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C sendben Isten előtt.

Papi bűnök.

2. Fő a népszerűség!
II. Mózes 32, 1—6.

Bálványgyártó őshajlam lakik az emberben. Nem bírja az 
egy-igaz Istent, aki olyan, amilyen. Testhezálló, idomított és 
kezelhető istent akar. A kijelentés kemény beszéde helyett kelle
mesebb hangokra viszket a füle. Papot is azért tart, hogy legyen 
kinek meghagyni: „Kelj fel, csinálj nékünk isteneket, akik előt
tünk já r ja n a k A bálványgyártáshoz szívesen áldoz. Az arany
borjúra dőlt az arany. Még a divathölgy is leoldotta féltett fülbe
valóját. Az ember minden áldozatra képes, hogy mondva-csinált 
istent kapjon.

Áron nem mer ellenállni. Bizony, talán meg is kövezték 
volna. A népszerűsége mindenesetre odalett volna! Pedig „fő a 
népszerűség!'1 De éppen ebben van a hűtlensége. Félelemből 
vagy opportunizmusból megalkuszik a közóhajjal. Símán alkal
mazkodik. A nép szája íze szerint beszél. Könnyebben követhető 
istent csinál, aki elnézi az evést-ivást, játékot. Hamis próféta lesz.

Legyünk tisztában azzal, hogy a mi gyülekezetünk is hozzá
alkalmazott istent kíván. Olyat, amit ő választ és amivel könnyű 
kijönni. Az is bizonyos, hogy ma is népszerűségét vesztegeti, 
aki nem hajlandó Isten igéjét felhígítani vagy meghamisítani. 
A savát-borsát-vett s megcukrozott prédikáció mindig kelleme
sebb a természeti ember fülének. Mindig „hálás“ dolog marad:: 
a népet kedvenc bálványával kiszolgálni. A konjunktúra-teológi
ának tapsol a világ.

Ez azonban szolgálati hűtlenség és hitvány árulás! Mert 
nem az a fontos, hogy népszerűek legyünk, hanem hogy hív 
szolgák legyünk. Ha megköveznek is. Nem azért vagyunk, hogy 
könnyebbé tegyük a vallást, hanem hogy Isten akaratát szóljuk. 
Ha keményen és mereven hangzik is. Nem az a dolgunk, hogy 
Istent csiszoljuk az emberhez, hanem hogy az embert törjük 
Isten igájába. Ha belepusztulunk is.

Ó, irgalom Atyja ne hagyj el!
Szabó József
győri lelkész.
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A  dolgozó  szobában .

Az ó-testámentomi irásmagyarázat és theo- 
logia mai helyzetképe és legújabb irodalma.

Az alábbiakban arról óhajtok néhány szót szólni: hogyan is 
állunk ma egyházunkban az Ó-Testámentom és az ó-testámen
tomi teológia kérdéseivel, azután némi tájékoztatást szeretnék 
nyújtani, hol és milyen művekben lehet ma irodalmi tájékoztatást 
nyerni a szóban levő kérdésekről. Bevezetőül azonban hadd 
mondjam meg azt, hogy — ha az Ó-Testámentom helyzete nem
csak nálunk, hanem külföldön is nagyon nehéz — miben lát
hatjuk az okát és magyarázatát? Csak ennek megállapítása után 
lehet szó a gyógyítás útjáról.

Annyit ma már világosan meg lehet állapítani, hogy nem 
voltunk következetesek az Ó-Testámentomra vonatkozó elméleti 
álláspontunk és gyakorlati eljárásunk tekintetében, amikor elvi
leg vallottuk ugyan, hogy Isten kijelentését tartalmazza az 
Ó-Testámentom is és ezért az egész Biblia egységes, de a gya
korlatban nem képviseltük ezt, hanem egyenesen meghazudtol
tuk. A héber nyelv s vele a többi ó-testámentomi stúdium is 
meglehetősen háttérbe szorult, sőt szinte olyan megítélésben 
részesült, hogy az ó-testámentomi exegézisre és theológiára egy
házunknak és lelkészeinknek nincs is szüksége. Azt még csak 
elismerték, hogy irodalmi, erkölcsi, vallási szempontból vannak 
az Ó-Testámentomban is figyelemre méltó szakaszok, szinte 
páratlan ,,locus classicus"-ok, de arról, hogy az Ó-Testámentom 
szoros kapcsolatban van az egyházzal, illetve az egyház vele, 
nem szóltunk, se tudni nem akartunk. Ennek a magatartásnak 
egyik oka oktatásügyünk erősen humanisztikus, Biblia-nélküli, 
szekuláris jellegében keresendő, amelytől nem tudtunk teljesen 
szabadulni, még lelkészképzésünk területén sem. Meg kell valla
nunk, hogy itt is előtérben állottak a történeti-kritikai, irodalmi 
és valláserkölcsi kérdések s szerényebb hely jutott az egyházi 
és szorosan theológiai szempontnak. Hogy mást ne említsek, 
teljesen háttérbe szorultak Luther művei is. Beszéltünk róluk, 
de —- valljuk be őszintén —, nem ismertük és nem ismertettük, 
így nem is csoda, ha nem láttuk meg, hogy Luther álláspontja 
mennyire egyszerű és írásszerű, akármiről szól. Számára még csak 
szóba sem jön a kérdés, hogy vájjon Isten igéje-e az Ó-Testá
mentom? — Másik oka pedig ennek a helyzetnek kétségtelenül 
az, hogy az Ó-Testámentom kérdését, ezt a szigorúan egyházi 
és theológiai kérdést, gondolkozás nélkül összekapcsolták a 
zsidókérdéssel, vagy az antisemitizmussal.

Őszintén meg kell vallanom, hogy 1930 táján — tehát nem 
is olyan régen — még magam sem láttam világosan a kérdés 
teljes jelentőségét. Akkor még azt tartottam, hogy az egész
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ó-testámentomi kérdést elméleti alapon el lehet intézni, egy
szerűen úgy, hogy az Ó-Testámentomból kikapcsolunk mindent, 
ami alacsonyabb valláserkölcsi felfogást képvisel, amit nem 
tartunk az evangéliumi keresztyénségben alapvetőnek s kötelező
nek az evangélium alapján. Csupán azt tartjuk meg belőle, ami 
az Üj-Testámentommal — véleményünk szerint — teljesen egye
zik. Azt gondoltam tehát, hogy ezzel a tudományos eljárással 
ki lehet desztillálni az Ó-Testámentomból az Újat. Azóta be kel
lett látnom, hogy ez így nemcsak nem lehetséges, hanem egyene
sen veszedelmes, egyenesen az egyházra és a keresztyénségre 
nézve. Az Ó-Testámentom kérdése — önámítás volna, ha ezt 
nem látnok meg — nem szorítkozhat az Ó-Testámentomra, 
kiterjed az Új-ra is és vele együtt alapvető kérdése magának a 
keresztyénségnek. Ez volt kezdettől fogva s a történet folyamán 
állandóan, mikor csak felvetődött, — s ez ma is. Az „ó-testámen
tomi veszély" tehát itt van a kapunk előtt, sőt benn van házunk
ban, egyházunkban s — tetszik vagy nem tetszik, — foglalkoz
nunk kell vele, még pedig egyházunk és keresztyénségünk miatt. 
Azt is jelenti ez, hogy le kell számolnunk vele teljes szigorúság
gal, hogy így megszűnjék a bántó ellentét az elmélet és a 
gyakorlat között.

Ebben akarnak az alábbi fejtegetések némi segítséget nyúj
tani. Dolgozószobámból küldöm szeretettel azoknak, akik dol
gozószobájukban sokat tusakodnak az ó-testámentomi kérdés
sel, mint jómagam is. Tájékoztató akar lenni ez a kis cikk az 
utolsó 20—-25 év irodalmáról, egyúttal azonban személyes vallo
más is arról, hogy hogyan ítéljük meg ezt s hogyan látjuk ma 
ezt a bonyolult, de végtelenül fontos kérdést.

A kérdést és az idevágó irodalmat három csoportba osztva 
tárgyaljuk. 1. Azokról a művekről szólunk, melyek az Ó-Testá- 
mentommal elvi szemszögből foglalkoznak: szüksége van-e az 
egyháznak s miért és milyen mértékben az Ó-Testámentomra? 
A 2.-ban azok felett a művek felett tartunk seregszemlét, melyek 
exegetikai szempontból mutatják be az Ó-Testámentom újabb 
— szerintünk helyes — megítélését. Végül a 3. csoportba sorol
juk az összefoglaló jellegűeket, amelyek az ó-testámentomi 
theológiát tárgyalják összes kérdéseivel. A bevezetéstudomány 
körébe vágó művekre tudatosan nem terjeszkedem ki, mert 
ezekről — tudtommal — külön is szó esik még a „Lelkipász- 
tor“-ban.

1. Ha az Ó-Testámentommal elvi szempontból foglalkozó 
műveket1) vesszük szemügyre, meg kell állapítanunk, hogy ezek

!) Alt-Begrich-Von Rád: Führung zum Christentum durch das Alté 
'Testament. Leipzig, 1934. — Baumgartel Fr.: Ist die Kritik am Altén Tes- 
tament berechtigt? Schwerin i. M. 1937. — Begrich-Doerne: Das Alté 
Testament in dér christlichen Predigt. Leipzig, 1936. — Bierling F. Ch.: 
Evangelische und katholische Schriftauslegung. Berlin, 1938. — Deák 
•János: A keresztyénség és az Ó-Testámentom. Sopron, 1930. Hitvallás és 
Tudomány. 245—273. V. ö. még az itt felsorolt irodalmat! — Eichrodt W.: 
Worin gründet die unzerreisbare Einheit vöm Altén und Neuen Testament?.
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három irányzatot képviselnek. Vannak közöttük olyanok, ame
lyek szinte minden változtatás nélkül a vallástörténeti szempontot 
alkalmazzák az Ó-Testámentomra, hasonlóan ahhoz, ahogy 
magam is eljártam régebben. Vallástörténeti sémába vagy az 
evolúció kényszerzubbonyába nem lehet az Ó-Testámentom 
üzenetét beleerőszakolni. — A második csoportba azokat soro
lom, amelyek erős revíziót képviselnek — jobb felé, s végül a 
harmadikba azokat, melyek baloldali irányban vonják meg 
nagyon élesen álláspontjuk gyakorlati következményeit.

Magától értetődik, hogy amikor az alább felsorolt művek 
azzal a kérdéssel foglalkoznak, hogy szüksége van-e az egyház
nak az Ó-Testámentomra, miért és milyen mértékben, eldöntésre 
kerül mindenek előtt az a kérdés, hogy mi is az Ó-Testámentom, 
s hogyan kell tárgyilagosan magyaráznunk? Itt dől el az egész 
kérdés. Alapvetőnek kellett felismernem, minél tovább gyötrőd
tem ezzel a kérdéssel, hogy ezentúl az Ó-Testámentommal nem 
foglalkozhatunk úgy, mint irodalmi alkotással vagy pusztán 
történeti dokumentummal. Mert az Ó-Testámentom nemcsupán 
irodalmi és történeti dokumentum, s nem is elsősorban ez, hanem 
az Üj-Testámentommal együtt az evangélikus egyház Szentírása: 
Bibliája. S ha a theológiai tudományt az egyházra való vonatko
zása határozza meg, sőt létjogosultságát is egyedül ez adja meg,, 
hasonló áll az Ó-Testámentomra is. Reám nézve az a döntő,

Basel, 1939. — Emmerich K.: Die Juden. Theol. Stuciien. Zoliikon. 1936. — 
Boltin Brúnó: Luther, az Ószövetség magyarázója. Lelkipásztor, 1940. 10: 
szám. — Frick H.: Wissenschaftliches und pneumatisches Verstandniss dér 
Bibéi. Tübingen, 1927. — Groó Gyula: Az Ószövetség és az igehirdető. 
Lelkipásztor, 1940 11. sz. — Gunkel H.: Was bleibt vöm Altén Testament? 
Göttlingen, 1916. — Hellbardt H.: Das Alté Testament und das Evangélium 
Melchisedek. München, 1938, — Herntrich: Theologische Auslegung des 
Altén Testaments. Göttlingen, 1936. — Wie liest dér Christ das Alté Testa
ment ? Göttlingen, 1939. — Das Glaubenszeugnis des Altén Testaments und 
das Bekenntnis zu Jézus Christus. Gütersloh, 1935. — Herzberg H. W.: Dér 
Deutsche und das Alté Testament. Giessen, 1934. — Hirsch E.: Das Alté 
Testament und die Predigt des Evangeliums. Tübingen, 1936. — Kállay 
Kálmán: Jézus és az Ószövetség. Theológiai Szemle. Debrecen. 1941. 3. sz. 
132—148. — Kahler M.: Zűr Bibelfrage. Gütersloh, 1936. — Das Offen- 
barung ansehen dér Bibéi. Barmen, 1903. — Regei M.: Das Alté Testament 
ein Freund oder ein Feind unseres Volkes? Breslau, 1934. — Oepke A.: 
Jesus und das Alté Testament. Leipzig, 1938. — Geschichtliche und über- 
geschichtliche Schriftauslegung. Gütersloh, 1931. — Rád G.: Fragen dér 
Schriftauslegung im Altén Testament. Leipzig, 1938. — Schlier O.: Das 
Christuszeugnis des Altén Testaments. Heidelberg, 1936. — Schmökl: Altes 
Testament und heutiges Judentum. Tübingen, 1936. — Schuster H.: Das 
Alté Testament heute. Frankfurt aM. 1935. — Sellin E.: Das Alté Testa
ment und die evangelische Kirche dér Gegenwart. Leipzig, 1921. — Das 
Alté Testament im christlichen Gottesdienst und Unterricht. Güttersloh, 1936. 
— Török István: Az Ószövetség értékelése. Pápa, 1936. — Urbán Ernő: A 
lelkipásztor műhelye. Lelkipásztor, 1940. 3. sz. — Vischer M.: Die Bedeu- 
tung des Altén Testaments für das Christliche Leben. Theol. Studien. Zolii
kon, 1938. — Volck W.: Christi und dér Aposter Stellung zum Altén Testa
ment. Leipzig, 1930. — Volz P.: Dér Kampf um das Alté Testament. Stutt
gart, 1933. — Weiser A.: Die theologische Aufgabe dér alttestamentlichen: 
Wissenschaft. Berlin, 1936.
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hogy egyházam s a keresztyénség milyen álláspontot foglal él 
az Ó-Testámentommal szemben. Azért fontos vagy nem fontos az 
Ó-Testámentommal foglalkozás nekem, mert az egyháznak is az. 
Egyházam szent könyvévé pedig az Ó-Testámentomot is maga 
Isten tette, amikor kinyilatkoztatásának írásos dokumentuma
képpen az Új-Testámentommal együtt kezébe adta, azzal, hogy 
belőle és egyedül belőle ismerheti meg az ember azt, amit Isten 
jónak látott az emebriség üdvözítéséért cselekedni és az emberi
séggel önmaga felől közölni. Nekünk tehát tárgyilagosan kell 
ilyennek látnunk az Ó-Testámentomot, azaz olyannak, amilyen
nek maga Isten láttatja velünk: tehát az ő kinyilatkoztatásának. 
Aki nem így nézi, nem ennek tartja, az nem ítéli meg tárgyila
gosan, sőt szembe helyezkedik vele és így magával Istennel. 
Hogyan ítélhetné meg helyesen az az ember az Ó-Testámento
mot, aki éppen annak nem tekinti, aminek Isten tartja? Az a 
fontos, hogy az Ó-Testámentom Isten igéje. Ez az, amire Luther 
is utal híressé vált kifejezésében: „quod Christum treibt". Ez 
tehát azt jelenti, hogy az Ó-Testámentomból mindig Isten igéjét 
kell hallanunk akár tetszik ez nekünk, akár nem. Az ige testté 
lett és az emberi köntöse miatt kellenek a történeti, irodalom- 
kritikai, vallástörténeti, a nyelvi és történeti írásmagyarázási 
elvek, de ezek nem lehetnek döntőek. Döntő itt az, hogy amit az 
Ó-Testámentom mond, azt Isten mondja, nekem szóló üzenet
ként mondja. S Isten a maga igéjét, üzenetét nemcsupán ú. n. 
„hiteles részek“ útján nyújtja, hanem az ú. n. „későbbi betoldá
sok“ által is: nemcsak név szerint ismerős szent írók, de ismeret
lenek révén is. Sőt, az sem bizonyos, hogy Isten csak a vallás
erkölcsi szempontból fontos „locus classicus“-ok útján adja üze
netét. Szól Ő nekünk nem egyszer jelentéktelennek tartott mon- 
datkákban is. Hadd említsem pl. azt, amit én is kaptam Gén. 
7 : 16/b. útján: „És az Ür bezárd utána az ajtót", — vagy Ámosz 
4 : 12—13-ban: „Minthogy pedig ekképpen cselekszem veled, 
készülj Istened elé, óh Izráel! Mert ímé, aki hegyeket alkotott 
és a szeleket teremtette és aki megjelenti az embernek az o 
gondolatját, aki a hajnalt sötétséggé változtatja és a. föld magas
latain lépdel: az Úr ő, a Seregek Istene az ő neve." Irodalom
kritikai szempontból mindkét idézet későbbi, illetve másünnen 
való toldás. Az első, klasszikus példája az ú. n. kiegészítési hipo
tézisnek: a jahvista forrásból egészítették ki az elohistát, — a  
másik pedig egy későbbi doxológia-töredék. S mégis, ez utóbbi 
gyönyörű bizonyságtevés Isten világfölötti szent, csodálatos 
valójáról, — az előző pedig hirdeti e világnak Isten ítéletét és 
kegyelmét, előre mutat egyúttal az Ür Jézus Krisztusban meg
jelent kegyelemre és az általa végrehajtandó végső ítéletre is.

Az elmondottakból azonban kitűnik az is, hogy semmikép
pen sem tartjuk elfogadhatónak Hirsch E.*) és mások állás
pontját, akik teljesen szakítanak az Ó-Testám,entomal s igazat

*) L. a felsorolt művek között.
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adnak Markionnak, Harnacknak stb., akik veszedelemnek tartják 
a „zsidó" Ó-Testámentomnak az egyház szent könyvéül való 
megtartását. De kitűnik az is, hogy bizonyos tekintetben ki- 
egészítendőnek tartom Kállay Kálmán, Urbán Ernő megállapí
tásait is. Sokkal határozottabban kell kihangsúlyoznunk a Szent
írásban foglalt ige egységét, az Ó-Testámentomnak pótolhatat
lan, páratlan jelentőségét, ami kijelentés-jellegén és Jézus 
Krisztusra való utalásán alapszik. Nyilvánvaló, hogy aki az 
Ó-Testámentomot elveti, állást foglal a teljes kinyilatkoztatás 
ellen s így — ha be nem vallottan is — de támadja Krisztust 
és a keresztyénséget. Ennek az álláspontnak az érvényesítése 
tisztázza a helyzetet, s világosan áll előttünk az is, hogy az 
Ó-Testámentoiji magyarázata nem lehet tárgyilagos az érdek
telenség értelmében, ahogyan azt a másik oldalon hangsúlyozni 
szeretik. Az Ó-Testámentomhoz hittel kell közeledni és mint 
egyházunk szent könyvéhez, amelynek elvitathatatlan jelentő
ségét és értékét éppen az adja, hogy Jézusra mutat, mint akiben 
megjelent e földön az Ó-Testámentom Krisztusa. így hát az 
Ó-Testámentomot krisztocentrikusan kell megértenünk és ma
gyaráznunk.

2. Erre a theológiai vagy krisztocentrikus magyarázatra nyújt 
néhány örvendetes példát az újabb ó-testámentomi irodalom.-) 
Ezek nem a régi értelemben vett írásmagyarázó művek vagy 
éppen kommentárok, de lehetetlen meg nem állapítanunk némi 
rokonvonást éppen Luther írásmagyarázó műveivel. Kiemeljük 2

2) Asmussen H.: Das erste Samuelis Buch. München, 1938. — Bon- 
hoeffer D.: Schöpfung und Fali. München, 1933. — Brandt Th.: Das Luther- 
wort zum Psalter. Leipzig, 1930. — Brandt W.: Das Gesetz Izraels und die 
Gesetze dér Heiden. München, 1936. — Breit H.: Die Predigt des Deut- 
eronomisten. München, 1933. — Cramer K.: Amos. Stuttgart, 1930. — Frey 
H. etc.: Die Botschaft des Altén Testaments. Calv. Még nem teljes. Eddig 
tudtommal a következő kötetek jelentek meg: Das Buch dér Anfange, — 
des Glaubens, — des Kampfes, — dér Führung, — dér Weltgeschichte, — 
des betenden Volkes. — Hartenstein K.: Dér Prophet Dániel. Stuttgart- 
Basel, 1938. — Hauss F.: Biblische Gestalten. Berlin, Furche. — Hellbart H.: 
Abrahams Lüge. München, 1936. — Dér verheissene König Israels (Das 
Christuszeignis des Hosea) München, 1935. — Iepsen A.: Das Zwölfpropheten- 
buch. Leipzig (Bibelhilfe für die Gemeinde.) — Herntrich V.: Dér biblische 
Schöpfungbericht. Göttlingen, 1939. — Jeremia, dér Prophet und sein Volk, 
Gütersloh, 1938. — Kefer K.: Amos. München, 1927. — Knolie Th.: Luthers 
Glossen zum Altén Testament. München, 1935. — Kroeker: Das lebendige 
Wort. Giessen, még nem teljes. — Kroeker J.: Ausgewahlte Psalmen. Leip
zig, 1936. (Bibelhilfe für die Gemeinde.) — Kutter H.: Mein Volk. Die 
Botschaft Jeremiás und unsere Zeit. München, 1930. — Luther M.: Dér 82.
Psalm. Berlin, Furche. —------------ : Dér 118. Psalm. Berlin, Furche. —--------
Buspsalmen, 1525. Leipzig, 1932. München, 1933. — -------------- Die sieben
Buspsalmen, 1525. Leipzig, 1932. — Osterloh E.: Gottes Gerechtigkeit und 
menschliches Recht im Altén Testament. München, 1940. — Quervain De A.: 
Busse. München, 1936. — Schimdt S.: Das Alté Testament im Kirchlichen 
Unterricht. München, 1937. — Simon M.: Jeremia, ausgewahlt und über-
setzt. München, 1925.------ : Hiob.: München, 1925. — Vischer W.: DerPre-
diger Salomo. München, 1936.--------------- : Hiob. Ein Zeuge Jesu Christi.
München, 1938. — Weiser A.: Die Psalmen, übersetzt und erklart. Gött
lingen. 1935.
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a könnyen hozzáférhetőek közül a bűnbánati zsoltárokat (az első 
három magyar fordításban a Harangszó Könyvtárban. Sajnos 
nem csinálunk nekik jogosult propagandát.), a 82. és 118. zsoltár 
magyarázatát, Glossen zum A. T., Lutherworte zum Psalter c. 
műveket. A figyelmet azonban külön is felhívom Luthernek 
Genesis könyvéhez, a Zsoltárokhoz s Ésaiás könyvéhez írt 
magyarázatára. A latin, illetve német szöveg olvasása nem min
dig könnyű, de bőven megjutalmazza a fáradságot. Luther emlí
tett műveiben van sok olyan részlet, amit ma talán elhagyhat
nánk, de aki olvassa pl. az említett zsoltárok magyarázatát, 
vagy Gén. 18-at, az érzi, hogy valóban „sub spécié aeternitatis", 
illetve „Scripturae Sacrae“ történik minden. Azon van a hang
súly, „quod Christum treibt", — s mégis, vagy éppen ezért, érez- 
nünk kell azt is, hogy nekünk szól az ige üzenete Luther magya
rázatán keresztül.

Néhány példát sorolunk fel a sok közül, hogy hogyan lehet 
keresni az Ó-Testámentomban a Krisztusra való utalást. Első 
sorban megemlítjük azt, hogy a kritikát leginkább foglalkoz
tatta Vischer műve: „Christuszeugnis im Altén T e s ta m e n tEzen 
nem is lehet csodálkozni, hiszen komolyan és szigorúan veszi azt 
a tételt, hogy az Ó-Testámentom is a Krisztusról tesz bizony
ságot. Sokra értékelem én is, s ajánlom is elolvasását. Nagy 
haszonnal forgathatja mindenki. Magyarázatát azonban több 
helyütt nem eléggé megalapozottnak, erőltetettnek, sőt olykor 
meg nem engedettnek tartom. Nagy nyereségnek tartom Kroeker 
és Frey felsorolt műveit, Cramer: Amos-át, Weiser: Zsoltárokhoz 
írt magyarázatát, nem különben a többi idevágó magyarázatos 
művet. Az ember elcsodálkozik, hogy mennyire „modern” az 
Ó-Testámentom üzenete s mennyire közel hozzák tartalmát 
szívünkhöz az egyes magyarázók. Mennyire közvetlen vonat
kozásban állnak az említett ó-testámentomi könyvek az Üj-Tes- 
támentommal, az Úr Jézus Krisztussal! Mennyire döntő választ 
adnak ma is legégetőbb kérdéseinkre! Mulasztást követnék azon
ban el, ha külön is nyomatékosan nem hívnám fel a figyelmet 
a felsorolt rövidebb művekre is. Nagy haszonnal forgatható 
valamennyi s lelki gazdagodással használható biblia-órákon vagy 
vallástanításban. Pl. Breit: Die Predigt des Deuteronomisten c. 
műve, főleg annak első része, — Osterloh tanulmánya: „Gottes- 
gerechtigkeit etc. címen, — Quervain: ,,Busse“ című pompás 
írása, Dán. 9, 4—19. magyarázata, — Asmussen: Sámuel első 
könyvéről írt nagyszerű magyarázata, — Lüthi: Ámoszról és 
Dánielről írt könyvei, — Hellbardt: „Dér verheissene König 
Israels” című, Hóseás könyve alapján készült írása, — s Abra- 
hams Lüge címen Gén. 12, 1—20. alapján készült bámulatos 
magyarázata. Mindegyik jellemző példa arra, hogy ma hogyan 
lehet magyaráznunk az Ó-Testámentomot s .mily úton lehet 
közelférkőzni tartalmához, a nélkül, hogy erőszakot követnénk 
el rajta vagy letörölnék jellegzetes színét és vonásait. Meg kell 
vallanunk, hogy 20—25 évvel ezelőtt sejtelmünk sem volt arról,
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hogy az Ó-Testámentom ennyire időszerű s általa Isten ily súlyos 
üzeneteket tartogat a mai nemzedéknek. Bizonyos vagyok benne, 
hogy aki elkezdi olvasni pl. Lüthi Ámoszról írt föntebb említett 
művét, vagy akár „Az eljövendő egyház"-at, a „Kommende 
Kirche" magyar fordítását, nem teszi le addig, amíg végig nem 
olvasta. Lüthi pl. egyszerűen sorra veszi, minden sorrendváltoz
tatás nélkül, Ámosz egyes fejezeteit, de megérezteti, hogy Isten 
üzenete a próféta szavain keresztül nekünk szól, — ugyanakkor 
érezzük azt is, hogy Isten igéje milyen közvetlenül mutat itt is 
Jézus Krisztusra. Quervain: „Busse"-ja — mint említettem — 
Dániel imádságának mély és gazdag magyarázata. Mindenkinek 
ajánlom, hogy ha foglalkozik hallgatói vagy növendékei előtt 
az imádság kérdésével, ne mellőzze el ezt a kis művet. Ilyennek 
kell lennie a mi imádságunknak is.

íme milyen változatos hangok, amelyek az Ó-Testámentom 
lapjairól szólnak hozzánk s melyek hallatára Krisztus világoso
dik meg számunkra. Ennek feltárása az újabb kutatás érdeme.

3. Végezetül hadd emlékezzünk meg a szorosabb értelem
ben vett ó-testámentomi theológiai művekről. Régebben szinte 
kivétel nélkül „ó-testámentomi vallástörténet" vagy „Izráel val
lása" címen dolgozták fel az Ó-Testámentom theológiai anyagát, 
így jártam el magam is. Az utóbbi időben azonban lényegesen 
megváltozott a helyzet. A legújabb művek szerzői közül Sellin 
még két egymástól független részben: történeti és rendszeres 
részben dolgozza fel az anyagot, de Köhler már „Theologie des 
Altén Testaments" Tübingen 1936. cím alatt írja meg művét, — 
s ugyancsak „Theologie des Altén Testaments" a címe Eichrodt 
Walther hatalmas három kötetes művének (Leipzig, 1933, 1935, 
1939.). Hazai irodalmunk is gazdagodott két munkával: Varga 
Zsigmond: Bibliai vallástörténet Debrecen, 1938. és Tóth Lajos: 
Az Ószövetség vallása, Pápa, 1938.

Helyszűke miatt nem szólhatunk a régebbi irodalomról, 
pedig —- ha az előző korszakra még olyan erősen rányomta is 
bélyegét a vallástörténeti irány — több kiváló munkát vehetnénk 
számba. Közülök kettőt említek: £. Kautzsch és B. Stade: „Bib- 
lische Theologie des Altén Testaments" címen írt s Tübingenben 
1911. és 1905-ben megjelent műveit. Nagy dolog volt abban az 
időben ó-testámentomi theológiát írni és kiadni, amikor már a 
puszta név sem volt közkedvelt. De ők bizonyságot akartak tenni 
arról, hogy :— ha nem így dolgoznák fel az ó-testámentomi 
theológiát — elszakítanák a theológiai tudományokkal és az egy
házzal való kapcsolatukat.

Azóta megváltoztak az idők s ennek a változásnak tudható 
be a föntebb említett művek címe s feldolgozásuknak a módja is. 
A két magyar mű közül azonban egyik sem használja az ó-tes- 
támentomi theológia címet. Az egyik „Vallástörténet" a másik 
pedig „Ószövetségi vallás". Nem azt jelenti-e ez, hogy a theológai 
tudomány hullámverése még nem érkezett el hozzánk? Érdemes 
mű a maga nemében mind a kettő, de örültünk volna, ha az
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ó-testámentomi tudományban az utóbbi időben végbe menő 
elmélyülésnek, bibliai és theológiai ráeszmélésnek a nyomát 
nagyobb mértékben lehetne rajtuk érezni.

Az új szemléletet az idézett német művek közül is csak 
Köhler és Eichrodt műve közelíti meg. Legfőbb értéküknek azt 
tekinthetjük, hogy nem elégszenek meg az ó-testámentomi theo
lógiai anyag egyszerű felsorakoztatásával vagy leírásával, hanem 
arra törekszenek, hogy theológiai magyarázatot is adjanak. Köh
ler művének hármas felosztása szinte magától adódik: 7. Isten,
— 2. Ember, — 3. ítélet-üdvösség. — Foglalkozik az ó-testá- 
mentomi theológia összes fontosabb kérdéseivel, még ha Isten 
kinyilatkoztatásának módjairól, a bűnről, a kultuszról stb. Köh
ler könyve beosztásánál a keresztyén dogmatikához alkalmaz
kodik, — Eichrodt művénél feltűnik már az is, hogy ettől tuda
tosan függetleníti magát. De függetleníti magát a hisztorizmus- 
tól is, mert az a meggyőződése, hogy vissza kell térni ahhoz a 
régi és minden egyes korban újból megoldandó feladathoz: az 
Ó-Testámentom hitvilágát egységben felfogni, de ugyanekkor a 
környező világ figyelembevételével és az Üj-Testámentommal 
való összefüggésben. Ezzel visszaszerzi az ó-testámentomi theo
lógia azt a helyet, melyet a vallástörténet kedvéért elvesztett. 
Művének hármas beosztása: 7. Isten és a nép, — 2. Isten és a világ,
— 3. Isten és az egyes ember. — A szövetség ténye uralkodik 
művén. Ezért szól részletesen a szövetség Istenéről, szerveiről, 
megszegéséről stb. Különösen sokat jelentettek számomra a kul
tuszról, a papságról, a királyság intézményéről, a prófétaságról 
szóló fejezetek. Felölel minden problémát és új, meglepő szem
pontok szerint elemzi vagy világítja meg. Nála érvényesül leg
inkább az újabb teológia módszere és vívmánya. A legnagyobb 
örömmel szólhatunk erről a hatalmas munkáról, amelynek talán 
csak egy hibája van, hogy nem jelenhetett meg mind a három 
része szorosan egymásután és azért maradt benne némi egye
netlenség. Reméljük, hogy egy második kiadásban teljesebben 
kiforr és egységesebbé válik feldolgozása.

Befejezésül még csak annyit, hogy ebből a rövidre fogott 
tájékoztatóból is meg lehet állapítani, hogy szó sincs arról, 
mintha az Ó-Testámentomot már sikerült volna eltemetni. Sőt, 
úgy tetszik nekünk, hogy az Ó-Testámentom igazibb megértésére 
és lényege feltárására ép az az idő mutatkozik legalkalmasabb
nak, amikor legtöbb oldalról támadják. Meg vagyok győződve 
a felől, hogy az utókor majd úgy fogja emlegetni küzdelmes 
korunkat, mint amikor jelentékeny haladást tettek éppen az Ó- 
Testámentom megértésében és tolmácsolásában, még pedig az 
által, hogy újra megtalálták a szerves kapcsolatot a reformá
torokkal és határozottabban adnak teret az Új-T estáentom  és 
az Ó-Testámentom együttes Krisztusról való tanuságtételének.

Dr. Deák János 
egyetemi tanár, Sopron.
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Egyházi esztendő a szószéken.

Vízkereszt ünnepe.
Az ünnep jellege. Vízkereszt napja és a róla elnevezett vasárnapok 

az idők folyamán megüresedtek az egyházi köztudatban, pedig a kara- 
csonyi ünnepkörben elfoglalt jelentős helyük és sajátos veretük ma is- 
könnyen felismerhető.

Január 6.-a eredetileg a keresztyén egyház legrégibb karácsony
ünnepe volt. Ezen a napon ünnepelték Jézus születését és megkeresztelte- 
tését. Szoros belső kapcsolatát a karácsonyi ténnyel akkor is megtartotta, 
amikor Jézus születésnapjának ünneplése előbbre került. Isten megjelent 
a Krisztusban, Jézusnak ezért isteni dicsősége van. Ebből a hittételből 
adódik a vízkereszti ünnepszakasz két egymásba kapcsolódó témája: „Istea 
megjelent1 — ez az egyik. „Krisztus dicsősége“, — ez a másik. Az óegyházi 
perikópáknál inkább az utóbbi, az eisenachi perikópáknál inkább az előbbi 
jut érvényre. — Isten dicsőségének szimbolikus képe: a „világosság", a 
„fény“ is kifejezésére szolgál e nap tartalmának. (Lásd az egyik óegyházi 
perikópát: Ezs. 60 :1—5). A már többször említett „Das Kirchenjahr" 
joggal figyelmeztet arra, hogy a vízkereszti ünnepkör jellegét legjobban 
kifejező énekünk a „Tündöklő hajnali csillag11 (403. ének a dunántúli 
énekeskönyvben).

Méltó vízkereszt ünnepe a magával hozott ősi múltnál, jónéhány 
vasárnap felett uralkodó helyzeténél és belső tartalmi gazdagságánál fogva, 
hogy visszakapjon valamit régi fényéből gyülekezeteink gyakorlatában!

Megjegyzés: Bizonyos, hogy vízkereszt liturgiái tartalmában helyet 
kell kapnia Krisztus dicsősége felragyogásának a pogányok között, amint 
arra az óegyházi perikópák (Máté 2 : 1—12 és Ezs. 60 :1—6) utalnak. 
Nincs jogunk azonban kizárólag a külmisszió napjává tenni ezt az ünnepet, 
mert ez eredeti hangsúlyának teljes eltolódását jelentené.

A szószéki ige (II. Kor. 4 :3—6) jelentése. E három versben Pál apos
tol azzal a váddal foglalkozik, mely apostoli szolgálatát hatástalannak, 
igehirdetését „leplezettének, azaz sokak számára semmitmondónak, értel
metlennek, erőtlennek mondja.

Pál ezzel szemben két világosságra mutat alapigénkben.
1. Az egyik az „evangélium v ilá g o ss á g a Az evangéliumhirdetésből 

szikrázó fény árad szét: az Isten dicsősége. Mert az apostol nem önmagát 
hirdeti, hanem egyedül Jézus Krisztust (5. v.). Jézus Krisztus pedig az 
„Isten képe“ (4. v.), Benne mutatja meg Isten magát nekünk. Az Ö arcáról 
az Isten dicsősége tündöklik. (L. „Krisztus dicsőséges evangéliumának vilá- 
gossága“ „aki“ az Isten képe11; „Isten dicsősége ismerete a Jézus Krisz
tus arcán" — kifejezések a 4. és 6. versben.)

2. Ennek a világosságnak meglátásához, megértéséhez és mások előtt 
felragyogtatásához maga az Isten gyújt világosságot szivünkben. Ugyanaz 
a csoda történik ilyenkor egy-egy emberi lélekben, mint a teremtés haj
nalán! Isten szól: Legyen világosság! (6. v.) Ebben a szívünkben gyújtott 
fényben látjuk meg az evangéliumból áradó fényt: Krisztusban az Isten 
fenséges arcát.

Ha e kettős fény ellenére mégis „ leplezett“ az igehirdetés, azoknak
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leplezett, akiket „e világ istene11, a sátán megvakított, hogy ne láthassák 
az evangélium világosságát, hanem kárhozatra jussanak (3—4. v.).

Krisztus az Isten képe, kinyilatkoztatása; Isten dicsősége a Krisztus 
arcán szemlélhető; az evangélium világossága: egytől egyig igazi „víz
kereszti“ alapgondolatok.

Az igehirdető „gyakorlata feladata: Isten Szentlelkének szivében 
g y ú j to t t  világosságával úgy kell odaállítani Jézus Krisztust gyülekezete 
elé, hogy lássák mindenek a Róla áradó tényt. Térdre kényszerítő feladati 
Hiszen a sátán szemvakító munkáját egyedül az Isten törheti meg bennünk 
is, másokban is, és világosságot egyedül Ő gyújthat bennünk is, má
sokban is.

A szószéki, oltári (Máté 3:13—17) és délutáni (Ezs. 2:2—5) ige egysége. 
Az Isten megjelenése: erről prófétái az ószövetségi ige az utolsó napra 
mutatva; erről szól az evangéliumi perikópa Jézus megkereszteltetésére 
mutatva; erről beszél az epistola a Jézus Krisztusról szóló evangélium 
fényére mutatva. — Az evangéliumot és epistolát külön is összeköti Krisz
tus dicsőségének glóriája.

Vízkereszt után az I. vasárnap.
A vasárnap jellegét a vízkereszti ünnepszakaszba tartozása határozza

meg.
A szószéki ige (II. Kor. 6 : 14—7 : 1) jelentése. A korinthusi gyüle

kezet életében különösen súlyos veszedelmet jelentett a pogányság von
zása (I. Kor. 5 :9 és kk.; 6 : 1 és kk.; 10:14 és kk.). Ezért figyelmeztet 
Pál arra az éles, elmoshatatlan határra, ami Isten és sátán, Krisztus és 
Antikrisztus, hívő és hitetlen, Isten temploma és a bálványok, gyülekezet 
és világ között van (14—16/a. v.). Ne legyetek hitetlenekkel felemás igá
ban! — ebben csendül ki követelése. Nem akarta ezzel a pogányokkal való 
érintkezést megszakítani és gettókeresztyénséget teremteni (v. ö. I. Kor. 
5 :9 és kk.), de óv attól a belső közösségtől, melynek révén eggyek a 
pogányokkal gondolkozásmódban, életfelfogásban, életstylusban stb.

Gyülekezeteinket ma éppen úgy, — ha nem jobban, mert rejtettebben.
— fenyegeti az elvilágiasodás veszedelme. Pogányokkal nem találkozunk 
a „keresztyén11 Magyarországon, de a „világi11, a „pogány11 gondolkozás
mód, életfelfogás és életfolytatás itt él közöttünk és bennünk. Ez az ige 
riadó a szekularizmus veszedelmével szemben, mely beférkőzött gyüle
kezeteinkbe és egyéni keresztyén életünkbe. Meddig sántikáltok kétfelé?
— ez elé a prófétai kérdés elé állít az Isten. S ha merjük az egyes jelen
ségeket nevén nevezni, nem kell félnünk attól, hogy a mai helyzettől 
idegen, távoli lesz igehirdetésünk.

Alapigénk az eddig tárgyalt követelést, — tulajdonképpen negatívu
mot, — alátámasztja egy pozitív valóságra és egy pozitív követelésre 
való mutatással.

A pozitív ralóság: Ti az élő Isten temploma vagytok, az Isten népe, 
fiai és leányai (16. és 18. vers). A Szentlélek Isten lakozik bennünk és 
jár közöttünk a gyülekezetben. Üjra csak az áldott vizkereszti tény: az 
isten megjelent közöttünk!

Ebből fakad a pozitív követelés: Szenteljétek meg magatokat! (7:1). 
Ez a parancs a testnek és léleknek, az egész embernek odaszentelését
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jelenti az Isten akarata szerint való életre, mégpedig a közöttünk és ben
nünk jelenlevő Isten iránti szent félelemben.

Megjegyzés: A 7 : 1-ben a „test' és „lélek1 egyszerűen a köznapi 
értelemben vett testet és lelket jelöli meg.

2. A megszentelést az Isten Lelke viszi véghez (I. Kor. 6 : H). Hogy 
azonban ez mennyire nem jelent ölhetett kezeket és quietivumot, azt éppen 
mai igénk éles felhívása mutatja.

A szószéki, oltári (János 1 :35—42) és délutáni (122. zsoltár) ige egy
sége. Fendt megállapítása szerint, — „Isten megjelent a földön11: erről a 
„vízkereszti11 témáról szól az evangélium, miközben Jézusra mutat, —• 
az epistola, miközben a keresztyéneket a Szentlélek templomának, a meg
jelenő Isten lakóhelyének mondja, — az ószövetségi ige, miközben Jeru
zsálemet, a jeruzsálemi templomot, azaz az újszövetség hite szerint: a Jézus 
nevében összegyűlt gyülekezetét, Isten jelenléte helyének nevezi.

Vízkereszt után a II. vasárnap.
A vasárnap jellegét a vízkereszti ünnepszakasz alapgondolata hatá

rozza. meg.
A szószéki ige (1. Kor. 2 :6—16) jelentése. Alapigénk nagyjából 

két részre osztható. Az első „Isten titkon való bölcsességéről“, a másik 
ennek megismeréséről szól.

1. M i ez az „elrejtett isteni bölcsesség11? Nem filozófia, hiszen Pál 
attól élesen elhatárolja igehirdetését a megelőző versekben (2 :1—5), s 
szakaszunkban is többször szembeállítja az „isteni bölcsességet11 „e világ 
bölcsességével“. Nem ad az ige ugródeszkát semmiféle okkultizmusnak 
sem.

Ennek a bölcseségnek tartalma az, amit Isten üdvösségünkre cseleke
dett és cselekedni fog. Kezdete az örökkévalóságban van: Isten üdvösséget 
készítő tervében; vége megint csak az örökkévalóságban van: a kiválasz
tottak megdicsőülésében az új ég és az új föld kezdetekor (7. v.). Ebben a 
„bölcseségben11, a kinyilatkoztatás ismeretében benne van mindaz, amit 
Isten ajándékozott nekünk a Krisztusban (12/b. v.) és benne van mindaz 
(erre különösen erős hangsúly esik), amit Isten készít számunkra a jöven
dőben (9. v.).

2. Istennek üdvösségünket munkáló akarata „e lre jte t tdolog (7/a. v.). 
A világon uralkodó sátáni hatalmak nem ismerik, hiszen akkor nem vitték 
volna végbe Jézus megfeszítését, mely vesztüket okozza (8. v.). De nem 
tudja megérteni, felfogni (még kevésbbé tudja prédikálni! lásd 13. v.) a 
„természetes“ ember. (14. vers. — „Érzéki ember11 az eredeti szövegben 
nem sexuális beállítottságot jelent, hanem mindenkit megjelöl, aki nem 
részesült Szentiélekben.) Innen van az, hogy a „természetes11 embernek az 
evangélium érthetetlenség, bolondság, titok.

Istennek üdvösségünket munkáló „rejtett11 tervét Isten maga ismerteti 
meg velünk, Ö jelenti ki nekünk a Szentlélek által. A kinyilatkoztatást 
csak az érti meg, akiben a Krisztus Lelke lakozik (16/b. v.).

Textusunk „vízkereszti“ vonatkozása: Isten megjelenése a Krisztusban 
csak a Szentlélek által lesz számunkra „kinyilatkoztatássá11.

Textusunk „gyakorlati üzenete: Istennek Krisztusban adott ajándé
kait és fenséges Ígéreteit csak a Szentlélek által ismerhetjük meg. Ez az
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üzenet megérteti az evangéliumnak mások és magunk előtt való „ rejtett- 
sége" okát és ajkunkra adja az imádságot: Jövel Szentlélek Úristen! Külö
nösképen kívánkozik erre a napra énekeskönyvünk 292. éneke.

A szószéki, oltári (János 1 :43—51) és délutáni (Ezs. 61 :1—6) ige 
egysége. Isten Lelke van a Krisztusban, olvassa le a keresztyén hit az 
ószövetségi igéről. Ezért lát bele Jézus Natanael szívébe, mondja az evan
gélium perikópa. Ez a Lélek, Istennek és Krisztusnak Lelke, adatik a 
hívőknek a kinyilatkoztatás megismerésére, utal az epistola. — Vízkereszt 
témájának: Isten megjelenésének, a kinyilatkoztatásnak háromságos jellege 
áll előttünk.

Vízkereszt után a III. vasárnap.
A vasárnap jellegét a „vízkereszti ' téma határozza meg.
A szószéki ige (Róm. 1 : 13—20) jelentése. Három részből áll szaka

szunk: a római levél személyes természetű bevezetésének vége (13—15. v.), 
amely átfolyik a levél témájának tömör megadásába (16—17. v.), végül 
a kezdete annak a gondolatsornak, mely a 3:9-ben találja meg összefog
lalását: „zsidók és görögök mindnyájan bűn alatt vannak11 (18—20. v.)„ 
Perikópánkat — minden kihasítottsága ellenére, melyért Fendt nem min
den alap nélkül vádolja önkényességgel a perikóparend készítőit, — 
egyetlen szó világítja át és fűzi egységbe: az evangélium. Az evangélium 
hirdetéséért igyekszik Pál Rómába (13—15. v.), mert nem szégyenli azt 
a világ kúltúrközpontjában sem (16/a. v.). Az evangélium veleje levelének 
tartalma (16—17. v.). S az evangélium nélküli világról kezdi meg hatalmas 
levelének kifejtését (18—20. v.).

Menjünk most sorjában.
Az evangélium, azaz a Krisztusról szóló örvendetes prédikáció nem 

előlien emberi beszéd — bár emberajkról hangzik, — hanem dünamisz, 
hatalom; benne Isten ereje, üdvösséget munkáló mennyei ereje dolgozik,  
fajra és népre való különbség nélkül (16. v.).

Hogyan lehet ilyen erő az evangéliumban? Ügy, hogy az evangé
liumban kinyilatkoztatás, isteni kijelentés történik: „az Isten igazságá
ról". „Isten igazsága11, a bibliának ez az egyik legközpontibb fogalma, 
a maga igazi értelme szerint szinte teljesen veszendőbe ment igehirdetö 
szolgálatunkban. Pedig talán kis merészséggel mondhatjuk: ebből szü
letett meg a reformáció. Ha a készülés során e kifejezésbe ütközünk,, 
legjobb esetben Luther egyik megállapítása jut eszünkbe: „Gerechtig- 
keit, die vor Gott gilt“, az ember Isten előtt érvényes igazsága. Pedig 
Luthernál sem ilyen egyszerű a dolog. Itt most röviden csak annyit e 
döntő páli fogalomról: „Isten igazsága11 nem az Isten „tulajdonsága11, 
szigorú igazsága vagy kegyelmes jósága, hanem az Isten cselekedete,  
mellyel engem, bűnöst, istentelent „ igaznak" elfogad és „igazzá" tesz.

Istennek ez a kegyelmes, megbocsátó cselekedete akkor lesz szá
momra élő valósággá, ha hiszek. A prédikált evangélium és a hit: e kettő
nek együttes aktusában nyilatkoztatja ki magát nekem az Isten, mutatja 
meg az ő  „igazságát11, bűnbocsátó, kegyelmes cselekedetét (17. v.).

Az evangéliumon kívül, vagyis ahol nem prédikálják és nem hisznek 
benne, Isten haragja nyilvánul meg a bűn miatt („hitetlenség11 és „ha
misság11) az egyénnek és világnak életében (18. v.). Igaz, az evangéliumolt
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kívül is megismerhették volna az Istent teremtése műveiből, de visszaéltek 
a teremtésben adott kinyilatkoztatással, úgy hogy csak még menthetet- 
ienebbül zuhan rájuk az Isten ítélete (19—20. v.).

Mit lehet kezdeni ilyen nehéz dogmatikai textussal az én gyülekeze
temben? — hangzik a jogos kérdés. A feleletet és bátorítást az igehir
detőnek a 16/a. vers adja. Ne szégyeneljük az evangéliumot. Ne féljünk 
hirdetni tisztán a mi népünknek sem. Merjük hinni, hogy ma is dolgozik 
kenne az Isten ereje! — Feladatunk ennyi: Egyedül a Krisztusról szóló 
evangéliumban nyúl felénk az Isten örök üdvösségre mentő keze és ezt 
a kezet egyedül a hittel ragadhatjuk meg. Az evangéliumban való hiten 
kívül nincsen más út az Istenhez! (A modern ember bármiféle evangéliumon 
kívüli vallásossága, épüljön az fajra, vérre, babonára, vagy az ú. n. terem
tési kinyilatkoztatás bármely részére, — hiábavaló próbálkozás.) Az evan
géliumon k í v ü l  (tehát az evangélium hirdetésén és a hiten kívül) ember 
és világ nyomorúltul, kilátástalanul, megérdemelten, menthetetlenül ver
gődik Isten nyilvánvaló haragja alatt.

Igénk Isten teremtési művében adott kijelentésének elmosódott hát
terén, — haragja kinyilatkoztatásának pedig sötét hátterén, diadalmasan 
mutat rá a „vizkereszti“ csodára: Isten kegyelmének kinyilatkoztatására 
a Krisztusban, melyről egyedül az evangélium szól.

Megjegyzés: „Isten haragja11 szintén nem Istennek tulajdonsága, ha
nem ítélő cselekedete.

(A textushoz, különösen az „Isten igazsága" kifejezéshez lásd Karner 
Károly: Az Isten igazsága című kommentárját a Római levélről.)

A szószéki, oltári (János 4 :5—14) és délutáni (II. Kir. 5 : 1—19/a) ige 
egysége. „A bálványoktól az egy igaz Istenhez!" — ez a felszólítás csendül 
ki az ószövetségi igéből (Fendt). Az egy igaz Isten pedig Jézus Krisztusban 
(evangéliumi perikópa), a Róla szóló evangéliumban (epistola) nyilatkoz
ta tta  és nyilatkoztatja ki az örökéletnek, az üdvösségnek forrását.

Veöreös Imre
Győr.

Összekulcso lt kézzel .
Imádságok a finn agendából.

(Ezen a helyen az egyházi esztendő egész folyamán közölni fogunk 
minden vasárnapra egy-egy igehirdetés utáni imádságot. Ezeket az imád
ságokat a finn agenda páatösrukous-nak, azaz záró imádságoknak mondja. 
Paátös azonban azt is jelenti, elhatározás, döntés. Ebben a vonatkozásban 
ezek az imádságok, amelyek szoros összefüggésben vannak egy-egy peri- 
kopa rendszer epistolai, illetve evangéliumi igéivel, igen jó útmutatásul 
-szolgálnak az illető vasárnap jellegének megértésére s kidomborítják azt, 
milyen elhatározásokat, döntéseket kíván az illető vasárnapon az Isten 
s miért kell azon a vasárnapon imádkozni.

Igehirdetés utáni imádságoknak ezek az imádságok a mi viszonyaink
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között rövidek ugyan, némi kibővítéssel azonban jól használhatók. Csekély 
átalakítással ezeket az imádságokat kollekta-imádságoknak lehet hasz
nálni.)

Vízkeresztkor.
Szerető mennyei Atyánk hálát adunk Neked, hogy a Te Fiadat, mint 

a világ világosságát jelentetted ki nékünk, hogy ne tévelyegjünk ennek a 
világnak a sötétségében, hanem megtaláljuk az utat a Te mennyei biro
dalmadba. Add nekünk Szentlelkedet, hogy egész életünkben a Te Fiadat, 
a Jézus Krisztust kövessük. Add, hogy evangéliumod világossága ragyogjon 
azok között a népek között is, amelyek még a sötétségben és halál árnyé
kában ülnek, hogy az egész föld legyen teljes a Te megismeréseddel és 
minden nép és nyelv magasztalja szent nevedet. A mi Urunk, a Jézus 
Krisztusért kérünk. Ámen.

Vízkereszt utáni első vasárnap.
Hálát adunk Neked, mennyei Atyánk a kegyelem és élet beszédéért, 

amelyet ma is szólottái nékünk. Kérünk Téged, ébressz bennünk szükség
érzetet és vágyat a Te beszéded erőtadó tápláléka után, hogy növeked
hessünk a kegyelemben. Add nekünk a Te Fiad, a Jézus Krisztus lelkét, 
hogy mi, mint az Ö testvérei, mindig a Te akaratodat cselekedjük s így, 
mint a Krisztus örökös-társai, elnyerhessük azt a hervadhatatlan, szeplőte
len és romolhatatlan örökséget, amelyet Te készítettél el a mi számunkra. 
Ámen.

> Vízkereszt utáni második vasárnap.
Hálát adunk Neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy eljöttél a földre meg

keresni és megszabadítani azt, ami elveszett. Könyörgünk Hozzád, add hogy 
meghalljuk szavadat, amikor az ajtónál állasz és zörgetsz és beengedjünk 
s Te hozz boldogságot a hajlékunkba és békességet békételen szívünkbe. 
Munkálkodj bennünk Szentlelkeddel s add, hogy megtéréshez illő gyü
mölcsöket teremjünk. Légy velünk, lakozzál otthonunkban és nevelj minket 
mennyei otthonunk számára, ahová össze akarod gyűjteni mindazokat, aki
ket az Atya adott Néked. Ámen.

Vízkereszt utáni harmadik vasárnap.
Szerető mennyei Atyánk. Hálát adunk Neked, hogy a Te Fiad, a mi 

Megváltónk, megmutatta nékünk az utat, amely az életbe viszen. Áldj 
meg kegyelmeddel, hogy valóban megértsük és kövessük az igazságot, ame
lyet megjelentettél benne, hogy mi, megszabadulva bűneinktől, szentül 
éljünk s megismerjük szent igéd erejét. Készítsd kegyelmesen igéd hirdeté
sével minden nép között az utat s add, hogy a benned hívőkben hatalma
san munkálkodjék a Te eljövendő országod ereje. Add, hogy az ő magve
tésükből felséges vetés növekedjék úgy, hogy nevedet dicsőítsék minden 
országban és a Te országod jöjjön el hozzánk. A mi Urunk Jézus Krisztus 
érdeméért kérünk. Ámen. 

Imádság a pogányok megtéréséért.
Szerető mennyei Atyánk, aki azt akarod, hogy minden ember üdvö

zöljön és az igazság ismeretére eljusson! Hálát adunk Neked nagy kegyel
medért, hogy minket megismertettél szent neveddel s megjelentetted né-
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künk üdvösségünket kívánó szent akaratodat. Esedezve kérünk, adj nékiink 
engedelmes szívet, hogy cselekedjük Megváltónk parancsát: „Menjetek el 
széles e világra és tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztel
vén őket az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek nevében, tanítván őket, hogy 
megtartsák mindazt, amelyet én parancsoltam néktek." Add, hogy imád
ságunkban hordozzuk Előtted a pogányok nyomorúságát és segíts, hogy 
serények legyünk az áldozathozatalra és küldjünk hozzájuk igehirdetőket, 
hogy hirdessék nékik a békesség evangéliumát. Add az igehirdetőknek 
Szentlelkedet, hogy ők alázatosan, a Te igazságodban járva, bölcseséggel 
és hatalommal hirdessék a pogányoknak a kedves hirt róla, aki azért jött, 
hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett. Urunk, emlékezz meg' 
kegyelmesen azokról, akik még sötétségben és a halál árnyékában járnak 
és nem ismernek Téged és azt, akit elküldték a Jézus Krisztust. Vondd őket 
szerelmeddel magadhoz, hogy a tékozló fiú bűnbánatávat megtérjenek az. 
atyai hajlékba és velünk együtt örülhessenek az atyai ház gazdag ajándé
kainak. Add, hogy a mi Megváltónk szava mielőbb beteljesedjék, s legyen 
egy nyáj és egy pásztor. Hallgasd meg imádságunkat, szent Fiad, a mi 
Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Közli: Joób Olivér
lelkész, Nyíregyháza.

Imádkozzunk együtt!
Havi aranymondásunk: „Mi pedig a Krisztust 

prédikáljuk ..."  1. Kor. 1, 23.
Január 3. — Róma 16, 1—16. — Mennyi szereteiről tesz bizonyságot 

a rómabeliekhez írott levélnek ez a szakasza. Pál nemcsak a közösségeket 
és gyülekezeteket a maguk egészében viselte a szívén, hanem az egyes 
lelkeket is. Hány ilyen lélekért imádkozhatott az apostol?! Csakis az ilyen 
hűséges, hordozó szeretet jogosítja fel Isten munkásait, hogy keményen is 
fellépjenek azokkal szemben, akik szakadásokat, botránkozásokat okoz
nak, akik kárára vannak a lelkeknek. Az igazi szeretet nem édeskés, ra
jongó érzelem, hanem bátor állásfoglalás a bűn ellen és az Ür mellett.

Január 10. — Róma 16, 17 27. — Pál bevégzi a rómabeliekhez írott 
levelét. Búcsúzik tőlük. Szeretettel óvja őket mindenféle rossz társaság
tól, még ha szép külső köntösben jelenik is meg az. Engedelmességre és 
a jóban való előrehaladásra inti őket. Az apostol tudja, hogy a sátán nem 
alszik, s mindenképen igyekszik a hívők lelkét megzavarni. Rámutat arra, 
aki legyőzte a sátánt is, s akinek az erejében mi is győzedelmeskedhetünk 
felette. Mindezért adassák dicsőség az egyedül bölcs Istennek a Jézus 
Krisztus által.

Január 17. — I. Kor. 1, 1—9. — A korinthusi gyülekezetben sok 
öröme telik Pál apostolnak, mert sok kegyelmi ajándékot el tudtak már 
fogadni, s lelkileg odafejlődtek, hogy örömmel tudják várni az Úr újra 
megjelenését. Ezért újjong fel az apostol: „Hű az Isten, aki elhívott tite
ket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. . Urunk
nak is az volt az utolsó könyörgése földön jártában, hogy az övéi egyek 
legyenek. Imádkozzunk mi is ezért az egységért, s ami tőlünk telik, 
tegyünk meg mindent, hogy létesülhessen.
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Január 24. — I. Kor. 1, 10—17. — A korinthusiak ellen panasza is 
van az apostolnak. Pártokra oszlanak s nem tudnak igazán eggyé lenni. 
Fájdalom, ez a jelenség ma is megvan az Isten gyermekei táborában. 
Pedig az bizonyos, hogy ez késlelteti az Ür eljövetelét. Ha a hitben és 
a tanításban megegyeznek, akkor nem lehet ok a szétszakadozásra. Arra 
kell tehát törekedni, hogy egyértelemben és egy véleményen legyünk. 
Ez akkor lehetséges, ha azt állítjuk a középpontba, ami a legfőbb: Krisztus 
keresztjét.

Január 31. — I. Kor. 1, 18—31. — Krisztus keresztje két csoportra 
választja szét az emberiséget mindenütt, ahol csak az igehirdetés által 
megjelenik. Azok csoportjára, akik számára bolondság és botránkozás a 
kereszt, s azoknak a csoportjára, akik Istennek bölcseségét és erejét látják 
benne. S e Választás nem az ember bölcseségétől vagy értelmétől függ, 
hanem csakis szívének állapotjától. Kész elismerni, hogy szüksége van 
arra a bölcseségre, igazságra, szentségre és váltságra, melyet egyedül 
csak Krisztusban találhat meg.

Adjunk hálát:
1. Az újesztendőért, melynek küszöbét Jézus kezét fogva léphettük át.
2. Isten magyar népünk ébredésének annyi jelét adja.
3. Az egyetemes imahét áldásaiért.
Tegyünk bűnvallást:

1. Sokszor vonakodunk Isten Lelke vezetésének engedni.
2. Vezetők vagyunk és nem járunk mindenkor az evangélium vilá

gosságában.
3. Imaközösségünk közösségét nem vesszük komolyan.
Könyörögjünk:

1. Az újesztendő a megbékélést hozza meg a világnak.
2. Az ige hűséges sáfárai betölthessék nemzetünk számára isteni 

küldetésüket.
3. Hitért, hűségért, bátorságért, Szentlélekért.

Cséry Lajos
dombóvári lelkész.

Szószéken.
Vizkereszt.

II. Kor. 4, 3—6.

1. Szövegmagyarázat.

Tudnunk kell, hogy az őskeresztyén egyház kb. 350 évig Kr. u. Kará
csony ünnepét és Jézus megkeresztelésének emlékét ünnepelte január 6-án. 
(Lásd: K. Heussi Kompendium dér Kirchengeschichte IV. 1919. 73. oldal o 
pont.) Vizkereszt ünnepének és a Vizkereszt utáni vasárnapoknak alap- 
gondolata: Krisztusban Isten jelent meg. — Krisztusnak isteni dicsősége
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van. — Mai igénk kulcsszava a „ v i l á g o s s á g " .  — A korinthusi gyüle
kezetben úgy látszik voltak némelyek, akik „homályosnak" találták Pál 
apostol igehirdetését. (3. v.) Pál ezeket, nyilvánvalóan zsidókat, vakoknak 
minősíti, akiknek a „világ istene" (a sátán), megvakította szemeit. (4. v. 
Olv. János 3, 19.) — Krisztus az Isten képmása, ez a páli teológia legköz
pontibb tétele. — A dúlosz (rabszolga) szó az Űrtől messzeeső állapotunkat 
fejezi ki, aki Küriosz. (6. v.) Isten a világ teremtésekor fizikai fényforrásról 
gondoskodott. Most pedig Fiát rendelte a világ világosságául.

2. Igehirdetés.

Terjedjen a világosság !

A vízkereszti ünnepnap neve körül bizonyos homály borong. 
Próbáljuk meg ezt a ködöt szétoszlatni.

Nevezik január 6-át „Epifániász"-nak, „Három Királyok"- 
nak és „Vízkereszt"-nek.

Az Epifániász elnevezés különösen a német nyelvterületeken 
elterjedt szóhasználat. Ez a szó a görög epifanó igéből származik 
és megjelenést, bemutatást jelent. Érteni kell alatta Krisztus 
e világban való megjelenését. Január 6-ika még akkor kapta 
az Epifániász nevet, mikor ezen a napon ünnepelték Krisztus 
születését. (Olv. Titus 2, 11. görög szöveg.)

A IV. századtól kezdve azonban Krisztus születésének ünnepe 
december 25-ére kerül. Január 6-ika viszont a napkeleti bölcsek 
emlékünnepe lesz. Ha az Epifániász elnevezést továbbra is meg
tartjuk, akkor azt úgy kell értelmeznünk, hogy a gyermek Jé
zusnak a napkeleti bölcsek előtt való „bemutatását" jelenti.

A „Három Királyok" elnevezés, amely különösen tótnyelvű 
területeken honosodott meg (Tri Krále), nemcsak nyelvtanilag, 
hanem történelmileg is helytelen. Az aranyat, tömjént és mirhát 
hozó követek u. i. nem „királyok" voltak, hanem „bölcsek". A 
„királyok" elnevezés Ézsaiás 60, 3. v.-beli kifejezés szószerinti 
átvételéből származik.

A magyar nyelvterületeken elterjedt „Vízkereszt“ elnevezés 
az ünnep eredeti, őskeresztyén jellegére megy vissza. Az első 
évszázadokban u. i. ezen a napon ünnepelték Krisztus születése 
mellett, Krisztus megkeresztelése emlékét. A görög egyház ma 
is ezen a napon tartja szabadégalatti vízszentelését.

Újabban január 6-ika a pogánymisszió ünnepe lett, azon 
a címen, hogy a napkeleti bölcsek (hagyomány szerint Gáspár, 
Menyhért és Boldizsár), a pogány népek képviselőiként tettek 
tiszteletet az Ür Jézus bölcsője előtt.

Mai szentigénk folyton visszatérő vezérszava a „világosság" 
szó. A misszió magasztos célja közrehatni abban, hogy terjedjen 
a világosság. Feleljünk arra a kérdésre:

Miért van szükség a világosság sürgős terjesztésére?
1. Mert sokan kárhozatban vannak. (3. v.)
2. Mert a sátán is végzi misszióját. (4. v.)
3. Mert Isten világosságot akar. (6. v.)
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1. A világosság sürgős terjesztésére van szükség, mert sokan 
kárhozatban vannak.

Pál apostol korinthusi leveleiben több helyen éles kifejezést 
ad annak, hogy a Krisztus-nélküli élet a kárhozatba torkollik.

Először az I. korinthusi levélben beszél erről, ott, ahol a 
keresztről szóló igehirdetés középpontiságát hangsúlyozza és azt 
mondja: A keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik el
vesznek (I. Kor. 1, 18.). Nem kevesebbet jelent ez, minthogy azok, 
akik a Krisztus keresztjének hatásán kívül maradnak, el fognak 
kárhozni, mert nem nyertek bűnbocsánatot.

Mai igénkben újból határozottan kinyilatkoztatja, hogy 
akiknek szeme elől rejtve marad a Krisztus evangéliuma és az 
abból áradó világosság, azok elvesznek.

Az emberiség valóban egy „mássá perditionis“, egy kárho
zatban veszteglő tömeg, amely egyrészt nem tudja, másrészt nem 
akarja elfogadni a Krisztus világosságát. Az ok, amiért nem 
akarja, nyilvánvaló. Megmondja Isten igéje: Ez pedig a kárhoz- 
tatás, hogy a világosság e világra jött és az emberek inkább sze
rették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedeteik 
gonoszak valának (János 3, 19.).

Van azonban az emberiségnek egy harmadik roppant nagy 
csoportja, amelyik nem azért van kárhozatban, mert a világos
ságot nem tudta vagy nem akarta befogadni, hanem, mert nem 
jutott el hozzá a világosság. Ez a pogányok sok százmilliós tö
mege. Ők az Úr Jézus „más juhai“, akiket szintén elő keli hoznia 
és akik hallgatnak majd az ő szavára! (János 10, 16.)

Senki se gondolja, hogy a pogánymisszió csak valami eset
legesség, Krisztus missziói parancsa csupán a napkeleti bölcsek 
jószívűségének viszonzása, mellyel a csecsemő Jézusnak aranyat, 
tömjént és mirhát vittek ajándékul!

A keresztyénség világmissziói tudatának és elhivatásának 
gyökérszálai visszanyúlnak az Ábrahámnak tett ígéretig: Meg- 
áídatnak a te magodban a Földnek minden nemzetségei! (I. Móz. 
22, 18.)

Látjuk tehát, hogy a keresztyén külmisszió elkerülhetetlen 
szükségesség. Krisztusnak igénye van a földkerekség összes né
peire. A pogányok nagy tömegei ennek dacára kárhozatban van
nak. Ezért van szükség a világosság sürgős terjesztésére!

2. A világosság sürgős terjesztésére azért is szükség van, 
mert a sátán is végzi a maga misszióját.

A keresztyén misszió mindenkor ellenmisszió. Nem talál 
olyan szűz területet, ahol ne végzett volna missziót a sátán.

Éppen az említett oknál fogva a keresztyén misszió min
denkor támadó hadjárat. Az ellenséget olyan előnyös állásokból 
kell kivetnie, amelyeket az már Krisztus követeinek, a misszio
náriusoknak megjelenése előtt elfoglalt és a mága számára hatal
masan kiépített.

Luther egyik helyen így jellemzi ezt a legveszedelmesebb 
 ellenséget: „Akarod az ördög igazi arcát látni és megismerni
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tulajdonképeni gondolatait? E célból ügyelj szép rendben Isten 
összes parancsolataira és képzelj magad elé egy gonosz, gyalá
zatos, hazug, kétségbeesett, elvetemült, istentelen, káromkodó 
embert, akinek egész érzülete és gondolkodása odairányul, hogy 
minden módon Isten ellen cselekedjék, az embereknek pedig 
szomorúságot és kárt okozzon. Akkor megtestesülve látod az 
ördögöt.“ „Az ördög nem felavatott doktor ugyan, de egyéb
ként kitanult és nagytapasztalatú . . . Vele szemben senki számí
tásba nem jöhet, egyedül: Krisztus!“ (Erlangener Ausgabe 59, 
289. és 306.)

A sátán úgy védekezik Krisztus ellen, hogy hitetlenséggel 
vakítja meg az embereket. így azután nem látják Krisztusban 
Isten képmását, sem evangéliumának világosságát. Maradnak 
továbbra is sötétségben.

A misszió ellen is hathatósan tud védekezni a sátán: Közönyt 
bocsát a keresztyének szívére, hogy föl ne induljanak a pogá- 
nyok nyomorúságának láttán. Embereket bérel fel a misszió 
ellen, akik hirdetik, hogy a pogány misszió nem sürgős dolog. 
Bizonyítják, hogy eredménye kevés és nincs arányban a hozott 
áldozattal.

A sátán az a láthatatlan hatalom, amely a keresztyén népe
ket háborúra tüzeli egymás ellen, hogy a pogányok a hozzájok 
érkező európai misszionáriusoknak szemökbe vágják: Minket 
akartok megtéríteni?! Seperjetek előbb saját házatok előtt! 
Hirdessétek a szeretet evangéliumát odahaza!

3. A sátán minden mesterkedése meghiusúl azonban azon az 
egy tényen, hogy Isten világosságot akar!

A Biblia kétféle világosságról beszél: testi (fizikai) és lelki 
világosságról. Az elsőnek forrása a Nap, vagy valamely más 
világító test. Emennek, a lelki világosságnak forrása az Isten. 
Lelki világosság alatt érteni kell az Istentől származó gondola
tokat, a Szentháromságról szóló ismeretet. Amazt a világos
ságot testi szemünkkel érzékeljük. A lelki világosságot lelkűnk
kel fogjuk fel.

Legyünk bizonyosak affelől, hogy a mi Istenünk világossá
got akar. Hiszen róla mondja az írás: Az Isten világosság és 
nincsen őbenne semmi sötétség. (I. János 1, 5.)

Valaki azt mondaná: Miért nem teremt az Isten mindenható 
hatalmánál fogva kívül is, lelkűnkben is teljes világosságot?

Azt feleljük: A testi világban a világ teremtésekor „legyen 
világosság!" szavával azonnali világosságot teremtett. A lelki 
világ számára Fiában a Jézus Krisztusban adott fényforrást. A 
lelki világosság terjedése azonban sokkal lassúbb folyamat. 
Főként azért terjed lassan a lelki világosság, mert az embert 
Isten szabad elhatározással ruházta fel, hogy vagy elfogadja a 
Krisztus világosságát, vagy bezárja előtte lelkének ajtaját. (Olv. 
Máté 23, 37. — 10, 14.)

A világosság terjesztésének munkáját nevezzük missziónak. 
A misszió munkájának ütemét semmi sem gyorsítja oly nagy 
mértékben, mintha Isten gyermekei a szívükben meggyújtott
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világosságot kiteljesedni engedik. Mert Jézus Krisztus egyfelől 
azt mondotta önmagáról: Én vagyok a világ világossága! Más
felől azt mondotta a hívő keresztyénekről: Ti vagytok a világ 
világossága! (János 8, 12. — Máté 5, 14.)

Mennyből sugárzó fényesség, Óh adj erőt hogy kebleden,
Boldog vagyok, hogy bennem ég Csüngjön viruljon életem, 
Szerelmed égi lángja. Mint szőlőtőn az ága.

Szánj meg, Szállj meg,
Itt szívemben, Betlehemben 
Kinyílt rózsa!
Légy sebhedt szívem orvosa!

Ámen.

Vizkereszt utáni 1. vasárnap.
II. Kor. 6, 14—7, 1.

1. Szövegmagyarázat.

Igénk a megszentelődés harsonája. Nem eltévesztett dolog-e farsang 
kezdetén a puritán keresztyénség trombitáját fújni?! Felelet: Ha a veszély 
nagyobb, éberebb kell, hogy legyen a vigyázás is. — A megszentelődés kö
vetelésének indoka a 16-ik versben leszögezett tény: Ti az élő Isten temp
loma vagytok! — A magyar „felemás iga“ kifejezés jól visszaadja a görög 
szó értelmét. (14. v.) Igazság és hamisság, világosság és sötétség, Krisztus 
és Beliál (sátán) között oly nagy az ellentét, hogy kiegyenlítődésről nem 
lehet szó. — A világtól való különválásnak, a keskeny úton való járásnak 
visszahatása természetesen nem marad el. A világ gyűlölete éri a keresz
tyént. De a mindenható Ür azt mondja, hogy ő Istenök lesz, azok pedig fiai 
és leányai lesznek Ez elegendő kárpótlás. A keresztyén, amikor kiszakítja 
magát az elveszendő világ bűnéből, nem levegőre épít, hanem Isten ígére
teire. (7, 1. v.) A megszentelődés végső jutalma: Zavartalan, gyermeki kö
zösség a mindenható és szent Istennel.

2. Igehirdetés.

A megszentelődés haszna.

Minden idők keresztyénségének volt egy fenyegető vesze
delme, amely hitéletét sorvasztotta. Ez a veszedelem az elvilágia- 
sodás. Izráel vallásosságának a bálványimádás volt az állandó 
réme, a keresztyén egyháznak pedig az elvilágiasodás az állandó 
veszedelme.

Sokan Nagy Konstantin számlájára szeretik írni Isten egy
házának az elvilágiasodását. Azt mondják, hogy az elvilágiasodás 
folyamata akkor indult meg, amikor a keresztyénség állam
vallássá lett.

Van történelmi igazság ebben a megállapításban. Bizonyos 
azonban, hogy az elvilágiasodás veszélye kezdettől fogva ott
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kísértett és ott kísért a keresztyén egyház fölött sorvadással 
fenyegetve hitéletét és erkölcsi alapjait.

Bizonyos azonban az is, hogy ahol megnövekszik a bűn, 
ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik (Róm. 5, 20). A közép
kori egyházban a különféle szerzetesi megmozdulások, maga a 
reformáció, újabb korban az ébredési mozgalmak, sőt az egy
házból kifelé húzó szektárius jelenségek indító oka nem utolsó 
sorban Krisztus egyházának elvilágiasodásában keresendő.

Pál apostol éles szeme észrevette, hogy a korinthusi gyüle
kezetben az elvilágiasodás folyamata előbb megindult, mintsem 
keresztyén élete a kiteljesedés állapotába jutott volna. Ennek 
ellensúlyozására két dolgot ajánl: A világ gyermekeitől való 
határozott lelki különválást és a gyülekezeti tagok egyénenkénti 
megtisztulását: a megszentelődést.

Mivel az ember mindent „haszon" szempontjából néz, a 
megszentelődést is ebből a szempontból fogjuk vizsgálni: Mi 
hasznom lesz belőle?

1. Ha megszentelt életre törekszem elsősorban is Istennel 
szemben teszek engedelmességi lépést. Megszentelődésemet Isten 
kívánja és parancsolja, amint az írás mondja: Isten akaratja a 
ti szentté lételetek! (I. Thessz. 4, 3.) Viszont, ha semmibe veszem 
Istennek a megszentelődésre való felhívását, akkor szembeszállók 
akaratával.

Persze Istennek engedelmeskedni csak az újonnanszületett 
szív tud. Megszentelt életre is csak az új ember képes, aki az 
élő Isten temploma lett és akiben benne lakik az Isten.

Itt látszik meg az éles határvonal Isten gyermekei és a világ 
gyermekei között. A világ gyermeke is megpróbál keresztyén 
lenni. Templomba jár, énekel, imákat mond, adakozik. De mikor 
a farsangi idény beáll, akkor nem tud ellenállni a pogányjellegű 
éjszakai szórakozások mágneserejű vonzatának. A múlandó 
világ csalóka gyönyörei megfojtják szívében Isten igéjének jó 
magvát.

Azt mondják némelyek: Hát jól van, ha már az a megszen- 
telődés mellőzhetetlen, ám legyen, de miért pont farsang kezde
tén állnak elő ilyen puritán gondolatokkal?!

Túlontúl nagy a száma az ú. n. idény keresztyéneknek, akik 
ádventben és böjtben, az egyház iránti jóillendőség kedvéért 
még többé-kevésbbé megtartóztatják magukat, de ha ez az idő 
letelt, akkor azután ropják a táncot kivilágos virradatig.

Van-e a táncnak az egyház szempontjából valamiféle 
haszna? A temérdek erkölcsi és anyagi kár mellett egyetlen 
hasznát tudtuk megállapítani: Megmutatja, hogy bizony, bizony 
még nem vagyunk keresztyének!

Elmúlt nyáron Isten irgalmassága egy végítéletszerű vesze
delmet: a bolsevista rabszolgaság, öldöklés és pusztítás vesze
delmét hárította el fejünk felől. Illő kifejezése-e hálánknak, hat 
mi továbbra is kénye-kedvére hagyjuk ó-emberünket és a -régi 
élet bűnös kedvteléseinek hódolunk?!
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Farsang elején vagyunk és történelmi időket élünk. A keleti 
frontról katonáink utolsó sóhaja, sebesültjeink jajkiáltása hang
zik hozzánk. Gondolkozzunk el azon, vájjon beleillenek-e ebbe 
a keretbe a farsangi bál és a zajos kicsapongások?!

Egy ifjú és egy leány együtt táncoltak valamiféle mulat
ságon. A fiú arról kezdett ömledezni, hogy ő Krisztus hívévé 
lett. Maga Krisztus követője? Akkor mit keres itt? — kérdezi 
csodálkozással a leány.

Keresztyén! Bújj ki a felemás iga jármából! Mert nincs 
szövetsége az igazságnak a hamissággal, a világosságnak a 
sötétséggel, Krisztusnak Beliállal, hívőnek hitetlennel, Isten 
templomának a tisztátalan bálványokkal!

2. A megszentelődés másik nagy haszna az elsőből folyik, 
hogy Istennel való közösségem nem szakad meg. Amelyik keresz
tyén behódol az élv haj hás zó világiasságnak, annak lelki érzék
szervei hamarosan eltompulnak. Azért hangsúlyozza Isten igéje: 
Legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok! 
(I. Péter 4, 7.)

Eltévesztett dolog a megszentelődéssel szemben az Ür 
Jézus látszólagos engedékenységére, különösen. a kánai me
nyegzőn való részvételére hivatkozni. A legnagyobbfokú vissza
élés az, amikor elvilágiasodott keresztyének a maguk kicsapon
gását a kánai menyegző félreértett történetével akarják alá
támasztani. Az Úr Jézus nem azért ment el a kánai menyegzőre, 
hogy ott mulasson, hanem hogy Isten hatalmáról bizonyságot 
tegyen. Ott is lelkeket mentsen. Nem azért ült le a bűnösökkel 
egy asztalhoz, hogy eddigi kicsapongó életüket jóváhagyja, 
hanem hogy őket mint orvos meggyógyítsa.

Nem szereti igazán Krisztust, aki még azt keresi: hol lehetne 
tágítani a keresztyén önfegyelmezésen, hol lehetne „igazoltan" 
világiasodni. Nem szereti Krisztust, aki folyton azt kérdezi: 
Szabad-e még ezt? Szabad-e még amazt? Ha már kétségei támad
tak cselekedetének helyessége felől, az azt jelenti, hogy lelki
ismerete szólalt meg és akkor jobb, ha nem teszi azt, aminek 
megengedhetősége felől kétségei vannak.

Aki Krisztust igazán szereti az azt kérdezi: Uram, mit tehet
nék még többet, hogy véghez vigyem megszentelésemet?!

A mi megszentelődésünket az a tény teszi kikerülhetetlenné, 
hogy Isten maga szent. Közösségünk vele csak akkor lehet itt és 
az örökkévalóságban, ha engedjük, hogy Krisztus megtisztító 
vére és igéje véghez vigye a mi megszentelődésünket. Ha el
szakadunk mindentől, ami tisztátalan, a szent Isten, a „minden
ható Ür“ magához fogad, Atyánk lesz, mi pedig fiai és leányai 
leszünk mindörökre.

Egy hívő leányka súlyos betegen feküdt az ágyban. Kérésére 
édesapja felolvasta a Jelenések könyve két', utolsó fejezetét, 
amelyek az új Jeruzsálem aranyutcáiról szólnak. A beteg szót
lanul hallgatta, édesapja pedig azon töprengett, hogy vájjon a 
gyermek megértette-e a hallottakat?! Egyszercsak leánykája 
komoly pillantással megszólal: Óh édesapám, micsoda tisztalábú
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embereknek kell azoknak lenniök, akik azokon az arany utcákon 
akarnak járni!

A megszentelt életű keresztyén eggyel mindenesetre legyen 
tisztában. A világ gyűlölet-nyilait fogja reá szórni! De az ezüst 
edényt összekarcolhatod és szétlapíthatod. Szépsége elvész, de 
értéke megmarad. Ha mérőserpenyőbe teszik, nem alakja, hanem 
súlya szerint becsülik meg. Ha pedig az olvasztó tégelybe vetik, 
tisztasága megmutatja igazi becsét.

Ekként a megszentelt életű keresztyént is megdobálhatják 
sárral, jóhírnevének árthatnak, de valódi értéke megmarad. 
Isten megszentelt életű gyermekét a szenvedések elhordozásáért 
még többre értékeli. Sose bánkódjon hát a keresztyén azon, 
ha az emberek szemében kicsinek tűnik fel, csak Isten elfogadja 
gyermekének.

Felséges zárószózat szentigénk befejező verse, ezzel zárjuk 
mi is: Mivelhogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisz
títsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól Isten 
félelmében vivén véghez a mi megszentelésünket.

fja a gyönyör tűzláng.iait,
Elkerülni akarod,
Addig szaggasd el láncait,
Míg megkötve nincs karod.
Ha táplálod és neveled:
Könnyen bánik utóbb veled. (465. ének 4. v.)

Ámen.

Vizkereszt utáni 2. vasárnap.
I. Kor. 2, 6—16.

1. Szövegmagyarázat.
Pál apostol ügyes irodalmár. Mikor az achájabeli görögöknek ír, 

mindig valami általuk ismert keretben mozog. Egyszer az olympiai játé
kokról veszi képeit és hervadatlan koszorúról beszél (I. Kor. 9, 25). Ez alka
lommal pedig a görögök kedvenc tudományágáról: a filozófiáról értekezik. 
Pillanatra mintha maga is megdöbbenne attól a tudattól, hogy bölcseletet 
hirdessen a bölcselet nemzetének! (6. v.) De mindjárt hozzáteszi, hogy az 
általa hirdetett bölcselet valami egészen más természetű: isteni bölcselet. 
(7. v.) Nehéz eldönteni, hogy „e világ fejedelmek kifejezés alatt a Krisztus- 
ellenes világi hatalmasokat: zsidó papi fejedelmeket, római helytartót vagy 
a démonokat érti-e az apostol? Így is, úgy is magyarázzák. A 9.-ik vers 
nem kíváncsiságunkat akarja kielégíteni. A láthatatlan világról elég annyit 
tudnunk, hogy Isten gyermekeit ott hely várja. (V. ö. János 14, 2. 3.) 
A rejtett isteni bölcsességet Isten Lelke plántálja át az emberi gondolko
zásba (V. ö. János 14, 26.) A lelki embert igénk félreérthetetlenül fölébe 
helyezi a pusztán természeti embernek. Első alatt a Szentlélek által újon- 
non szült embert, utóbbi alatt az újonnan nem született ember érti. Amint 
a színvaknak hiába magyarázom a szivárvány színeit és botfülű embernek 
az összhangzattant, épúgy újonnan nem született embernek a lelki dolgo
kat. (14. v.)
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2. Igehirdetés.

A keresztyén bölcselet.

Korinthusi leveleit Pál apostol olyan népnek írta, amely 
bölcselet dolgában a világ összes nemzeteit túlszárnyalta. Valami 
600 évvel Krisztus előtt indul el a görög bölcselet hódító útján. 
Thálesz és Pithagorász, Heraklitosz és a szofisták, Szokrátész 
és Plátó, Aristotelesz és a sztoikusok tiszteletreméltó igyekezet
tel kutatták az emberi élet rejtelmeit. A görögök büszkék voltak 
műveltségükre és más nemzeteket „barbárokénak neveztek.

A nagyvonalú bölcsészeti rendszerek dacára is kielégítetlen 
maradt azonban a görög ember lelke. A pogány bölcselkedés 
u. i. egyrészt nem tudott megnyugtató feleletet adni a: Honnan? 
Hová? és Miért? nagy kérdéseire, másrészt a mindenség eredő 
okának: az élő Istennek ismeretére nem tudott elvezetni. Athén
ben Pál apostol oltárt talál ezzel a felírással: Az ismeretlen Isten
nek! (Csel. 17, 16. 23.) Lelke pedig nem ok nélkül háborodik fel 
azon, hogy ez a „művelt" nép vallási téren még gyermekcipők
ben jár és bálványoknak hódol.

Mai szentigénkben Pál apostol a pogány bölcselettel szembe 
állítja a keresztyén bölcseletet.

1. A keresztyén bölcselet egyik jellemző vonása, hogy a 
világ legrégibb bölcseleté, mert az istenfélők gondolkozásában 
Ádám, Séth, Énokh és Noé óta ott élt. Lényege dióhéjban ez: 
A világot és benne az embert Isten teremtette. (I. hitágazat.) 
Az ember a bűn folytán elszakadt Istentől, a sátán hatalmába, 
lelki és testi romlásba jutott. Isten azonban a Jézus Krisztusban 
Szabadítót küldött számára. Az ő keresztjének vére váltság a 
bűnből. Feltámadása záloga a benne hívők feltámadásának és 
örök életének. (II. és III. hitágazat.)

A keresztyén bölcselet-tudomány tehát voltaképen Istennek 
az emberiség megváltására vonatkozó üdvtervét fejti ki. Maga- 
sabbrendűsége egyéb bölcseleti rendszerek felett az, hogy nem 
elméleti téren való csatározás csupán, hanem ténybeli Isten-böl
cselet. A mindenség Urával áll szoros kapcsolatban. Ezért tud 
kielégítő és megnyugtató feleletet adni azokra a nagy kérdé
sekre, amelyek az emberiség legmesszebbreható sorskérdései: 
Honnan jövünk? Hová megyünk? Mi életünknek a célja?

2. A keresztyén bölcselet másik lényeges vonása az, hogy 
csak lelki ember foghatja fel. Jöjjünk tisztába azzal, mit ért a 
bibliai szóhasználat „lelki ember" (antróposz pneümatikosz) 
alatt?!

Ha Isten teremtett világát nyitott szemmel nézzük, nem 
kerülheti el figyelmünket egy bizonyos fokozati különbség, 
amely a szervetlen és szerves lények világában fennáll. Legalsóbb 
fokon állanak a szervetlen világhoz tartozó ásványok és növé
nyek. Az ásványok rendszeres életműködést nem végeznek. 
A növények már önálló egyedek, amelyek életműködést (anyag
cserét: táplálkozást, lélegzést) végeznek. Helyüket változtatni
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azonban nem tudják, minek folytán működésük határa szűkre 
szabott. Még magasabb fokon állanak az állatok. Ezek már 
szerves lények, mozgási képességgel, ösztönös életműködéssel.

Mindezeknek fölötte áll az ember, aki testi-lelki lény, gon
dolkodó és ítélő képességgel. Isten eredetileg saját képére 
teremtette és a teremtés koronájává tette. Testi-lelki képességeit 
azonban megrontotta a bűn. A bűn álal megrontott ú. n. „ter
mészeteset igénk „érzéki ember“-nek nevezi. Érzéki ember kép
telen felfogni a lelki dolgokat, Isten dolgait. Ennek folytán 
alkalmatlan arra. hogy Isten gyermeke, Isten-országának tagja 
legyen.

Isten tehát az ő Lelke által új embertípust hozott létre: ez 
az újonnanszületett ember, vagy, amint igénk nevezi: „lelki 
ember". A földi élőlények fejlődése benne éri el csúcspontját. 
Ez az az emberfajta, amelyikbe Isten a Megfeszítettből metszett 
oltóágat oltotta be és lelke tüzével egybeforrasztotta. Ez az 
emberfajta már egy magasabbrendű világnak, az Isten-országá
nak polgára, akinek bizonyítványába, ha e földi élet iskoláját 
kijárta, ez lesz bejegyezve: Magasabb osztályba léphet! — 
vagyis részese lehet annak a dicsőségnek, amit szem nem látott, 
fül nem hallott, embernek szíve meg se gondolt, amit Isten 
készített az őt-szeretőknek!

Erre a bölcseségre: az újonnanszületés bölcseségére nem 
tudott eljutni Izráel. Nikodémusznak azt kénytelen szemébe mon
dani az Ür Jézus: Te Izráel tanítója vagy és nem tudod ezeket?! 
(János 3, 10.) A pogány világi bölcselet vizsgálódásainak ered
ményét pedig ebben a mondatban foglalja össze Pál: Nem ismerte 
meg a világ a bölcseség által az Istent! (I. Kor. 1, 21.) Azt kér
dezi a korinthusiaktól: Hol a bölcs? hol az írástudó? hol e világ
nak vitázója? Nemde nem bolondsággá tette-é Isten e világnak 
bölcseségét? (I. Kor. 1, 20.)

Az a kérdés már most, hogy érzéki emberből miként lehet 
lelki ember? Csakis újonnanszületés útján. Pál apostol arról tesz 
bizonyságot, hogy ő és vele a hívők Isten Lelkét vették (12. v.).. 
Nikodémusz előtt is azt hangoztatja az Ür Jézus: Bizony, bizony 
mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja 
az Istennek országát! (János 3, 3.)

A keresztyén bölcselet lényege tehát nem szavakban, hanem 
tényekben áll: Amit tudunk azt mondjuk és amit láttunk, arról 
teszünk bizonyságot! (János 3, 11.) A tények előtt pedig min
denkinek meg kell hajolnia.

Egy lelkész a hegységben pásztorfiúval találkozik. Aligha 
idősebb a fiúcska 10 évesnél. Fedetlen fővel, hiányos ruhában, 
mezítláb, mégis üdén és elégedetten áll előtte. Üjtestamentomot 
szorongat a kezében. Tudsz olvasni fiam? — kérdi tőle a lel
kész. Igen, felel a fiú- És meg is érted, amit olvasol? Egy kicsit. 
Nyisd csak fel János evangéliuma harmadik fejezetét és olvass 
belőle valamit! A fiú olvassa: Ha valaki újonnan nem születik . . . 
Mit jelent az? — kérdezi a lelkész. Az. egy nagy átváltozást 
jelent — válaszolja a fiú, — a szívnek az átváltozását. És mi az



Isten-országa? — kérdi tovább a lelkész. A fiú rövid ideig hall
gat. Azután komoly tekintettel szívére teszi kezét és így szól: 
Valami itt! — majd égre emelve szemeit, hozzá fűzi: És valami 
ott fönn!

Ez a pásztorfiú megértette a keresztyén bölcselet legfon
tosabb pontját. Ámen.

Vizkereszt utáni 3. vasárnap.
Róm. 1, 13—20.

1. Szövegmagyarázat.

A Római Levél főkérdése: Hogyan igazul meg a keresztyén ember 
egyedül a hit által a törvény cselekedetei nélkül? Ennek szemszögéből kell 
néznünk mai igénket. A pogányok közt nyert „lelki gyümölcsök“-re való 
hivatkozás (13. v.) nem szerénytelenség az apostol részéről, hiszen Kisázsia, 
Macedónia és Görögország gyülekezetei beszéltek evsngelizációja eredmé
nyességéről. „Adós“-nak érzi magát az uralkodó latin fajjal szemben is. 
Tisztában van azzal, hogy a főváros megnyerése kihatással lesz az egész 
világbirodalomra. — Rómában nagyszámú lelki testvére él, akiket szemé
lyesen ismer. A levél végén 25 férfinak és nőnek küld névszerinti üdvözletet. 
Ezek részéről nem egy meghívást kap evangelizáció tartására. Dobogó 
szívvel mondja tollba Tertiusnak: Kész vagyok közietek rómaiak között is 
evangelizálni! (15. v.) Bizonyos benne, hogy az evangélium ugyanolyan dü- 
namisznak fog bizonyulni az uralkodó latin faj körében, mint amilyennek 
a zsidók és görögök között bizonyult. A 17-ik vers lett Luther lelki életé
nek a kulcsverse. A dikaioszüné számára meg kell egyszer találnunk a 
megfelelő magyar szót, mert az „igazság" szó nem fedi az eredeti értelmet. 
A dzészetai futurális jellegét e korábbi magyar fordítások nem domborí
tották ki. Jelentése: n y e r  é l e t e t .  Aszebeia inkább istentelenséget, mint 
hitetlenséget jelent. (Luther, Schlatter, Menge). Ha a pogányok istennélküli 
élete sem menthető, mennyivel kevésbbé menthető a névkeresztyének isten- 
telensége! (20. v.)

2. Igehirdetés.

Az evangélium Isten hatalma.

Mai epistolai szentigénk Pál apostol Római levelének egyik 
fontos szakasza.

A római gyülekezet eredetét homály fedi. Bizonyos, hogy 
sem Pál, sem Péter nem alapította. Az első pünkösd napján 
sokan voltak Jeruzsálemben római zsidók és zsidópogányok. 
(Csel. 2, 10.) Ezek vitték haza a római zsinagógákba, valamint 
az azok köré csoportosuló egyistenhívő pogányok közé Krisztus 
evangéliumának, dicsőséges feltámadásának é s  a Szentlélek ki
töltésének örömhírét. A gyülekezet lélekszámát lényegesen 
növelte a vidékről, különösen a keleti tartományokból fővárosba 
költözött keresztyének elég tekintélyes serege.
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A Római levél „fejedelmi levél11 Pál apostol írásai'között, 
amelynek megszerkesztésére szerzője igen nagy gondot for
dított. Minden teológiai tudását belevitte. Többi leveleiről is el 
lehet mondani, hogy azok „súlyosak". De ez valamennyi között 
a legsúlyosabb. Nem hiába került összes levéléinek az élére.

A Római levél a reformáció nagy harcaiban előkelő szerepet 
játszott. Reformátoraink ebből merítettek erőt az evangéliumi 
szabadság kivívására. Luther így nyilatkozik erről a levélről: 
„Ez valóban fődarabja az Űjtestamentomnak, a legtisztább 
evangéliom. Méltó arra, hogy a keresztyén ember necsak szóról- 
szóra megtanulja, hanem vele, mint a lelkek mindennapi kenye
rével naponta táplálkozzék is."

A levélnek ezt a címet adhatjuk: Az evangélium Istennek 
h atalma! Lényegét ebben a mondatban sűríthetjük össze: Nem 
a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit 
által igazulunk meg.

Mai igénk leglényegesebb mondanivalója ebben a két mon
datban összpontosul:

1. Ne szégyeld az evangéliumot!
2. Fogadd el Isten igazságát!
1. Ne szégyeld az evangéliumot! Átkos örökség az emberen, 

hogy szégyen dolgában fordított viselkedést tanúsít: Kérkedik 
azzal, amit szégyelnie kellene és szégyenli azt, amivel bátran 
dicsekedhetne.

Sok ember kérkedik az elkövetett bűnnel, holott orcájának 
pirulnia kellene miatta. Viszont szégyenli az evangéliumot és 
istenfélelmet, holott erről bizonyságot kellene tennie az emberek 
előtt.

Az Üdvözítő igen nagy súlyt helyez híveinek erre a szégyen
kező vagy bizonyságtevő magatartására és üdvösséget — kár
hozatot tesz függővé tőle. Mikor kibocsátja tanítványait evan- 
gélizáló bizonyságtevésre, azt mondja nekik: Valaki vallást tesz 
énrólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én meny- 
nyei Atyám előtt. — Aki pedig megtagad engem az emberek 
előtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt! (Máté 
10, 32. 33.)

Á bizonyságtevésben való bátortalanságot legyőzni nem 
könnyű dolog. De ha így szólsz magadban: Az én Uram Krisztu
som nem szégyelte a kereszt gyalázatát hordozni én miattam. 
Én sem szégyenlem az ő nevét! — akkor a Szentlélek száll reád 
és rettenthetetlen bátorságot fogsz érezni a bizonyságtevésre.

Nikodémusz és Arimáthiai József bátortalan krisztushívők 
voltak. Az egyik csak éjszaka merte fölkeresni az Urat (Ján. 
3, 2.), a másik pedig csak „titkon" volt tanítványa. (Ján. 19, 38.) 
Nagypénteken azonban mindakettő érezte, hogy eljött a szín
vallás ideje. Látjuk ezt a két előkelő izraelitát, amint önmaguk
kal tusakodnak és végül így szólnak: Urunk, Messiásunk! Te 
értünk a gyalázat fájára mentél. Nem szégyeltél mihelyettünk 
gonosztevőként megfeszíttetni. Zúduljon bár reánk ennek a
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halálraítélt városnak minden gyűlölete, mi nem fogunk többé 
szégvelni téged és a te evangéliumodat!

Ügy is lett. Pilátus engedélyével, a város szemeláttára le
vették a Megfeszítettet a keresztről, bebalzsamozták és vászonba 
göngyölve Árimáthiai József saját új sziklasírboltjába temették.

Pál apostol sem szégyelte a Megfeszítettről szóló evangé
liumot. Annál kevésbbé szégyelte, mert tapasztalta, hogy az 
evangélium „dünamisz“ vagyis Isten hatalma. Antiochiától kezdve 
végig Kisázsián, Macedónián és Görögországon mindenütt azt 
látta, hogv az evangélium a hívők számára Isten hatalmává lett 
új életre és üdvösségre. Nem szégyelt hát kiállani és úttörő
munkát végezni, szemben egy egész ellenséges zsidó és pogány 
világgal. Kész volt elmenni Rómába, hogy a császár székhelyén 
az uralkodó latin fajnak is hirdesse a Krisztus vérében való 
bűnbocsánatot: az evangéliumot.

Csak mint fogoly jut ide, de azért bibliaórákat tart a laká
sán. Hogy nem eredménytelenül azt mutatja Onézimusz rab
szolga megtérésének esete. (Lásd Filemonhoz írt levél.) Végül 
ezért az evangéliumért a Néró-féle üldözések idején, Kr. u. 
64-ben, szívesen hajtja fejét hóhér bárdja alá. Vére megöntözi 
Róma földjét, de ebből a vérből hatalmas magvetés támad. 
A főváros meghódol Krisztus evangéliuma előtt.

Nincs mit titkolni, jelenkorban is hatalmasan megdagadt az 
evangélium-ellenes erők folyamárja. Itt is, amott is terveket 
főznek a Krisztus keresztjének ledöntésére. A páratlan méretű 
történelmi mérkőzésnek még nincs vége. Az evangélium-ellenes 
erők: az Antikrisztus diadalrajutását egy-egy nép fölött ideig- 
óráig azért engedi meg az Isten, hogy ugyanaz a nép, keserű 
csalódások után meggyőződjön róla, miszerint nem bir ellenné 
virágozni és üdvözülni a Krisztus boldogító evangéliuma nélkül.

Mai igénk másik lényeges intelme így hangzik:
2. Fogadd el isten igazságát! Igaza van Luthernek, mikor 

hangsúlyozza, hogy a Római levél megértéséhez elsősorban az 
szükséges, hogy az alapfogalmakkal, mint törvény, bűn, kegye
lem, hit, igazság, tisztába legyünk.

Az „Isten igazsága1' lényegének megmagyarázása még az 
esetben is fejtörést okozna, ha a görög dikaioszüné és a latin 
iustitia visszaadására a magyarban megfelelő kifejezésünk volna. 
A magyar „igazság" szó u. i. csak kis részben fedi az eredeti 
görög és latin szavak értelmét.

Ótestamentomi fogalmazás szerint, az az „igaz", aki csele
kedeteivel az ótestámentomi törvény előtt megállhat. Pál apostot 
megtérése előtt „Isten igazsága" alatt bírói igazságot értett,, 
mellyel Isten, mint Bíró az „igazat", a törvény betöltőjét meg
jutalmazza, a gonoszt, a törvény áthágóját ellenben elítéli.

Mint keresztyén átértette, hogy önerejéből megigazulnia 
lehetetlen. A teljes üdv birtokosának tudta magát, de Krisztus 
váltsághalála által. Amit, mint farizeus minden igyekezetével sem 
érhetett el, az most, mint Isten szabad ajándéka hullott az ölébe.
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Pál apostol kimondja a forradalmi jelszót: Nem a törvény 
cselekedeteiből, hanem Krisztusba vetett hit által igazul meg a 
keresztyén ember!

Másfél évezred folyamán azonban ez a tiszta evangéliumi 
tanítás feledésbe ment. A keresztyén egyház megint vissza
csúszott oda, ahonnan egyszer már kiemelkedett: az önmegiga- 
zulás kátyújába.

Ebben az időben egy fiatal szereztes: Luther Márton tusa- 
kodík saját bűneivel. Bűnmardosás kínozza. Megcsinál mindent, 
amit tőle kívánnak: Padlót súrol, zsákkal koldul, imákat mond. 
Az előírásokat „jó cselekedetek'1 dolgában messze túlhaladja. 
Még sem talál megnyugvást.

Végre a 28 éves férfi, a wittenbergi kolostor tornyában 
épült dolgozószobája csendjében, Róm. 1, 17. versben felfedezi 
az evangéliumot. Megérti, hogy „Isten igazsága" nem az ítélő 
és büntető Isten haragját jelenti, hanem Isten irgalmát és szere- 
tetét, mellyel a hívő, megtérő bűnöst, Krisztus váltsága folytán 
kegyelemben részesíti. Ez a forradalmi felfedezés határozza meg 
egész későbbi, teológiai alapgondolkozását (sola fide) és viszi 
győzelemre a reformáció néven ismert egyházi mozgalmat.

Egy megtért indián beszélte a következőket: Hozzánk jött 
valaki és arról kezdett beszélni, hogy van Isten. így szóltunk 
neki: Azt gondolod, hogy ezt nem tudtuk eddig? Menj oda 
ahonnan jöttél! Jött egy másik és arra akart tanítani, hogy 
nem szabad lopni, részegeskedni, hazudni. Ennek azt mondtuk: 
Te bolond, azt hiszed ezt nem tudjuk? Menj és tanuld meg 
magad és tanítsd meg a te népedet, hogy ilyesmit ne cseleked
jenek! — Végül jött egy Raneck nevű misszionárius. Leült a 
kunyhómban és azt mondta: A menny és föld Urának nevében 
jövök hozzád. Azt üzeni, hogy boldoggá akar tenni. Meg akar 
szabadítani bűneidtől. Ezért lett emberré és ezért ontotta vérét 
a keresztfán. E szavakat nem tudtam elfelejteni és elmondtam 
társaimnak is. — Ha azt akarjátok, hogy áldás legyen munká
tokon, akkor hirdessétek a megfeszített Krisztust, — fejezte be 
szavait az indián.

Sóhajtva hordtuk az igát,
És a haláltól féltünk:
De Isten elküldé Fiát,
Ki emberré lett értünk.
Törvénynek ő eleget tett,
Veszedelemből kimentett,
Kiengesztelt Istennel. (350. ének 3. v.)

Ámen.
Harmati Béla

ősagárdi lelkész.
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B ö lcső tő l a  k o p o rsó ig .

Keresztelési beszéd.
Lukács 2, 40.

Ezek a felolvasott igék Krisztusról szólnak, mert benne váltak való
sággá. Krisztust azért küldötte az Isten, hogy ami vele a világon történt, 
az — általa — rajtunk is megtörténhessék. A bűnt kivéve, hasonlatossá 
vált hozzánk, hogy életünk célját és kötelességeit hozzáhasonlíthassuk és 
hozzáigazodhassunk.

Krisztus Isten fia volt és általa lehetünk mi is Istennek gyermekei. Ez 
a pólyában szunnyadó kisded csak akkor nyeri el a szent ige ígéretét, ha 
kettős szülői szeretet is őrködik felette. Az érette imádkozó szülőkön és 
keresztszülőkön kívül ott áll mellette mindnyájunk teremtő mennyei Atyja, 
hogy a szent keresztségben magáénak fogadja őt és szeretetének kegyelmi 
vizével előkészítse őt a szent keresztség vizében az újjászületésre.

A kis gyermek egészségügyi törvények szerint a tápláló anyatejjel 
növekszik. Az örök életre tápláló keresztvíz pedig megtanít bennünket 
arra, hogy Isten gyermekeinek lélekben kell növekedniök. Növekedjetek 
abban, aki a fő, az Űr Jézus Krisztus.

Bizonyára nagy boldogságot jelent néktek szülőknek és keresztszülők
nek, ha értelmét látjátok fejlődni ennek a kisdednek. Az emberi értelem 
azonban mindig fogyatékos és még kártékony is marad, ha nincs teljesedve 
böleseséggel. A bölcseségnek kezdete pedig Istennek félelme.

E kisded testi növekedése, lélekben való erősödése és bölcseségének 
fejlődése annak az Istennek kezében van, aki kiöntötte az ö kegyelmét ránk 
a Jézus Krisztusban. Istennek élő kegyelme azért jelent meg a Krisztus
ban, hogy bennünk életté, örök üdvösséggé legyen.

Isten mindenkit életre szánt: örök életre. Ezt a kisdedet is arra hívja 
el a szent keresztségben. Azt akarja, hogy ami Krisztussal történt, vele is 
megtörténhessék, hogy a halálból a Krisztus feltámadása által majdan e 
kisded is örök életre támadjon fel.

Kedves Szülők és Keresztszülők! Az ősnépeknél az volt a szokás, hogy 
az újszülött kisdedet letették az apa elé és csak akkor nevelhették azt fel, 
ha az apa lehajolt hozzá, karjaira vette és átadta azt az anyjának. Különben 
hegyszakadékba dobták a csecsemőt.

A mi mennyei Atyánk a szent keresztségben életünk hajnalán lehajol 
hozzánk, hogy magáénak elismerve átadjon bennünket, mint megpecsételt 
tulajdonait, e földi életnek és hivatásunk megkezdésének. Akár élünk, akár 
halunk, az Övé vagyunk. Adjátok tehát magatokat és e kisdedet át az 
Istennek, hogy a szent keresztségben az Ő kegyelmét kiáraszthassa rá 
szent Fia a Jézus Krisztus által. Ámen.

Bácsi Sándor
pápai lelkész.
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Katedrán

A vallástanitás lényege és célja.
A vallástanítás lényege az Ige. Ezt hamarosan beláthatjuk, ha ke

zünkbe vesszük az Evangélikus Vallástanítási Tanterv és Utasítást. Pl. a 
középiskola nyolc évi anyagának több mint egyharmada az I., II. és III. 
osztály tananyaga kimondottan az Ige. De a többi osztályok anyaga sem 
független az Igétől, mert a III., V. és VI. osztályok egyháztörténelmet 
tanulnak ugyan, de amint azt a Tanterv és Utasítás parancsolja: „ragasz
kodnunk kell ahhoz, hogy egyháztörténelmet akarunk tanítani, ez pedig 
azt jelenti, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a történetét tanítjuk: az 
evangélium hirdetéséét és hatásáét. Kimutatjuk, hogy az egyház történeté
nek is ura a Krisztus, tehát nem egyes embereken, nem békekötéseken 
fordul meg a keresztyénség állapota.11 A IV. és VIII. osztály pedig a ke- 
resztyénség tanításával foglalkozik rendszeresen, ami természetesen elkép
zelhetetlen az Ige nélkül. Ezenkívül minden órán minden osztályban Szent
írást olvasunk. Nem is szólva arról, hogy a Tanterv és Utasítás szerint 
„a vallástanítás az igehirdetésnek, az egyház tanító tevékenységének egyik 
módja.“ így természetes, hogy az elemi iskolai, a tanítóképzőintézeti, az 
iparos- és kereskedőtanonc iskolai vallástanításnak is az Ige a lényege.

S a vallástanítás célja? Sajnos, ez nem áll előttünk olyan világosan,, 
mint az előbbi. A Tanterv és Utasítás maga is bizonytalankodik. Egy 
helyt azt mondja, hogy „a cél az istenfiúság11, de rögvest hozzáfűzi: „e cél 
felé nincs kijelölhető és szakaszokra osztható út, elérése független az em
beri tevékenységtől, ezért a vallástanításnak az az állandó feladat jut, hogy 
hogy a tanulót az egyházi közösségbe belevonja, abban meggyökereztesse, 
annak eleven tagjává tegye.11 Eszerint többre kell becsülnünk a feladatot, 
mint a célt. A baj csak az, hogy maga a Tanterv és Utasítás sem gondolja 
ezt komolyan, mert nem jár elöl jó példával. Ugyanis addig keveri a 
dolgot, ill. a célt és a feladatot, míg végül is a cél kerekedik felül. De ez a 
cél többé nem az, mint amiről az imént hallottunk, t. i. az istenfiúság. 
Elvégre az ember sokszor csatázva talál magára s úgylátszik, ez igaz akkor 
is, mikor ilyen testetlen lények dulakodnak, minő a cél és a feladat. A 
közép- és középfokú iskolák osztáyonként felsorolt tantervének élén 
mindig ez a szó áll: cél, s utána az „istenfiúság11 helyett majd mind a 
nyolcszor ez következik: „megismertetni11. Párosítva ezt azzal, amit kez
detben a lényegről megállapítottunk, röviden azt mondhatjuk, hogy a 
vallástanítás célja Isten Igéjének megismertetése. Bővebben pedig — mivel 
a megismerés és megismertetés a megértésnek és a megértetésnek a funk
ciója, így szólhatunk erről: a vallástanítás célja, hogy a tanuló Isten 
Igéjét rendszeres ismereti anyagban értse meg, azaz hívő megértésre jusson.

S ezek után az lenne a feladatom, hogy kifejtsem a vallástanításnak 
az általános pedagógikával való ellentétét, megmutassam az igehirdetéshez 
és egyéb egyházi nevelő munkához való viszonyát és kijelöljem helyét az 
iskolai nevelés egészében. Roppant feladat ez egy ilyen rövidlélegzetű cikk 
számára, ezért le is mondok róla. Azt hiszem azonban, hogy ennek az
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ügynek is jó szolgálatot teszek, ha néhány szóval még tisztázom a vallás
tanítás célját.

Két dolgot kell világosan látnunk: 7. mit értünk a megismerés, meg
ismertetés, ismeret alatt, 2. mit értünk a hívő megértés alatt?

1. A megismerés mást jelent Jánosnál és mást jelent Pálnál. János 
főleg akkor használja ezt a szót, mikor valaki felfogja, megállapítja, 
belátja, megtapasztalja, meggyőződik róla, hogy Jézus a Krisztus; de ez az 
ismeret implicite még nem tartalmaz erkölcsi elhatározást. Pálnál viszont 
nem ilyen teoretikus értelemben vett tudást jelent elsősorban a megismerés, 
hanem aktust, melyben az Isten s az ő dolgai és akarata felől való ismeret 
implicite még nem tartalmaz erkölcsi elhatározást. Pálnál viszont nem 
ilyen teoretikus értelemben vett tudást jelent elsősorban a megismerés, 
hanem aktust, melyben az Isten s az ő dolgai és akarata felől való ismeret 
határozott erkölcsi állásfoglalással párosultan jelenik meg. János olyan, 
mint egy hatalmas tó, mely egyetlen forgóból áll, s megismerése az Ige 
körül centrifugális és centripetális erők ellentétében körben jár. Pál 
olyan, mint egy hömpölygő folyam, melynek vize forgók egymáshoz kap
csolódó sorozatán rohan tovább s megismerése a forgókban meg-megfordul, 
átfogja az Igét és mindig újabb és újabb tartalommal telítődve iramodik 
előre, tovább. János inkább magyaráz, Pál pedig következtet; János inkább 
kifejti az üdvösség eseményeit, mint csomót, bogozza őket; Pál viszont 
arra használja fel valamennyit, hogy érveljen és bizonyítson velük. János 
a sztatika embere, Pál a dinamikáé, de mindketten az Ige hirdetői.

Az Ige megismertetésére törekvő vallástanítás ezért egyformán érti 
megismerés alatt azt is, amit János értett és azt is, amit Pál. Kettőjük 
példamutatása abban sűríthető össze, hogy a megismerés nemcsak az eszköz 
szerepét játssza a tárgy iránt való odaadásunkban, amint ez a görög gon
dolkozás jellemzője, és nemcsak másodlagos jelentőségű, amint ezt Jakab 
levelében látjuk, hanem a keresztyén hitnek egyik leglényegesebb és nélkü
lözhetetlen tulajdonsága, alkotó része. Nincs balgább és vétkesebb dolog 
ezért, mint ha a vallástanításban az ismeretet mellékesnek tekintjük, külö
nösen ma, amikor mérhetetlen hiányokat állapíthatunk meg ezen a téren, 
és amikor a szülőkben és gyermekekben egyaránt meg van a hajlandóság 
a további mulasztásokra. De arra is vigyáznunk kell, hogy a vallásórákon 
ne száraz ismeretadagolást végezzünk. A keresztyén megismerésnek örvény'- 
leni kell, sodró árja magával kell ragadjon tanárt és diákot, hogy mind a 
kettő azt érezze: tua rés agitur. És mind a kettő állásfoglalásra kény
szerüljön, de nem valami újfajta döntésre, hanem annak komolyan vételére, 
ami a keresztségben már mindnyájunkon végbement és Luther szerint 
„azt jelenti, hogy a bennünk lévő régi ember naponkénti bűnbánat és töre- 
delmesség által vízbe fojtassék és meghaljon minden bűnnel és gonosz 
kívánsággal együtt, és viszont naponként új ember jöjjön elő és támadjon 
fel, aki Isten előtt igazságban és tisztaságban örökké éljen.“

2. így teljesedik ki bennünk a hivő megértés, mert a megismerés a 
megértésnek a funkciója. De mit értünk hivő megértés alatt?

Ez bizonyára sokaknak amolyan kompromisszumos megoldásnak tet
szik hit és értelem között. Ennek azonban csak azok tarthatják akik sem 
Anselmust nem ismerik, sem Urbán Ernőnek Anselmusról szóló értekezését 
nem olvasták. Legtanácsosabb ugyanis a hívő megértés magyarázatáért An-
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selmushoz fordulni, mert ő tudatosan erre törekedett. S Urbán Ernő igen 
jól meg is magyarázza, hogy miért választotta magának a canterburyi 
mester épp ezt a célt. Mért két szélsőség között akart ily módon állást 
foglalni. Az egyik az ú. n. „dialektikusok" voltak, akik az értelem újra 
felfedezésétől megmámorosodva, fel akarták oldani az élő hit belső fe
szültségeit, el akarták tűntetni a hit titkait. Velük szemben mások viszont 
teljesen ki akarták rekeszteni az értelem világát, a filozófiát a teológiából 
és szinte csak az egyházi atyák tanításának az ismétlésére, csoportosítására 
szorítkoztak. Ezek ellen száll síkra Anselmus, aki a hit szolgálatában 
bátran használja eszközül az értelem fegyvertárát, mert meg van győződve 
arról, hogy miközben a többiekkel, tanítványaival együtt, közösen vizs
gálják a keresztyén hit alapját, keresik a hit ismerettartalmának belső 
összefüggéseit, miközben bepillantásra törekszenek a hit világának csodá
latos valóságába — Isten maga bizonyíthatja meg nekik igazságait.

Eszerint a hívő megértés három irányban bontakozik ki előttünk és 
a következőket köti lelkünkre: a) ne adjuk el magunkat az értelemnek, 
b) ne helyezkedjünk az értelemmel szemben eleve negativ álláspontra, c) 
ne bízzuk el magunkat, mert a Szentlélek az, aki hitet, ismeretet, meg
értést teremt és Isten ránk bízott s tanításra rendelt igazságait megbizo
nyítja, nem pedig az ember.

a) Örökösen harcban állunk az értelemmel. Ez a küzdelem már a ha
todikban elkezdődik, bár olykor már korábban is, a hetedikben és nyolca
dikban pedig már ádáz viaskodássá válik. Descartes, Locke, Voltaire stb. 
a nélkül, hogy tudnának róla, poraikból új életre kelnek és sokszor isme
retlenül a fiúk élére állnak. Alig van a humanizmusnak, a racionalizmusnak 
és a felvilágosodásnak olyan fegyvere, amely újra kifényesítetten és újra 
töltve ismét hadba ne szállna. Csak az igazi régi mordályok maradnak to
vábbra is használaton kívül. A többi azonban annál jobban és hevesebben 
csatázik. A fiúkban csodálatos frissen és sziporkázva lobban fel az értelem. 
Olyan igézetes a csillogása, hogy sokszor elbámulunk, némely diáknak 
milyen esze van. De jaj nekünk, ha a csodálkozástól földbe gyökerezik a 
lábunk és tátva marad a szánk, vagy csak erőtlenül, avult érveket hallatva 
makacskodunk az értelem ellen, csak azért, mert tudjuk, hogy nem adhatjuk 
meg magunkat neki. Az ilyesmivel csak rontunk és magunk tántorítjuk el 
a hittől azt, aki az imént még csak kételkedett. Azt igenis minden diáknak 
észre kell vennie, hogy mi nem adjuk meg és nem akarjuk megadni ma
gunkat az értelemnek, de ezt erővel, szellemi frisseséggel s nem bárgyú 
védekezéssel kell kifejezésre juttatnunk. Le kell őket szerelnünk, azaz a 
fegyvereiket el kell tőlük vennünk, de az értelmüket nem szabad meg
ölnünk, mert miként a kéznek, a lábnak, akként az értelemnek sem 
mondhatjuk, hogy nincs rád szükségem. Azt valljuk ugyanis, hogy az 
értelem se bűnösebb, mint bármely más porcikánk s még ha bűnösebb 
volna is, Isten kegyelmi megváltása alatt áll, mely elhat az izeknek és 
velőknek megújulásáig.

b) Ezért helytelen az értelemmel szemben való eleve negatív állás- 
foglalás. Csak a hitetlen értelemmel (a kételkedő =  kicsinyhitű még, vagy 
már nem tartható ennek) nem férhetünk össze, viszont a hívő értelemre 
annál nagyobb szükségünk van. S úgy érzem, ezt különösen hangsúlyoz
nunk kell, mert ma divatos mindig csak a keresztyénség és a kultúra ellen
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tétéről beszélni. Kétségtelen, hogy ennek megvan az oka, hiszen még a 
közelünkben van és riaszt bennünket az ú. n. kultúrprotestántizmus. Mégis 
azt tartom, ideje lenne már, hogy a puszta negatív nézetet elhagyva pozi
tív állásfoglalásba lendüljünk át. S ez különösen a vallástanítás számára 
szükséges, mert egyetlen más egyházi funkció sincs annyira a kultúra 
életmegnyilvánulásai közé ágyazva, mint az iskolai hitoktatás. Lehetetlen, 
hogy addig megtaláljuk az általános pedagógikával való helyes viszo
nyunkat és tisztán lássuk a vallástanítás helyét az iskolai nevelés egészében, 
amig tisztázatlan a kapcsolatunk az értelemmel s nem tudjuk, mitévők 
legyünk a kultúrával. Ma szokás mind a kettőre ellenségképpen nézni. S 
különös, hogy éppen azoknak szokása, akik magukat „hívőknek" tartják. 
Pedig a hit nem ellensége sem az értelemnek, sem a kultúrának, ellenkező
leg általa és benne születik újjá mind a kettő. Ezért, a mai időkről nem is 
szólva, alig van sürgősebb feladatunk, mint ennek a kérdésnek a megoldása, 
s aki ezt akár „hitből", akár hitetlenségből nem akarja, enyhén szólva, 
tévelyeg s fogalma sincs a hívő megértésről.

c) De az sem sejti, hogy miről van itt szó, aki magát valami nagy 
úrnak képzeli s azt hiszi, hogy mindent megtehet, tanítványainak hitet ad
hat, bennük hívő megértést fakaszthat. Ez elfelejti, hogy mi csak koldusok 
vagyunk és csak nagyon kicsi és nagyon alázatos szolgák lehetünk. Az 
ilyen nem kevésbbé gyűlöletes az Isten előtt, mint az, aki viszont semmit 
sem tesz. Mert az ilyen gőgös és önmagában bízik, pedig mi egyedül csak 
az Istenben bizakodhatunk. A Szentlélek a mi egyetlen reménységünk! De 
benne bátran csak akkor reménykedhetünk, ha sohasem tévesztjük szem 
elől a vallástanítás lényegét, az Igét és célul mindig előttünk lebeg az Ige 
hívő megértetni akarása s tanítványainkkal együtt benne élünk az Egy
házban, mely a Szentlélek „műhelye".

Grünwalszky Károly
a budapesti evangélikus gimnázium 

vallástanára.

M a g u n k  k ö z ö t t .

Papok a Főpap előtt.
2. Önvizsgálat.

„Ama beszédeket, amelyeket nekem adtál, 
őnékik adtam: és ők befogadták és igazán meg
ismerték, hogy én tőled jöttem ki és elhitték, 
hogy te küldtél engem." János 16, 8.

Szolgálat és önvizsgálat egymáshoz tartozó, egymást kiegé
szítő és egymást követelő fogalmak. A szolgálat a hivatás köve
teléseit tartalmazza. Objektív megállapítása annak, hogy ez a 
hivatás mit követel munkásaitól. Az önvizsgálat viszont szubjek
tív oldalról közeledik a kérdéshez és megvizsgálja, hogy a hiva
tás követeléseinek az ember milyen mértékbén felel meg.

A maga csendességében is felségesen hatalmas Jézus önvizs
gálata. Főpapi imájában örök küldője, a szent Isten elé lép,
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leméri munkájának és személyének egybefonódó értékeit, azután 
így szól: „Ama beszédeket, amelyeket nékem adtál, őnékik adtam 
és ők befogadták és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem 
ki és elhitték, hogy te küldtél engem.“

Jézus Isten előtti beszámolóját megelőző s azt szükségképen 
feltételező önvizsgálata egyetlen központi gondolatra: Isten be
szédének közlésére vonatkozik, de ugyanakkor a kérdések gaz
dag sorozatára válaszol. Isten rábízott beszédét adta tanítvá
nyainak. Nem mást, hanem Isten beszédét. Nekik adta, vagyis 
mindazoknak, akik rábizattak. Ügy adta, hogy Isten beszéde be
töltötte rendeltetését és Isten az Ö beszédének közlése által 
elérte célját. Nem beszél módszeréről és eszközeiről, nem említi 
fáradalmait és próbálkozásait, nem tárja fel csalódásait és sebeit, 
önvizsgálatában mégis benne foglaltatnak ezek is, mert a köve
telt eredmény mind ezeket az ítélet mérlegére veti.

A munka eredményessége szempontjából önvizsgálata szin
tén gazdag fokozatot mutat. Beszámol arról, hogy Isten beszédét 
az ő tanítványai befogadták. Azután arról szól, hogy a beszéd 

^közlése által megismerték az ő származását s a közlés hűségé
ben meglátták a beszéd kötelességét. Felébredt és elhatalmaso
dott lelkűkben az a hit, hogy Őt valóban Isten küldte hozzájuk, 
íme, Jézus önvizsgálata néhány mondatba sűrűsödik, de mind
egyik szava külön fejezetcím Isten előtti beszámolójában.

Krisztus kijelentése a lelkipásztor önvizsgálatának irány
mutatója. Megvizsgáltatja vele, hogy Isten beszédét közölte-e 
az emberekkel? A reábízottak közül mindenkivel közölte-e? 
Híven és igazán adta-e nekik Isten üzenetét? Elfogadtatta-e azt 
az emberekkel? Elkövetett-e mindent, hogy necsak külsőleg és 
látszólag fogadják be, hanem megismerjék benne Isten üzenetét 
és személyes hitükkel elfogadják önmagukra vonatkozólag Isten 
követelését és ajándékát?

Nyilvánvaló tehát, hogy a szolgálatra vonatkozó önvizsgálat 
Isten beszédének közlését állítja középpontba. Mivel pedig a 
lelkipásztor Isten beszédének közlője, a szolgálattal együtt ön
vizsgálat alá kerül a lelkipásztor személye is.

1. A szolgálatunkra vonatkozó önvizsgálat első kérdése, 
hogy meglátjuk-e munkánk fontosságát? Isten az Ő beszédét 
bízza ránk. Kicsi könyvbe egybefoglalt szent verbumot, igét és 
cselekedetet, mondatokba foglalt tanítást és isteni elhatározások
ból született üdvösségmunkát, új világ építőköveit, örök prog- 
rammot és alkotóerőt, mindezt egybefoglalva nekünk adja az 
Ö beszédében. De vájjon áthatja-e lelkünket ennek a munkának 
a fontossága?

Látjuk-e, hogy az egész világ egy nagy szántóföld, mely 
remegve várja az isteni mag hullását? Az emberiség fejlődése, 
lelki mívelődése, életszínvonalának emelkedése, értékgazdago
dása, eszményeinek megvalósulása, viaskodó életének boldogsága 
Isten igéjéhez vannak kötve. Az egyes ember életének döntő
jelentőségű kérdése is nem egyéb, hanem hogy befogadja-e Isten 
igéjét. Hiába próbálgatják élete alap-problémájának megoldását
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új életberendezéssel, jogkiterjesztéssel, igényeinek kielégítésé
vel, műveltségi színvonalának emelésével, szociális intézkedések
kel' technikai előrehaladással biztosítani, a történelem fejezetei
ből pusztító válságok kiáltanak felénk, az emberek és családok 
életéből hiányzik a követelt emelkedés és az áhított boldogság.

Isten igéje az egyetlen építőerő. Az' új világ építéséről 
szólva Isten nem említi a tudást, az emberi jogokat, a technika 
vívmányait, a kultúra erőtényezőit, hanem egyedül az Ő beszé
dét adja. Kizárólag az ő beszédét adta, mert ember és emberiség 
számára Isten igéje programm és megvalósulás, cél és erő, bűn
bocsánat és megújulás, emberi képesség és isteni kegyelem, élet 
és üdvösség.

Isten ezt az egyedülvaló értéket jelentő beszédét rám bízta. 
Ezzel engem minden gyarlóságom ellenére, világépítésének mun
kásai közé sorolt. A rám bízott igével kiemeli munkámat minden 
más emberi munkák tömegéből s megadja annak önmagában 
biztosított jelentőségét. Bizonytalan, hogy államférfiak, tudósok, 
művészek, felfedezők, hadvezérek helyet kapnak-e az emberiség 
jóltevői sorában, de bizonyos, hogy az Isten beszédét hűségesen 
hirdető névtelen lelkipásztor életteremtő, világépítő munkát 
végez, mint ahogy az ablaküvegen áthatoló napsugár is éltet, a 
kicsi harmatcsepp is növeszt s a pillangó szárnya alatt is elfér 
a termékenyítő himpor.

Isten színe elé állok s vizsgálgatom magamat. Éreztem-e 
és érzem-e állandóan munkám egyedülvaló jelentőségét, mely 
abban tárul elém, hogy Isten a világmindenség legnagyobb érté
két s az élet legnagyobb szükségletét: az Ő beszédét bízta rám?

A második kérdés, hogy mindig Isten beszédét adtam-e?
Isten előkészítő rendelkezése tökéletes, parancsa világos és 

határozott. Már magában véve az is döntő jelentőségű, hogy 
beszédének megörökítéséről, fennmaradásáról és megőrzéséről 
gondoskodott. Parancsa szintén világos: beszédeimet rád bízom 
azzal, hogy azokat hirdesd és befogadtasd az emberekkel.

De vajjon mindig Isten beszédét adom-e? Beszéde helyett 
esetleg csak egy könyvet adtam, Igéje helyett emberi életbölcse- 
letet hirdettem. Nem az Isten beszédét, hanem csupán a magam 
tudását és elgondolását közöltem, okos gondolatkifejtést kifo
gástalanul szép esztétikai ruhában, de nem az Isten beszédét. 
A száguldó idő szellemáramlatainak hatalmas dinamikájú ostro
mában modern igazságok koturnusos prófétája lettem, fáklya
tartó oszlop, vagy erkölcsi mankó-készítő iparos s engedtem 
ajkamon elhervadni Isten beszédét. Az is lehetséges, hogy az 
igét nem az Isten, hanem az emberek szívében kerestem. Nem azt 
hirdettem, amit Isten számukra rendelt üzenetképen rám bízott, 
hanem amit ők hallani szerettek volna.

Önvizsgálatot tartok. Megkérdezem magamtól, hogy mindig 
Isten beszédét adtam-e híveimnek? Isten üzenetét és üdvösség 
művét kiemeltem-e az ő beszédéből ahelyett, hogy magamat s 
gondolataimat, bölcseségemet és akaratomat belemagyaráztam 
volna az igébe? Elmondhatom-e, szabad-e elmondanom, hogy
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„ama beszédeket, amelyeket nekem adtál, őnékik adtam“? A te 
beszédeidet, mindig a te beszédeidet.

A következő kérdés, hogy mindenkinek odaadtam-e Isten 
beszédét?

Odaadtam templomi népemnek, mely annak hallására és 
átvételére eljött s Isten beszédének velük közlését nekem lehe
tővé tette. Odaadtam azoknak, kik lelkűket elém terítették, 
annak felhasogatott redőit észrevétlenül szétvonták, hogy Isten 
áldott magja abba belehullhasson.

Isten azonban ennél többet követel tőlem. Mindenkinek oda 
kell adnom az ő beszédét. El kell azt vinnem a templomnélkül 
élőkhöz, a kérges szívűekhez, a látszat-vallásosság párnáján 
pihenőkhöz, a modern farizeizmus álarcában járókhoz, az Isten 
tagadókhoz, az erkölcstelenség szennyében vergődőkhöz. Hiszen 
ezek is az én népem, ezek is az én gyülekezetem! Ismert arcok 
mellett ismeretleneknek, tudott életek mellett nem tudott életek
nek kell elém tárulniok, mert nincsen jogom gyülekezetem ön
kényes megszűkítésére. Már pedig, ha Isten keze egybegvüjtené 
egész gyülekezetemet, azután kézmozdítással kettéválasztaná a 
tényleges és névleges gyülekezetei, a külsőleges evangélikuso
kat és a hívő evangélikusokat, akkor megdöbbentően bizonyossá 
válnék, hogy én nem adtam oda mindenkinek Isten beszédét, 
többnek nem adtam oda, mint amennyinek odaadtam.

Rettenetes zuhanással megrendül szolgálatom értéke, ha 
arra a száz és ezer Istennek hátatfordító emberre gondolok, 
kiknek adósa maradtam Isten beszédével. Száz és ezer emberhez 
kapcsolódva száz és ezer védekezésem van. Beszélek időbeli, 
térbeli, erőbeli lehetetlenségről. Elmondom, hogyha utolsó vér- 
cseppig feláldoznám is magamat, akkor is erőfeletti lenne a 
velem szemben támasztott követelés. Mindez azonban nem vál
toztat azon a tényen, hogy én Isten beszédével minden hívemnek 
tartozom. Hasztalan próbálom elfogadhatóvá tenni védekezése
met, a nagy ítéletkor ezek az ismeretlen arcok néma vádolással 
felém fordulnak s számon veszik, hogy miért nem közöltem velük 
Isten életteremtő igéjét, miért nem adtam nekik az életük meg
fordulásához és megtartásához szükséges igét.

A lelkipásztor önvizsgálatának van egy megrázó „ha" szócs
kája. Egyenként sorba veszi híveinek életét, azután saját lelki
pásztori munkájával kapcsolatba hozza azokat. Ha igehirdetése
met elalkuvás nélkül, igazán az evangéliumra helyeztem volna, 
akkor nem élnének önáltató nyugalommal a világnézet-vallásosság' 
hívei. Ha szószéki munkámat alátámasztottam volna híveim élet
megnyilatkozásaival, akkor leszálltam volna a légüres térből a 
valóélet mezejére. Ha leültem volna híveim asztalához, ha csen
des erősítéssel szóltam volna a betegekhez, ha részességet vállal
tam volna örömükben, fájdalmukban, akkor megerősödött volna 
bennük az egyházhoz kapcsoló kötelék. Ha prédikációm komo
lyan feltárta volna a bűn rettenetességét, a megváltás egyedül- 
való segítségét, az ítélet és kegyelem igazi értelmét, akkor 
híveim felkészültséggel indultak volna el az utolsó úton. Ha
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komolyan törődtem volna az ifjúsággal, akkor nem adták volna 
el hitüket oly sokan egy karikagyűrűért és mások nem tértek 
volna a züllés útjára. Ha megtettem volna ezt és azt, ha nem 
mulasztottam volna el ezt és azt, sok minden máskép lett volna.

A „ha“ szócska megrázó vádbeszéd a lelkipásztor önvizs
gálatában.

Menjünk tovább egy lépéssel. Jézus kizárólag Isten beszédé
nek közléséről szól. Önvizsgálatomban azt gondolhatnám, hogy 
Isten beszédének közlése szolgálatomnak első helyre helyezett 
feladata s azt azután más hivatásbeli feladatok sora követi. Jézus 
azonban más szolgálatról nem beszél. Egy szóval sem említi sok
féle szeretetmunkáját. Nem beszél a betegek gyógyításáról, 
vigasztaló pásztori munkájáról, sem azokról, akik általa csodá
latos módon meglátták Isten dicsőségét. Minderről hallgat, 
csupán azt mondja: „ama beszédeket, amelyeket nékem adtál, 
Őnékik adtam és ők befogadták'1.

Lelkipásztori munkám vizsgálásakor mélyen elgondolkozom 
ezen a dolgon. Ügy értelmezem Jézus elgondolását, hogy az 
igeszolgálat kizárólagos említésével nem kicsinyli le a többi 
szolgálatot, hanem azokat igeszolgálatába belefoglalja. Ez azon
ban elvi követelést támaszt összes szolgálatunk belső jellegét 
és célját illetőleg. Minden szolgálatunkban Isten igéjét kell 
adnunk s mindegyiknek célját Isten beszédének közlésében kell 
felismernünk. Nem elég, ha teljesítjük ezeket a különböző szol
gálatokat; nem elég, ha hivatásunk körében van szeretet-munka, 
lelkipásztori gondozás, az ifjúság irányítása és nevelése, hanem 
mindebben Isten beszédét kell közölnünk. Az a kérdés tehát, 
hogy tudjuk-e minden munkánkat Isten beszédének hirdetésévé 
tenni? Tudtuk-e különböző ágazatokban úgy végezni szolgála
tunkat, hogy mindegyik Isten beszédének továbbadását jelenti?

Szolgálatom vizsgálata komoly kérdésekkel záródik. Fel
ismerem-e Isten igéjének egyedülálló jelentőségét s erre építem-e 
fel munkámat? Igazán Isten beszédét hirdetem-e, nem pedig a ma
gamét? Mindenkinek hirdetem-e Isten üzenetét, nem szűkítem-e 
munkaköröm határait kényelmességből, megszokásból, erőtlen
ségből és tehetetlenségből? Minden munkaágban tevékenyke
dem-e és minden munkámat Isten beszédének közlésévé teszem-e?

Nehéz kérdések. Számonvevő kérdések. ítélkező kérdések. 
Isten kérdései.

2. Jézus önvizsgálatba foglalt számadása az ő bizonyságtevését 
tartalmazza Istenről. Ha figyelemmel olvassuk a főpapi ima 
igéit, megállapíthatjuk a világosan kifejezett és a szavak mögött 
érezhetően meghúzódó következtetéseket: „Ama beszédeket, 
amelyeket nekem adtál, őnékik adtam és ők befogadták és igazán 
megismerték, hogy én tőled jöttem ki és elhitték, hogy te küld- 
tél engem."

Jézus azért hirdeti eredménnyel Isten beszédét, mert ő maga 
is elfogadja azt, személyes hitével, szeretetet tükröző egyéniségé
vel a tanítványok lelkében megerősíti küldetésének tudatát. 
Nem hagy kétséget felmerülni arra nézve, hogy ő valóban Isten
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megbízásából jön, Isten beszédét hozza magával. Ez Jézus sze
mélyes bizonyságtétele Istenről.

Önmagunkra irányuló önvizsgálatunkban az a kérdés, hogy 
hívő egyéniségek vagyunk-e s szolgálatunkat átszövi-e a szemé
lyes bizonyságtevés valósága?

Az első az, hogy Isten beszédét önmagunk számára el kell 
fogadnunk. Csak akkor adhatjuk tovább, ha először mi magunk 
elfogadjuk azt. Isten beszéde hozzám szól és én tudom, hogy 
mindazt, amit általam másokkal közöltét, először magamnak 
kell elfogadnom. Van bibliám. A sok használatban táblája meg- 
vásott, fűzése meglazult, oldalai betüremkedtek. Használom 
évek, évtizedek óta. Némelyik versét aláhúztam, margóján vonal
lal megjelölgettem, hogy megállásra késztesse lelkemet. De 
vajjon bibliám nem szolgálati biblia csupán, íróasztalomon fekvő, 
sokszor kézbekerülő tanulmányozási könyv, papi szolgálatom 
legfőbb forrás-munkája, melynek azonban nincsen más feladata, 
minthogy kenyérkereső munkámban irányítson és célhoz segít
sen. Most nem erről a bibliáról van szó! Az a kérdés, hogy van-e 
nekem magamnak személyhez szóló bibliám, van-e lelkemnek 
külön kis bibliája, mely életem változó eseményei között állan
dóan Isten beszédét közli velem? Szürke gondok között, kemény 
megpróbáltatásban, családi otthonom örömében és fájdalmában, 
emberek elől rejtegetett kísértésekben és elesésekben, felhővel 
árnyékolt úton és sugárzó verőfényben van-e lelkemnek bibliája, 
melyben Isten állandóan beszél hozzám?

Nem lehet a lelkésznek bibliája, ha az embernek nincsen 
bibliája. Nem adhatsz másnak az életébe bibliát, ha a magadét 
nem tudtad vele megajándékozni. Hiába próbálod továbbadni 
Isten rádbízott üzenetét, ha azt saját lelkedbe be nem fogadod. 
Hasztalan akarod, hogy a biblia által Isten beszéde érvényesüljön 
az emberek életében s Isten követése és ereje beleilleszkedjék 
az események formáló erői közé, ha Isten igéi saját életedben 
vallásos érzésnél és erkölcsi gondolatnál nem jelentettek többet. 
Lelkiismeretesen, komolyan, őszintén vizsgáld meg ezt a kérdést. 
Naponként mi neked a biblia? Hivatási munkakönyved csupán, 
vagy életed, lelked, üdvösséged könyve, mely által az élő Isten 
belép életedbe, szól hozzád, számodra Krisztussal közösséget 
teremt, erejével eláraszt, reád vonatkozó akaratát feltárja, lelki 
nevelőmunkába vesz s az üdvösség útjára vezet.

A lelkipásztor személyére vonatkozó második követelés az, 
hogy maga is higyjen abban, akinek hirdetésére elküldetett.

Komolyan le kell számolnod azzal a kérdéssel, hogy meg 
van-e benned az egész valódat betöltő hit, mely hangulaton, 
érzelmességen és megszokáson felülemelkedve, határozott meg
győződéssel vallja Isten beszédének Jézus Krisztusra vonatkozó 
minden kijelentését és ígéretét? Hiszed-e, hogy téged, elveszett 
és elkárhozott embert Ö váltott meg? Hiszed-e, hogy a Megváltó 
szent vére a te üdvösséged biztosítéka? Hiszed-e, hogy átlyug- 
gatott kezében bűneid nagy számlalapját tartja? Hiszed-e, hogy 
életed egyedül az Ő halálában van elrejtve?
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Az önvizsgálat ütköző pontja tulajdonképen ezekben a kér
désekben rejlik. Isten szolgájánál minden attól függ, hogy eze
ket a kérdéseket komolyan felveti-e önmagára vonatkozólag és 
hogy tiszta lelkiismerettel, dönthetetlen meggyőződéssel tud-e 
azokra válaszolni ezzel az egyetlen szóval: hiszem.

A lelkipásztor személyére vonatkozó önvizsgálat harmadik 
vonása az, hogy rajta isteni küldetésének nyilvánvalóvá kell vál
nia. Meg kell éreznie rajta, hogy Isten szolgálatában áll s az Ő 
megbízatása szerint munkálkodik.

Ennél a pontnál kikapcsolom a letkipásztori életnek erkölcsi 
oldalát s elsősorban hitbeli bizonyságtevésére gondolok. Azt 
kérdezem, hogy Isten beszédét és annak hirdetését azzal a szent 
félelemmel ítéljük-e meg, melyet az ige szentvolta számunkra 
kötelezővé tesz? Megilletődéssel kutatjuk-e Isten rendelkezését? 
Tudunk-e vágyakozással várni, lélekzetfojtva figyelni és csen
desen hallgatni, hogy megértsük Isten hozzánk szóló parancsait.

A bizonyságtevés mindenekelőtt Isten felsőbbségének elis
merésében, feltétlen engedelmesség vállalásban, önmagunk éle
tének, érdekének, akaratának teljesmértékű alárendelésében áll. 
Ebből a szempontból vizsgálatnak kell magamat alávetnem. Uram-e 
a Jézus Krisztus, szolgája vagvok-e én? Hűséges tanítványként 
lábainál ülök-e szüntelenül, avagy gőgös elbizakodottsággal el
némítom, félreállítom őt s magam telepszem a Mester székébe?

Az általánosságban fogalmazott kérdést tanácsos részekre 
bontani, mert csak így válik nyilvánvalóvá annak szolgálatunkra 
vonatkozó sokféle követelése. Ha Jézus az én Uram, akkor egye
dül Őt, az élő Krisztust szolgálom. Nem az emberek közösségét, 
nem a jövedelmet adó gyülekezetét, nem saját magamat, hanem 
egyedül Krisztust. Ha Jézus Krisztus az én Uram, akkor egyedül 
neki engedelmeskedem. Föléje emelkedem önmagámnak, érde
kemnek és érzéseimnek, töprengésemnek és gyarlóságomnak s 
átadom magamat őneki. Ha Krisztus az én Uram, akkor szolgá
latomban Ő a legfőbb segítőm. Ő az első élő személy, ki nekem 
mindent megadhat. Többet jelent legjobb munkatársamnál, fele
ségemnél, presbitereimnél, barátaimnál. Többet jelent értékes pré- 
dikációs gyűjteményeknél, mélyreható exegetikai munkáknál és 
biztos alapot nyújtó teológiai műveknél. Többet jelent egész 
könyvtáramnál. Jézus dolgozószobámban, mindennapi munkám
ban is az én Uram.

Vajjon meglátszik-e prédikálásodon, hogy Jézus a te Urad? 
Meglátszik-e lelkipásztor! gondoskodásodon, híveiddel egybe
kapcsoló személyes viszonyodon, hogy Jézus a te Urad? Meg
látszik-e társadalmi életeden, nemzeti szolgálatodon, külső szo
ciális tevékenységeden, hogy Jézus a te Urad? És így tovább! 
Az általános elvnek egyes esetekre alkalmazott gazdag gondolat
sora megvilágítja Krisztussal egybekapcsoló személyes hited ko
molyságát, vagy látszólagosságát. Feleljen mindenki magának 
magáért: tényleg Ura-e neki a Krisztus?

A hitbeli bizonyságtevést természetszerűleg kiegészíti az er
kölcsi bizonyságtevés. Vizsgálnod kell, hogy egyéniséged, lel-
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kületed, jellemed, gondolkodásod és cselekedeteid nem állnak-e 
ellentétben küldetésed követeléseivel?

Téged látva, látják-e azt, akit azért küldött el, hogy a ke
gyelemben megtisztuló életet rajtad meglássák. Hivatásoddal 
eggyé kell válnia életednek. Munkád és egyéniséged, külső és 
belső életed egymást átszőve együtt válik Isten szolgálatává. 
Számolnod kell ezzel önvizsgálatodnál s munkáddal együtt meg 
kell bírálnod egyéniségedet is.

Önvizsgálatunk eredménye súlyos zárótétellel végződik. 
Önmagunkban képtelenek vagyunk Isten bizonyságtevői lenni. 
Munkánk és egyéniségünk fogyatékossága megakadályoz hiva
tásunk betöltésében. Hiába próbáljuk hiányainkat erkölcsi tisz
tulással, fegyelmezéssel, vallási elmélyüléssel pótolni. Mindezzel 
csak hitvány foltozó munkát végzünk önmagunkon, emberi lé
nyünk gyökeréig azonban lehatolni nem tudunk.

Önvizsgálatunk ezen megrázó megállapítása saját kopor
sónk deszkájává válik, ha emberi tehetetlenségünknél megállunk 
s kétségbeesve mondjuk: Hát hiába! nincsen segítség, képtelenek 
vagyunk igazi lelkipásztorrá lenni! Avagy az önáltatás hazúg 
köveiből épített úton járunk gondtalanul, ha azzal hitegetjük 
magunkat, hogy minden rendben van. Ha pedig meglátjuk rej
tett és kiáltó hibáinkat, de nem ismerjük fel gyógyulásunk 
egyetlen forrását, akkor a kétségbeesés szakadéka felé sodródunk.

Lelkünket ahhoz kell fordítanunk, aki gyarló bűnösségünk 
ellenére lehajol hozzánk s ezzel az igével biztat: „Lesztek nékem 
tanuim!“ Egyedül Jézus emel fel bűnösségünk állapotáról s erő
közlő kegyelmével ráhelyez hivatásunk útjára: „Vesztek erőt!'' 
(Ap. Csel. 1, 8.)

Azért lássuk tisztán önvizsgálatunk lesújtó eredményét s 
szabadulásunk egyedüli lehetőségét. Önmagunktól semmire sem 
vagyunk képesek, Jézus Krisztusban mindenre képesek vagyunk. 
Saját erőnkre támaszkodva elpusztulunk, Krisztussal egyesülve 
elég nékünk az ő kegyelme. Jézus lehetővé teszi felemelkedésün
ket. De ennek a felemelkedésnek van egy szigorú és mellőzhetet
len feltétele: a mélybezuhanás. Csak akkor tudunk Krisztus kezé
ben megkapaszkodva felemelkedni hozzá, ha belátjuk teljes 
érdemtelenségünket, ha kivetünk magunkból minden papi gőgöt 
és elbizakodottságot s egészen átadjuk magunkat Jézusnak.

Azért engedd, hogy rádszakadjon az önvizsgálat hideg, sötét 
éjszakája. Isten igéjének világosságánál magadba mélyedve vizs
gáld meg a Mesterhez való viszonyodat. Ismételgesd küldetésed 
követeléseit, Isten számodra kiadott napiparancsait és esküvel 
pecsételt szándékaidat.

Most már tudod, hogy milyen eredménnyel zárul önvizsgá
latod. Tudod, hogy nem állhatsz meg Isten előtt. Tudod azt is, 
hogy messze estél a „jó és hív szolga" eszményétől. Hát akkor, 
milyen nevet ejt ki Krisztus ajka, midőn reszkető lélekkel, el
bizakodottságtól megtisztított szívvel egyedül megállsz önvizs
gálatod. éjszakáján?

Az éjszakai sötétségben ezüstös alak suhan el előtted.
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Néhány tűnő fényes vonal csupán a felhő kárpitján. Feje azon
ban feléd fordul, vértől erezett arca világol, lezárt ajkán meg
merevedett kemény vádolás beszél. Tekintete pillanatmúlásig raj
tad nyugszik, azután lehelletcsendességgel néven szólít: Pétert 

Mindnyájan Péterek vagyunk a tanítványok nagy légiójá
ban. De Krisztus szólít ezen a néven. Megszólításával méltatlan
ságod ellenére a maga tanítványának vall, névadásával pedig el
ítélés nélkül megítél s ugyanakkor kegyelmében részesít. Péter, 
Péter! A Sátán által kikért tanítvány vagy te is. De Krisztus 
imádkozik érted, hogy hited el ne fogyatkozzék, hanem idővel 
megtérvén, a te atyádfiait erősítsed!

Önvizsgálatod éjszakáján Jézus ítélete és kegyelme szól 
hozzád ebben a névben: Péter!

D. Kapj Béla.

K u ltú rs z e m le .

Szellemi életünket
a következő kiemelkedő események foglalkoztatták:

Megalakult a Teleki Pál Tudományos Intézet, három tagozattal, s 
kinevezték igazgatóit és elnökét is. Budapesten és Kolozsvárott a jelek 
szerint nagyszerű fiatal, magyar tudósokból álló munkaközösség fogja 
mind öntudatosabban művelni benne a magyarság-tudományt. Ha az Inté
zet munkájáról több hír lesz, részletesen beszámolunk róla. Előjelek sze
rint az utolsó húsz évnek nincs hozzá fogható nagyjelentőségű kulturális 
alapítása.

Nagy érdeklődést keltett Kodály Zoltán rádió-előadása, melyben az: 
ovodai nevelés számára adott nagyszerű iránytjelző gondolatokat azzal, 
hogy már ott kell elkezdeni a magyar népdal-zene oktatását, s ebben a 
legfogékonyabb korban kell a magyar zenei ízlést megteremteni a magyar 
gyermekekben. Idegen szellemű közoktatásunkra nagyon jellemző, hogy 
a gondolat ellen elsősorban az ovodai szakoktatás berkeiben volt nagy 
felhördülés. Kodály gondolatait a pedagógiához nem értő ember kontárko
dásának tartják, s igyekeznek megvédelmezni a színtelen, vagy nagyon is 
idegen-eredetű gyermekdal és zene fölényét a magyar gyermeknevelésben.

Az egész magyar közvélemény nagy örömmel és elégtétellel tudta 
meg, hogy Kodolányinak a „plágiumperben'' a Kúria teljes igazságot szol
gáltatott, s perköltségekben a vádló orvos urat marasztotta el.

Nagy sikere van Hont Ferenc vállalkozásának, aki magyar klasszi
kusokból csinál irodalmi esteket. A Csokonay-est után Petőfi-est volt a 
Vigadóban, s Móricz Zsigmond bevezetője után elsőrangú bemutatót tar
tottak Petőfi verseiből és bemutatták a még elő nem adott „Tigris és 
Hiéna'' részleteit.

Folyóiratok.
Ebben a szemlénkben a legjelentősebb katolikus folyóiratokat szeret

nénk bemutatni. A katolicizmus szellemi életének azt a részét, amelyet 
maga a hivatalos katolikus egyház jóváhagy, sőt maga produkál, s ugyan
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akkor szellemiségének valóban elitjét jelenti. Mindenekelőtt érdemes meg
figyelnünk, hogy a katolikus egyház a maga szellemi erőit okosan, s 
 szinte stratégiai tervszerűséggel tudja felsorakoztatni. Társadalmunk min
den szellemi rétege és igénye számára megvan a maga folyóirata. Ezekben 
vagy tudatosan vagy íróinak lelki alkata szerint, de minden körülmények 
között alkalmazkodni tud olvasói igényeihez.

Programmjuk megvalósításában első helyen áll az egyházi szempont. 
Csak úgy helyeselnek vagy ítélnek el valamit, ahogyan azt az egyház 
hivatalos tanítása megkívánja. Egyházi szempontból ez tiszteletreméltó 
vonás, de nemzeti vagy irodalmi szempontból sokszor káros. Másodszor: 
észre kell vennünk, hogy ebben a munkájukban elvontak és entellektüelek. 
Mindent elvi síkban és akadémikusan vitatnak meg. Ugyanakkor mégis 
komoly gyakorlati eredményeket tudnak elérni. Döntő módon tudják u. i. 
szellemi pályán elhelyezkedő és dolgozó híveik meggyőződését és nyil
vános állásfoglalását befolyásolni. Harmadszor: nagyon erélyesek és nagyon 
óvatosak. Erélyesen szállnak szembe mindennel, ami saját felfogásukkal 
nincs összhangban. De mérsékeltek és csendesek lesznek abban a pillanat
ban, amikor saját erőiknél nagyobb erőkkel kerülnek szembe. (Politikai, 
társadalmi erők.) Ebben a viselkedésükben egyik legveszedelmesebb fegy
verük a hallgatás. Egészen nagy és komoly ügyeket — magyar ügyeket 
is — tudnak agyonhallgatni saját olvasóik előtt. Végül pedig nagyon 
ügyesek abban, hogy hogyan kell és lehet egyházuk „széplelkeit" ebbe a 
munkába belevonni.

Élen kétségtelenül a Katolikus Szemle áll. Célja a legmagasabb igényű 
katolikus szellemiség kielégítése. Érdeklődése színes és sokoldalú. Szellemi 
életünknek minden megnyilatkozásán rajta akarja tartani szemét, s ugyan
akkor saját létének megalapozásához a múltban keres gyökeret. Ezért 
tud ugyanabban a számában az „Esztergomi zsinatról", és „Nemzeti gondo
la tiró l „a középkori liturgiában", ugyanígy Tinódi Sebestyénről és 
Reményik Sándorról, a kínai keresztyénségről és az enzimkutatásról írni. 
(Szerkesztője: Kühár Flóris. A Szent István Társulat kiadása.)

A Vigília inkább már szépirodalmi jellegű. Emellett azonban korunk 
ütőerén is rajta akarja tartani kezét. Nem olyan határozott és nem olyan 
kiforrott, mint a Katolikus Szemle, de kimondottan katolikus jellege 
mellett tiszteletreméltó vonása az, hogy minden erővel egyik alkotóeleme 
akar lenni az egyetemes magyar művelődésnek is. Jellemző ebben a tekin
tetben, hogy utolsó száma olyan jó Reményik ismertetést és emlékezést 
hoz, amilyet keveset olvastunk más folyóiratainkban. Könyv, színház, mozi 
és képzőművészeti szemléjében mind a két folyóirat valóságos kis kereszt
metszetét adja — természetesen katolikus szempontok szerint — a mai 
magyar művelődésnek. (A Vigilia szerkesztői Mécs László és Possonvi 
László. A felvidéki katolikus ifjúság lapja.)

A Jelenkor-ról egyszer már megemlékeztünk. Ez a havonta kétszer 
megjelenő folyóirat a Korunk Szava utóda, s ugyanaz az aktív-katolikus- 
intellektuel-ifjúság és legitimista idősebb szellemiségek tábora áll mögötte. 
Erős kapcsolatokat tart a külföldi katolicizmussal, különösen a francia és 
olasz egyházi kultúrával. Szalon-hangú, igen öntudatos katolikus újság.

A „széplelkek" lapjai után meg kell még említenünk a harcos lelkek 
lapját, a Magyar Kultúrát. (Szerkesztői: Vid József S. J. és Nyisztor 
Zoltán.) Címlapján a Magyar Kultúra díszes elnevezése mellett még ezt a
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díszes jelzőt is hordozza „Társadalmi és tudományos szemle." Belül azon
ban leglényegesebb rész — mint ahogyan a vastagbetűs szedése is mu
tatja, _ a „Tollheggyel" című rovat. Ebben a rovatban minden alkalom
mal külön kioktatásban részesül a magyar protestantizmus, a mai magyar
ság vezető szellemei és népi íróival együtt. (Németh László, Móricz Zsig- 
mond stb.) Az előző három folyóirattal összevetve inkább hecclapnak lát
szik, de jezsuita szerkesztői által kitűzött céljait úgylátszik mégis eléri, 
mert elég nagy példányszámban tudja terjeszteni a honi jezsuiták vallási 
és kulturális célkitűzéseit.

Szinház.
A színházi élet eseménye Schiller Wallenstein-jának előadása a 

Nemzetiben. A rendezést a frankfurti vendég, Hans Meissner végezte. A 
Wallenstein 11 felvonásos színmű, három részre tagolva. Történeti tragédia 
hamisítatlan tragikus véggel. A Nemzeti közönsége azonban a tanúja, hogy 
ez a hatalmas, két estét betöltő tragédia érdekes, fordulatos s tragikus vége 
ellenére, valóban felemelő hatású. Wallenstein a nagyravágyás tragédiája. 
A császári hadvezér, akinek már az udvar előtt is irigyelt különleges nép
szerűsége és hatalma van a hadserege körében, nem tudja elnyomni ma
gában a gondolatot, hogy hatalmát felhasználva, megszerezze magának a 
cseh trónt. Ez a démonikus gondolat azonban, amely ép hogy felvetődik 
benne, nem hagyja nyugodni, s árulásba hajtja. A gondolat, amellyel ő 
csak félöntudatosan labdázik magában, megfogamzik a környezetében, 
sőt az udvar is akaratlanul belehajtja őt intrikával az árulásba, amitől 
pedig az udvar maga fél a legjobban. Mihelyt azonban megtörténik az 
árulás, Wallenstein lesz annak áldozata, ö t is elárulja a hadserege. A 
történettudomány ma sem egységes Wallenstein történeti szerepének meg
ítélésében, Schiller azonban, aki a jénai egyetemen a história tanára volt, 
mint tudós is foglalkozott a Wallenstein-problémával, s ő árulásnak minősíti 
azt. A tragédia eszmei tartalma köré Schiller olyan széles korképet és kör
nyezetrajzot ad, ami a harmincéves háború egész belső lelki világát is 
feltárja. Meissner impresszionista rendezésében a magyar színészek hatal
mas erőfeszítést tettek az előadás sikere érdekében. Az egész együttes, de 
a budapesti közönség is a nagy műveknek kijáró különleges teljesítmény
nyel és tisztelettel adózott Schiller remekművének. A darab tragikai magva 
szinte prédikációnak is beillik: a kísértés a gondolatból hogyan lesz ellen
állhatatlanul tetté. Elhatalmaskodik bennünk, nem tudjuk leplezni, magával 
ragadja a környezetünket s minden, ami csak hatással van ránk, mintha 
a kísértést unszolná a tetté válásra. Wallenstein mesteri lélekrajza annak, 
hogyan esik el egy erős ember szinte maga előtt is észrevétlenül a lelke 
démonikus hatalmainak csábításában.

A színházi életnek nincs más eseménye. A Madách Színház Babay 
darabját játssza, a Körtáncot. „Kellemes detektívregény", irodalmi for
mában. A rohanó ember, aki azt hiszi, hogy a „bum-bum“ regény felüdíti, 
valószínűen ezen is felüdül. Az Üj Magyar Színház pedig a Nemzeti után 
szintén beugrott Grillparzernek, a harmadrangú színműíró jubileumának. 
A Medea-t állítólag Peéry Piri kedvéért játsszák, akit érdekelt a szerep, 
de aki nem tud megbirkózni vele, maga a darab pedig époly unalmas, 
mint a többi Grillparzer-darab. A magyar színházi élet mindenesetre túlzott 
kultúrális rajongással ünnepli az osztrák jubileumot. Budapest jelenlegi
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legjobb darabja Keith Winter „Tűzvész“-e a Pesti Színház kultúrált elő
adásában. Nem nagy probléma, egyszerű családi „tűzvész11, de olyan mé
lyen emberi, olyan finom és igaz, hogy gyönyörűség hallgatni. Tolnay 
Klári, Mezey Mária és Páger Antal nagyszerű alakítása.

Képzőművészet.

A művészeti élet eseménye a KÚT kiállítás volt, egyben az év utolsó 
csoportkiállítása a Nemzeti Szalonban. A KÚT (Képzőművészet Uj Társa
sága) volt a legszélsőségesebb társasága azoknak a magyar festőknek, akik 
a századforduló u. n. „izmusait11, művészeti irányzatait művészi programmá 
tették. Első kiállításaikon elképedt a naturalizmusból alig kinövő magyar 
közönség, s a kubista, expresszionista stb. képeket kevés megértéssel, több 
borzalommal nézte. Ez a társaság akkor forradalmat akart csinálni, ma 
már azonban nem ők jelentik a legújabbat, művészi problémáik ma már 
kezdenek elavulni, s a legnagyobbak, akik a társaság kiállításain részt- 
vesznek, így Szőnyi, Bernáth Aurél, külön világot alkotnak ebben az 
irány-művészetben. Ök művészi programm helyett művészi elmélyülésben 
alkotnak. Ezeket az izmusokat különben a magyar művészet ma már 
csaknem lerázta magáról.

Nagyon érdekes volt a Patkó Károly emlékkiállítás, mely egy nagyon 
korán elhunyt nagytehetségű és kiváló pedagógus rajztanár nagyszerű 
ívelésű művészi pályáját tárta fel. Rézkarcai a legnagyobb mesterségbeli 
felkészültséget mutatják, grafikája a legnagyobb magyar grafikusok közé 
emeli, s csendéletei, alakos kompozíciói, valamint a fény és árnyék prob-‘ 
iémája után érdeklődő sok nagyszerű képe nagy sikert aratott a Nemzeti 
szalonban. Nagy sikere volt Szudy Nándor fiatal református pap kiállítá
sának is. Alig pár hónapot tanult Szőnyitől, s így csaknem az őstehetségek 
közé számít. Bibliai tárgyú képei magasztos, bátor, lendületes képek. Még 
sokat fogunk hallani róla. A legérdekesebb kiállítással Büky Béla lepte 
meg a magyarságot. A népművészeten nevelt nagyszerű alkotóképességű 
ember-képeket, bábos-figurákat, szőnyeget, szobrokat állított ki,,s örven
deztetett meg bennünket, akik az igazi magyar talajból kinőtt művészet 
lelkes hívei vagyunk.

Zenei élet.
A magas művészet sok szép estje közül Ernest Ansermet zenekari 

estje emelkedett ki. Ansermet talán a leghíresebb élő karmester, aki a 
legmodernebb művek első bemutatásaira vállalkozik. Ő mutatott be több 
Bartók művet, valamint Debussy, Stravinsky újdonságait is. Kiemelkedő 
volt Faragó György nagyszerű zongora-hangversenye, s a világhírű magyar 
Szentgyörgyi-vonósnégyes hangversenye.

Egyházi zenénk eseménye az óbudai templom újabb templomi zenés
áhítata volt. Ezek a zenés áhitatok a budapesti orgonaművészek Peskó, 
Kapi-Králik és Zalánffy, valamint a buzgó Sulyok Imre igen aktív egyház
zenei törekvéseit dicsérik.

Megemlékezünk az immár harmadik „Kívánsághangversenyről11, me
lyet a Vörös Kereszt javára rendeznek, s óriási népszerűségük van. Jó szó
rakozásokat nyújtanak, de még nem tudták megtalálni a magyar hangot. 
Ugyanezeket a műsorokat bármelyik európai rádió bemutathatná. Két 
eset van: Vagy valóban kívánják ezeket a darabokat, s akkor a kívánók
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(katonák?) ízlése nem finnyás a magyar kérdésekben, vagy a rendezők 
kínálják ezeket a műsorokat, akkor meg ezeknek nincsenek magyar törek
véseik, s megelégszenek a puszta világvárosi szórakoztatás olcsó sikerével.

Dezséry László és Mórocz Sándor
Budapest.

K ö n y v t á r b a n .

Az evangélizáció kérdéséről címen dr. Urbán Ernő a Lelkipásztorban 
megjelent elmélkedését külön füzetben is kiadta.

Elismerem, hogy Urbán fejtegetései okosak, tárgyszerűek és megszív- 
lelésre méltók. A mai fiataloknál divatos fennhéjázó hang ugyan néhol 
megzavarja az olvasás élvezetét, de mi öregebbek is megszokjuk már las
sanként ezt a hangot, csak éppen elsajátítani nem akarjuk.

Ennek a modern hangnak kell tulajdonítanunk az ilyesféle merész 
és igazságtalan megállapításokat: „Megromlott az igehirdetésünk, mert 
ahányan szólnak, annyifélét hirdetnek. Az igazi tudomány keresése nélkül, 
az egyéni gondolatok helyett a valóság, az igazság felmutatása nélkül: 
hovatovább lehetetlenné válik szolgálatunk; elveszti helyét és létjogosult
ságát az új világban egyházunk. Tarthatatlan állapot az, hogy az evan
gélium központi híradásából: a hit által való megigazításról; Isten egyszerű 
parancsolatairól: a megszentelésről és szolgálatról; napjaink elodázhatat
lan, utunkat elálló és sürgős megoldást követelő kérdéseiről, amelyekre 
csak egyetlen, még pedig egyöntetű felelet lehetséges, — olyan homályos 
a látásunk, szétfolyó a szavunk, ingadozó a magatartása. Egyenesen ön- 
gyilkosság számba megy felfogásunk, amikor elvben sok mindent helycslünk, 
de a gyakorlat egészen más szempontok és érdekek szerint igazodik stb."

Ha ezeket ellenfeleink mondanák, még megértenénk valahogy; de 
egy evangélikus lelkész, még hozzá a teológia doktora mondja; ezt már 
nem értem meg. Ha érthető, jogos és igazságos volna, akkor sem helye
selném, hogy ilyen stilizálásban tárjuk a nagy világ elé. Egyházunk érdeke, 
hogy ne hunyjunk szemet félszegségeink, mulasztásaink és fogyatkozásaink 
előtt, de ha róluk beszélünk, azt is meg kell gondolnunk, hogy egyhá
zunkról van szó és az egyház hitelrontása nem lehet célunk.

Különben is mindazt, amit későbbi fejtegetéseiben elmond, ez elíté
lendő részlet nélkül is elmondhatta volna Urbán Ernő. Mert célja talán 
mégsem a vesszőzés, hanem a tanítás és a felvilágosítás volt. E tekintetben 
írása szerencsésebb is, komolyabb is. Azt hiszem, sok lelkésztársunkat sike
rül meggyőznie arról, hogy az evangélizáció szükséges is, áldásos is, 
lehetséges is. Meggyőzhet arról is, hogy az úttörő és az arató evangéli- 
zálás minden gyülekezet elemi szükséglete. De hogy az evangélizálást 
sűrített igehirdetésnek nevezi, ennek jogosságáról aligha győz meg bárkit 
is. Hát akkor a rendes prédikálás talán hígított igehirdetés? Nem jobb 
volna kötetlen igehirdetésnek mondani az evangélizációt? Így rokonszen
vesebbé is volna tehető és jobban megfelelne a munka természetének.

Egyébként a munka jó, építő, okos munka; melegen ajánlom a kar
társak figyelmébe és megszívlelésébe. Öreg pap.
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Egenter, Richard: Von dér Frédiéit dér Kinder Gottes. Herder kiadása, 
Freiburg. 1941. 345 1. Ára: 2.60 RM.

Figyelemreméltó katolikus írás ez. Gyönyörű kiállításban, szép, élve
zetes nyelven arról is, hogy Luthernek szívügyét, a keresztyén ember sza
badságát, a bibliai keresztyénség egyik legdrágább kincsét bele kell építeni 
a katolikus morálteológiai épületébe. A megigazítás tanítása körüli harcok 
csatazaja elnyomta a keresztyénség történetének ezt a hatalmas bizonyság
tevését, a mai idők azonban szükségessé teszik, hogy az egyház hirdesse és 
élje ezt az eredeti, de elfeledett nagyszerű örökségét: Isten gyermekeinek 
szabadságát. Szabadság, győzelmes megállás e világ kísértő hatalmaival, 
bűnnel, halállal szemben, azután kiapadhatatlan erőforrás a felelős keresz
tyén életre és szolgálatra: ez a tartalma ennek a hitbeli szabadságnak, 
amely messze fölötte van minden humanista vagy antik stoikus szabad
ságnak. Lépten-nyomon bibliai gondolatok csendülnek meg, amelyek az 
előadást is átlátszóan világossá és egyszerűvé teszik, közben az egyházi 
atyák bölcsesége, az újabb filozófiai és teológiai belátása és felismerése 
is alaposan szóhoz jut. Végezetül két benyomást gyakorol reánk ez az 
érdekes, jelentős könyv: 1. A katolikus egyház teológiája annyira előre
haladt, kifejlődött, különösen németföldön, hogy magabiztosan nyúl a re
formáció értékei után is, 2. nincsen olyan mély, átfogó, sokszor forradalmi 
bibliai, történeti, szellemi érték, akár az antik, vagy a renaissance, sőt a 
modern világban, amelyet bele ne tudna építeni rugalmas, alkalmazkodó, 
sokrétű, minden feszültséget elhordozni képes rendszerébe az a római 
katolicizmus, amelynek alapvető tétele: az ember nem romlott meg telje
sen, hanem csak meggyöngült. A kegyelem megigazulása sem más, mint 
gyógyulás. Minden nagyszerűsége, gazdagodása, fejlődése ellenére a tomista 
szerkezet és alapvető látás a döntő. U. E.

Meier, Fritz, dr. med.: Natúr, Mensch — Gott. Wie ein Arzt und 
Christ die Welt ansieht. Ungelenk, Dresden, 303 1. Ára: 4.80 RM.

Napjainkban érik be a múlt században rohamosan kifejlődő termé
szettudományoknak hatása. Szemlélete a szigorú oksági törvényszerűség, 
módszere a kísérlet. A lélekhez nem fér hozzá a kísérlet, tehát kétséges 
a léte. Uralkodó kérdés az ember származása. Az élet anyagi-vegyi válto
zások láncolata. Ezen az alapon indult el hódító útjára az anyag-elvüség, 
amelynek ma is milliószámra vannak foglyai az ú. n. „keresztyén11 Nyuga
ton. Az újabb természettudományi felismerések, különösen az örökléstan 
és az élettan kialakulása azonban megvonja a megismerés határait. A 
gyermekes, mindent egy kaptafára húzó szemléletnek véget vet a tudo
mány új valóság-tisztelete. Az anyagot imádó tudós mindent tudni vélt. 
A tárgyilagos tudomány ma kérdőjelet tesz, sőt a végső kérdéseknél fele
lősséggel állítja: ignorabimus. Mind az anyag-, mind az eszmény-elvűség 
tömegeket tartott távol a határozott keresztyén hittől. Ebben gyökerezik a 
mai, Krisztusról mit sem tudó, elvilágiasodott látszat-keresztyénség, a nép 
és faj-istenségét vallók hatalmas tábora. Értük érez nagy felelősséget 
a- szerző, ez a tudós, művelt, hívő orvos. A természeti világ és az emberi 
élet nagy titkaira vet világosságot, feltárja a modern szemlélet alapjait, 
hogy megnyerje a mai embert az evangéliumnak. Városi emberekkel fog
lalkozó lelkipásztorok, a serdülés kételyeivel csatázó vallástanárok jó segít
séget találnak ebben a könyvben. U. E.-né.
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