőt vegyenek részt 
akkor is, ha van evangélikus keresztszülő. Tudok a közelmúltból olyan 
esetet is, amikor egy zsidó vallású „uraság" volt a keresztszülő!

Legyen benne az a tanács is, hogy egy-egy alkalommal végezzük el 
a keresztelést a rendes istentisztelet keretében, évenkint egyszer-kétszer, 
annál is inkább, mert ilyenkor nemcsak hogy felújul a hívek előtt a kérész-
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telési szertartás menete, de alkalom nyílik arra is, hogy igehirdetés kere
tében a keresztség szentségéről, annak mibenlétéről beszéljünk, már akár 
a keresztelés előtt, akár utána. Legjobb, ha a keresztelési szertartást a be
fejező oltári szolgálat keretében végezhetjük.

Legyen útbaigazítás a szükségkeresztelésről is. Ez ugyan ritkán for
dul elő, de annál szükségesebb útbaigazítani különösen a kezdő lelkésze
ket. Városi gyülekezetekben mind ritkább lesz az „egyházkelés"  pedig 
kár lenne ezt a szép szokást kiveszni engednünk. Ha a keresztelésen részt- 
vesz az anya is, egyúttal az egyházkelést is elvégezhetjük vele, egészen 
röviden, de a lelkész egy alkalmat se mulasszon el egyházkelésre hívni 
az anyát.

Az úrvacsoráról szóló részben szeretném benne látni azt a tanácsot, 
hogy évenkint egy-egy alkalommal az úrvacsorát az istentisztelet kereté
ben szolgáltassuk ki, pl. Reformáció ünnepén, amikor most már úgy is 
sok helyen a presbiterek járulnak testületileg az úrvacsorához, még pedig 
a tanítókkal és más gyülekezeti munkásokkal együtt: segédlelkész, diako
nissza stb. Kell lenni évközben egy vagy két olyan alkalomnak is, amikor 
az istentiszteleti rendbe beilleszkedő úrvacsora-osztáskor az' igehirdetés 
az úrvacsoráról szól. (Bő anyag a dunántúli Luther-Szövetség által kiadott 
1934— 45. évi Beim. Mpr.-ban, a Keresztségről pedig az 1936—37. évi Mpr.- 
ban.) Ilyenkor természetesen nincs szükség külön úrvacsorái beszédre és 
ilyenkor az úrvacsorái szertartás elemeit is a legszükségesebbekre kell 
szorítani. Ezeken az alkalmakon lehetne figyelmeztetni a gyülekezetei, 
hogy az olyan istentisztelet, melynek keretében nincs meg az úrvacsora, 
tulajdonképen csonka istentisztelet. A lelkészek számára legyen útbaiga
zítás, hogy annyi bort kell előkészíteni az úrvacsorái korsóban, hogy 
a szertartás alatt el ne fogyjon, mert kínos hatást vált ki, ha a bor ki
osztása közben egyszer csak fut az egyházfi és úgy oldalról, dugva hozza 
és tölti meg a korsót. Az is megfontolandó, hogy ha ilyen eset mégis elő
fordul, elmondjuk-e újra a szereztetési igéket, illetve a szereztetési igékkel 
megáldjuk-e a később hozott bort is?

Arra is biztasson bennünket az új Szertartáskönyv, hogy ha csak mód 
van rá, akkor házasságkötéskor, vagy előtt is szolgáltassuk ki az úrvacso
rát, esetleg az esküvővel kapcsolatban.

Legyen benne a Szertartáskönyvben a konfirmációi oktatás miként
jére, tartamára vonatkozó tanács, legyen benne a konfirmációi vizsga 
módja, a konfirmációi ünnepség menete, mert feltételezem, hogy ezt a 
kettőt a legtöbb helyen különválasztják egymástól, és arról is lehetne 
egy pár szó, hogy a konfirmáció ünnepéül legmegfelelőbb és jelentősé
géhez legjobban simuló alkalom Pünkösd második napja.

Az áttérésre vonatkozó törvényeket és az egész eljárási módot is 
ismertetni kell, mert nem szabályos eljárás esetén könnyen zavar támad 
az állami anyakönyvvezető hivatalokkal. Azt is ajánlatos előírni, hogyan 
és mire oktassuk az áttérőket és hogyan végezzük a gyülekezetbe való fel
vételt: egyszerűen csak tudomásul vegyük és feljegyezzük az áttérést, 
vagy úrvacsorát is adjunk az áttérés után, esetleg a gyülekezet előtt 
A felnőttek megkeresztelését (ezek nem minden esetben zsidók, én már 
kereszteltem magyar szülők serdülő gyermekeit is), csupán csak a meg
kereszteltek anyakönyvébe jegyezzük-e be, vagy nyissunk külön anya-
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könyvet is számukra? Vagy az áttérők anyakönyvébe is bejegyezzük őket? 
A be- és kitérőkről okvetlenül külön nyilvántartást kell vezetni és azok
ról is, akik kárunkra reverzálist adtak.

A temetési szertartásról szóló utasítás szóljon arról is, hogy se a 
rikatás, se a halott dicsérete, még kevésbbé elítélése nem igehirdetés. 
Énnekem nem tetszenek az olyan halotti beszédek sem, amelyek az el
hunytnak, különösen, ha az valamilyen nevezetes ember volt, valóságos 
életrajzát és jellemrajzát tartalmazzák. Ezt hagyjuk csak a nevezetes teme
tések külön felkért hivatalos díszszónokainak, mi ellenben maradjunk meg, 
még a koporsónál is, evangéliumi igehirdetőknek, akiknek ilyenkor is csak 
egyetlenegy feladatunk van: rámutatni arra, hogy az a halott, akármilyen 
ember volt is, a Jézus Krisztus nélkül és a benne való hit nélkül minden
féleképen elkárhozott ember és hogy csak a Jézus Krisztusban van fel
támadás és örökélet.

Az én megítélésem szerint a Raffay-Agenda temetési szertartási része 
igen jó. A dolog velejét a legnagyszerűbben kihangsúlyozza, mikor az Ap. 
Hitv. második hitágazatának magyarázatát mondatja el a temetést végző 
lelkésszel.

Akár ennél a résznél, akár más alkalmas helyen mutasson rá a Szer
tartáskönyv, hogy lelkészeink ne temettessenek tanítókkal, vagy reformá
tus lelkészekkel, még kisgyermeket se, mert ha a dolgot így is meg lehet 
oldani, -minek akkor az evangélikus lelkész? Különben is, az evangélikus 
egyház evangélikus keresztyén és biblikus hitét még a sírnál is csak evan
gélikus lelkész tudja hirdetni. Ha átengedi helyét másnak, rendkívül fontos 
alkalmat mulaszt el az Ige tisztán és igazán hirdetésére, annál is inkább, 
mert temetéseink közönségének jó része igen sok helyen másvallásúakból 
kerül ki.

Felemlíthetnék még sok mindent (hivatalos és nem hivatalos lelkészi 
öltözködés, hivatalos vagy nem hivatalos órák, betegekkel, rabokkal való 
bánás, stb.), de valaki azt mondhatná, hogy a leírottak nagy részének fel
említése is felesleges volt. Szerintem nem volt felesleges.

összefoglalva mindent: a készítendő egyetemes Szertartáskönyv szö
vege kötelező legyen; legyen benne egy általános, többé-kevésbbé elmé
leti rész, azután legyen benne gyakorlati rész a Raffay-Agenda gondolat
menete szerint. A Raffay-Agenda okvetlenül alapja lehet egy minden szük
séget felölelő egyetemes Szertartáskönyvnek.

Hering János
alesperes-Ielkész.

Az első papszentelési beszéd.

Mitől félj és mitől ne?

Máté 10, 26—28.

Veszedelmek között természetesen jelentkezik a félelem. 
A félelemre nagyon sokan úgy néznek, mint amit az írás teljesen 
tilt, pedig az Isten Igéje nem tilt minden félelmet, csak a hely
telent. Ebben az Igében is nemcsak arról beszél, hogy ne félj, 
hanem arról is, hogy félj.
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Mi tulajdonképen a félelem? Nem más, mint alacsonyabb- 
rendűségi érzés, tudata annak, hogy fajsúlyi elhelyezkedésem 
következtében ki vagyok szolgáltatva a fölöttem állónak, az 
erősebbnek. Eddig rendben van a dolog, mert eddig a félelem 
nem más, mint olyan valami, ami szükséges a valóságnak meg
felelő ön- és helyzet-ismerethez Isten és emberrel kapcsolatban 
egyaránt. Hogy Istennek félelmét követeli tőlünk ilyen vonat
kozásban az Írás, azt nem kell íráshelyekkel igazolni. Ellenben 
rá kell mutatni arra, hogy ugyanezt az eredeti félelmet követeli 
az írás az emberrel kapcsolatban is (Róma 13, 7b.): „Adjátok 
meg azért mindenkinek, amivel tartoztok: akinek az adóval, az 
adót; akinek a vámmal, a vámot; akinek a félelemmel, a félelmet; 
akinek a tisztességgel, a tisztességet."

De mi akkor az a félelem, ami nem helyes félelem? Az a 
félelem a bűn által megrontatott félelem.

Mit tett a félelem-érzéssel a bűn? A valóságnak megfelelő 
ön- és helyzetismeret és a belőle fakadó alárendeltségi érzés, 
fegyelemtudás és tiszteletnek érzése helyett általános szorongó 
érzéssé, lelki gátlássá tette a bűn a félelmet. Legvilágosabban 
ott látszik ez, ahol a félelemből pánik lesz. A bűn által meg
rontott félelem mindig torzít, elveszi józan ítélőképességünket 
és bolond cselekvésekbe kerget. Az 53. zsoltár 6. versében ezt 
olvassuk: „Ott félnek nagy félelemmel, ahol nincsen félelem . . . "  
Tehát ott fél a bűn által megrontott félelem, ahol nem kell 
félnie. Ellenben ott nem fél, ahol félni kellene. Málakiás 1, 6-ban 
Isten a papoknak ezt mondja: „A fiú tiszteli atyját, a szolga 
is az ő urát. És ha én atya vagyok: hol az én tisztességem? 
És ha én úr vagyok, hol az én félelmem? azt mondja a Seregek
nek Ura néktek, ti papok, akik útáljátok az én nevemet..

Jogosan fel lehet tehát vetnünk azt a kérdést, hogy mitől 
kell félnünk és mitől nem szabad félnünk.

Mivel Máté 10. fejezete többet foglalkozik azzal, hogy 
mitől nem kell félnünk —  háromszor fordul elő benne ez a ki
fejezés: „Ne féljetek.“ —  vegyük azért először azt, hogy mitől 
nem kell félnünk.

Nem kell félnünk emberektől.
Nagyon sok helytelen emberfélelmet látunk az életben, 

amelyik mind a helytelen ember-értékelésnek következménye. 
Hányszor botránkozunk meg azon az alázatoskodó talpnyaláson, 
amelyik emberek előtt térden csúszik, de ugyanakkor a vele 
majdnem mindig párosuló zsarnoki basáskodással lefelé nyakára 
hág azoknak, akik alatta vannak! Ez a kettő rendszerint együtt 
jár. Ezt a helytelen emberfélelmet sajnálattal kell tapasztalnunk 
sokszor egyházi életünkben is. Gondoljunk azokra az ember
dicsőítésekre, amelyekkel gyűléseinken gyújtunk görögtüzeket 
emberek előtt azért, mert attól félünk, hogy ha nem tömjéne- 
zünk, otthagynak bennünket és velük együtt elmegy tőlünk az 
a hatalmi támogatás is, amit a jelenlétük jelent az egyház szá-
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mára. Hála és köszönet jár a munkásnak, dicsőítés azonban nem. 
Ezt az emberfélelmet János 5, 41—44. ítéli meg.

Jelentkezik azonban egyházi életünkben ez a helytelen 
emberértékelés az anyagi kérdések elintézésénél is. Gondoljunk 
arra, amit Jakab apostol ír le levelének 2. fejezetében, mikor 
ezt mondja: „Atyámfiái, ne legyen személyválogatás a ti hite
tekben, amely van a dicsőség Urában, a mi Jézus Krisztusunkban. 
Mert ha a ti gyülekezetetekbe bemegy egy aranygyűrűs férfiú 
fényes ruhában, bemegy pedig egy szegény is szennyes ruhában; 
És rátekinttek arra, akin a fényes ruha van és azt mondjátok 
néki: te ülj ide szépen, és a szegénynek ezt mondjátok: te állj 
ott, vagy ülj ide az én zsámolyom mellé, nem mondtatok-e 
ellent magatoknak? És nem lettetek-e gonosz gondolkozásé 
bírákká?" Ilyen és hasonló eset hányszor ismétlődik! —  Gondo
lok azután az egyházi adózásra. Mennyire félünk érvényesíteni 
azt a progresszivitást, amely egyedül méltó az Isten anyaszent- 
egyházához, s amelyet az állam sokkal erőteljesebben, keresz- 
tyénibb módon érvényesít, mint az egyház a maga adókivetésé
nél! Nem tudok megszabadulni attól a gondolatomtól, hogy 
a szegényebb emberek aránylagosan nagyobb terheket hordoz
nak, mint azok, akiknek több adatott s éppen ezért tőlük több 
is volna kívánható. Gondolok olyan egyháziadó-kivetésekre, 
amelyeknek el kellene tűnniök: a párbérre, amely teljesen 
igazságtalan, a különböző lélek-pénzekre, amelyek nemcsak az 
egyes egyházközségeken belül vannak meg. A magasabb egy
házi fokozatoknál is mennyi anyagi terhet oldunk meg lélek- 
szám szerint azért, mert így egyszerűbb! Gondolok a közalapi 
járulékok kivetésére, meg arra a teherhordozásra, amely egy
szerűen a gyülekezetek számával osztja el a nyugdíjterheket 
nem gondolva arra, hogy a szegényebbek hogyan bírják el. 
Ez vagy kényelemszeretet, vagy emberekben való válogatás, 
bizonyos félelemből való kímélése azoknak, akik a maguk anyagi 
erejénél fogva nagyobb befolyással rendelkeznek.

Mennyi emberfélelem van egyházunkban a választásoknál 
is! Beérkezett embereket választunk meg, vagy olyanokat, akik, 
mert be akarnak futni, ugródeszkának akarják használni egyházi 
tisztségüket. Vagy gondoljunk arra, ami még ennél is csúnyább: 
Mihelyt egy befutott ember szekere kifut, egyszerre jelenték
telenné válik. Sokszor az egyház életében legszívesebben el is 
ejtenénk őt, ha volna rá bátorságunk.

Mennyi emberfélelem jelentkezik a mi papi szolgálatunkban 
is! Beszéltünk már arról, milyen különbséget teszünk — hely
telenül —  falusi és városi gyülekezet, intelligens és közönséges 
hallgatóság között. Nem arról van szó, hogy ne érezzük a gyüle
kezetszerűséget az igehirdetésnél. Ezt éreznünk kell, ellenben 
nem szabad úgy értelmeznünk, hogy egy városi papnak jobban 
kell készülnie, mint a falusi papnak, vagy hogy az intelligens 
embereknek nem minden jó, a népnek minden jó, elég ameriká- 
zással eltölteni a szószéken a kiszabott időt. Bizony az ige
hirdetésre való készülődési hűségünkben nagyon sok szomorú
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számunkra az, ha tudjuk, hogy bizonyos szolgálatoknál nagy 
közönség fogja hallgatni igehirdetésünket! Mennyivel másképpen 
készünk olyan temetésre, ahol gyülekezetünk első emberei közül 
kell valakit eltemetni és mennyivel másképpen, amikor egy 
szegény napszámost kell kikísérni az utolsó útra! Ki kell irta
nunk magunk közül ezt a szót: reprezentációs szolgálat! Az 
Isten ügyénél nincsenek reprezentációs szolgálatok. Vagy akkor 
minden szolgálat reprezentációs szolgálat, mert mindenütt Istent 
és az egyházat képviseljük. Minden szolgálatunkban az egy
házunk értékét mérik le azok az emberek, akik ezt a szolgála
tunkat látják és hallják. Tehát csak lássuk meg, hogy szolgála
tunkban mennyi az emberfélelem! Különöképen sok az ember
félelem abban a szolgálatunkban, amely nem hiványszerű, 
amelynek elmulasztásáért nem fognak fegyelmileg felelősségre 
vonni: a bizonyságtételünkben. Bizonyságtételünk hogy meg tud 
némúlni emberfélelemből! És hogy tud szelíd bizonyságtétel 
helyett goromba fejmosássá válni, mikor ez az emberfélelem 
nincs meg bennünk!

Miért nem kell az emberektől félni? Maradjunk szorosan 
az Ige mellett. Máté 10-ben a válasz ezzel a szóval kezdődik: 
„azért". Ez a szó valamire mutat, amiről az előző mondatokban 
van szó. Arról van ott szó, hogy a tanítvány nem lehet különb- 
a mesterénél és hogy mi sorsközösségben vagyunk Krisztusunk
kal. Sorsközösségben lenni Krisztussal nem azt jelenti, hogy 
hasonló vagyok Őhozzá, hanem hogy elválaszthatatlanul együtt 
vagyok vele. Van-e a félelemnek nagyobb ellenszere, mint egy 
társ, akinek ereje nagyobb, mint azok a nehézségek, amelyek 
előttünk állnak, akinek személyisége magasabb, tekintélye 
nagyobb, mint az, akivel szemben állok? Miért kellene nekem 
embertől félnem, amikor velem van a Seregek Ura és a királyok 
Királya?

A 26. vers így folytatja: „Azért ne féljetek tőlök. Mert 
nincs oly rejtett dolog, ami napfényre ne jőne: és oly titok, 
ami ki ne tudódnék." Ne féljetek emberektől, mert nincs értelme 
az emberfélelem következtében bennünk és szolgálatunkban ki
alakuló titkolódzásnak, amellyel Krisztushoz való viszonyunkat 
el akarjuk az emberek előtt rejteni. Érdekes, hogy az eredeti 
szövegben a „titok'.1 azzal a szóval van jelölve, amelyikből a 
„kripta" származik, a „napfényre hozás" pedig ezzel: „apokalip- 
sis". Mintha az Ige ezzel a két kifejezéssel azt akarná mondani: 
Ha kriptába akarod is eltémetni keresztyénségedet, hiába vagy 
bizonyos, hogy a koporsóba bezárt, kriptába betett halott nem 
fog kijönni, vedd tudomásul, hogy ebből apoklapsis, nagy le
leplezés lesz, a leleplezés minden szégyenével és dicsőségével. 
Nincs tehát semmi értelme a titkolódzó, diplomata utakon járó 
néma keresztyénségnek. „Amit néktek a sötétben mondok, a 
világosságban mondjátok: és amit fülbe súgva hallotok, a ház
tetőkről hirdessétek."

A harmadik, amiért nem kell félnünk emberektől, az, hogy
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nem árthatnak nekünk. A 28. vers azt mondja: „És ne féljetek 
azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik ." 
Nem azt mondja az Ür, hogy egyáltalában nem árthatnak az 
emberek nekünk. Igenis az emberek árthatnak, de csak a test
nek, a szórnának, de nem árthatnak a léleknek, az igazi életünk
nek. A nem vállalt szenvedés mindig vesztünket okozza, a vállalt 
mindig áldást jelent igazi életünk számára. A külső emberünk 
megromolhat, a belső állandóan épül. De ha az emberfélelem 
úrrá lesz rajtunk, szolgálatunkat megbénítja. Elalszik a fény, 
a gyertya, ha véka alá rejtjük. így megy tönkre keresztyénsé- 
günk is, ha az emberfélelem mételye beleférkőzik. Üressé lesz 
az igehirdetésünk abban a pillanatban, amint az emberfélelem 
közénk és Krisztus közé áll, mert az igehirdetésnek ez az útja: 
„ . . .  amit fülbe súgva hallotok, a háztetőkről hirdessétek." Ha 
az emberfélelem sötétsége odaáll a világosság elé, akkor nem 
jut a világ világossága ki a sötétségbe. Ha odaáll a fülbesúgás 
s a háztetőkről való kiáltás közé, akkor nem hallatszik az evan
gélium e világban. Üres lesz az igehirdetésünk, ha nem ez a 
sorrendje: Jézustól a világba, a csendből a kiáltásig. És az 
emberfélem éppen ezt a sorrendet teszi tönkre.

*  *  *

Eddig beszéltünk arról, hogy mitől ne féljünk, kell még 
arról is szólnunk, hogy kitől féljünk.

Valakitől és nem valamitől!
„Hanem attól féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a 

testet elveszti a gyehennában." Ennek az igének kétféle magya
rázata van. Vannak, akik úgy magyarázzák, hogy Istentől kell 
félnünk, vannak, akik úgy magyarázzák, hogy a Sátántól kell 
félnünk. Akik az előbbi felfogást vallják, arra hivatkoznak, hogy 
Máté azért nem mondja ki itt Isten nevét, mert a II. paran
csolatot zsidó szokás szerint úgy értelmezi, hogy Isten nevét 
nem szabad kiejteni. Hivatkoznak ugyanennek a fejezetnek 40. 
versére, ahol egészen világos, hogy Istenről beszél, de nevét 
nem említi meg.

Akik azt mondják, hogy az a félelmetes névtelen, akiről itt 
szó van, a Sátán, hivatkoznak arra, hogy itt a gyehennáról 
van szó.

Az istenfélelemre vonatkozó magyarázattal szemben fel 
lehet hozni olyan szentírási helyeket, amelyek arról beszélnek, 
hogy gyermeki viszonynak kell Isten és az ember között ki
alakulni, az utóbbival szemben azokat az Igéket, amilyenek 
alapján az Erős vár is született, amelyek elismerik a Sátán min
den hatalmát, csak egyet nem vállalnak, a félelmet a Sátántól.

A magunk szempontjából teljesen lényegtelen kérdésnek 
tartom azt, hogy Isten-e az, akitől félnünk kell, vagy a Sátán. 
Ennek a versnek a lényege az, hogy félnünk kell a kárhozattól. 
Az más kérdés, hogy a kárhozatra jutásunkban mi az Istennek 
és mi a Sátánnak a szerepe. Mihelyt így látjuk a kérdést, egy
szerre szabadságot érzünk arra, hogy mindkét vonatkozásban



271

beszéljünk. Igenis, a papoknak félni kell az Istentől és félni kell 
a Sátántól is, mert félni kell a kárhozattól.

Nézzük az elsőt. Miért lehet, kell, vagy szabad félni az 
Istentől? Olvassunk el pár szentírási helyet. 47. zsoltár 3. v.: 
„Mert az Út felséges, rettenetes; nagy király az egész földön 
76. zsoltár 8. v.: „Te, te rettenetes vagy és ki állhat meg orcád 
előtt, mikor haragszol?“ Ap. Csel. 9, 31. v.: „A gyülekezeteknek 
tehát egész Júdeábán, Galileában és Samáriában békességük 
vala, épülvén és járván az Úrnak félelmében és a Szentléleknek 
vigasztalásában, sokasodnak vala.“ II. Kor. 7, 1. v.: „Mivelhogy 
azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magun
kat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén 
véghez a mi megszentelésünket." Filippi 2, 12. v.: „Annakokáért, 
szerelmeseim, ami képen mindenkor engedelmeskedtetek, nem 
úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább 
az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez 
a ti üdvösségteket." I. Péter 1, 17. v.: „És ha Atyának hívjátok 
Őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete 
szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek idejét." Tudom 
jól, hogy ugyanezekkel szemben fel lehet sorolni egy sereg más 
szentírási helyet, amelyik arról beszél: Ne gondolj Istenre félve. 
Róm. 8, 15. v.: „Mert nem kaptátok a szolgaság lelkét ismét a 
félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: 
Abbá, Atyám!" I. János 4, 18. v.: „A szeretetben nincsen félelem, 
sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelem
mel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben."

Itt állunk két olyan bibliai igazság mellett, amelyik egy
másnak ellentmond. Vannak szentirási helyek, amelyek világosan 
mondják, hogy Isten haragjától félnünk, rettegnünk kell és 
vannak, amelyek azt mondják, nem szabad félnünk, sőt ha 
félelem van bennünk, nincsen Szentlélek és Isten iránt való 
szeretet bennünk, mert ez kizárja a félelmet. A Biblia igazságai 
dialektikus igazságok, azaz két egymásnak ellentmondó, de ön
magukban külön-külön megálló igazságnak diszharmóniájából 
állanak elő. Látszólag kizárják egymás igazságát s mégis mind
kettő tökéletesen igaz. Igaz, hogy félni, rettegni kell az Isten
től és igaz, hogy nem szabad félni az Istentől. Mindenki, aki a 
meg nem kegyelmezettség állapotában van, mindaddig, amíg 
ebben az állapotban van, nem gondolhat másképpen az Istenre, 
mint rettegéssel és félelemmel, de aki a kereszt alatt megtalálta 
bűneinek bocsánatát, az megbékélt az Atyával, a fölött az Isten 
haragja nem jelenik meg. „Nincsen immár semmi kárhoztatásuk 
azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak." Ez a csodálatos 
kettősség nemcsak a keresztig el nem ért embernek és a keresz
ten túl jutó embernek a kettőssége. Nem lehet így leegyszerűsí
teni a kérdést: A meg nem tért ember szíve tele van félelemmel, 
a megtért emberé pedig békességgel, szeretettel, amikor Istenre 
gondol. Nem csak időbeli egymásutánságban jelenhetik a féle
lem és szeretet, hanem Luther szerint „simul“ is. Azok is, akik
nek bűnbocsánatuk van, Isten félelmében járnak, félelemmel és
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rettegéssel viszik véghez üdvösségüket. Valahányszor magamra 
nézek, nem lehet más meggyőződésem, mint az, hogy én peccator 
vagyok, akivel szemben ott áll az Isten haragja. De mihelyt 
Istenre nézek, aki kegyelmével eltörölte, megbocsátotta bűnei
met, iustus ember vagyok, aki atyának szólíthatom Istenemet, 
aki szerethetem Öt félelem nélkül. Itt van a nagy titok: Simul 
iustus, simul peccator. Minden keresztyénség csonka, fél lábú, 
amelyikből valamelyik hiányzik. Ha hiányzik belőlem az Úr 
iránt való gyermeki szeretet, ott járok mindig, ahol Keresztelő 
János, hogy még csak messziről bontakozik ki előttem az Isten 
Báránya, aki hordozza a világ bűneit, de az én számomra nem 
lehetett még személyes Megváltó és én még nem békéltem meg 
Istennel. Ha pedig csak a szerető mennyei Atyát látom, az Isten 
iránti bizalmat, szeretetet érzem és az Isten szuverénitása 
előtt való remegő megállás nem jelentkezik életemben, ez 
azt jelenti, hogy nem ismerem még az Isten szentségét, a bűnnek 
nagyságát, nem tudom azt, hogy félelemmel és rettegéssel kell 
véghez vinnem üdvösségemet, megszentelődésemet keresve. Mert 
az Istenem Atya, de a bűnnel nem tréfál még akkor sem, ha 
megtértem és Őbenne bízom.

Nem olyan egyszerű ez a kérdés. Minket inkább az a vesze
delem fenyeget, hogy csak az örömhírt, a kegyelmet vesszük 
észre, csak azt látjuk, hogy Isten irgalmas szerető Atyánk, 
ellenben elhanyagoljuk a másik igazságot, azt, hogy Isten 
haragja, ítélete van a bűnt cselekvőkön. Bizonyos, hogy ebben 
szerepe van az utolsó dolgokkal való foglalkozás teológiánk
ban jelentkező megszűkülésének is, de hogy tipológiai okai is 
vannak, az sem kétséges. —  A református keresztyénségnek 
inkább az a kísértése, hogy Isten szuverénitása, félelmetes, ret
tenetes volta elfelejteti vele azt, aki által Atyának szólíthatjuk 
ugyanazt az Istent. A kérdésnek nincs más megoldása, —  bár
mily kellemetlen is — holtunk napjáig meg kell maradnunk 
Istennek e kettős ismeretében, mert e nélkül csonka, fél lábú 
a keresztyénségünk.

Mindenki maga tudja azt megmondani, hol vannak neki 
nehézségei, fogyatkozásai ebben a vonatkozásban. Az Ür úgy 
látta, hogy tanítványainál inkább fenn fog forogni az a vesze
delem, hogy nem fognak eléggé félni az Istentől, mint az a 
veszedelem, hogy nem fognak eléggé bízni benne, éppen ezért 
itt inkább erre figyelmezteti őket. Mikor Bengel magyarázza 
ezt a verset, ezt mondja: „Aki Istentől fél, az senkitől mástól nem 
fél rajta kívül, de aki Istentől nem fél, az mindentől és mindenki 
mástól fél az Istenen kívül, csak tőle nem.“ Tökéletesen igaza 
van. A hősiességnek ezért alapja mindig az istenfélelem.

Nem érzed-e, hogy szolgálatunkban azért van annyi pon
gyolaság, azért engedünk meg magunknak olyan dolgokat, 
amelyeket a saját szolgáinknak nem engednénk meg, azért 
vagyunk hűtlenek, lazák a szolgálatunkban, mert hiányzik belő
lünk a számonkérő Isten képe, azé, akinek félelmetes ítélőszéke 
előtt egyszer meg fog kelleni jelennünk. Az Ige világossá teszi
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előttünk, hogy az Úr nemcsak kiküldi tanítványait, hanem azután 
vissza is parancsolja és számon is kéri őket. Milyen rettenetes 
az ilyen számonkérés! Ne gondoljunk másra, csak az egy talen- 
tumos szolga mentegetődzésére. Még szemtelenül az urát akarja 
felelőssé tenni szolgálatának minden eredménytelenségéért. A 
kétségbeesett, vízbefúló embernek kapkodása ez. Ilyen félelme
tes az, amikor az Ür számon kéri szolgáit.

Mit cselekedjünk tehát? Ne féljünk az emberektől, hirdes
sük az evangéliumot alkalmas és alkalmatlan időben mindenki
nek, de féljünk az Istentől, aki elvesztheti mind a lelket, mind 
a testet a gyehennában az utolsó ítéletkor.

Nekünk pásztoroknak azonban félnünk kell a Sátántól is. 
Ez nem biblia-ellenes gondolat. Hogy a félelmetes névtelen 
alatt őt is érthetjük, hogy a gyehennára való juttatásban neki is 
van szerepe, világossá teszi Ef. 6, 11— 12.: „Ö tözzétek fel az 
Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek min
den ravaszságával szemben. Mert nem vér és test ellen van 
nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatal
masságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonosz
ság lelkei ellen, melyek a magasságban v a n n a k Gondoljunk 
arra az Igére is, amelyet a halálig híven megálló apostol mondott: 
„Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék." Harmannus Obendiek ír 
arról a nagy véleményváltozásról, amelyik ebben a kérdésben a 
teológiában az utóbbi években végbement. Érdekesen illusztrálja 
ezt azzal, hogy két könyvet idéz. 1921-ben jelent meg az egyik 
E. Diestel tollából ezzel a címmel: „Az ördög, mint a gonosz 
jelképe az egyházi hitben, a boszorkányperekben, s mint a 
szabadkőmívesek szövetségese." A másik 1926-ban került ki
adásra E. Juhitól: „Harcban a Sátán birodalmával" címen. Mind 
a két könyv német termék, mind a kettő egy és ugyanazon 
városban jelent meg. A kettő megjelenése között öt esztendő 
különbség van csupán, mégis két világ van közöttük. Bizony 
bennünk is sokszor élnek azok a gondolatok, amelyek Diestel- 
nek könyve címét sugalmazták, tehát ilyen lenézően, semmibe- 
vevően, nevetséges babonának tartva az egészet gondolkozunk 
mi is sokszor és sokan a kérdésről. Pedig az Űr világosan meg
mondta, hogy a kárhozattól, a pokoltól félnünk kell. A Sátán és 
a kárhozat valóság volt az Ür Jézus számára, olyan valóság, 
amilyennel nem veheti fel a versenyt egyetlen más létvalóság 
sem. Gondolok azokra az Igékre, amelyben azt mondja, hogy 
inkább menjen be az ember félszemmel az örökéletre, mint két 
szemmel a kárhozatra, inkább jusson fél kézzel, fél lábbal a 
mennybe, mint egész testtel a kárhozatba. Hogy az Ür az 
emberi élet legszükségesebb tagjaitól szívesebben válik meg, 
inkább vállalja a csonka-bonka életnek minden nyomorúságát, 
mint a kárhozatot, mutatja, hogy számára a Sátán és a kárhozat 
milyen félelmetes, rettenetes valóság volt.

Azonban nem a tan, a satanológia, mutatja legjobban, 
mennyire nem félünk a Sátántól. Sokkal inkább mutatja a gya
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korlati élet. Ezt mutatja például az, hogy nem félek a bűntől. 
Nem tudom elképzelni azt, hogy ha akár a magam, akár a ti 
életetekben a Sátán, a kárhozat olyan valóság lenne, mint volt 
az Úr számára, akkor mi nem iszonyodnánk jobban a gonosztól 
és nem ragaszkodnánk jobban a jóhoz. Az a tény, hogy a bűnnel 
játszunk, a Sátánnal szóba állunk, mutatja, hogy nem érezzük 
olyan katasztrófának a bűnöknek való engedelmeskedést. Mind
azok, amik mint utolsó dolgok állanak előttünk: a Sátán és az 
ő angyalainak kénköves tüzes tava, mind-mind csak szimbólu
mokként állanak előttünk és nem olyan félelmetes valóságok
ként, mint ahogyan az Űr előtt álltak.

A másik, ami jele annak, hogy nem félünk eléggé a Sátán
tól: nem féltem eléggé az embereket a kárhozattól. A missziói 
lendületnek a megtorpanásában, abban a kényelmes tempóban, 
amellyel végezzük ezt a munkát, benne van az, hogy nem érez
zük a kárhozatot, az embernek veszedelemre jutását olyan vég
telenül fontos egzisztenciális kérdésnek, nem érezzük olyan 
sürgető feladatnak, mint amilyennek a mi Urunk érezte s mint 
ahogy érezték az első tanítványok is. Szoktuk hangsúlyozni, 
hogy az egész biblia a sürgősség levegőjében él. Bizonyos 
vagyok benne, hogy ha az apostolok számára olyan mozgási 
lehetőségek lettek volna, mint számunkra vannak, nem tudtak 
volna úgy helyben maradni, mint mi. Mi ökrös fogaton, gyalog 
járunk akkor is, mikor ennek a világnak leggyorsabb szerszámát 
kellene szolgálatba állítani és úgy vinni szét az Ür evangéliumát 
az embereknek és úgy hívni fel figyelmüket: mentsétek meg 
lelketeket!

Gondoljunk csak arra, hogy mikor valahol tömegkatasztrófa 
áll elő, egyszerre megindulnak az orvosok, gyógyszerészek 
autón, repülőgépen azért, hogy segíteni menjenek. Mi pedig 
nem látjuk, nem vesszük észre, hogy mellettünk emberek men
nek a kárhozatba. Nem látjuk, hogy kénytelenek vagyunk meg- 
állani koporsók mellett, amelyekben olyan emberek pihennek, 
akiknek egyszer sem mondtam meg életében: íme, az Istennek 
Báránya, aki. hordozza a világ bűneit. II. Kor. 5, 11-ben arról 
van szó: „Ismervén tehát az Úrnak félelmét, embereket térítünk." 
Ha mi nem térítünk embereket úgy, ahogy az apostol, az az 
oka, hogy nem ismerjük még eléggé az Úrnak félelmét.

Énekeskönyvünkben van egy ének: „Örökké, óh menny
dörgő szó" s egy másik, ennek ellentéte: „Örökké, örvendetes 
szó." Szomorú, hogy mindkettőt ritkán énekeljük. Azt is, amelyik 
az örökkévaló dicsőségről, azt is, amelyik az örökkévaló kár
hozatról szól. Az örökkévaló dicsőség nem vonz eléggé, az 
örökké tartó kárhozat nem rettent eléggé bennünket. Minden
től, mindenkitől félünk, gyáván, nyomorultul látjuk el szolgá
latunkat, mert nem félünk eléggé az Istentől. Mihelyt elkezdünk 
újra félni az Istentől úgy, ahogy a peccatornak kell félni az 
örök Bírótól és az ítélettől és megtanulunk bízni az Istenben, 
szeretni Őt és szolgálni Neki úgy, hogyan a iustusnak minősített
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ember a legfelsőbb kegyelem adójára tekint, akkor bizonyos, 
hogy szolgálatunkban több lesz a hűség és több lesz az áldás.

Túróczy Zoltán.

Könyvtárban.
Túróczy Zoltán könyve finnül. Túróczy Zoltán „És hívják nevét 

csodálatosnak" címen megjelent könyvét Pesonen Mátyás tanügyi taná
csos, a helsinki iskolák ny. tanfelügyelője, a finn ébredési mozgalomnak 
egyik világi vezére lefordította finn nyelvre és azt a Werner Söderström 
könyvkiadóvállalat kiadta. Nem mehetünk el szó nélkül emellett a tény 
mellett. Mélységes tisztelettel kell gondolnunk arra a nagy tejesítményre, 
amelyet Pesonen Mátyás e fordítással végzett. Öreg korában könyvekből 
tanult meg magyarul s e könyv lefordításának nem könnyű munkáját 
mégis elsőrangúan oldotta meg.

Külön ki kell emelnünk a fordítás célját is. Pesonen Mátyás a finn
ugor rokonsági eszmének egyik leglelkesebb harcosa. Ezzel a munkával 
szolgálni akart annak a lelki kölcsönhatásnak, amelynek a finn és magyar 
evangélikus egyház között most már nemcsak személyi kapcsolatok ápolá
sában, hanem könyvfordításokban is erőteljesen kell jelentkeznie. Igaz 
ugyan, hogy az első ilyen fordítás finnből történt magyarra akkor, amikor 
Podmaniczky Pál lefordította Oravalától „A parasztprófétát" s a Harang- 
szó-könyvtár kiadta Pietilá professzor munkáját: „A bűn mardosása és 
az Isten békessége." Ugyancsak a Harangszó adta ki Kuortti Ádám „Pap, 
száműzött, szökevény" c. művét, melyet Korén Emil fordított magyarra. 
Szégyenkezéssel kell azonban arra gondolnunk, hogy az előbbit is finn 
ember fordította magyarra: Viljanen Pál. Pesonen Mátyás fordításának 
megjelenése után most már újra rajtunk a sor. A finnek várják a leg
közelebbi magyar fordítás megjelenését.

A finn Kotimaa március 15-iki számában emlékezik meg a magyar 
nemzet szabadság-ünnepéről és kezdi meg ebből az alkalomból Dedinszky 
Gyula kiskőrösi lelkész cikksorozatát: Képek a magyar evangélikus egyház 
életéből s ugyanebben a számban hívja fel a figyelmet is a fordításra s 
közöl belőle részleteket.

Ecsedy Aladár: Szeretlek téged Uram! Budapest, 1940. 320 oldal. 
Kapható a szerzőnél Tahitótfalu, Pest vm. a 3502. számú csekklapon való 
befizetéssel, ára 6 pengő.

Ecsedy Aladár református lelkész egyike a legmozgékonyabb lelki- 
pásztoroknak. Tahitótfalusi gyülekezetében mintaszerű munkát végez, 
ezenkívül országszerte tart evangélizáló előadás-sorozatokat s vezeti a 
református egyház vasárnapi iskolai munkáját. Mindezen felül gazdag 
irodalmi munkásságot is fejt ki. Eddig 38 munkája jelent meg. Vannak 
közöttük színdarabok, jelenetek, prédikációk, temetési, keresztelési beszé
dek, vasárnapi iskolai művek stb. Ebben a könyvében 65 prédikációt közöl, 
köztük több sorozatosat. Igehirdetésére jellemző a bibliába való teljes 
begyökerezettség, a mindennapi élethez való közelség, az evangélizáló



276

tendencia s a mindenki által érthető egyszerű nyelv. Igaza van könyve elő
szavának: Prédikációi kettős szeretetből fakadtak, Isten és az emberek 
iránti szeretetből. Melegen ajánljuk, különösen lévitáinknak.

„Blumhardt János Kristóf életrajza." Irta Zündel Frigyes, fordította 
Szerb Anna. Második kötet, 228 oldal, bolti ára 4.60 P, lapunk olvasóinak 
3.90 P, segédlelkészek, ha több példányt rendelnek, kedvezményben része
sülnek. Megrendelhető a fordító címén: Szerb Anna Siófok, Apponyi-u. 5., 
vagy a 44.940 számú csekklapon.

Zündel Frigyes hatalmas Blumhardt életrajzának megjelent a második 
kötete is. Ennek a kötetnek külön érdekessége, hogy a möttlingeni ébre
dést írja le és terjedelmes szemelvényeket ad Blumhardt írásaiból. Tekin
tettel arra, hogy a közkézen forgó Schneider kiadás erősen megrövidí
tette az eredeti életrajzot és éppen Blumhardt saját írásaiból és biblia
magyarázataiból hagyott ki sokat, külön értéke a magyar fordításnak, 
hogy az eredeti Zündel kiadást fordítja le s így a magyar evangéliumi 
olvasóközönséget nemcsak Blumhardtról írt tanulmánnyal ajándékozza 
meg, hanem magának Blumhardtnak az írásaival is. Számunkra, lelkészek 
számára ez különösen értékes.

A harmadik kötetet husvétra óhajtja megjelentetni a fordító. Akik 
a három kötetet egybekötve, esetleg ajándék-könyvnek óhajtják meg
rendelni, azok fűzve 11 pengőért, egész vászonkötésban arany-nyomással 
13 pengőért kaphatják meg a művet. Az összeg kívánságra két részletben 
is fizethető. Az első a megrendeléskor, a második a megjelenéskor. A 
háború előtti és a jelenlegi teológiai munka fő irányairól írt cikkében 
Blumhardt János Kristófról ezt írja Karner Károly: „A  württenbergi Mött- 
lingen falucskában, majd Bad Bollban az ébredési keresztyénségnek egé
szen egyedülálló formáját élte. A világ gonosz hatalmai ellen vívott harcá
ban az újszövetségi keresztyénség rég elfeledett vonásai elevenedtek meg 
és váltak áldássá a legkülönfélébb nemzeti társadalmi osztályokból, sőt 
nemzetiségekből összesereglett gyülékezete számára." Beszerzésre melegen 
ajánlom.

Helyreigazítás. Márciusi számunk 193. oldal, alulról 3-ik szakaszába 
számítási hiba csúszott be. Az egyháztagok lélekszámából ugyanis még 
le kell vonni a konfirmálatlan gyermekek számát. Helyes számadatok a 
következők: Gyónó lelkek száma egyetemes egyházunkban az 1939. évben 
kb. 417.000. Úrvacsorával élt kb. 150.000 (35.9%). Nem járult úrvacsorához 
267.000 arra jogosult lélek (64.1%), ami még mindig igen szomorú kép.

Harmati Béla


