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Csendben Is te n  e lőtt.

Papi bűnök.

12. Miattatok . . . !
 Rom. 2, 24.

Minden Isten dicsőségére való. Az ember még inkább. A pap 
leginkább. Mért volnék, ha nem azért, hogy dicsőséget szerezzek 
Isten nevének?!

Ha nem dicsőséget, akkor gyalázatot szerzek Uramnak. 
Szolgálatom sohasem „egyenlő a nullával". Vagy pozitív, vagy 
negatív. Vagy építek, vagy rombolok. Ha nem használok, már 
ártok. Azzal, hogy nem dicsőíthetik értem Istent, már gyalázzák 
Őt miattam.

Mert az emberek bennem szemlélik az egyházat. Ez lehet 
hibáztatandó tévedés, de akkor is számolnivaló tény. Éli fiai 
miatt az „Úr áldozatát" utálták meg az emberek. A szolga hit
ványsága az Úrra ejt árnyékot. Ember miatt az ügy szenved.

Nem vagyok tehát magánember. Soha, sehol! Mindig Uramat 
képviselem. Minden lépésem vagy dicsőség vagy gyalázat — 
Gazdámra. Ha csak magamért felelnék, az is elég volna. Ha csak 
híveimért terhelne felelősség, az is roskasztó volna. Mindehhez 
még, sőt legfőképpen Uramért is felelek. Isten tulajdon neve 
tisztességét is számonkéri tőlem.

Mondjuk ezután, hogy „.magasztos" a papi pálya?! Igen, 
de csak abban az értelemben, hogy senki sem szorul úgy rá a 
kegyelemre, mint mi!

Szabó József
győri lelkész.

A püspöki kar megállapodása szerint az 1942/43. egyházi esztendőben 
egyházegyetemünk minden gyülekezetében az ó-egyházi perikópa-rendszer 
kötelező. A délelőtti igehirdetés alapja az ó-egyházi evangélium, oltári 
igéje és a délutáni igehirdetés alapja az ó-egyházi epistola.



A  dolgozószobában.
A homiletika legégetőbb kérdései.

Kimerítő homiletikát kellene írni e cím alatt, mert az ige
hirdetésnek minden kérdése egyformán égető. Arról van szó. 
hogy Annak a beszédét kell ajkunkra venni, Akiről tudjuk, hogy 
az Ö gondolatai nem a mi gondolataink. Az Ige annyira más, 
mint az emberi beszéd, gondolat, szónoklat, képesség, hogy 
minden égető, amit hirdetéséről mondhatunk. Az igehirdetés 
minden kérdését egyetlen cikkben még érinteni is lehetetlen. 
Feladatomat inkább abban látom, hogy a reformátori teológia 
álláspontjáról, az Ige szempontjából vessem fel a homiletika 
céljára, az igehirdetés tartalmára és megoldására vonatkozó 
kérdéseket.

Már az igehirdetés puszta tényét is olyan égetőnek kell te
kinteni, ami felett nem lehet könnyen napirendre térni. Az ige- 
hirdetőre az a nehéz feladat vár, hogy szólania kell, de nem a 
maga mondanivalóját közli a gyülekezettel. Nem egy eszmének 
az agitátora, hanem az Ige bizonyságtevője. A bizonyságtevés 
újtestámentomi kifejezéssel élve: „martyrium“. Az igehirdetés 
abban a pillanatban ,,égető“-vé válik, amint a martvriummal 
szembenézünk. Az Igéért vállalni kell a mártirok korszerűtlen, 
keserves sorsát, keresztjét. Az igehirdetéssel sokszor együtt jár 
a megnemértés, a lenézés és a meghurcolás. Nemcsoda, ha Mózes 
és Jeremiás vonakodott ettől a szolgálattól és nem akart vállal
kozni arra, ami ma is „vakmerő és reménytelen vállalkozás". 
Isten Igéjének a prédikálása mártiriumot, de nem mártirkodást 
jelent. Nem én keresem a vértanúságot, hanem Isten rendeli azt, 
akaratom és kívánságom ellenére. Az igazi mártiriumban még 
a beteges hajlamú ember sem talál gyönyörűséget. Krisztus is 
fájdalmasan kiált fel: „én Istenem, én Istenem, miért hagytál el 
engemet" (Mt. 27, 46). Melyik igehirdetőnek nem ég a talpa 
alatt a szószék, ha ezt komolyan megfontolja? A tanítványok 
ezek láttára szétfutottak és cserbenhagyták a testté lett Igét. 
Válságos időben Isten tisztánlátással ajándékozza meg gyerme
keit és ma olyan időket élünk, amikor az igehirdetés mártiriumá- 
val szembe kell nézni. Nem vagyunk egyedül, Dániel vállalta 
még a tüzes kemencét is, néki ott is Űr az Isten. Az igehirdetés
nek ilyen értelemben kell bizonyságtevésnek, martyriumnak len
nie. Ennek a tisztázása után rátérhetünk a homiletika egyéb 
égető kérdésére.

Az első tisztázandó kérdés: miért prédikálunk? mi a prédi
káció célja?

Óvakodnunk kell az igehirdetés immanens, evilági céljától. 
Schleiermacher a prédikációban a közösség kegyes (vallásos) 
élményét fejezte ki és öntötte művészi formába. A közösség 
vallásos tudatát akarta építeni és ebben semmiben sem múlta
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felül A. Ritschl iskolája. Ritschl Isten országának építésére sze
retné serkenteni hallgatóit. „Isten országa1' alatt az erkölcsi 
tökéletesség megvalósulását értette és hirdette. Ezek szerint a 
prédikáció célja a hallgatók erkölcsiségének a tökéletességig 
való fokozása (burkolt unitárizmus). A modern teológia Nieber- 
gallal az élén, ugyancsak immanens keretek között maradt, a 
humánum értékeivel igyekszik hallgatóit megnyerni és építeni.

Ezeknek az iskoláknak közös vonása, hogy a prédikáció 
célját emberi síkban keresik. Ebben a világban maradnak és 
ennek a világnak az emberét akarják tökéletesebbé tenni. Jel
lemző a bűnről való felfogásuk. A bűn csak tökéletlenség, amin 
vallásos élménnyel, moralizálással, vagy humanizmussal segíteni 
lehet. Az embert ezek szerint a bűn nem rontotta meg teljesen, 
számára a bűneset után is fennáll az Isten megismerésének a 
lehetősége. Ezért azt tartják, hogy az ember tökéletesítése révén 
eljuthat Istenhez a vallásosság, a misztika és a humánizmus 
útján.

Az Ige azonban egész másról tanúskodik. A bűn nemcsak 
tökéletlenség, hanem az ember teljes megromlása, ennek követ
keztében megszakadt minden összeköttetésünk Istennel. Többé 
nem láthatjuk Őt, nem tudhatjuk mi a jó, mert a Paradicsomból 
való kiűzetés után megszűntek ezek a lehetőségek. A bűnbeesett 
ember elől elrejtőzködött Isten, mi tehát nem találhatjuk meg 
Őt az emberi lehetőségek határai között sem a vallásosságban, 
sem a misztikában, sem a morálizmusban. Istent nem ismerhet
jük meg, csak úgy, ha Ő jön segítségünkre és megismerteti 
magát. Isten szólott hozzánk Fiában, Jézus Krisztusban, hogy 
megismertesse, kinyilatkoztassa magát. Helyreállította a bűn 
miatt megszakadt összeköttetést. Kapcsolatunk van Istennel, 
mert Ő ezt a kapcsolatot lehetővé tette. A kapcsolat felülről 
való, de Jézus Krisztusban testté, realitássá, kézzelfoghatóvá lett. 
Isten a vele való kapcsolatot azóta is Jézus Krisztus által a testté 
lett Igében teremti meg. Isten az Igében szól hozzánk és a pré
dikáció is azért van, hogy Isten szólhasson és nem azért, hogy 
a hallgatók vallásos tudatát, vagy erkölcsi tökéletességét építse. 
Célja, hogy szóljon az Ige. Arra a kérdésre tehát, hogy miért 
van prédikáció, teljes határozottsággal kell felelnünk: az Igéért. 
El kell utasítani minden olyan felfogást, amely nem kizárólag 
az Igében látja a prédikáció célját. A prédikáció az Igéért van, 
mert Isten szólott és még ma is szól hozzánk az ő Fiában, a 
Jézus Krisztusban. Innen van igehirdetésünk fontossága, ez he
lyezi minden más szónoklat elé. Az igehirdetés egyetlen célja, 
hogy az Ige szólhasson és megteremthesse a bűn miatt megsza
kadt kapcsolatot Istennel.

Ahol nincs Isten, ott kárhozat van. Bününk miatt menthe
tetlenek vagyunk. Menthetetlen egyéni és közösségi életük er
kölcse, civilizációnk és kultúránk, művészetünk, ha mégoly büsz
kék is vagyunk rá, de menthetetlen még az úgynevezett egy- 
háziasságunk is. Menthetetlenségünk oka, hogy mi mindezzel
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nem Istent szolgáljuk, hanem magunkat. Ami nem Istenért van 
— a bűnös élet minden megnyilatkozása — az Isten ítéletét 
vonja magára. A kultúra, a civilizáció, a művészet önmagában 
még nem bűn, de bűnössé teszi iránya és törekvése, a beállított
sága, mert nem Istenért, hanem az emberért van. Amig nincs 
kapcsolatunk Istennel, nem is lehet másként. A bűn nem mennyi
ségi, hanem minőségi kívánnivalót hagy bennünk. Nekünk nem 
„többé" hanem „mássá", új teremtéssé kell lenni. Át kell állí
tani egész valónkat, hogy Istené legyen. Ennek a tökéletes vál
tozásnak a bibliai kifejezése: metanoia, megtérés, visszafordulás, 
hátra arc! Ez a kifejezés is mutatja, hogy irányt kell változtat
nunk. Vissza kell térnünk Istenhez, de az útat és módot csak 
Ő mutathatja meg. „Az embernek Fia azért jött, hogy megke
resse és megtartsa azt, ami elveszett" s ezt az Igében mondja el 
Isten. A gyülekezet az igehirdetésből tudja meg az Ő akaratát. 
A prédikáció tehát azért van, hogy az Isten szólhasson és hogy 
az Jge hallatára megtérő bűnösök befogadják a kegyelem evan
géliumát. (És. 43, 1/b.)

A prédikáció céljának tisztázása után lássuk annak tartal
mát. Mit prédikáljunk, ez az igehirdetés második égető kérdése.

A prédikáció: Ige-hirdetés. Ebben a kifejezésben expressis 
verbis benne van a prédikáció tartalmának meghatározása. Igét 
kell hirdetni. Mi az Ige? Isten szava, de amikor Isten szól, egy
szersmind cselekszik is. Szavával világot és embert teremtett és 
ugyanazzal az Igével amely kezdetben vala, újjá teremti a bűn 
által megromlott és elkárhozott embert. Itt ismét vissza kell 
kanyarodni a bűn kérdéséhez. Az ember ősállapotában betöltötte 
Istentől kiszabott hivatását: engedelmes volt. Amint az engedel
mességet megtagadta, megszűnt Isten szemében emberré lenni, 
elvesztette istenképűségét és ezért új teremtésre, újjászületésre 
van szüksége, ami az Ige által történik. Isten el akarja ismertetni 
az ember által megtagadott dicsőségét. Megismerteti magát, 
kinyilatkoztatja hatalmát a Jézus Krisztusban. Benne kijelenti 
haragját a bűnös egzisztencia felett, de ugyanakkor kegyelmet 
hirdet azoknak, akik elfogadják, amit ad és megtérnek. A Krisz
tusban való hit által békességünk van Istennel. Krisztus lehetővé 
teszi, hogy Isten igaznak tekintsen. így az újjáteremtés hit által 
történik. A hit, akárcsak a teremtés, vagy a feltámadás, — csoda. 
Isten az emberi képességek és adottságok, az emberi észt meg
haladó határon túl teremti a hitet. A Szentlélek munkálja, hogy 
elhigyjük, hogy Isten nékünk Atyánk a Krisztusban. A hit kife
jezetten Szentháromság-Isten-hit. A hit továbbá dinamikus való
ság, engedelmességre kötelez, mert totális döntés Isten mellett, 
aminek természetes következménye az engedelmesség. Hogy az 
engedelmesség erkölcsi síkon is kifejezésre jut, az természetes. 
Mégsem szabad elfeledni, hogy az evangélium nem erkölcsi nor
mák gyűjteménye, hanem valami egészen más: Istennek hozzánk 
szóló örömüzenete a Jézus Krisztusban. Benne mutatta meg, hogy 
érettünk, még a keresztet is kész felállítani.
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Az igehirdető minden prédikációban arról a megfeszített 
és feltámadott Krisztusról tesz bizonyságot, Aki a testté lett Ige, 
amely által Isten újrateremti a bűnös embert. Ezen a tényen 
nem változtat semmit, hogy ó-testamentumi, vagy újszövetségi 
alapigén épül fel igehirdetésünk, mindakettőben Krisztusról van 
szó. (Igen tanulságos ebből a szempontból W. Lütti: Die kom- 
mende Kirche és Dies ist was dér Prophet Amos gesehen hat c. 
munkáinak a feldolgozása. Az előbbi magyarul is megjelent az 
Ifjú Erdély kiadásában Kolozsvár.) Krisztust prédikáljuk, mert 
Ő a testté lett, a történelemben megjelent, de történelemfeletti 
Ige. Az Ige, bár a történelem kategóriái között itt és most élő 
embereknek szól, nem azonos a történelemmel, túléli azt. Nem 
függ sem a tepnaptól, sem a mától, sem a holnaptól. Krisztus 
azt mondja, hogy az „Isten szájából származik" az Ige. Nem 
emberi alkotás. Nem szabad a legnagyszerűbb emberi gondo
lattal, a legmélyebb emberi érzéssel sem összetéveszteni. De 
éppen ebben látjuk az igehirdetés egyik legégetőbb., nehézségét. 
Az Ige, mert idegen a bűnös embertől, süket fülekre talál. Az 
ember nem tud mit kezdeni vele. A zsidóknak botránkozás, a 
görögöknek bolondság. Ez az emberi viszhang az Igére. Ez a 
tény korszerűtlenné teszi a történelemben megjelent és hirde
tendő Igét. Vannak igehirdetők, akiknek elviselhetetlen ez a 
korszerűtlenség és Jézus Krisztust szívesen felcserélik „vonzóbb" 
témával. Még nem is olyan régen az evangéliumból éppen ezek 
-csupán szociális igazságokat olvastak ki. Ma akiknek botránko
zás, vagy bolondság az Ige, elkerüli azt. Nagyobb baj, ha az 
igéhirdető is elmenekül előle. Minket a neopaganizmus veszélye 
fenyeget. A magyar élet szomorú összeroppanását a Sátán arra 
használta fel, hogy az üdvtörténet legdrágább tényeit megörö
kítő fogalmakba idegen tartalmat csempészett. Az evangélium 
kifejezései: „Golgota",, „feltámadás", „igazság" pogányos köz
helyekké lettek, alatta az átlag evangélikus ember nem a Szent
írás üzenetét érti. Az igehirdetők hűtlensége, miatt elsikkadt 
ezeknek a fogalmaknak tiszta evangéliumi tartalma. Nemzetünk 
iránti hűségünk azt diktálja, hogy ne tágítsunk az Ige mellől, 
mert Isten nekünk magyaroknak is csak az Igében, az Ige által, 
a Jézus Krisztusban szolgáltat igazságot. Ezt nem szabad elhall
gatni. Az evangelizációk áldott gyümölcseképpen Isten Szent
lelke már eddig is sokmindent megláttatott velünk, de még min
dig éberen kell őrködni a „mit prédikáljunk" kérdése felett. 
Tudjuk, hogy még a mennyből való angyal sem változtathat az 
evangéliumon, mert nincs más evangélium, mint amit Isten a 
Jézus Krisztusban a próféták és az apostolok bizonyságtétele 
által kijelentett (Gal. 1, 6—9).

Az igehirdető nem rendelkezik az Igével, hanem az Ige ren
delkezik vele s nem tehet egyebet, minthogy pontosan elismételje 
azt, amit Isten már elmondott az Igében. Az Igéről a Szentírás 
tesz bizonyságot s ha a mai embernek hirdetni akarjuk, az írás
nál kell maradnunk, nem mondhatunk annál sem többet, sem
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kevesebbet. Látnunk kell azonban az Ige és Szentírás egymáshoz 
való viszonyát. Luther nem tett a kettő közé egyenlőségi jelet. 
Az Ige Több, mint a Szentírás, mégis tetszett Istennek, hogy ezt 
a bölcsőt válassza Krisztusnak, mert az Ige csak ott szól hoz
zánk. Akkor prédikálunk helyesen, ha azt mondjuk el, amiről a 
Szentírás tesz bizonyságot. „Csak azt szabad átadnunk a prédi
kációban, amit a Szentírás mondani akar.“ (Kozma Tibor.) Hogy 
mit kell hirdetnem, az írás fogja megmondani, de az írás meg 
is mondja. Gondolnom kell azonban arra, hogy az örök Igét 
nem általában, hanem a ma élő embernek hirdetjük. Ez a tény 
a homiletika gyakorlati kérdéseihez vezet. Az elvi tisztázás után 
lássuk azt, hogyan hirdetjük az Igét? Ebben a vonatkozásban 
is az Ige mondja ki a döntő szót.

Az igehirdetésre készülni kell. A készülésnél számoljunk 
le azzal, amit már az elvi alapvetésben elmondottunk az Igéről. 
A prédikátor az előkészületnél tegye félre egyéni mondanivaló
ját. áldozza fel lángelméjét, ötleteit, hogy ne magát, hanem 
Jézus Krisztust hirdethesse. Thurneysen nevén nevezi ezt a mű
veletet s azt mondja, hogy az előkészület ördögűzés. Isten csu
pán edényt keres Igéjének és erre minket méltatott. Én tehát 
nem alanya, hanem tárgya vagyok az Igének, egyszerű eszköz, 
amit az Ige felhasználhat. Az Ige rabszolgájává kell lennem, 
hogy elmondhassam azt, ami a Szentírásban van.

Prédikációs munkánkban a textusban találkozunk a Szent
írással. Azt adjuk tovább a gyüjelezetnek. Evangélikus anya- 
szentegyházunkban a textus perikópa, szigorúan az egyházi év 
rendjéhez kötött s ettől eltérni nem szabad. Az igehirdető azzal 
mutatja meg elősorban, hogy szolgája az Igének, ha ragaszko
dik a perikópához. Az egyházi esztendő minden egyes ünnepe 
az üdvtörténet fontos eseményét tükrözi a perikópában, aminek 
szóhoz kell jutnia és akármilyen kínálkozó textusra bukkanjunk 
is, nem áldozhatjuk fel érte a perikópát. A perikópa nemcsak 
megkötöttséget, hanem könnyítést is jelent; nem kell textust 
keresni.

A textust készen kapjuk s azt meg kell értenünk mielőtt 
továbbadnánk. Könyörögni, imádkozni kell, hogy a Szent Lélek, 
Aki mindenre megtanít erre is oktasson ki. A Lélek mindeneket 
vizsgál még Istennek mélységeit is.

Az imádságot komoly theológiai munka kövesse. Az elő
készületnél nélkülözhetetlen az exegézis. Tudnom kell, hogy mit 
jelentenek a textus eredeti szavai az eredeti szövegben. Fárad
ságos munka szótározás, a szavak összehasonlítása, eredeti értel
mének alapos megállapítása, e nélkül mégsem értjük meg a 
textust. Sokszor megtörténik, hogy a magyar fordítás közkeletű 
szava mögött az eredeti szövegnek egy-egy olyan plasztikus 
kifejezése rejlik, amely azonnal megvilágítja az igazi értelmet. 
Megtörténhet, hogy olyan szavakra bukkanunk, amelyek vagy 
kivesztek a nyelvhasználatból, vagy mást jelentenek vagy nincs 
rájuk megfelelő magyar szó. Ilyenkor sok vívódással kell az:
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igehirdetőnek a nehézségeket kiküszöbölni, de semmi esetre se 
térjen ki a feladat elől.

A szavak megértése után minden rendelkezésünkre álló szö
veggel ellenőrizzük a magyar fordítást. Ebből kitűnik az exe- 
gézis eredménye, mert minden fordítás exegézis. A régi Károli 
Biblia igen jó segéd eszköz, mert ezen még nem végezte el a 
felvilágosodás a romboló munkáját. Jó lenne, ha a Kittel-féle 
szótár hozzáférhetőbb lenne. Sajnos az előkészületnél éppen az 
exegézis hagy a legtöbb kívánni valót, mert míg újtestámentomi 
exegézisünk kevés, addig ó-szövetségi szövegmagyarázatunk ma
gyar nyelven alig van. Még a „Lelkipásztor“-ban is inkább kész 
prédikációt kapunk, mint exegézést. (Kívánatos lenne, ha a tu
dományos exegetikai munkát egy közösség végezné el, amelynek 
rendelkezésére áll az ehhez szükséges apparátus s munkája ered
ményéről a ,,Lelkipásztor“-ban beszámolna. Így megkaphatná 
mindenki a perikópa megfelelő exegézisét.)

A fordítás egybevetése után a textus általános és különös 
vonatkozásait figyeljük meg. Az Ige egyetlen, örök tartalma a 
textus prizmáján megtörik és sajátos színt kap. A textus sajátos 
mondanivalóját hitvallásainkkal ellenőrizzük. Vegyük át újra 
meg újra hitvallásainkat, hogy a gyülekezet tudatába menjen át 
evangélikus tanításunk centrális igazsága: a hit által való meg- 
igazulás.

Az így felboncolt és megértett textus mondanivalóját kell 
a gyülekezethez közel hozni. Hogy mit mond az Ige a gyüleke
zetnek ott, ahol szól, azt a meditáció tisztázza. Meg kell vívni 
a hit harcát meditáció közben, hogy az Ige ne szállhasson el 
a hallgatók feje felett, hanem elérje a gyülekezetét. Ehhez is
merni kell a gyülekezet minden kényes és égető kérdését, hogy 
ennek kellős közepébe szólhasson az Ige. A gyülekezet adottsága 
csak eszközi jelentőségű, az Igén nem változtat. Az Ige hallga
tói azonban csak úgy fognak megdöbbenni a bűn láttára, ha 
saját bűnüket látják és csak akkor örvendeznek a kegyelem
nek, ha az nekik szól. Ezért kell az Igehirdetésnek gyülekezet- 
szerűnek lenni, ami a meditáció eredményeképen áll előttünk.

A textus tartalmának kikristályosodását a téma megfogal
mazása követi. Ebben a kérdésben már sok vita volt a teoló
giában. Hornilia, vagy témás beszéd legyen a prédikáció? Mind- 
a két álláspontnak akad védője is, támadója is, sőt voltak olya
nok, akik a művészi homilia kompromisszumos álláspontjára 
helyezkedtek. A mi felfogásunkban ebben a kérdésben is az Ige 
dönt. Minden textusnak van témája és ezen belül gondolatme
nete. Vegyük át a textus témáját és gondolatmenetét. Saját 
témánkat és meglátásunkat tegyük félre a textus mondani
valójáért. Luther elég rapszódikus és zseniális tehetségű ember 
volt, prédikációiban mégis mindig a textust követté. Néha olyan 
hosszú a perikópa, hogy egyetlen prédikációban kimeríteni le
hetetlen, elhagyni belőle akkor sem szabad semmit, legfeljebb
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lesznek benne kevésbé kidomborított részek, de mindig az egész 
textusról prédikáljunk.

Legutoljára marad a fogalmazás és az elmondás kérdése. 
Egyszerűnek látszik, mégis sok gondot fordítsunk rá, mert Isten 
Igéjéhez méltó köntös kell. Világos fogalmazásban, tiszta nyel
ven hirdessük Isten Igéjét. Figyeljük meg népi íróink munkáit 
nyelvi szempontból, sokat tanulhatunk tőlük.

A homiletika elvi és gyakorlati kérdéseit egyaránt az Ige 
uralja. Ez pedig minden emberi lehetőség ítéletét jelenti. Van-e 
hát jó prédikáció? Kétségbe kell esnünk emiatt, mert csak az 
a jó prédikáció, amit Isten maga mond el. Nála azonban semmi 
sem lehetetlen, még az sem, hogy a mi szerény lehetőségeinken 
keresztül is megszólaljon. A prédikáció éppen azért reménység 
kérdése. Elmondása után is imádkozni kell áldásért.

Schuller Ödön 
nagybányai lelkész.

Ma már kitűnő magyar munkák is lehetővé teszik az igehirdetéssel 
való tudományos foglalkozást. Az Evangélikus Hittudományi Kar Hallga
tóinak kiadásában Thurneysen Eduard: Az Ige szolgálata c. könyv nemrég 
hagyta el a sajtót. A kolozsvári ref. teológia tanári karának: Dolgozatok 
a ref. teológiai tudomány köréből c. sorozatában Gönczy Lajos: Az ige
hirdetés tényezői egymáshoz való viszonyukban és Kozma Tibor: Téma és 
textus a prédikációban c. tanulmánya, valamint Kozma Tibornak saját 
kiadásában megjelent: Az „imago dei“ problémája és a prédikált Ige c. 
könyve igen jelentős munka. Az utóbbiak az „Ifjú Erdély" iratterjeszté
sében, Kolozsvár Ref. Teológia kaphatók.

Egyházi esztendő a szószéken.
Szentháromság után 23. vasárnap.

A vasárnap jellege. Idén erre a vasárnapra a 25. szentháromsági 
vasárnap perikópái kerülnek (lásd a múlt számban az előző vasárnapnál 
mondottakat). Krisztus visszajövetele áll a nap középpontjában, — az utolsó 
időkben a hívőkre szakadó nyomorúsággal és a hívők reménységével (ó- 
egyházi perikópák: Máté 24, 15—28; I. Thess. 4, 13—18).

A szószéki ige (Zsid. 10, 32—39) jelentése. Egyetlen buzdító szó az 
egész szakasz: Kitartás! (36. versben „békességes tűrés11 =  kitartás). Az 
apostol buzdítását a m ú l t t a l  és a j ö v ő v e l  támasztja alá: 1. Emlé
kezzetek a gyülekezet hősi szenvedésére (32—34. v.). — 2. Tekintsetek a 
közelgő végre s a meghátrálás vagy a kitartás következményére (35—39. v.).

1. A gyülekezet közvetlenül megalakulása után („minekutána meg- 
világosíttattatok11 esetleg a keresztségre, de mindenképen keresztyén hitre 
jutásukra vonatkozik, 32. v.) az üldöztetés és a szenvedés tusájába került 
(32. v.). Egyfelől nekik maguknak nyilvános gyaláztatás s vagyonuknak 
elkobzása (gondoljunk a Néró-féle keresztyén-üldöztetésekre!) jutott osz
tályrészül. Másfelől vállalták a Krisztusért üldözöttekkel a sorsközösséget 
(33—34/a v.). Az üldöztetést a gyülekezet boldogan állotta: „kincsük
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a mennyben11 többet ért számukra minden e-világi értéknél (34/b v.). Mind
ezt az apostol ezzel a fordulattal hangsúlyozza: A gyülekezet hősi múltjá
ból merítsetek erőt a további kitartásra!

2. De a „jövővel11 is ugyanerre lelkesít az apostol: a) Nagy „jutalma“  
(nem ellenszolgáltatás, hanem ajándék- értelmében) lesz a kitartásnak: az 
Isten ígéretének elnyerése (35—36. v.), az üdvösség, az örök élet (38/a. 
v.-ben az „él“ az örökéletre vonatkozik, a 39/b.-bén az „élet11 szintén). 
Viszont a gyáva meghátrálás az elveszést, a kárhozatot hozza (38/b— 
39/a. v.).

Az apostol ebben a szakaszban a hitnek állhatatosan tűrő, meg nem 
lankadó, kitartó vonását emeli ki. A „hit11 és „meghátrálás11: e kettő ellen
téte feszül a 38. és 39. versben („hitből élni11 — „aki meghátrál11. Továbbá: 
„nem vagyunk a meghátrálásé11 — „hanem a hitéi11). A hit mint hűség, 
mindvégig megállás és kitartás (v. ö. Jelenések 2, 10) jelentkezik ezekben 
a versekben.

b) Az utolsó nap annál inkább bátorítson kitartásra, mert közel van! 
Krisztus visszajövetele küszöbön áll! „Az eljövendő eljő és nem késik11 
(37. vers).

így lesz textusunk egy „lecsüggesztett kezű és ellankadt térdű“  (12, 
12/) gyülekezet felé — üldöztetés idején — ébresztés és bátorítás a hívő 
kitartásra, — a régebbi boldog szenvedésre és Krisztus visszajövetelére 
figyelmeztetés útján.

Magyar evangélikus gyülekezeteink átéltek több-kevesebb megállás
sal szenvedésteljes küzdelmeket a történelem folyamán. Emlékeztessünk 
az igehirdetésben erre! Megsárgult lapok talán a helyi gyülekezet életé
ből is megőriztek egy-egy hitvalló emléket. Az is kétségtelen, hogy ma 
a hősi elszánás hiányzik sorainkból. Tespedés, lecsüggesztett kezek és el
lankadt térdek mindenfelé. Elsősorban magunknál. Ugyan hol van belőlünk 
Luther Márton hitvalló bátorsága és boldogsága, amellyel az Erős várunk 
utolsó sorait írta: „Kincsünk, életünk...“?! Nagyon is időszerű, hogy peri- 
kópánk megszólaljon igehirdetésünkben: kitartó, állhatatos, küzdelmek
ben is tűrő, hitvalló hitet! Az egyházi esztendőnek a vége pedig textu
sunkból külön is elénk állítja azt, aki Eljövendő, aki most is útban van.

A délutáni ige (Jób 14, 1—5) jelentése. Az embe r i  él et  röpke és 
múlandó, mint a hervadó virág vagy az elhanyatló árnyék (1/a—2. v.), 
végén ott a halál mindent lezáró határával (5. v.). Tele van szenvedéssel 
és nyomorúsággal (1/b. v.). Természettől fogva bűnös (4. v.). Még egy ilyen 
semmit érő, nyomorúságos féregélettel is harcba szállasz és ítéleteddel súj
tod?! — hangzik a vádló és panaszkodó fordulat az Isten felé (3. v. — 
v. ö. 6. v.).

Vigasztalan ószövetségi hang az ember semmiségéről, s a nyomorú
ságában is továbbkínzó Istenről. Valóban ez ma is a reálisan néző em
ber látása mindaddig, míg a Szentlélek által nem kiálthatja: „Atyám!'' 
(Róm. 8, 15—16).

Az oltári (János 5, 19—29) szószéki és délutáni ige egysége. Eljő 
Krisztus visszajövetelének órája! hangzik az evangéliumból és az epistolá- 
ból, miközben mindkettő figyelmeztet a kárhozatra és üdvösségre. Az ó- 
szövetségi ige alig kapcsolható a másik kettőhöz, legfeljebb ellentéte az 
epistola „békességes tűrésre'' figyelmeztetésének.
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Szentháromság után 24. vasárnap.

A vasárnap jellege. A Szentháromság ünnepe után következő 26. 
vasárnap óegyházi perikópái alapján (Máté 25, 31—46; II. Thess. 1, 3—10) 
a nap témája: Az utolsó ítélet.

A szószéki ige (Jel. 2, 8—11) jelentése. Valóságos történeti helyzetben 
hangzott ez az üzenet valóságos gyülekezetnek: a már megkezdődő üldöz
tetés idején a smyrnai gyülekezetnek.

Küldője a megfeszített, élő Úr Jézus Krisztus, a történelem Ura, min
den dolgok kezdete és vége (8/b. v.). De a meghatározott gyülekezethez 
szóló üzenetben a Szentlélek mondanivalót tartogat minden gyülekezetnek: 
„Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezetednek (11. v. 
Többes szám!).

Szegénység és üldöztetés: ezt a két vonást emeli ki textusunk a meg
szólított gyülekezetről, s ezzel szemben dícsérőleg hangoztatja lelkiekben 
való gazdagságát. Az üldöztetés a zsidók részéről jön, de mögötte a sátán 
áll (9. v.). A jövőben még több szenvedés vár rájuk: fogság, sőt mártír
halál (10. v.).

Ebben a helyzetben bátorít, vigasztal, biztat Jézus Krisztus üzenete: 
Ne félj a reád váró szenvedésektől (10/a. v.)! Megpróbáltatás az (10/b. v.)! 
Nem tart örökké, idejét Krisztus határozza meg („10 napig való nyomorú- 
ság“ a 10. versben: a tizes szám a szenvedésnek rövidségét mutatja', de ki
fejezi azt is, hogy Krisztus ismeri annak pontos idejét). Tarts ki Krisztus 
mellett mindvégig, ha kell a mártírhalál árán is (10. v.)! És a hatalmas 
ígéret: Aki győz az üldöztetésekben rejlő kísértés felett és hű marad Krisz
tushoz mindhalálig, azé az örökélet, az Istentől nyert győzelmi koszorú. 
A mártírhalál nem kudarc, hanem győzelem. A győztesnek nem árt a 
„második halál": a kárhozat (10/b. v., 11/b. v.).

A perikópa gyakorlati alkalmazásánál tekintetbe kell vennünk, hogy 
ebben a pillanatban nem állunk üldöztetés kereszttüzében és olyan jövendő 
előtt, mint a szóbanforgó gyülekezet. Ez a helyzetkülönbség azonban nem 
erőtleníti meg a 11/a vers mai igazságát: Akinek van füle, hallja, mit 
mond a Lélek ezen az igén keresztül a magyar evangélikus gyülekezeteknek.

Az egyházi esztendő végén különösképpen kiemelkedik igénkből az 
utolsó ítélet kettős valósága: a második halál és az élet koronája. Az örök- 
élet csak a győzteseké lesz, akik kicsiny (hitünkért gúnyoló szavak stb.) 
és nagy támadásokban egyaránt halálig hűek maradnak Krisztushoz és az 
Ö ügyéhez.

A délutáni ige (126. zsoltár) jelentése. A zsoltár hálaadás (1—3. v.) 
és könyörgés (4—6. v.) a szabadulásért. A háttérben a zsidó nép fogsága 
áll. Exegetikailag vitás, hogy az 1—3 vers valóságos mult-e vagy pedig 
jövőbe vetített prófécia. Akármelyik is az eset, ez az első strófa minden
képpen örvendezés Isten csodálatos szabadító tettéért, a második pedig 
ugyanannak reménységes kérése. A kettőt történetileg így érthetjük meg: 
A fogságból szabadulás részben megtörtént, részben hátra van.

Nincs jogunk ezt a zsoltárt nemzeti szempontból alkalmazni. Az ó- 
szövetség nemzeti vonatkozásban a zsidók könyve, nekünk nincs hozzá 
közünk. Aki erről a zsoltárról hazafias igehirdetést tart, az a zsidó törté
nelem egy darabját vette „igehirdetése" alapjául.
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A zsoltár számunkra, keresztyének számára, Isten népének zsoltára. 
Csak ilyen értelemben vehetjük ajkunkra a szószéken. Csodálatosan tükrö
ződik benne az egyház örvendező hálás bizonyossága és sóvárgó remény
sége. A megváltás megtörtént. Istennek Krisztusban véghezvitte szabadító 
cselekedete: múlt. Másrészt könnyhullatással várt jövő (Róm. 8, 18—23). — 
Igénk első szakasza alkalmas arra, hogy az Újszövetség fényében az isten- 
fiúság jelenvaló örvendezésére mutassunk rá, a második szakasz pedig arra 
szolgálhat, hogy a keresztyén embert a „még nem“ nyomorúságában biz
tassa a „majd igen“ vigasztaló látásával.

Az oltári (Luk. 19, 11—27), szószéki és délutáni ige egysége. 
Az utolsó ítélet a hűség alapján lesz: hirdeti az evangéliumi perikópa és 
az epistola. Kissé erőltetetten kapcsolja ehhez Fendt az ószövetségi igét, 
amikor azt a hűség énekének nevezi.

Szentháromság után 25. vasárnap.
A vasárnap jellege. Az utolsó szentháromsági vasárnap Krisztus 

visszajóvetelének váratlanságára figyelmeztetve, az éberségre int (Óegy
házi perikópák: Máté 25, 1—13 és I. Thess. 5, 1—11): Legyetek készen 
minden pillanatban az Ür érkezésére! — Az egyházi esztendő utolsó vasár
napja — amennyiben az óegyházi perikópákat vesszük elhatározónak — 
hatalmas erővel mutatja meg azt a befejezetlenséget, amiben az egyház 
és ezért az egyházi év is leledzik: Hátra van az utolsó nap! Ébresztgető, 
nyugtalanító, semmiképpen sem lezáró befejezés!

A szószéki ige (Jel. 7, 9—17) jelentése. Igénk szinte folytatása előző 
vasárnapi szószéki perikópánknak (aminthogy annak szoros belső kapcso
lata van az előzővel). Mennyei látomást mond el a mindhalálig hűségesek: 
a mártírok „jutalmáról“ , az „élet koronájáról“ .

János apostol elragadtatásában mennyei istentiszteletet lát és hall: 
9—12. v. Isten és Krisztus (a Bárány) előtt megszámlálhatatlan sokaság. 
Fehér a ruhájuk: üdvözültek. Kezükben pálmaágak: győztesek (9. v.). 
Ajkukról zeng az Isten és a Bárány dicsérete (10. v.), amely megsokszoro
zódva visszhangzik a mennyei seregek imádatában (11—12. v.).

A magyarázatot is megkapja a hófehér seregről János apostol: 13—17. 
v. Ezek az „utolsó idők“ nagy üldöztetéséből, nyomorúságából (Márk 13, 
19) jött mártírok. Az üdvösség lett osztályrészük (fehér ruha), mert hittek 
Krisztus vérének bűntörlő erejében (14. v. — Tehát nem a mártíromságé/T 
részesedtek az üdvösségben). Most már az Istennel örök közösségben 
élnek, „szolgálnak Néki örökkévaló boldogságban és ártatlanságban11. Vége 
minden földi kínnak és ínségnek. A Bárány megelégíti őket az örökélet 
javaival (15—17. v.).

A szakasz eredeti konkrét célja — ezt szolgálja az egész Jelenések 
könyve —: az üldözött egyház bátorítása, a „mártíregyház“  vigasztalása 
a jövendő csodálatos képével.

Az igehirdetésben mutassuk fel: E z  a keresztyén ember jövendőjeI 
(Bizonyos, hogy alapigénk eredeti értelmében a mártírokra vonatkozik, 
de a Jel. 21—22. fejezet egészen hasonlóképpen írja le a m i n d e n  hívő 
előtt kitáruló örökéletet.) Minden földi nyomorúságtól megszabadultam 
Isten közvetlen közelében, oltalmában, Jézus Krisztus gondoskodásában 
élni, — ez vár a hívő emberre a másvilágon.
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De ne takarjuk el igénk másik oldalát sem: Senki se gondolja, hogy 
elég mindehhez a keresztyén név viselése. Ez a jövendő csak azoké lesz, 
akik készek a mindhalálig tartó hűségre Jézus mellett (mint alapigénk 
mártírjai). Akik győznek. Akik nem érdemeikre hivatkoznak, hanem min
den bizodalmukat Krisztus vérébe vetik. Bizony nemcsak vigasztalás (lásd 
előző bekezdés), hanem megfélemlítés is számunkra ez az ige, akik messze 
vagyunk a mártíregyház hitétől és önfeláldozásától.

A délutáni ige (Ezsaiás 35, 3—10) jelentése. Isten népének hazatérése: 
ezt írhatnánk címül textusunk fölé.

Történeti értelme szerint a szakasz biztatás (3—4/a. v.): a fogságba 
hurcolt és szétszóródott zsidó nép visszatérhet hazájába. Isten bosszút áll 
ellenségein (4/b. v.). Csodálatosan megújítja az országot (5—7. v.). A haza
felé vezető úton biztonságban haladhatnak a megszabadítottak (8—10. v.). 
Mindez azonban több Izráel nemzeti feltámadásának reménységénél, mert 
olyan vonások szövődnek a képbe (örök öröm, a csodálatos megújítás stb.), 
amelyek csak az eschatológia síkjában érthetők.

Egészen természetesen lesz ez a prófécia nekünk keresztyéneknek 
Isten mai népe hazatérésének felséges eschatológiai képévé. Jön Jézus 
Krisztus! Megfizet a sátánnak (4. v.). Mindent megújít (5—7. v.). És meg
indulnak a hazatérők útján mindenfelől Isten gyermekei.. Senki sem téved
het el közülök. Senki és semmi el nem vesztheti őket az úton. Mennek 
végeláthatatlan menetben az örök öröm városába. A jövendőnek ezért a 
bizonyosságáért mondjátok most a remegő szívűeknek, a lankadt kezűek- 
nek, a tántorgó térdűeknek, a tusakodóknak, a megtántorodóknak, a sírok
nak: Legyetek erősek, ne féljetek! (3—4. v.), — míg csak hazatérünk.

Az oltári (Luk. 12, 35—43), szószéki és délutáni ige egysége. A vasár
nap jellegét megszabó óegyházi perikópák hangját csupán az evangéliumi 
szentige veszi át: Készenlét az Űr érkezésére. Az epistola és az ószövetségi 
ige erőteljes összecsendülésben hirdeti az örökélet vigasztalását a földön 
küzdő hívőknek.

Adventről általában.
Az egyházi esztendő első időszakának latin neve: adventus Domini. 

Egyetlen üzenetet szólaltat meg: Jön az Űr! Ennek az egy üzenetnek azon
ban háromféle jelentése van, — éspedig Jézusnak történeti, „mai“  és escha
tológiai eljövetelére vonatkozik. Az ádventi idő tehát mint Eljövendőt állítja 
elénk Jézust, de hol az idők teljességére pillant, hol Jézus Krisztusnak 
a kegyelmi eszközök útján szívünkbe érkezésére tekint, hol a világ végén 
visszajövő Ür jelenik meg előtte. Jézus Krisztusnak ez a három különböző 
érkezése összefonódik ádventben s az ádventi időszak belső feszültségét és 
gazdagságát jelenti.

E három ádventet nem lehet élesen elhatároltan elosztani az egyes 
ádventi vasárnapokra. Az első vasárnap epistolájában például az eschato
lógiai ádvent nyomul előtérbe, az evangéliumi perikópában ellenben mind 
a három ádventre gondol az egyház. Vagy: a negyedik vasárnap evangé
liuma Keresztelő Jánosban a történeti ádventet állítja elénk, az epistolában 
már a paruzia közelsége játszik döntő szerepet. Némelyik perikópában ön
magában is megtaláljuk a különböző „ádventek“ egymásmellettiségét. 
Megint bizonyíték, hogy az ádventi időben három húron zendül fel az El- 
jövendőről szóló ige.
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Ha advent középpontjában az Eljövendő áll — az előbbi hármas érte
lemben, — akkor ez az időszak valóban a várakozás ideje. Ez ádventnek 
a második vonása. Az ádventi gyülekezet várakozó gyülekezet. Jézus be
vonulását figyelő tömeg (első vasárnap, evangéliuma), Keresztelő János 
sürgető kérdése (harmadik vasárnap evangéliuma) és alázatos ujjmutatása 
az Utána-jövőre (negyedik vasárnap evangélium), vagy az utolsó idők jelei
ről szóló evangéliumi perikópa a második vasárnapon: mind-mind a bizo
nyos várakozás hordozói. Ádvent a „még nem“ ideje! (Das Kirchenjahr ta
láló kifejezése.)

A várakozásból következik a felkészülés szükségessége. Az Űr jövetele 
kötelez. Készen talál-e az Eljövendő? Advent — ez immár harmadik vo
nása — ébresztés a bűn álmából a keresztyén életre (első vasárnap episto- 
lája, második vasárnap evangéliumi perikópája, de epistolája is eredeti 
összefüggésében, harmadik vasárnap epistolája). Ez a vonás sikkadt el 
talán legjobban az ádventi igehirdetésből. Pedig a perikópákra vetett 
pillantás meggyőzhet bennünket arról, hogy mennyire nem tartotta mellé
kesnek ádventnek ezt a jellegét a perikóparend mögött álló évezredes egy
házi hagyomány.

Az Úrra való várakozás és a bűnös élet álmából felébredés már magá
ban rejti ádvent következő jellegzetes vonását: a bűnbánatot. Teológiai 
megfontolás mellett liturgiatörténetileg is indokolt ez. A keleti egyházban 
negyvennapos böjti időszak előzte meg karácsonyt, tulajdonképpen víz
kereszt ünnepét (Das Kirchenjahr). A nyugati egyházban is meghonosodott 
a böjtölés a husvét előtti idő mintájára. A böjt eredetileg ugyan a „víz- 
kereszt“ alkalmával történő keresztség előkészületéhez kapcsolódott egy
két nyugati egyházi területen, de azután is megmaradt, amikor a kará
csony ünnepe került ezen időszak középpontjában (Fendt). Ebből az össze
függésből érthető meg ádventben a lila liturgikus szín használata, amely 
a bűnbánatot szimbolizálja.

Mégis ádvent utolsó hangja: az öröm és a hála. Még pedig mind a 
három ádvent felett. Ádventnek ez a vonása erőteljesen kicsendül a negye
dik vasárnap epistolájából, de megtalálható az első és második vasárnap 
evangéliumában is s végtelen gazdagsággal árad szét az egyház ádventi 
énekeiben (Lásd énekeskönyvünket is!).

Ádventben tehát az egyház az érkező Úrra tekint (ismételjük: eljöve
telének mindhárom alkalmára) — várakozva, készenlétben, bűnbánattal és 
hálaadással.

Ebben az értelemben lesz ádvent karácsonyi előkészületté. A  „törté- 
neti“ ádventre emlékezés, de a szív ádventjére gondolás is közvetlenül 
karácsonyban, a karácsonyi evangéliumban találja beteljesülését. Másfelől 
hangsúlyoznunk kell, hogy az ádventi idő az egyházi esztendő organizmu
sában egyedül karácsony ünnepéből nyeri létjogosultságát, mint arra való 
készülés.

Amelyik igehirdető megpróbál belemélyedni az ádventi időszak értel
mébe s nemcsak értelmével teológiailag, hanem leikével hitbelileg is való
sággá lesz számára az ádvent, — annak nem kell erőltetetten keresgélnie 
az ádventi alkalomszerűséget igehirdetéseiben. Magától fog' ádventi ízt 
kapni prédikációja, mert visszhangot keltett benne az egyházi esztendő sok
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színű ádventi hangja és érzékennyé vált füle a jellegzetes „ádventi'' motí
vum észrevevésére valamennyi perikópánkban.

Ádvent 1. vasárnapja.
A vasárnap jellege. Ádventnek, egyszersmind az egész egyházi esz

tendőnek alaphangját üti meg: Jön a Király!
A szószéki ige (Máté 21, 1—9) jelentése.") Hogyan kerül ádvent első 

vasárnapjára a virágvasárnapi bevonulás története? Ez a kérdés a maga 
elvi-liturgiai fontossága mellett gyakorlati szempontból sem mellékes szá
munkra, mert az óegyházi perikóparendben ugyanez a textus lesz virág- 
vasárnapi igehirdetésünk alapigéje is. Világosan látnunk kell tehát, hogy 
mi lép előtérbe belőle most és akkor.

Nyilvánvaló, hogy nem üdvtörténeti helye miatt került ez a történet 
ádvent 1. vasárnapjára: a kinyilatkoztatás eseményei sorában a szenvedés
történet élén áll a virágvasárnapi bevonulás. A helyzet mai vasárnapunk
nál annál figyelemreméltóbb, mert egyébként az egyházi esztendő peri- 
kóparendje az üdvtörténet drámáját történeti sorrendben veszi.

Nem lehet kétséges, hogy az egyház olyan mondanivalót talált ebben 
a történetben, hogy üdvtörténeti összefüggéséből kiszakítva alkalmasnak 
ítélte ádvent és az egész egyházi esztendő élére helyezésre.

Ha ebből a szempontból olvassuk végig textusunkat, azonnal rá
jövünk, hogy milyen mélyértelműen illik ádvent és az egyházi esztendő első 
vasárnapjára. Ádvent és az egész egyházi esztendő nem más, mint Jézus
nak, a Királynak jövetele hozzánk.

Szinte „szimbolikussá" válik tehát az egyház perikóparendjének élén 
a virágvasárnapi bevonulás története. Ádvent, de az egész egyházi esztendő 
az igehirdető részéről nem más mint engedelmeskedés Isten küldő szavá
nak: Mondjátok meg Sión leányának, az egyháznak: íme jön néked a te 
királyod alázatosan. (5. v.), — a gyülekezet részéről pedig a leboruló, 
imádó felelet: Áldott, aki jön az Úrnak nevében! Valóban, az a benyomása 
a perikóparend szemlélőjének, hogy nem lehetett volna az egyházi esztendő 
élére találóbb, mélyértelműbb, kifejezőbb textust állítani.

Mégjobban megvilágosodik ez előttünk, ha egy kissé belemélyedünk 
az igénkben rejlő „ádvent“  értelmébe. Fendt érzékelteti pompásan, hogy 
amikor ezt a részletet az evangélista leírta és a gyülekezet olvasta vagy 
hallgatta, — mind a három ádvent megelevenedett előtte: a „történeti11, 
a „kultikus11 (így nevezi Fendt a mai ádventet, mert végeredményben az 
istentiszteleti kultuszban: a kegyelmi eszközökben és a gyülekezeti közös
ségben jön hozzánk Jézus) és az „eschatológiai11 ádvent. A feltámadás és 
pünkösd után élő keresztyén gyülekezet kihallotta ebből a történetből, 
a középpontjában álló 5. és 9. versből mindhárom ádvent tényét: Jézus 
Krisztus a régi ígéretek betöltője, Dávid várt „fia11, a Messiás (történeti ád
vent); Jézus Krisztus a gyülekezet élő Ura, jelen van a gyülekezeti isten- 
tiszteletben (a szív ádventje); Jézus Krisztus útban van hatalommal és dicső
séggel (eschatológiai ádvent). — Ugyanerre a hármas eljövetelre kell fi--

*) Az óegyházi perikópákat tárgyaló gazdag irodalomból kettőt eme
lünk ki: Fendt: Die Altén Perikopen és Doerne: Er kommt auch noch heute 
c. munkáját.
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gyelnie ma is az igehirdetőnek, amikor elkezd meditálni a „jön“ szócska 
felett (5. és 9. vers). Nem az a kérdésünk, hogy az a konkrét tömeg ott 
Jeruzsálemben mit sejtett ebből (valószínűleg nagyon keveset), hanem az, 
hogy Máté, az első keresztyén gyülekezet, s vele együtt a perikóparend 
mögött álló egyház mit értett igénkén.

Textusunk tehát ádvent 1. vasárnapján két dolgot mond nekünk:
1. Üzenet a gyülekezetnek, egyháznak: Jön a Király! (4—5. v.). Csak né

hány vonást említünk a textusból: Krisztus jövetele ígéret-teljesedés (4. 
v.) — „Sión leányához“  (Jeruzsálemnek, Isten városának költői megjelölése), 
azaz az egyházhoz, gyülekezethez érkezik, és benne egyénenként mind
egyikünkhöz személy szerint, és általa népünkhöz is („jő néked“). — „Jön“ : 
jelen idő, Krisztus jövetelének teljes aktualitását fejezi ki. Nem nekünk kell 
feléje vergődnünk, hanem Ő jön hozzánk. — „A te k i r á l y o d a meg- 
dicsőült Úr, ég és föld Királya, „az én Uram“, ki meghódolást vár tőlem. — 
„Alázatosan“ : szinte nevetségesen vonult be Jeruzsálembe, szegényen, sza
márháton, nem úgy mint az igazi hódítók. Ma is ilyen rejtetten, dicsőségét 
és hatalmát a világ előtt titkoltan, egyszerűen és kopottan jár. Fellépésével 
nem nyűgözi le a világot. „A textus emlékeztet arra, hogy Krisztus, akiről 
az egyház prédikál, Király, de szolgai alakban, aki a világnak nem tud 
és nem akar olyan tulajdonságokkal imponálni, amelyeket az a maga 
vezéreinél és megváltóinál keres.“ (Doerne).

2. A gyülekezet, az egyház felelete: Hódoló dicséret. (8—9. v.). 
a) Igénknek ez a második fele Krisztus Király népére fordítja tekintetün
ket. Lám, a Jézust megfeszítő városban is volt egy kicsiny sereg — talán 
a vele az ünnepre feljövök —, akik „alázatos11, rejtett királyságában is 
királyként tisztelték. Valószínűleg ugyanolyan társaság: szegények, bete
gek, kivetettek, — mint egyébként életében. „Nem Jeruzsálem állami és 
egyházi hatóságai üdvözlik a város kapujánál11 (Doerne). Jézus királyi 
serege ma sem különb (V. ö. I. Kor. 1, 26—281).

b) A sokaság zsoltárszavakka! köszönti, amely ezen a helyen dicsőítés. 
Egyszersmind elismerése királyi igényének és messiási személyének.

A délutáni ige (Róm. 13, 11—14) jelentése. Itt az idő, hogy az álom
ból felserkenjünk: ebben foglalhatjuk össze igénket. (A 11. vers vonatkozó 
mondatának pontos fordítása: „elérkezett az óra, hogy az álomból fel
serkenjünk'').

1. Isten órája ütött: ez az ádventi tény. Kettős értelemben: a) Isten 
kegyelmének idejében élünk, a „mai ádvent“-ben. — b) Közel van az 
utolsó nap és ezzel teljes megváltatásunk ideje, „eschatológiai11 ádvent- 
ben is élünk (11/b—12/a. v.). Pál apostol úgy gondolta, hogy még az ő 
életében elkövetkezik a paruzia és ezért mondja, hogy egyre inkább köze
ledik hozzá az üdvösség ideje. „Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközel- 
gett'' — mondat is az új ég és új föld hajnalára vonatkozik. Bár az egy
ház mai paruziavárása nem köti reménységét időponthoz, ugyanúgy két 
világ határán kell tudnunk magunkat (zwischen den Zeiten), de személy 
szerint is minden perccel „közelebb11 kerülünk a véghez, ami lényegileg 
összeesik számunkra halálunkkal.

2. Ezért ébredjetek! (11. v.) Ádvent, Krisztus jövetele, riasztó figyel
meztetés a tespedő és kényelmi párnán heverő keresztyéneknek. Mit jelent 
a sokat hangoztatott „ébredés'' igénk értelmében? Harcot életünkben Isten
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fegyvereivel a bűn, a gonosz kívánságok ellen (12/b. 14/b. v.). Kicsapongás
tól, paráznaságtól, viszálykodástól és irigységtől ment tisztességes keresz
tyén életet (13. v.). Önmagunk odaadását Krisztus uralmába (14/a. v.). — 
Aki nem hallja meg ádvent ébresztését és holmi karácsony-előtti szenti
mentális vallásos érzésekben ringatózik, az végzetesen félreértette ádventet.

Az oltári és szószéki ige egysége. Ádvent, az Úrnak érkezése nem
csak hódoló dicséretet követel (evangéliumi perikópa), — hanem kemény 
leszámolást ó-életünkkel és ébredést a Krisztus akarata szerint való életre 
(epistola). Veöreös Imre

egyházkerületi missziói lelkész, 
Győr.

Összekulcsolt kézzel.
Imádságok a finn agendából.

Temetés.
A finn temetés liturgiái rendje nagyjából megegyezik a miekkel. A. 

temetési beszéd nem feltétlenüi része a temetési liturgiának. Az agenda 
előírása szerint akkor mond a lelkész temetési beszédet, „mikor az alkal
masnak látszik' '. Finn temetéseknél szokás, hogy a halott rövid életrajzát 
is elmondják néha. Erre az esetre a finn egyházi törvény azt mondja, 
hogy azt „túlságos részletezés és hiábavaló kidícsérés nélkül kell tenni.“

A kezdő ének és bevezető köszöntés után következik a temetési 
beszéd, közvetlen ehhez csatlakozik a koporsó illetve holttest megáldása 
meghatározott szövegű áldásformulával. Utána imádság következik, majd 
a szertartást végző lelkész vagy lelkészek négy vagy több igehelyet olvas
nak fel, amelyek esendő, halandó voltunkra, folytonos készenlétünkre 
figyelmeztetnek, Isten vigasztalását és a Krisztusban lett váltságot hirdetik. 
Ez után a Miatyánk és áldás következik, majd énekkel fejeződik be a 
szertartás.

Búcsúztatót a finn egyházi élet semmiféle formában nem ismer.

A holttest megáldása.
Porból lettél. Ismét porrá kell lenned. Jézus Krisztus, a mi 

Megváltónk feltámaszt téged az utolsó napon.
Imádságok.

a) Mindenható, irgalmas és örökkévaló Isten! Te aki bű
neink miatt azt határoztad, hogy az embernek meg kell halnia 
s aki a Te Egyszülött Szent Fiadat, a Jézus Krisztust, akinek 
semmi bűne nem volt, érettünk kereszthalálra adtad, hogy ne 
maradjunk örökké a halál hatalmában, fordítsd most atyai 
orcádat felénk, a te szegény gyermekeid felé. Áldj meg kegyel
meddel, s add, hogy ezt a végtisztességet úgy végezzük, hogy 
szüntelenül eszünkben legyen: ha minket el akarsz innen hívni, 
nekünk is újra porrá kell lennünk s eszünkbe vegyük, hogy nin
csen itt maradandó városunk. Kegyelmeddel légy velünk irgal
mas Istenünk, hogy az örökkévalót keressük és szent akaratod 
szerint úgy éljünk, hogy az utolsó napon minden Krisztusban



hívővel együtt feltámadjunk örök életre, a Te Fiad, a mi Urunk 
Jézus Krisztus által. Ámen.

b) Mindenható, irgalmas Isten! Te megszabadítottad ezt a 
te szolgádat, akit most a sír nyugalmába helyezünk, az élet 
minden nyomorúságától és küzdelmétől. Hálát adunk neked min
den kegyelemért, amivel megáldottad és könyörgünk hozzád, 
add, hogy mindnyájan jól használjuk a kapott kegyelmi időt s 
mindég készen legyünk az üdvösséges elköltözésre, hívj bár 
minket életünk ragyogó reggelén, vagy alkonyórájában. Távoz- 
tass el minden nyomorúságot és szorongást, ami itt a bűn és 
halandóság világában uralkodik. (Halld meg az özvegyek és 
árvák sóhajtását.) Vigasztald meg a gyászolókat és töröld le 
a szenvedők fájó könnyeit. Szabadítsd meg a teremtett világot 
a romlás és pusztulás szolgaságából s jelenjék meg hamar a te 
dicsőséged, hogy beteljesedjék az Ige, ami megíratott: Elnye- 
letett a halál diadalra. Óh hallgasd meg kérésünket a mi Urunk 
Jézus Krisztusért. Ámen.

Gyermek temetésén:
Mindenható és irgalmas Istenünk és Atyánk! Te kimentet

ted ezt a gyermeket a bűnnek és szenvedésnek ebből a világá
ból s atyai öledbe zártad, ahol jobb dolga van, mint akármelyik 
gyermeknek ezen a világon. Add, hogy megalázkodjunk szent 
akaratod alatt és szent igéd szerint úgy éljünk, hogy ha min
ket is kihívsz ebből az életből, mi a te atyai szeretetekben bízva 
békességben válhassunk meg e világtól és tenálad örök üdvös
séget találjunk. Ámen.

Fiatal temetésén:
Mindenható Isten, mennyei Atyánk! Vigasztald meg szent 

igéddel azoknak a szívét, akik e fiatal testvérünk korai távozása 
miatt le vannak sujtva. Add, hogy mindnyájan megértsük, hogy 
a mi életidőnk itt a földön olyan, mint az árnyék és semmi 
sincs itten megmaradandó. Segíts minket, hogy ne magunknak 
éljünk, hanem annak aki érettünk meghalt és feltámadott, s 
hogy mi vele együtt örökölhessük az örök életet. A mi Urunk 
Jézus Krisztus által. Ámen.

Öreg temetésén:
Mindenható Isten, irgalmas Atyánk! Te türelemnek és ví

gasztalásnak Atyja vagy s nem akarod, hogy szomorkodjunk, 
mint azok, akiknek nincsen reménységük. Hálát adunk neked, 
hogy ezt a fáradt földi vándort a földi élet fáradalmaitól meg
szabadítottad s reménységünk szerint nyugodalmat adtál neki. 
Kérünk Téged, segíts minket, hogy földi életünk minden szen
vedésében nálad keressük vigasztalásunkat és vigyél minket 
híven végzett pályafutásunk után mennyei országodba, ahol 
nincs halál, sírás, sem jaj és fájdalom, hanem teljes öröm és 
boldog megérkezés a te jobbodra, az örökkévalóságba. Ámen.

Öngyilkos temetésén:
        Mindenható, örökkévaló, irgalmas Istenünk! Életünk ideje
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kezedben van s a te hatalmadban van napjaink száma. Te adtad 
az életünket drága ajándékul s egyedül neked van jogod azt 
visszavenni. Tekints kegyelmesen reánk, akik bánattól sújtva 
állunk itt e koporsó (sír) körül. Te Urunk a szíveket vizsgálod 
s messziről tudod az emberek gondolatait. Egyedül te ismered 
ez elköltözött testvérünk életét és halálát egyaránt s egyedül 
neked van jogod megítélni őt és minket mindnyájunkat. Mi 
hisszük, hogy irgalmad őt is megtalálta. Kegyelmeddel vigasz
tald azokat, akik itt gyászolnak és segíts minket, hogy rövid 
életünk idejét úgy használjuk ki, hogy amikor te el akarsz hívni 
minket innen, készek legyünk bemenni az örök örömbe, Jézus 
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Imádság reformáció emlékünnepén.
Hálát adunk neked, hűséges és irgalmas Istenünk, kegyel

medért és szeretetedért, amivel egyházadat és gyülekezetedet 
e földön megáldottad. Köszönjük néked, hogy az idők minden 
változása közepette fenntartottad a gyülekezetben a te Fiad, az 
Úr Jézus Krisztusról szóló igehirdetést és a szentségekkel való 
élést és a legnagyobb sötétség és hitetlenség idején is megőriztél 
magadnak olyanokat, akik nem hajtottak térdet a bálványok 
előtt, hanem megmaradtak a te igaz ismeretedben s tiszta szív
vel szolgáltak téged és a te félelmedben jártak. Hálával magasz
talunk különösen azért, hogy szolgáid által véghezvitted a refor
máció nagy munkáját. Ezzel cselekedted, hogy a te Fiad evan
géliuma emberi tudománytól megtisztítva hirdettetik a te egy
házadban és hogy a nyomorult bűnösöket a te szabad és meg 
nem érdemelt kegyelmed részeseivé s Jézus Krisztusban a bűn
bocsánat és örök élet birtokosaivá hívod. Magasztalunk azért 
is, hogy evangéliumod hirdetéséből sok áldást fakasztottál a 
föld népei számára is. Könyörgünk hozzád, add, hogy evangé
liumod továbbra is tisztán és igazán hirdettessék közöttünk s mi 
alázatosan higyjünk és engedelmesen fogadjuk a te kegyelme
det s ne használjuk azt a gonoszság elleplezésére, hanem enged
jük, hogy az bennünk istenfélelmet és szent életet munkáljon s 
mi szavunkkal és cselekedetünkkel bizonyságot tegyünk rólad 
az emberek előtt. Add, hogy evangéliumod elterjedjen mindazok 
között, akik még sötétségben járnak. Szabadítsd meg őket a 
bűn szolgaságából, tedd őket valóban szabadokká a te Fiad, a 
Jézus Krisztusban való hit által, hogy ők téged szeretve a te 
akaratod szerint növekedjenek. Törd össze azoknak a terveit 
és cselvetését, akik az embereket hitetlenségre és az evangélium 
megvetésére csábítják. Irgalmas Istenünk, add, hogy a te igaz
ságod ragyogjon az egész világon s így a te országod hatalom
ban elközelítsen, szent akaratod mindenütt meglegyen a te 
dicsőségedre és magasztalásodra. A mi Urunk Jézus Krisztus 
által. Ámen.

Közli: Joób Olivér
nyíregyházi lelkész.
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Imádkozzunk együtt!
Havi aranymondásunk: Valaki az eke szarvára 

veti kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten 
országára. Luk. 9, 62.

November 7. — II. Kor. 5, 1—10. A földi és az örök élet roppant 
kérdései foglalkoztatják az apostolt. Szívében pedig egyre hatalmasabban 
támad életre a mennyei hon után való nagy vágyakozás. Ö tudja, hogy 
Isten „örökké való“ házat készített neki a mennyben s arról is egészen 
bizonyos, hogy „ama napon11 elnyeli az élet mindazt, ami rajta halandó 
volt. A múlandóság törvénye alatt áll ugyan minkenki, aki a földön él és 
Krisztus híveinek is meg kell ízlelniük az elmúlás keserűségét, ők azonban 
tudják, hogy az életé marad az utolsó győzelem. Amig a földön élnek, 
test szerint el vannak választva Krisztustól, hiszen a hit sem biztosíthatja 
a vele való teljes közösséget. De mivel van bizodalmunk a Szentlélek által, 
azért tudnak jó reménységgel várni. Ez a várás űzi el a halálfélelmet és a 
sír éjtszakájától való rettegést!

November 14. — II. Kor. 5, II—12. Nem közönséges halandó, hanem 
Isten Fia halt meg a Golgota keresztfáján az egész emberiségért. Érettem 
is! Mert én is azoknak a táborába tartozom, akik megfeszítették őt. És 
a szóval, amely keresztre juttatta Krisztust, kimondtuk a magunk ítéletét 
is. így lett a kereszt az ítélet jelévé. De ugyanakkor az élet zálogaként 
is áll előttem. Krisztus a kereszt által lett az élet királya s ezért tud életet 
adni azoknak, akik vágyakoznak Őhozzá. Aki hite által egyesült Krisztus
sal, az új teremtménnyé lett. Ezt az örömhírt közölni kell az egész világ
gal, hogy mindenek megismerjék. Ezért küldte el az Úr követeit, hogy 
elvégezzék e nagy feladatot és belekiáltsák a világba: béküljetek meg 
Istennel!

November 21. — II. Kor. 6, I—10. Egész életünket összefoglalhatjuk 
ebbe az egy szócskába: kegyelem. Arra a kegyelemre gondolunk, amely 
Jézus Krisztusban lett nyilvánvalóvá, amely feltárja előttünk Isten örök 
szeretetét és amely vele összefűz a Szentlélek közössége által. Csakhogy 
a kegyelmet hiába vettük, ha az nem végezheti el rajtunk művét teljesen! 
— Dehát mit is akar a kegyelem? Megváltani; vagyis új életet teremteni 
a régi helyett! Aki így átadta magát a kegyelemnek, az csodálatos képes
ségekkel telik meg. Mindenek előtt bizonyságot tud tenni! A keresztyén 
egyház akkor fog elindulni egy új élet csodálatos tavasza felé, ha ismét 
lesznek vértanúi! Bizonyságtevők, akik az igazság fegyvereivel viaskodnak 
az Úr ügyéért!

November 28. — II. Kor. 6, 11—18. Ez az üzenet röviden így fog
lalható össze: Isten temploma vagyunk, azért szentelődjünk meg! Az 
embernek teljesen Isten uralma alá kell jutnia, miért is nem állhat fenn 
ellentét szavai és gondolatai, kívánságai és tettei között. Szintúgy nem 
járhat felemás igában a gyülekezet sem, amely Isten templomává avat
tatta magát: nem szolgálhat Istennek és a világnak! Ezért int az apostol: 
nem lehet szövetségben az igazság és a hamisság, a világosság és a sötét
ség, Isten temploma és idegen bálványok! Mi tehát a feladatunk? Hűség
gel, imádsággal, Istenbe vetett bizodalommal és testvéri szeretettel mun
kálkodni és így bizonyságot tenni a világ előtt az Úrról. Ilyen legyen a
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mi tökéletességünk. Az ítélkezést pedig bízzuk Istenre. Ö majd elválasztja 
a jókat a gonoszoktól. 

Adjunk hálát!
1. A tűnő egyházi esztendő folyamán megtapasztalt sok-sok áldásért.
2. Isten kegyelméért, amely mindeddig vezetett minket és most is 

őrködik felettünk.
3. Az idők jeleiért, amelyek érthető nyelven hirdetik, hogy Isten 

általunk akarja itt megépíteni országát.
Tegyünk bűnvallást!

1. Hogy imádságaink erőtelenek.
2. Hogy ajkunkon egyre gyakrabban támad a zúgolódás szava.
3. Hogy sokszor inkább emberekben bizakodunk, mint az Örökké

valóban.
Könyörögjünk!

1. Ádventi lélekért, hogy méltóképpen felkészülhessünk a Megváltó 
fogadására.

2. Új földért, amelyben igazság lakozik.
3. Kitartásért, hogy híven betölthessük tisztünk minden igazságát.

Fürst Ervin
orosházi lelkész.

S z ó s z é k e n .

Szentháromság 23. vasárnap.
Nem vagyunk a meghátrálás emberei.

Zsid. 10, 32—39.

Harcba vetnek egy csapatot. Az ellenség tömegei és ereje 
láttán erőt vesz a katonákon a félelem. Egyikről a másikra 
ragad. Szétbomlanak a sorok. A katonák el akarják dobni a 
fegyvert, a felszerelést, hogy hanyatt-homlok menekülhessenek. 
Ekkor odaáll a bomladozó sorok elé a vezető. Hatalmas hangon 
megállj-t parancsol a hátrálóknak. Biztonságot sugárzó lényével, 
bátor szavaival lelket önt a félelem miatt tehetetlenné vált embe
rekbe és új, győzedelmes rohamra vezeti őket.

Valamikor ehhez hasonló lehetett a helyzet egy keresztyén 
közösségben. A Krisztus gyülekezete a hit harcába belevetett 
sereg. Akikhez szentleckénk szól, nem lehettek már ujjoncok 
ebben a harcban. Átestek a Krisztusért való szenvedésnek nem 
egy tűzkeresztségén. Most azonban úgy látszik, új próba előtt 
állnak. Erejükön felül valónak látják, ami rájuk vár. Lazulni 
kezdenek a sorok. Egyik-másik a fegyvert, a hitet is el akarja 
vetni magától. De megszólal az ige, hogy lelket öntsön a csüg
gedt seregbe: „Ne dobjátok el hát bizalmatokat!'' — „De mi nem 
vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, 
hogy életet nyerjünk."
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Mikor keményre fordul a hit harca, bőven akad a meg
hátrálás emberéből. Szívesen osztozunk Krisztussal a dicsőségé
ben, de megvettetésében, kigúnyoltatásában, megkínoztatásában 
és keresztjében nem akarunk részesedni: megfutunk a nehézségek 
elől. Pedig Isten országára még a hátrafelétekintés is alkalmat
lanná tesz (Lk. 9, 62.), hát még a meghátrálás. A meghátráló 
ember a vereségek népe. A mi ellenségünk menekül azok elől, 
akik síkraszállnak, de a meghátrálókat rendre kaszálja. A régi 
rómaiaknál dicsőség számba ment az elölről kapott seb, de szé
gyen volt hátulról sebesülni, vagyis hátrálás közben. Valamelyik 
hadvezér, amikor kivonult az ellenségre, felégette maga és serege 
mögött a hidat: az egyetlen visszavonulási lehetőséget. Katonái 
tudták, hogy itt csak két lehetőség van: győzni vagy meghalni. 
Beálltál a hit harcába? Égess fel magad mögött minden hidat 
a régi életedbe vissza, mert „nem vagyunk a meghátrálás em
berei' '. Vegyük szemügyre keresztyénségünket ennek az igének 
a kapcsán! Lássuk meg hányszor hátráltunk meg, hol adtuk fel 
állásainkat egyiket a másik után s hogy vonultunk vissza hitünk
kel az élet hadszínteréről a szemlélődés védett vonala mögé. 
Pedig rendeltetésünk, Urunk akarata szerint ez: nem vagyunk, 
nem lehetünk a meghátrálás emberei!

Semmi sem annyira kemény, hogy ne lehetne munkába venni 
valami még keményebbel. Az Alpokon át oda kellett alagutat 
építeni, ahol a kőzet anyaga a legkeményebb volt. Majdnem 
gyémántkeménységű eszközökkel oldották meg a feladatot s az 
Alpok szívén át út nyilt a kereskedelem számára. Kemény a fel
adatod? Legyen még keményebb az elhatározásod: elvégzem! 
Bárcsak ébresztene bennünk Isten Lelke törhetetlen elhatározást 
és legyőzhetetlen kitartást és rendíthetetlen hitet! Így győzelem
mel vívhatnánk meg a harcot, amelyben állunk, szembeállítva a 
kemény „sors“-sal valami még keményebbet.

A meghátrálás embere mellé a hit emberét állítja igénk. 
A hitnek a harc felvételéhez és megállásához kettős tartaléktár 
áll rendelkezésére. A múlt tapasztalata az egyik. „Emlékezzetek 
vissza a régebbi napokra!'' — így szól szentigénk intelme. A hite- 
vesztettségnek sokszor hálátlanság a magyarázata. Nem akarunk 
emlékezni. Elfelejtjük, hogy Isten talán már nem is egyszer az 
ő kegyelméből megadta, hogy a most előttünk állónál nagyobb 
próbatételben megállottunk. Ezt a visszaemlékezést a régebbi 
napokra főképpen nekünk nem szabad elhanyagolni, egyház
nak, gyülekezetnek. Az egyház múltja bőségesen állít elénk 
példákat arra, hogy Krisztus az ő ügyét emberileg egészen kilá
tástalan helyzeteken átmentette! A sötét jelen és a bizonytalan 
próbás jövő elénk idéz sok hűtlenséget és bűnt, jó ilyenkor lát
nunk, hogy nem velünk áll vagy esik minden, Krisztusnak volt, 
van és lenne egyháza nélkülünk is.

A hitnek a másik tartaléktára a reménység. A hit nemcsak 
Isten kegyelmi tényeinek a múltban történt megtapasztalására 
épít, hanem Isten ígéreteire is. Mindkét forrásból táplálkozik és
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erősödik. Itt egyebek mellett arra is rá kell mutatnunk, hogy a 
hitnek jutalma van (35. v.). Téves volna ily kérdést tenni fél: 
érdemes-e, vagy nem érdemes hinni. A hitet akkor se hagyhat
nánk, ha veszteség, vagy kár háramlana reánk a miatt, hogy 

‘hiszünk. Mégis emlegessük a hit jutalmát! Olyan világban élünk,, 
amelyben kétségessé lett minden földi tulajdon: élet, vagyon, 
egészség. Tartsuk hát szem előtt a mi kincsünket a mennyben: 
hitünknek jutalmát!

A hitnek a jövőn nyugtatott tekintete azonban nem annyira 
a hit jutalmára néz, mint inkább arra, aki által hitünk jutalmát 
elvehetjük a Jézus Krisztusra. Kártyavár lenne nélküle minden 
keresztyéni reménységünk. Az ő második dicsőséges eljövetele 
egyik pillére a hitünk boltozatának. A világ tele van békétlenség
gel, panasszal, jajjal; tanácstalanul, árván és félve botorkálunk 
benne, mint gyermekek az éjszakában. Itt hinni; tarthatatlan 
álláspont volna a végső megoldás, a kifejlés és a teljes felszaba
dulás reménye nélkül. A békességes-tűrésre nagy szükség van, 
— ahogy igénk is mondja — addig, amíg ez a végkifejlés be
következik. A békességes-tűrés békés tűrése annak, hogy ránk 
szakad az Istentől elpártolt világ Isten-nélküliségének minden 
következménye: békétlenség, kísértés, szenvedés, halál. Békes- 
séges tűrés viszont csak ott terem, ahol van kilátás, ígéret. 
Győzni afelett, ami békétlenít, csak úgy tudunk, ha tekintetünk 
Krisztuson van, aki az ő végső nagy győzelmét s ami teljes sza
badulásunkat napvilágra hozza.

A napóleoni háborúban az utolsó nagy döntő csata előtt az 
angolok és németek haditervet eszeltek ki: az angolok felveszik 
a harcot s csak majd harc közben jelennek meg a kitűzött órá
ban és helyen a csata végleges eldöntésére a németek. Az ango
lok vívták az emberfeletti harcot a legyőzhetetlennek látszó 
ellenséggel. Nem egyszer érezték, hogy mint fogy az erejük s 
mint lesz egyre lehetetlenebbé tovább harcolni. De megerősítette 
őket a segítőcsapatnak alkalmas időben való megjelenésének 
az ígérete. A segítség megérkezésének a biztos reménye tartotta 
meg őket.

Krisztus népe! Aki ebben a világban vívod a te sokszor el- 
bírhatatlannak látszó harcodat test, ördög, világ, kétségek, szen
vedés, halál ellen, ne hagyd magadat eltiportatni, ne hátrálj meg, 

mert még vajmi kevés idő és aki eljövendő eljő, nem késik . 
Addig pedig tartson, biztasson a hit mert, „aˮz igaz hitből él itt 
és hite által él majd ott, az örökkévalóságbanˮ

Szabó Lajos
kissomlyói lelkész.
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Szentháromság 24. vasárnap.
A smirnabeli gyülekezet angyalának . .  .

Jel. 2, 8—11.

A sok frázisszerű használatban megkopott és megszíntelene- 
dett ez az ige is: „Légy hív mindhalálig!*1 Smirnában a keresztyé
nek előtt nem szép-hangzású szólam volt ez, hanem a szenvedés
sel, nyomorgattatással-teli élet egy darabja: véres valóság. Ott élt 
köztük Polykarpus, az agg patmoszi látnok tanítványa, egyebek 
mellett az ő'élete és vértanusága is mutatta, mit jelent: „légy hív 
mindhaláligˮ. A helytartó elé vonszolták, az hite felől tudakozó
dott. Ö nem félt megvallani a Megváltóját. Vadállatokkal fenye
gették, nyugodtan mondta: „Jöjjenek a vadállatok, nem félek 
tőlük!" A tűzhalál rémségével akarták megtántorítani. Tűzzel 
fenyegettek — mondotta — ennek a lángja hamar kialszik, de 
tudtok-e arról a tűzről, amelynek lángja nem alszik ki soha? 
A tűz összecsapott felette, de ő erős lélekkel tudott hálát adni 
Istennek, aki vértanuságra méltatta szegény szolgáját.. „Légy hív 
mindhalálig!" Élet, valóság van e szavak mögött, nem a termé
szetes ember életének egy s más felemelő részletjelensége, hanem 
a Krisztusban hívő ember Uráért a vértanuságra is kész élete.

A felolvasott szentleckében János, a patmoszi száműzött 
üzenetet közvetít. Az első kérdésünk hozzá kitől jön az üzenet? 
Sajátságos válasz: az első és utolsó, aki halott vala és él, — 
mondja ezt. És mégis ráismerünk, mert hisz az övéi ismerik az 
ő szavát (Ján. 10, 4). Ő az első és az utolsó s így, ahol ő szól, 
korlátozottságot nem ismerő érvénye van a szónak. Kijelentésé
nek nem árthat az idő, eléje nem léphet semmiféle jogcím. 
Mielőtt bármiféle érdeknek lekötöttük, vagy leköthettük volna 
magunkat, rátette a kezét életünkre: „megváltottalak, neveden 
hívtalak téged, enyém vagyˮ. S ő nemcsak, hogy az első, ő egy
ben az utolsó is. Övé a döntő szó. Minősítheti a világ a hozzá 
való tartozásodat jámbor együgyűségnek, rajongásnak, eszte- 
lenségnek, vagy egyenest veszedelmes ámításnak (mint ahogy 
megtette), összefoghat a sötétség minden hatalma e világ erő
seivel, hogy máglyát s vérpadot készítsen, szórhatja az ellenség 
a gúnyt, a szidalmat, a gyűlöletet, ne feledd — Krisztus az utolsó: 
tehát még hátra van a döntő, a végérvényes megnyilatkozás. 
Krisztusnak és az övéinek az ügye tömlöccel, vértanusággal, el
hallgattatással nincs elintézve. Hol vannak a hajdani szidalmazok, 
gúnyolódok, a kereszt kínjainak agyafúrt kieszelői: farizeusok s 
rómaiak? S hol lesznek időmultán a mai hitetlenek és újpogá- 
nyok, viszont ő van és lesz akkor is, mikor már kívüle semmi sem 
lesz. Mennyivel könnyebb érte szenvedést vállalni annak, aki 
így hisz: Ö az első és utolsó. De ezzel még nem mondottunk el 
mindent: „Aki halott vala és él“ — folytatja szentleckénk. A 
halott „Megváltó11 nem volna Megváltó. A halott Jézusnak is 
lehetnének tanítványai, követői, de vértanúi alig. Sikertelenségbe 
fűlt ügyért nehéz kiállni s életet kockáztatni. De a legnagyobb
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feladat is vállalható annak a követésében, akinek az útja a 
halálon át az életre vitt, aki azt akarja, hogy ahol ő van, ott 
legyen az is, aki néki szolgál. Ki üzeni a „légy hű mind- 
halálig“-ot? Az Első és Utolsó, aki halott vala és él. Mennyire 
más ebben a hitben a nehéz kötelezés is!

Hogy darabonként kiegészüljön a kép, állítsuk magunk elé: 
kik azok, akiknek szól az Egyház Urának, az élő Jézus Krisztus
nak az üzenete. Képzelj magad elé egy gazdag kereskedővárost! 
Kéjeleg a hatalomban és a vagyonban. Benne mint pénzemberek 
hivalkodnak a zsidók, a Krisztust-követők ősellenségei. Emellett 
ott van egy kicsi és szegény hívő csapat: „mert nem sokan hivat
tak el bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasok, nem sokan 
nemesek.ˮ  A világ javaiban és a pénz adta hatalom őrületében 
tomboló világon egy az örökkévalók felé menetelő kis sereg. 
A hívő sors mindig kisebbségi sors ebben a világban. Vannak 
azonban időszakok, amikor a smirnai sors tehetetlenítő nyomott - 
ságával különösen ráül a lelkekre. Érezzük, hogy fölénk nő a 
világ sötét hatalmaival, hitetlenségével és veszedelmeivel. Elfog 
a bizonytalanság és a félelem. Jó ilyenkor tudnunk, hogy nem 
vagyunk gazdátlan jószág, magárahagyott nép (Ezs. 40, 27). 
Van, aki számontart bennünket minden testi és lelki nyomorúsá
gunkkal: „tudom a te dolgaidat“. A menny minden dicsősége, 
amelybe felemeltetett, nem tudja őt úgy lefoglalni, hogy le ne 
hajolna a föld nyomorúságához és szegénységéhez. Látja köny- 
nyedet és számonveszi akkor is, mikor emberek nem szereznek 
róla tudomást, „hallja panaszodat akkor is, mikor mondani sem 
mered“. De nemcsak a dolgainkat tudja, bennünket is ismer. 
Tudja, mit bírunk el és meddig (I. Kor. 10, 13.). Az ő gyülekezete 
hittel leteheti sorsát hatalmas Megváltója kezébe. „Tudom a te 
dolgaidat“ — biztatás, erősítés ez a kicsinek, nem vagy elhanya
golható mennyiség, valaki vagy, számba vagy véve, számon vagy 
tartva hűségedre számítanak és építenek. Külön színt és súlyt ad 
a „légy hű mindhalálig“-nak, ha számbavesszük kiknek szól.

„Tudom a te dolgaidat“ ennek az igének két arca van. Biz- 
tatólag tekint az elnyomott, kicsiny hívő csapatra, másfelől azon
ban a tettenérést és a leleplezést jelenti. Hogy leleplezi az Úr 
azokban, akik magukat az Isten kiválasztott népének tartják a 
„Sátán zsinagógáját?“ „Tudom a te dolgaidat“ — mondja. Tart
hatod magadat bármi nagyra, lehet még oly kedvező hízelgőidnek 
vagy a világnak a véleménye rólad: az Úr tudja a te dolgaidat, 
úgy amint vannak, a titokban maradtakat is, a kitervelt, de vég
hez még nem vitteket is, mind. Nincs vezér, aki előtt világosabban 
állana a hadszíntér, aki tisztábban látná kikre s mennyiben szá
míthat. Ez a világoslátású vezér parancsolja katonáinak: „légy 
hű mindhalálig.“

Ezzel eljutottunk oda, hogy arról szóljak, mit tartalmaz az 
Úrnak az üzenete, főképpen ebben a mondatban: „Légy hű mind- 
halálig!“ Vedd számba a szeretetet, amellyel a kilencvenkilenc 
pásztora megy az elveszett századik, az egy után! Próbáld bele
élni magadat abba az örömbe, amely van a mennyben egy bűnös
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megtérésén! Gondold főképp bele magadat: mit jelentett a 
mennynek odaadni a néki legdrágábbat a föld nyomorúságába, 
a megcsúfoltatásba, a megkínoztatásba, a halálba, csakhogy, aki 
Benne hiszen el ne vesszen, hanem örök élete legyen! Ezen az 
úton mindenesetre megérted, hogy Annak, akinek oly fontos az 
elveszett megkeresése, az eltévelyedett megtérítése, fontos ezek
nek a Benne és Nála való megmaradásuk is. Mi ugyanis a hűség? 
Hűségfogadás énekünknek ez a mondata: „Megmaradok Uram 
nálad.“ A hűség voltaképpen szeretet, amelynek valódiságát ki
próbálta a szenvedésnek és a kísértésnek a tűzlángja. A smirna- 
beliek is próba előtt állanak. S miben áll a próba? Isten az övéi 
felett hatalmat enged az Ellenségnek. Igénk szavaival: engedi, 
hogy Smirnában a Sátán egynéhányat tömlöcbe vessen a Krisztus 
gyülekezetéből. Bizony nem könnyű a világbíró Isten népének 
lenni s egyidejűleg a sötét hatalmaktól, e világ erőseitől elszen
vedni nyomorgattatást, szidalmat, gúnyt, háttérbeszoríttatást, 
megszégyenítést. Mindennek pedig meg kell történni, az ige 
szavai szerint, hogy „megpróbáltassatok“. Vigasztaló körülmény 
mindenesetre az, hogy az Ellenségnek adott hatalom felettünk 
csak átmeneti, ahogy igénk kifejezi: „és lesz tíz napig való nyo
morúságtok". így hát „légy hű mindhalálig!"

Krisztus legfőbb öröme, dicsősége s egyben az ő kegyelmé
nek a legnagyobb csodája azoknak a csapata, akik az ellenség 
minden acsarkodása ellenére, a test gyengesége és a kísértés 
ereje közepette is megmaradnak néki: „én megtartám őket a Te 
nevedben, akiket nékem adtál, megőrizém és senki sem veszett 
el közülük." (Ján. 17, 12.) Ma keresztyénnek lenni általában nem 
jelent üldöztetést, nyomorgattatást s még kevésbbé vértanuságot. 
S mégis hányszor inog meg nem egy az Úrhoz való hűségében. 
Minden gyávaságunk az ő ügyében egyben hűtlenségünk is volt, 
úgyszintén minden hitevesztett kétségbeesésünk a magunk ügye 
felett. Nemcsakhogy halálig, de még az első kísértésig s az első 
sorscsapásban elénk adott megpróbáltatásig sem tudtunk hűek 
maradni. Hol a mi hűségünk az övéhez képest, akinek hűségéről 
beszél minden? Hol a szeretetünk az iránt, aki bennünket a maga 
feláldozásáig szeretett?

„Légy hű mindhalálig!" A „halálig" szó a hűségnek nemcsak 
a fokát, hanem a határát is jelzi. Nem késik, hamar eljő a halál 
és a mi Urunk felold bennünket s megkoronázza hűségünket. 
Félelmetes hatalom a halál, de csak addig míg nem tud az ember 
a „második halál“-ról s nem riad meg az ember a „második 
halál“ sokkal félelmetesebb arca előtt. A második halál fel- 
támadottság az örök gyötrelemre (Ján. 5, 29), gyötrelmes haló
dás Istentől eltaszítottan s halld csak igénk üzenetét: „Aki győz, 
nem árt annak a második halál!“

Akinek füle van hallja, mit mond a Lélek a gyülekezetek
nek: „Légy hű mindhalálig!“

Szabó Lajos
kissomlyói lelkész.
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Szentháromság 25. vasárnap.
Ahogy odaátról látják.

Jel. 7, 9—17.

Az esztendő utolsó vasárnapja az utolsó dolgoké. Halot- 
tainkra szoktunk emlékezni. Most olyanokra is, akiknek a sírját 
a messzeségben hántolta fel egy új világháború. A halálbamerülő 
természet szokta ehhez a gyászkeretet szolgáltatni. Ez az ige 
kiemel bennünket a halottak vasárnapjának halálhangulatából. 
Gyászon, síron és halálfélelmen túl felmutatja a megdicsőültek 
honának teljes dicsőségét. A gyász fekete színe helyett a meg- 
dicsőültség hófehérjéből van a keret, a gyász bús melódiái 
helyett a győzedelem felséges himnusza zeng angyalajkakon. 
A földi ember, János is, a Jelenések írója csak a kérdésekig jut 
el a túlvilággal szemben, ami feletetet kap, azt odaátról kapja 
(Ján. 3, 13). S egy s más ha idegenszerű ebben, ne feledjük, 
hogy a helyes beállítása a dolgoknak az: ahogy odaátról látják.

1. Az első kérdés, amelyet ajkára ad a királyi szék körül 
szolgáló vének egyike Jánosnak így szól: kik ezek és honnét 
jöttek? (Valahogy mi a túlvilággal kapcsolatban talán kérdezni 
se tudunk helyesen, a válaszadásról nem is szólva.) Odaátról a 
feletet így szól: „Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból. 
Sajnálkozol és sírsz azok felett, akik tőled elmennek, nem egy
szer kétségbeesetten jajveszékelsz? Csak azt látod, ami ideát 
van: a sötét sírvermet, amely „mindent elfed: bút, örömet, fényt, 
szerelmet“. Csak azt látod, ami ideát van: azt a kis örömöt, azt 
a kis élvezetet, amit a föld ad emberének. Odaátról egészen más 
színe van a dolognak. A földiélet „nagy nyomorúság“ a túlvilági 
dicsőségéhez képest. Az a földi élet, amelyhez te oly görcsösen 
ragaszkodol, amelyet annyira egyedülvalónak tartasz (II. Kor. 
4, 17). S Pál apostol is, ahogy hite átsegítette mindazon, ami a 
földi ember látását megzavarja, így ír: „Nékem élet a Krisztus és 
a meghalás nyereség." Mikor tudjuk mi ilyen keresztyénien, 
ilyen túlvilágian látni a dolgokat.

Ehhez még valamit hozzá kell vennünk. A tudományos írás
magyarázat szerint itt a Krisztus ügyének a vértanúiról van szó. 
S éppen az a rendkívüli, hogy milyen megszámlálhatatlanul nagy 
sokaság áll ott a Bárány és a királyi szék előtt „minden nemzet
ből és ágazatból és népből és nyelvből". (Az eredeti szöveg 
mögött ott van az is, hogy a „nagy nyomorúság“-ból jöttek sora 
nem zárult még le.) Krisztus ügyének mindenütt voltak, vannak 
és lesznek vértanúi. Őt nem fogadta be a világ, s az övéit se 
fogadja be. A sorsuk kigúnyolás, kitaszítottság, üldöztetés, mar- 
tírság; ha meg nem alkusznak. Az utolsó idő (s ki tudja nincs-e 
az közelebb mint gondolnánk) nagy próbatételt rejteget a méhé- 
ben a Krisztus népe számára. Isten gyülekezete! A te „nagy nyo
morúságodból,, tekints reménykedve a fény és dicsőség hona 
felé, ahol a mindvégig hívek fehér ruhába öltözötten, pálmaággal
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a kezükben a királyi szék körül hálahimnuszokat zengve és Isten 
dicsőségét imádva állanak, „légy hív mindhalálig!"

2. A második kérdés, amelyre odaátról feleletet kap János: 
„hogyan jö ttek?“ Különösen, ha meggondoljuk, hogy kikről van 
szó, (olyanokról, akik a Krisztus ügyéért valóban sokat tettek) 
hajlandók volnánk azt hinni, hogy cselekedeteik által jutottak 
oda, ahol vannak. És mégsem. Igénk világosan beszél: „meg
mosták az ő ruháikat és megfehérítették ruháikat a bárány véré
ben". Égeti-e a lelkedet az örök kérdés: „mit cselekedjem, hogy az 
örökéletet elvegyem", esetleg a mai napon így” : mit tegyek, hogy 
övéimmel együtt ott állhassak a királyi szék előtt fehér ruhában, 
hogy hálaénekünk benne zenghessen a mennyei kórusban? Elő
ször is: látnod kell világosan, hogy magadtól nem jutsz el oda. 
Eljuthatsz a befolyásod, a pártfogóid, az érdemeid, a származá
sod révén a te ügyeiddel bárkinek a színe elé, de Isten színe elé 
nem jutsz. Mikor valami nagy úr elé mész, ugyebár megnézed az 
arcodat, hogy tiszta-e és a ruhádat, hogy rendben van-é? S nézd 
csak a lelki arcod mennyire tisztátalan és a lelki ruhád mennyire 
szennyes és tépett! Vajjon beleillenél te így a mennyeiek hófehér 
seregébe? Bármennyire fájóan essék, meg kell állapítanunk 
magunkról: nem vagyunk odavalók. Csak egy segít rajtunk: a 
bűntisztító Krisztus-vér. Krisztus útja nagypénteken át vezetett 
húsvéthoz. A mi útunk a mennybe ez: kétségbeesés önmagunk 
felett, bűnbánat, önmagunk odaalázása a Krisztus keresztje alá, 
belefogózás gyermeki hittel az egy lehetőségbe: a Krisztus 
érdemébe.

3. A harmadik kérdés, amelyre ugyancsak megkapjuk a fel
tétlenül szükségeset feleletképen ez: hová jöttek? Így idegen- 
szerűen hangzik, de odaátról ez a kérdés formája. Innenről pedig 
a lelked fájó és félő hová-kérdésére nincs felelet, csak a: halál. 
Az embernek ideátról a képzelet segítségével kiépített „menny- 
ország“-ja nagyon is földízű, úgyhogy maga az elképzelő se tud 
komolyan hinni benne. Isten menny-je az más. Az igazi menny: 
Isten közele. A mennyet paradicsommá nem emberien kiszínezett 
örömei teszik, hanem, hogy ott Krisztus népe az Ura közvetlen 
közelében élhet az ő uralma s az ő kegyelme alatt. Itt a földön 
is megadatik néki, hogy érezhesse a „menny előízét“. Krisztusá
nak, Istenének a lehajló könyörületét, de van kísértés, szen
vedés, botlás és halál, ami miatt sose lehet Krisztusában 
való élete és örvendezése zavartalan. Ott „eltöröl az Isten 
az ő szemeikről minden könnyet". Azonban ott nemcsak 
Krisztusával Istenének élhet a hívő zavartalan közösségben, 
hanem a Krisztusban-testvérekkel is. Az ezen a földön megvaló
suló összhangot testvérek, szülők, hitvestársak, gyülekezeti 
tagok, barátok, rokonok s általában azok között, akiktől oly 
nehéz elválni, mennyi mellékzörej zavarja! Sose lehetünk töké
letesen egyek. Nem is szólva azokról a disszonáns akkordokról, 
amelyek kívülről keverednek bele családunk, gyülekezetünk, 
népünk belső, — mondjuk — összhangjába. S nézd csak azt a 
csodás képet, amelyet igénk ad elénk! Emberek minden ágazat
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ból, népből és nyelvből — tehát maga a teljes diszharmónia — 
egyek az Isten magasztalásában. Énekük csodás összhangban 
olvad a mennyei seregekébe. Köztük ezer érdektől szétválasztot
tak között az igazi egymásratalására a menny nyújt lehetőséget. 
Csak Isten közvetlen közelében lehetünk egyek. Minden lelki 
egymásratalálás a Krisztusban itt a maga tiszta örömével „előíze 
a mennynek". Éppen azért te, akinek oly boldogító volt a Krisz
tusban együtt élned hitvestárssal, szülővel, gyermekkel, többé- 
kevésbbé belülről vagy kívülről mindig zavart harmóniában (bűn, 
szenvedés, halál) tekints reménykedve a menny felé az igazi egy
másra találására Isten királyi széke és a Bárány előtt azoknak, 
akiknek legnagyobb örömük az volt e világon, hogy Krisztusban 
egyek lehettek, s Uruknak szolgálva egymásért, egymásnak s 
egymással élhettek.

Spurgeon erről a textusról egy prédikációjában azt mon
dotta, hogy ő fog a leghangosabban énekelni a mennyben 
a hálás megdicsőültek között, mert nincs, aki többet köszönhetne 
Isten kegyelmének nálánál. Nem mintha ezzel mások fölé akarná 
helyezni magát, ellenkezőleg, maga-magát mindenkinél alább- 
valónak tartja. Mikor a prédikációt befejezte hozzáment valaki 
és azt mondotta: „Tévedett a prédikációjában". „Tudom, hogy 
tévedek, amennyit gyarló ember csak tévedhet" — felelte a prédi
kátor. „Nem úgy értem" — folytatta az. „Azt mondotta, hogy 
Isten kegyelméért ön tartozik a legtöbbel. Lássa én többel tarto
zom, mert én nagyobb bűnös voltam mint ön. Ezért én fogom 
Istent a leghangosabban dicsérni." Bárcsak minden keresztyén így 
érezne és így készülne abba a világba, amelyben az angyalok 
kórusában megdicsőült seregek zengik: „áldás és dicsőség és 
bölcseség és hálaadás és tisztesség és hatalom és erő a mi Iste
nünknek, mindörökkön örökké. Ennek a kórusnak csak egy 
hiánya van. Nem teljes. Hangok hiányzanak még belőle, egyebek 
közt a te dicsőítő magasztalásod. Nem érzed, hogy néked kellene 
Istent a leghangosabban dícsérned majd, hogy megmoshattad 
ruhádat a Bárány vérében?

Szabó Lajos
kissomlyói lelkész.

Advent 1. vasárnap.
Jön a király!

Máté 21, 1—9.

Ne ismételjük el a történetet részleteiben. Egyáltalában ne 
mint a múltnak egy megható eseményén elmélkedjünk felette. 
Vegyük ma magunknak azt a bátorságot, hogy kiragadjuk belőle 
a közepét s elkiáltjuk mint újságot, mozgalomba hozó legfris
sebb mai hírt: Jön a Király!

Evégett kerül különben a virágvasárnapi bevonulás története 
egyházi esztendőnk első vasárnapjára. Virágvasárnapján ismét 
fogjuk hallani s akkor majd történeti visszapillantást vethetünk:
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hogyan vonult be a Mester Jeruzsálembe, hogyan indult el a 
Golgothára. De ma ádvent első vasárnapján csak arra szabad 
gondolnunk, hogy a halálból feltámadott, az Atya jobbján ülő 
dicső Király jön hozzánk; jön, hogy velünk legyen egész esz
tendőnkön által; jön szegényesen — igéjében, szentségeiben, 
hogy magát adja nekünk ajándokul; jő megváltott népéhez: a 
keresztyén gyülekezetbe, ide közénk!

Ezt a mozgalmasságot, ezt az eseményt, ezt a velünk ma 
történő történést ámuljuk meg mai szentigénkben. Ezt vegyük 
szemügyre gondosan. Ezt az egyet csupán, de ezt minden rész
letében, ahány oldaláról csak megfoghatjuk.

„Imhol jő néked a te királyod.“ „Áldott, aki jő az Ürnak 
nevében." Vagy röviden: Jön a Király!

1. Jön a Király! Ez mindenekelőtt s maradandóan az Isten 
végérejárhatatlan csodája.

Vagy talán természetes és magátólértetődő, hogy a Király 
jön a koldushoz? Mi megszoktuk, hogy a koldus kopogtat a 
királyi paloták kapuján, a gyenge kér segítséget a hatalmastól, 
a tudatlan jár iskolába a mesterhez. Ez az élet rendje. Itt meg 
most visszájára fordul ez a rend. Szinte mesébe illő. Mintha a 
nagyváros polgármestere venne szállást a nyomortanyán. Mintha 
a hadvezér keresné a csonka-bonkák erejét. Mintha az egyetemi 
professzor iratkoznék be. ábécére meghibbant agyvelők kollé
giumába. De mit! Ez mind csak halovány hasonlat, a valóságot 
el nem éri. A valóság az, hogy itt az Isten jön az emberhez. 
Nagyúr és sehonnai rongyos, tábornok és nyomorék, tudós és 
tébolyodott, bármily nagy különbség van is közöttük — mind
ahány belefér a világ és az ember fogalmába. De az Isten nem 
fér bele!

Értsük meg tehát: Ő jön mihozzánk, az emberhez a Kirá
lyoknak Királya és az Uraknak Ura; az Örökkévaló a mulandó- 
hoz, a szent a bűnöshöz, a Teremtő a teremtményhez. Istenről 
van szó, Ő lép ki önmagából, száll alá a földre, lesz testté a 
Krisztusban, töri meg némaságát az Igében, adja oda nekünk 
magát eledelül kenyérben és borban, kínálkozik fel imádságunk 
teljesítésére, gyülekezetünkben való lakozásra.

Nem marad, nem tud megmaradni odahaza királyi dicsősé
gének palotájában. Vágyódik utánunk, megkeres minket. Elindul 
és jön!

Nézd, Krisztus Urunk is mily tudatosan vonul be a szent 
városba. Hogy megrendezi bevonulását! Mindennek egyeznie kell 
a régi próféciával, mely Sión leányához intéztetett. Kezében a 
kezdeményezés. Nem sodortatik az eseményektől, hanem — el
indul és jön!

Nem un rá a látogatásra. Hányszor kizártuk a múlt eszten
dőben is. S ma újra kopogtat. Elindult és jön!

Halljátok meg hát aluszékony szívek, szürke megszokott- 
ságokba törődött emberek, fásult, ünneptelen keblek, még min
dig készületlenek, — halljátok meg a száguldó hírt: Jön a
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Király! Imhol jő néked a te királyod! Mivelhogy történnek még 
csodák.

2. Ám több ez Isten csodájánál, melyen ámulnunk kell. 
Kegyetlen leleplezés. Jön a Király! Ez a végéi jelenti minden 
emberi kísérletünknek, mellyel mi akartunk a Király elébe menni. 
Istennel való közösségünket ugyanis mi leginkább úgy gondol
juk el, hogy elindulunk és megkeressük őt; mi — Őt! Isten 
azonban egy kézmozdulatával eltörli próbálkozásunkat. Eltörli 
azzal, hogy Ő jön felénk. Ha mi elérhettünk volna magunk 
erejéből Őhozá, akkor nem kellett volna neki jönnie, megaláz
kodnia a Krisztusban, mind a poklokig. De ime, Ő jön, a Király. 
Ő jön, mert mi képtelenek vagyunk Vele való igaz közösségre 
jutni. Bizonnyal ellenünkre jő!

Felismerjük-e hát végre szegénységünk, emberi elesettsé- 
günk mértéktelen mértékét? Bizony nem elégséges, ha olyan 
koldushoz hasonlítod magadat, oh ember, kinek van jártányi 
ereje, egy ócska ruhája, vedlett cipője, s így kéregét gazdagok 
ajtaján. Ez még tud magán valamennyire segíteni. Ahhoz a kol
dushoz vagy inkább hasonlatos, ki valahol egy elhagyatott roz
zant viskóban fetreng, minden emberi segítség nélkül, egészség
től is megfosztottan, úgyhogy egy lépést sem tud tenni, karját 
se tudja kinyújtani, kiáltani sincsen hangja már. Ezen a nyomo
rulton igazán egyedül csak az segíthet, ha oda megy valaki segítő 
irgalommal düledező viskójába. Érted, ugy-e? Ha Ő nem tud 
rólunk vagy nem akar tudni rólunk, ha Ő nem vesz észre vagy 
nem akar észre venni minket, ha Ő nem jön mihozzánk, akkor 
elvesztünk, rútul s menthetetlenül. Csak akkor találkozhatunk a 
mi Istenünkkel, ha Ö jön el közénk!

Engedd magadat leleplezni tehát. Lásd meg mindmegannyi 
próbálkozásod kudarcát. Tégy pontot sok-sok hasztalan erő
feszítés után, melyek nem emeltek fel Istenhez. Valid meg teljes 
őszinteséggel: beléd nevelt vallásos érzéseid ápolásával nem 
jutottál el a mennyekbe. Mondd ki magadnak hangosan, könyör
telenül: hazugság az a gyakran emlegetett „jobbik éned", mely
nek kifejlesztésével paradicsommá válhatnék életed. Mert le
vonni a végső következtetést: sem aszkézissel, sem fogadkozás
sal, sem egyéb lelki fortélyokkal föl nem tornázhatod magadat 
Istenig! Luther a legkeményebb akarattal megkísérelte ezeket. 
Mégis így nyitja ajkát vallomásra: „Megpróbáltam és meg
tapasztaltam több mint húsz évig tartó szerzetességem alatt, 
hogy amikor Krisztust kerestem nagy igyekezettel, testem 
sanyargatásával, böjtöléssel, virrasztással, énekkel s imádsággal, 
mégsem találtam meg Őt. S mennél többet kerestem, s véltem 
közelébb kerülni Hozzá, annál inkább távolodtam tőle. Nem, Ő 
nem akarja, hogy mi Őt így megtaláljuk. Ő azt akarja, hogy mi 
Őt meg ne találjuk. Először Ő akar jönni hozánk s minket meg
keresni.“

Halljátok meg hát erőtökben bizakodó, igyekező, égvívó 
lelkek, — halljátok meg a forró aszaló szélként szaladó hírt:
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Jön a Király! Jön néked a te Királyod! Mert bűnös elesettséged- 
ben egy lépést sem vagy képes tenni Istened felé!

3. A lesújtó vég azonban soha nem remélt új kezdetet tá
maszt. Jön a Király! Ez végét jelenti az emberi erőnek, de egy
szersmind kezdetét a Krisztusban való, a szó szerint Krisztus 
nevéről nevezett keresztyén életnek. Ami a természetes ember 
halálát okozza, az hozza világra a keresztyén embert. Érdemes 
megzúzódnunk, összetöretnünk, koldusszegénnyé lennünk, em
beri bizakodásunkat halálra adnunk, mert belőle támad fel az új 
élet egyetlen igaz lehetősége!

Krisztus Urunk sohase titkolta, hogy ő a szegényeket, bűnö
söket, kétségbeesetteket keresi s őket nyolcszorosán boldogok
nak mondotta. Nagy ellenmondás: boldogok a — lelki szegények, 
az éhezők, szomjuhozók, a háborúságot szenvedők. De nem 
nagyobb annál, amit — nézd — a bevonuló Jézus Krisztus magá
ban hordoz. Király, — mégis szamárháton vonul be, csaknem 
nevetségesen. Igényt tart a világuralomra, — s alázatosan és 
szelíden léptet be kölcsön vett állatán. A hódoló „sokaság" csak 
maroknyi sereg, s nincs közte előkelő, számottevő. Hogy meny
nyire szegény s magára hagyatott, az néhány nap múlva kiderül 
a Golgothán.

Ez a szolgai királysága titka néki az utolsó napig. Míg csak 
villámként le nem csap reánk az utolsó ádvent félelmetes napja, 
addig Ő minden ádventben így jő hozzánk, szolgai formában, 
alázatosan, igénytelenül, szegényesen. S a lelki szegényeket 
keresi, a lesujtottakat, a bűnben kimerülteket, a csekélyeket, 
hogy seregébe gyűjtse őket s új életet adjon nekik.

Az a kérdés ma is: követed-e ezt a kolduskirályt vagy pedig 
megbotránkozol benne? Beállsz-e ujjongó csapatába vagy pedig 
gőgös orral odébb állsz? Epedő lélekkel hallgatod-e igéjét,.vagy 
pedig emberi bölcseségre bízod magadat? Hittel kapaszkodol-e 
keresztséged ígéretébe vagy pedig üres cselekményként fity
málod? Áhítod-e az Úr szent vacsorájában való gyakori része
sülést vagy úgy véled: magad is elbírsz bűneiddel, rossz lelki
ismereteddel? Az a kérdés: folytatni kívánod-e eddigi próbálko
zásaidat vagy pedig elfogadod az új kezdetet, mit Ö vetett meg 
azzal, hogy eljött hozánk, megfeszíttetett értünk s feltámadott, 
felment a mennyekbe, — és hogy eljő naponkint az ő népéhez! 
Eljő, hogy munkáját elvégezze bennünk. Ugyancsak Luther 
módja: „Nincs más kezdet, csak az, ha a te királyod jön hozád 
és elkezdi benned a munkát. Az evangéliumnak kell az elsőnek 
lenni. Ezt kell prédikálni és ezt meghallgatni."

Halljátok meg s hallgassátok meg immár ezt a prédikációt, 
az alapvető kezdetet, az ádventi evangéliumot: Jön a Király! 
Imhol jő néked a te királyod alázatosan és szamárháton ülve! 
Hallgassátok meg és szívből zengjétek rá feleletként: Hozsánna 
a magasságban! Áldott, aki jő az Úrnak nevében!

Scholz László.
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B ö lcső tő l a  koporsó ig .

Úrvacsorai beszéd
(Kerületi felügyelő és püspök beiktatás.)

Lukács 5, 8 és 10/b.
A Szentírásnak egyik legmélyebb s lapjain egyre ismétlődő 

gondolata az, hogy az örökkévaló, szent Isten, ki elérhetetlen 
magasságban lakozik, épp azokhoz hajol alá, kiknek szíve a 
bűnbánatban összetört, de távol áll a büszke, magabízó lélektől. 
Emberek, kiknek önmegelégedése az Istennel találkozás pillana
tában nem hull szét darabokra, mint a cserép, nem tudnak mások 
javára és üdvére szolgálni. Az ilyen ember arra alkalmas, amit 
Jézus övéinek tiltott: az ítélkezésre, s alkalmatlan arra, amire 
Jézus övéit elhívta: a szolgálatra. Erre csak az hivatott, ki már 
megjárta az Isten előtti összeomlás és a megkegyelmezés útját. 
Hol találom meg ezt az utat? A felolvasott Ige megmutatja 
Simon Péter példáján. Péter épp az önértékelés tekintetében 
volt az emberek többségének reprezentánsa. Nem tartozott azok 
közé, kik Isten előtt csak saját méltatlanságuknak tudatával 
tudnak megállani. Önbizalma erős és biztos volt. Épp ezért nem 
mentesülhetett a fájdalmas megaláztatásoktól. Még később is, 
mikor már Krisztus tanítványa volt, ismételten megszégyenítő 
bukások és keserű megbánások által kellett őt bensőleg erősíteni 
s használható állapotban tartani. Ámde életének döntő élménye 
az volt, miről az Ige szól. Megtudjuk ebből, mi az, ami az 
embert Isten előtt föltétien kapitulációra kényszeríti, olyanra, 
mellyel magát Istennek teljesen kiszolgáltatja, de amely egyúttal 
meg is menti. Péter először találkozik Jézussal, s mikor meg
látja benne azt a világot, mely csupa jóság, szeretet és tisztaság, 
akkor fedezi fel — első ízben — önmagában a foltot, a bűnt és 
ez számára elviselhetetlen lesz. Térdre esik s könyörög: Eredj 
el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram! De Jézus nem 
megy el, mellette marad, sőt biztatja: ne félj, mostantól fogva 
embereket fogsz.

A nagy élményben nem az a döntő, mit élek meg, hanem az, 
hogyan élem meg. Ti mindketten nem ma találkoztok először 
Jézussal. Gyermekkorotok óta, évtizedeken keresztül jártok 
Jézussal egy úton, szolgáljátok az ő anyaszentegyházát, együtt 
végeztétek a halfogást egy egyházmegye vizein. S e szent pilla
natban mégis úgy érzitek magatokat, mint akkor Péter: tapasz
taltátok, hogy eddigi munkátokat megáldotta gazdagon, kegye
lemből. Ennek meggondolása adja a ti ajkatokra is a vallomást: 
Uram, én bűnös ember vagyok. Amilyen magas a fa föld felett, 
olyan mélyre ereszti gyökereit a föld alá. Ez a fa életének fel
tétele. Titeket Isten kegyelme a hívek bizalma által a magasba 
emelt: egy egyházkerület élére állított világi vezérül, püspökül. 
Nektek kell tehát magatokat Isten előtt legmélyebben megaláz
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notok, nektek kell a bűnbánat gyökereit Isten kegyelmébe a leg
mélyebbre eresztenetek. Ez feltétele, de egyúttal záloga a 
további, az eddiginél nagyobb arányú halfogásnak. Ámen.

Kuszy Emil
losonci lelkész.

Temetési beszéd.
(K. A. 62 éves evangélikus tanár felett.) 

 János 11:25—27.
Gyászoló szívű Keresztyén Testvéreim! Végtisztességtévő Gyülekezet!

Amikor e gyászpompába öltöztetett koporsót látjuk, az első gondo
lat, mely elménkben megszületik: a megsemmisülés, a halál elkerülhetetlen
ségének bizonyossága. Ez a gondolat azonban csupán a testi ember gondo
lata. A testi emberé, aki sohasem tudja kiirtani magából a félelmének 
érzését, látván a koporsó mellett a halálnak diadalát és mindig szorongó 
döbbenettel némul el, amikor megáll egy váratlan hirtelenséggel elhunyt 
testvérünk koporsójánál. A lelki ember számára azonban egészen másról 
beszél ez a koporsó! Nekünk, kik a bethániai Mártával együtt hiszünk a 
Krisztus szavának, Jézus igazmondásának, halál helyett halhatatlanságot, 
megsemmisülés helyett örökéletet hirdet ez a koporsó.

Istenhez költözött Testvérünk nem lett a halál martaléka! Halhatatlan 
lelke, mely a múlandó testben Isten Lelkének szikrájaként élt, gyújtott 
és melegített, meg nem hal soha. Mint a legnagyobb Mesternek: Krisztus
nak hűséges tanítványa, mestere volt ő is tanítványainak. Hogy tudást 
nyújthasson, maga mindig az igazi bölcseség forrásából merített: az Ürnak 
félelme volt életének mozgató ereje. Nem élt külsőségeskedésben meg
mutatkozó lelki életet, de evangéliumi hitét, melyet szülei oltottak szívébe, 
magába rejtve híven megőrizte. Keveseknek adatott meg beletekinteni val
lásos lelkületének mélységeibe! Kevesek előtt nyílt meg igazán a szíve, 
hitvesén s lelkészén kívül alig volt valaki, aki megismerhette az önmagába, 
mint bezárt ajtajú imádság szobájába elrejtőzködő vallásos lélek mélységes 
hitét az örökkévaló Istenben és az örökéletben. De mi kevesek, akiknek 
megadatott látni azt az öntudatos, mély és mások elől rejtőzködő, de az 
evangélium minden igazságait hívő és valló lelki életet, ma úgy érezzük, 
mintha kiszállana koporsójából, odaülne tanári katedrája mellé s az ő soha 
meg nem zavarható nagy belső békességével kezdene bennünket körül
tekintő, oktató szeretettel, nagy területeket átfogó tudással tanítgatni.

Tanítani az örökélet hitére!
Aki őt ismerte, nincs azok között senki, akinek lelkét meg ne fogta 

volna az a csodálatos nyugalom, mely egész lényéből áradt. Nem csupán 
az élettapasztalokban gazdag ember, a nagy tudású tanár önfegyelmező 
ereje mutatkozott meg ebben, sokkal mélyebben gyökerezett ez a soha 
meg nem zavarható nyugalom: hitében! Abban, hogy ő nemcsak ezt a lát
ható világot látta meg maga körül, hallgatagsága nemcsak emberek szá
mára szóló némaság volt, hanem elcsendesülés az Úr előtt! Szent hit és 
bizodalom az Örökkévaló Isten világkormányzó akarata igazságában s
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helyességében. Megnyugodott tudás az Isten által számára kiosztott élet
sorsban. Belső megbékélés a Mennyei Atyával. Mintha mindig ének szállt 
volna szívéből az Úr trónusa elé s zengte volna:

„mind jó, amit Isten tészen, 
szent az Ö akaratja!. . . “

Első tanítása tehát e közülünk távozó Testvérünknek számunkra az, hogy 
nem félelmetes és nem döbbenetes a halál annak számára, aki mindig belső 
megbékéltségben tud élni Istenével, túltekintve e földi lét határain. Legyünk 
engedelmes tanítványai s tanuljuk meg tőle egykor így nézni szembe mi is 
a halállal! Második tanítása pedig azokhoz szól, kik úgy gondolják, hogy 
őt most elveszítették!

Testvérünk nem ment el, csak előre ment! Őt nem veszítettük el, 
csak bizonyos időre nélkülözzük velünk létét. De még ez az érzés sem 
szabad, hogy elszorítsa szívünket, mert hiszen csak test szerint szakadt ki 
körünkből, lélek szerint itt van, itt él és itt fog élni ezután is velünk és 
közöttünk. Ő elhitte s most nekünk is tanítja Krisztus szavának igazságát, 
mely vigasztalásunkra így hangzott ma felénk: „Én vagyok a feltámadás 
és az élet, aki énbennem hisz, ha meghal is él és mindenki, aki él és hisz 
énbennem, soha meg nem hal!" Ne úgy gondolj azért Gyászbaborult Özvegy 
itt fekvő férjedre, mint akit elveszítettél! Ő nem halt meg, mert hitt az 
Ür Jézus Krisztusban! Csak halhatatlan lelke porsátora omlott össze, hogy 
annál szabadabban, megkötözöttségtől mentesen élhesse örökkévaló életét, 
hol hitvesi szeretettel vár reád. Azért, ha hozzád is szól e koporsó által 
az Ür, ha előtted is kijelenti, hogy Ő a Feltámadás és az Élet, ha téged is 
megnyugtat, hogy mindenki, aki Őbenne hisz, ha meghal is él, és ha meg
kérdez téged is, mint egykor megkérdezte a bethániai Mártát: „Hiszed-e 
ezt?“ — akkor felelj te is teljes hittel. Hittel a feltámadásban! Hittel az 
örökéletben! Hittel a boldog találkozásban! Hittel az Élet és Halál Fejedel
mében! Felelj hittel, teljes hittel te is: „Igen, Uram, én elhittem, hogy 
Te vagy a Krisztus, az Isten Fia, aki eljövendő volt e világra!11

Ha ez a hit tölti el lelkedet, akkor most nem az elszakadás fájó érzé
sével, hanem az örökkévalóságban való boldog találkozás bizonyosságával 
bocsátod utolsó földi útjára férjedet, akinek lelke veled marad, továbbra is 
gondozó szeretettel vesz körül s vár reád a számotokra elkészített örök 
hajlékokban az Ürnak közelében. Úgy legyen! Ámen.

Abaffy Gyula
békési lelkész.
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K atedrán
Az első bűn.

(Mintatanítás a leányközépiskolák I. osztályában.
Elolvasandó: I. Mózes 3. rész.)

1. Előző órák öszefoglalása: az embernek Istennel való boldog élet- 
közössége.

A világ teremtésével kapcsolatban láttuk, hogy Isten mindent milyen 
szépnek és jónak teremtett. Minden teremtési nap végén ezt olvassuk: „és 
látá Isten, hogy jó“, a hatodik napon: „és látá Isten, hogy minden, amit 
teremtett igen jó“. El lehet gondolni, hogy ha ezt Isten maga mondja, az 
valóban úgy is volt. így az első emberpár is tökéletes boldogság állapotá
ban élt. Amellett, hogy művelték és őrizték az Éden kertjét, Isten bőségesen 
gondoskodott eledelükről és azzal, hogy úrrá tette őket minden teremtett 
állaton, teljes biztonságban voltak. Legfőképpen pedig azért voltak bol
dogok, mert állandó közösségben éltek Istennel. Állandóan láthatták Istent, 
aki közvetlenül szólott hozzájuk, hallhatták szavát, beszélhettek vele, s 
örömmel engedelmeskedtek neki, mert meg voltak győződve, hogy paran
csolatai feltétlenül jók.

2. Az Istennel való közösség lelbomlása.

Ezt a boldog közösséget rontotta meg egy kívülről belopózott ellen
ség: a Sátán. Jellemző tulajdonsága, hogy nem a maga képében, hanem 
a kígyó képében jön és környékezi meg az embert. Rögtön egy hazug 
kérdést tesz fel Évának: „Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek 
egy fájáról se egyetek?11 És amikor Éva az igazságot tárja fel, igyek
szik bizalmatlanságot kelteni benne Istennel szemben: 4. vers vége és az 5. 
vers idézve. Éva mikor ezt hallja, nem gondolkozik többé, szakít a gyü
mölcsből és Ádámnak is ad belőle. Most jön a szomorú csalódás. Tényleg 
megnyilatkoztak szemeik, ráébredtek — óh nem arra, hogy Istenhez ha
sonlók —, hanem egy nagyon szomorú és szégyenletes tényre, arra, hogy 
rosszak, mert szembehelyezkedtek Istennel. Eddig csak jók tudtak lenni, 
csak szeretni Istent, csak örömmel engedelmeskedni neki. Most meglátták, 
mit veszítettek el. Egyszerre mindent rossznak láttak, szégyelték, hogy 
mezítelenek, amelyet eddig gyermeki ártatlanságukban észre sem vettek, 
félni kezdtek Istentől, s mikor az Úr szólítja, nem futnak elébe készséggel 
és örömmel, hanem rettegve menekülnek a kert sűrű sötét bokrai közé. 
De Isten „Hol vagy?“ szavára elő kell jönnie az embernek és felelni kell. 
Figyeljük csak meg, milyen a felelete. A kígyónak a mérge felszívódott 
leikébe és csak hazugságot tud szólani: 10. v. Mikor Isten felteszi leleplező 
k érdését 11. v., másra tolja a felelősséget: Ádám Évára, Éva a kígyóra.

3. Isten ítélete.
Az Ür mindhármukat megbünteti. Haragja először a kígyó felé fordul, 

mert először az állt az ördög szolgálatába. Megbünteti a kígyót mint álla
tot, amiért benne a Sátán testet ölthetett. Átkozottá tette minden állat 
között külső megjelenésében és életmódjában. De kimondta Isten ítéletét 
a Sátán felett is. A 15. versben azt mondja Isten, hogy egyszer el fog
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jönni az az idő, amikor az asszony fiai közül egynek hatalma lesz a Sátán 
felett, aki a kígyónak fejére fog taposni, mert nem fog egyetlen egyszer 
sem engedelmeskedni neki. Isten már akkor az Ür Jézusra gondolt, akit 
el fog küldeni a földre, hogy szabadulást szerezzen a bűn rabságában síny
lődő, a kígyó mérgét szívében hordozó, elveszett és elkárhozott embernek. 
— Évát fájdalmakkal bünteti és azzal, hogy teljesen alárendeli Adóm
nak. — Ádám büntetése más: Isten megnehezíti megélhetését. Míg a paradi
csomban anélkül, hogy érezte volna munkájának fáradtságát, a föld leg- 
dúsabb és legnemesebb termést hozta, most Isten megátkozza azt az em
berért, hogy tövisét és bogáncskórót teremjenek. Ezért mondja Pál apostol 
is a Rómabeliekhez írt levelében, hogy „a teremtett világ hiábavalóság 
alá vettetett11, „az egész teremtett-világ egyetemben fohászkodik és nyög", 
és „sóvárogva várja az lsen fiainak megjelenését'1. Azóta is úgy van, ahogy 
Isten megmondta. Az ember orcájának verítékével eszi mindennapi kenye
rét, míg eljön az idő és meghal. Beteljesedik az ítélet: „mert por vagy Te 
és ismét porrá leszesz". A halál a bűn zsoldja, vagyis minden bűnnek halál 
a következménye. Azért mondta meg Isten előre, hogy ha a tiltott fáról 
esznek, meghalnak. Nem a fa gyümölcse volt mérges, hanem a bűn mér
gezte meg olyan halálosan az embert, hogy azóta bűn alá rekesztetett 
minden ember, és a bűnnek mirajtunk késő utódokon és az ezután szüle
tendő embereken is hatalma van és lesz.

De a szent és igazságos Isten itt még nem állhatott meg. Bármeny
nyire fájt is Istennek, ki kellett űznie az embert a paradicsomból. Ezt 
pedig azért kellett tennie, mert Isten nem tagadhatta meg magát. Szent
ségének közelében nincs helye a bűnnek. Méltóképpen van Istennek a 
haragja mindeneken, ami bűnös, annak meg kell halnia! Ha az embert ott 
tartotta volna, éppen az emberre nézve következett volna be a legször
nyűbb dolog: eszik az élet fájának gyümölcséből is, akkor pedig teljesen 
menthetetlen lett volna. Bűnben kellett volna örökké élnie és Istennek 
Krisztusban megjelent kegyelme se menthette volna meg az örök kárho
zattól.

4. Ádám és Éva nyomdokán.

Sokan közületek lehet, hogy elbizakodottan gondolják magúkban, 
hogy ők különbek lettek volna, mint Ádám és Éva. Nem hallgattak volna 
a kígyóra és engedelmeskedtek volna Istennek. Az ilyeneknek hadd mutas
sam meg, hogy ők se különbek.

A Sátán hozzánk is úgy jön, mint Évához: valaminek, vagy valakinek 
a képében. Ha a maga valóságában és szörnyűségében toppanna elénk, 
ugyan ki ne ijedne meg tőle közülünk? De neki meg van az a csodálatos 
tulajdonsága, hogy tárgyakban, állatokban, emberekben lép elénk, és akar 
a rosszra vinni! Kivel ne történt volna meg közülünk az a mindennapi 
eset, hogy az ördög az édesanyánk által ebédutánra eltett süteményes tál 
által kísértett meg? Csak azzal kezdődött, hogy nagyon kívánatosnak 
tüntette fel azt a süteményt. Aztán haragot támasztott a szívünkben édes
anyánk iránt, aki olyan szívtelen volt, és nem engedte, hogy ebéd előtt 

jóllakjunk belőle. Végül arra vett rá, hogy belopózzunk a kamrába és 
először csak egy, azután kettő, majd három darabot vegyünk el belőle. 
Mkor édesanyánk azt kérdezte: „ki nyúlt ehez a süteményhez?" azt mond
tuk: „nem én, hanem Kató". Kató azt mondta: „nem is igaz, hanem a
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Pista11. Ott álltunk megszégyenülve, elvesztve édesanyánk belénk helyezeti 
bizalmát, várva a büntetést. Hát arra nem emlékeztek, mikor a széttört 
mézesüveg nyomait nem lehetett eltüntetni és az ágy alá kellett rejtőzze
tek félelmetekben? Vagy, amikor hetekig rejtegettétek az eltört virágvá
zát, míg egyszer mégis elő kellett állni és bevallani bűnötöket? Kit nem 

 csábított már a Sátán legkedvesebb barátja képében, hogy „ugyan hagyd 
már azt a tanulást, gyere egy kicsit sétálni!11? Folytathatnánk, akár estig 
is a felsorolást. Folytassátok ti és gondoljatok csak a tegnapi bűneitekre.

5. Szabadulásunk.
Ugy-e mindnyájan, én is ti is naponta beleesünk az ördög csapdájába 

és sokszor úgy megsokasodnak bűneink, hogy mi sem tehetünk mást, 
mint Pál apostol, aki így kiáltott fel: „Óh én nyomorult ember! Kicsoda 
szabadít meg, e halálnak testéből?!11

Azért nehezednek úgy reánk a bűneink, mert minden bűnt tulajdon
képpen Isten ellen követünk el. Dávid király az 51. zsoltárban, amikor 
Isten elé viszi bűneit, így kiált fel: „Könyörülj rajtam én Istenem... 
egyedül Te ellened vétkeztem és cselekedtem azt, ami gonosz a Te sze
meid lőtt.11 Akármilyen bűneink vannak, menthetetlenek vagyunk Isten 
előtt. Ne gondoljuk, hogy vannak kicsi és nagy bűnök. Ez egy óriási 
tévedés! Isten előtt csak bűn és a bűn következménye könyörtelenül a halál. 
Mint ahogy az ember, aki elesik és nem tud felkelni, egy félméteres vízben 
épp úgy megfullad, mint aki két méterre került a víz alá. Ezért meg kell 
állapítanunk, bármilyen rosszul esik is nekünk azt, hogy Isten előtt egyi
künk sem állhat meg. Mindnyájunkat igazságosan büntet meg és űz el 
Isten szent színe elől, mint Ádámot és Évát. És a mi érdekünkben ilyen 
könyörtelenül szigorú, hogy mi soha ne érezzük jól magunkat a bűnben, 
viszont mindig magunkon érezzük haragját és a tőle való elszakadás minden 
nyomorúságát.

Mert azt akarja Isten, hogy mi is hozzá kiáltsunk. Legyünk készek 
a Krisztusban nyújtott segítség elfogadására. Szent Fiában Ö maga lett 
emberré és győzte le a bűn és a halál hatalmát. Egyedül neki van hatalma 
és ereje a mi megmentésünkre is. Ezt, az ö  mentő szeretetét az Úr Jézus 
Krisztusban közöttünk ma is igéjével végzi. Az egyházon keresztül állan
dóan hirdetteti igéjét, s igéje az, amely által megragad minket, és Szent 
Leikével alkalmassá tesz a kegyelem elfogadására.

Könyörögjünk a Lélekért, amely megtanít minket is Hozzá kiáltani: 
„Óh én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak e testé
ből!11 Neki van hatalma a békéltetés evangéliumát is meghallatni velünk: 
„Hálát adva az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által!11

Molnár Sándor
győri vallástanító lelkész.



592

M a g u nk között.

Hozzászólás a „Mit várunk a Lelkipásztor 
,Szószéken' rovatától" c. cikkhez.

Sokan vagyunk, sokféleképpen gondolkozunk. Sokféleképpen ítélünk 
egy és ugyanabban a dologban.

Ez jutott eszembe, mikor a Lelkipásztor szeptemberi számában a 
„Magunk között" rovatban Mesterházy Ferenc testvérünknek cikkét olvas
tam, melyben helyteleníti, hogy a Lelkipásztorban „elmondásra teljesen 
kész és a gyülekezet számára készült prédikációk jelennek meg" ezzel 
szemben inkább azt kívánja, hogy „a közlendő prédikációk ezentúl ne a 
gyülekezet számára készüljenek, hanem az igehirdető számára".

A továbbiakban pedig úgy vélekedik, hogy „a perikópát ugyanúgy 
szem előtt tartva, mint eddig, legyen a beszéd teljesen kidolgozva, csak 
éppen a címzett változzék meg“.

Felfogását azzal indokolja, hogy a lelkipásztornak éppen úgy szük
sége van az ige hallgatására, mint akármelyik keresztyén embernek, tehát 
a közlendő prédikáció „legyen az ő nyelvén, egészen neki való".

• Hogy a lelkipásztornak saját magának is szüksége van az ige hall
gatására, sőt — többet mondok — lelkipásztorra, hogy „ne legyenek 
magukra hagyatva", ezt én is vallom, aláírom és érzem. Valamint osztom 
azt a felfogást is, hogy a kidolgozott és a gyülekezet számára készült 
prédikációk nem éppen arra valók, hogy azokat bárki betanulja és gramo
fon lemez módjára előadja. Hiszen más a helyzet, más a gyülekezetek lelki 
konstrukciója, mások a lelki igényeik, szükségleteik, tehát másként kell 
hogy szóljon az Ige itt és ott.

A „Szószéken" rovatba azonban véleményem szerint mégis kidolgo
zott, részleteiben is elkészített és igenis a gyülekezetnek és nem csak a 
lelkipásztornak szóló prédikáció való.

Különben meg kellene változtatni a rovat címét. De az még könnyen 
menne.

A közölt prédikációktól azt várjuk, hogy meglássuk belőlük, miként 
fogja fel az Ige tartalmát, jelentését s miként közli azt a gyülekezettel a 
prédikációt készítő lelkész.

Nem azért van kész prédikációk közlésére szükségünk, mintha más 
gondolataiból akarnánk megélni, vagy más tollaival akarnánk ékeskedni, 
hanem azért, hogy tanuljunk egymástól, (esetleg még hibákból is) és ered
ményesebbé tehessük szolgálatunkat.

Így is kapunk — mint Mesterházy testvérünk kívánja — gondolatokat 
és indításokat.

Bizonyos, hogy nekünk is szól az Ige, sőt mindenekelőtt nekünk ma
gunknak szól az, de szól az általunk pásztorolt gyülekezetnek is. Theoló- 
giai, homiletikai tudásunk kiegészül, felfrissül, stílusérzékünk fejlődik s 
meglátjuk, hogyan lehet és kell a mai időben az embereknek az örök 
Igét hirdetni.
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Szükségünk van kész prédikációk olvasására azért is, — mint Mester- 
házy testvérünk is említi — mivel nekünk lelkészeknek csak a legritkább 
esetben van alkalmunk arra, hogy más igehirdető beszédét hallgathassuk.

Ne felejtsük el, sokszor jut a lelkész olyan helyzetbe, amikor rögtö
nözve kell szólnia, máskor pedig a lelki dispozició hiányában áll nehéz 
feladat előtt. Milyen áldás, nemcsak a személy, hanem a gyülekezet, az 
egyház szempontjából, ha mások útmutatását követhetjük, az általuk meg
mutatott úton járhatunk.

Hogy a közölt beszéd gondolatait, hasonlatait, vagy akár kifejezéseit 
más is felhasználhatja, szerintem az sem baj.

Én tehát határozottan azon a véleményen vagyok, hogy a „Szószéken11 
rovatban a gyülekezetnek való, teljesen kész prédikációkat kell közölni, 
amit gyakorló lelkészek munkájukban felhasználhatnak, belőlük gondola
tokat, indításokat nyerhetnek.

A Lelkipásztor tehát ebben a tekintetben jó úton jár és nagy segít
ségükre van a gyakorló lelkészeknek. Kár volna ezen változtatni.

Pár évvel ezelőtt éppen maguk a lelkészek kérték a szerkesztőtől, 
hogy teljesen kész beszédeket közöljön a Lelkipásztor, mert a vázlatok 
nem elég világosak, nem közlik érthetően a szerző gondolatait, nem talál
ható meg a logikai összefüggés azokban.

A lelkészek lelki igényeit kielégítő igehirdetés közlésének másutt van 
a helye. Vagy külön könyvben, vagy a „Csendben Isten előtt11 rovatban.

Nagy István
ostffyasszonyfai lelkész.

És akkor mi lesz?
(Részletek a Baráti Mozgalom 1942. aug. 20-i hódmezővásárhelyi konferen

ciáján elhangzott előadásból.)
A címben foglalt kérdés lényege ez: Mi lesz akkor, ha netalán for

dulat áll be és a most még lappangó keresztyénellenes erők kezébe talál 
kerülni a hatalom? Tovább tudja-e folytatni létét a keresztyén egyház 
akkor is, ha elmozdítják állásukból a lelkipásztorokat, fegyveres hatalom
mal bezárják a templomokat és megszüntetik az istentiszteleteket, ha nem 
lehet folytatni belmissziót, kiveszik az egyház befolyása alól az ifjúságot? 
Vájjon a világi hatalom iránti engedelmesség akkor is kötelező-e reánk 
nézve, ha nyilvánvalóan antikrisztusi erőkkel állunk szemben? Végül mit 
várhat ilyen helyzetben az egyház?

1. Először a lelkésznélküliség lehetőségét kell jól szemügyre vennünk.
Valaki találóan így jellemezte az egyházat: Az egyház hajó, amely

nek kapitánya a lelkész. Eszerint az egyház lelkész nélkül olyan volna, 
mint a hajó kapitány nélkül.

A keresztyén egyháztörténet mutat reá példát, amikor a lelkészeket 
és tanítókat, tehát a legcselekvőbb egyházi vezetőket, tömegestől moz
dították el állásukból: a gályarabság korát. Ezzel az üldözéssel az ellen
fél részben elérte célját: Sok gyülekezet pásztor nélkül maradt, a nyáj 
pedig legtöbb esetben áldozatul esett az üldöző hatalomnak.
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Csak kevésszámú gyülekezet élte túl a lelkipásztor nélküli állapotot. 
Tudunk azonban ilyenről is. Például az ősagárdi gyülekezet 67 éven keresz
tül lelkész és tanító nélkül volt és megmaradt színevangélikusnak.

Félek azonban, hogy ha ma találna reánk szakadni az üldözés, kevés 
állhatatos gyülekezet akadna, mely lelkipásztor nélkül is élni tudná a maga 
keresztyén életét. Félek, hogy egy kíméletlenebb üldözés úgy széjjelszórná 
a mai látszatkeresztyénekből álló gyülekezeteket, mint a polyvát a forgó
szél.

Reméljük Isten kegyelme megment attól, hogy az orosz keresztyén- 
ség sorsa szakadjon reánk. Mindnyájan tisztában vagyunk vele, hogy ez 
vérontást, száműzetést, legjobb esetben állásvesztést hozna magával. A 
szovjet-birodalomban a lelkészek 90°/o-át megölték vagy száműzték.

Kuortti Ádám karjalai finn lelkész megrázóan írja le saját viszontag
ságait. Ez a fiatal lelkipásztor megpróbált szovjet-területen tényleges 
lelkipásztori működést kifejteni. Előbb ijesztgették, azután elfogták, halálra 
ítélték, végül száműzetésbe küldték. Innen sok szenvedés után, különös 
isteni gondviselés folytán, szökve tudott csak kimenekülni.

Ha az orosz keresztyénség sorsát előreláthatólag nem kell is oszta
nunk, bár igazán Isten kegyelmétől függ sorsunk, — de igen valószínű, 
hogy a német keresztyénség sorsát nekünk is vállalnunk kell. Ez az egyházi 
adó eltörlését és a lelkészi fizetések államosítását jelentené nálunk.

Rendben van mondják némelyek, legalább megszűnnek az adó-heccek. 
A lelkész elsején postán kapja fizetését. Igen, de ugyanakkor a lelkész 
kiszolgáltatott eszköze, nem akarom azt mondani,' hogy rabszolgája lesz 
az egyáltalán nem keresztyéniesen gondolkodó államhatalomnak. Hiszen 
már ma is, ha reá akarnak ijeszteni valamelyik lelkészre, csak az állam- 
segély megvonását emlegetik. Rögtön be adja a derekát.

Felmerül a kérdés: Nem volna-e jó elébe vágni a lelkészi fizetések 
államosításának? Ezt ugyanis az állam nem adja ingyen, hanem ennek 
fejében reá tenné kezét az egyházi vagyonra. Nem volna-e itt az ideje 
az Egyetemes Egyházi Közpénztár felállításának? Ha az egyház független 
akar maradni, ez látszik az egyetlen kivezető útnak. Ennek gyakorlati 
keresztülvitelénél természetesen, lesznek nehézségek. De szakembereink 
töprengjenek fölötte. Imádsággal, gondolkodással és szívós kitartással a 
legnehezebb kérdéseket is meg lehet oldani.

A mi magyar evangéliumi keresztyénségünknek nagy. hibája, hogy 
nincsenek egészen odaszentelt emberei. Ravasz László tette egyízben a 
katolikusok és protestánsok között azt a találó összehasonlítást, hogy 
a katolikusoknak féligazságuk van de egész embereik, nekünk protestán
soknak viszont egész igazságunk van, de félembereink.

Valóban hol vannak ma azok a protestáns lelkészek, akik megalkuvás 
nélkül járják a Krisztus útját? Akik lemondanak előnyökről, nem kell 
nekik a világ tapsa, sem a hitetlen emberek vállain való emelkedés. Evan
géliumi meggyőződésüket senki és semmi kedvéért nem áldozzák fel.

Egyházi köreinkben, sajnos még hívők között is, az a felfogás ural
kodik, hogy amelyik lelkésznek a gyülekezetében békesség honol, az a 
„jó“ lelkész. Az mindegy, hogy ez a békesség a halál békessége, a csend 
a temető csendje, hogy az elavult adórendszer miatt az egyházi adó 50°/o-a 
nem folyik be, mert még mindig nem tétetett elég a Zsinati Törvényekben



lefektetett alapelveknek, hogy a magyarnyelvű hívek nem mehetnek temp
lomba, mert nincsenek vagy alig vannak magyarnyelvű istentiszteletek, 
hogy bár nyilvánvalóan korhad az egyház ősi épülete, ennek dacára a 
lelkész nem mer hozzányúlni a kényes kérdésekhez, hogy gyülekezetében 
„békesség11 uralkodjék és ő „jó“ lelkésznek lássék.

Mire van szüksége az evangélikus lelkészi karnak? Több imádságra, 
de egyszersmind több bölcseséggel párosult hősiességre. Amit egyszer 
jónak, üdvösnek, elodázhatatlanul szükségesnek ismertünk fel, azt ne toljuk 
ki ad Calendas Graecas, hanem legyen bátorságunk megvalósítani. A végén 
fog majd kiderülni, hogy ki volt a „jó“ lelkész?! Az e, aki kényelem
szeretetből és az álbékesség kedvéért nem mert a sürgető feladatok meg
oldásához fogni, vagy az, aki vállalva a pillanatnyi békétlenséget, sőt 
népszerűtlenséget, szociális igazságot szolgáltatott, egyensúlyi helyzetet 
teremtett, az evangéliumi hívő keresztyénség álláspontjából pedig egy 
jottányit lealkudni nem engedett.

Miért mondom el mindezeket? Azért, mert éppen ez az egyik főoka 
annak, amiért a keresztyénséget megízetlenült sónak, ócska, idejétmulta 
intézménynek tartják: Kevésnek találják benne a szociális igazságot, a 
kiállni kész hősi bátorságot és az evangéliumi élő hitet.

2. Mi lesz az istentisztelettel? Nem hinnők, hogy a templomok bezá
rására vagy az istentiszteletek eltiltására egyelőre sor kerülne. Az isten- 
tiszteleti életnek azonban közvetve támadnak súlyos akadályai.

Elsősorban is nem lesz, vagy kevés lesz, aki az istentiszteleteket 
tartsa. A teológus-utánpótlás, a lelkész-hiány egy hosszabb ideig tartó 
keresztyénellenes éra alatt katasztrofális lehet. Ilyen helyzetben senki 
sem kíván lelkész lenni. Sűlyedő hajón ki látna el szívesen szolgálatot?

A névkeresztyénséget az általános „közszellem“ visszatartja majd 
a templomtól. Nem lesz többé „divat11 a templombajárás. Sok embernek 
nincs önálló ítélőképessége. Azt teszi, amit lát, vagy amit mások mon
danak neki.

Ebben a helyzetben mind nagyobb jelentőségük lesz egyrészt a 
családi istentiszteletek tartásának, másrészt a bibliaköri munkának. A 
bekövetkező nehéz időket csak azok a gyülekezetek vészelik át, ahol van 
imádkozó, az ige köré összegyülekező, hívő közösség.

3. Mi lesz a belmisszióval? Egy ellenséges érzületű világi hatalom 
a belmisszió munkáját sanda szemmel fogja nézni. Olyan agresszív szel
lemű megmozdulásokat, mint az evangelizáció és a népfőiskola, esetleg 
be is szüntet. Konferenciák tartását engedélyhez köti majd, vagy teljesen 
lehetetlenné teszi.

Mindebből az a sürgető kötelezettség hárul reánk, hogy most, amig 
időnk van, áron is megvegyük az alkalmatosságot és előre dolgozzunk!

4. Mi lesz az ifjúsággal? Az egyházellenes államhatalom legelső 
feladatának fogja tekinteni, hogy az ifjúságot kivonja az egyház befolyása 
alól. Első lépése minden bizonnyal az összes alsó-, középfokú és főiskolák 
államosítása lesz.

Németországban 1938-ban, amikor künn jártam, a lelkésznek az iskola
ügyekbe már semmi beleszólása nem volt. „A vallás magánügy" elve alapján 
az iskolai hitoktatás megszűnt. Egyedül a konfirmációi oktatást végez
hette még a lelkész. Ehhez a szülők csodálatosképpen ragaszkodtak. Az
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ifjúság önszántából mehetett templomba, erről azonban tanítói inkább 
lebeszélték, semhogy erre buzdították volna.

5. Mi lesz a világi hatalom iránti engedelmességgel? A reformáció 
egyik főműve volt, tudjuk, az egyházi és világi hatalom szétválasztása. 
Luther 1523-ban adta ki erre vonatkozó munkáját: „Von der weltlichen 
Obrigkeit, wie weit man ihr gehorsam schuldig sei“ címen.

Ebben a művében Luther szakít a hagyományos joggal és megálla
pítja a világi felsőség isteni eredetét és rendeltetését. A világi felsőség 
Luther szerint isteni rend, hatalma azonban csakis a külső testi életre 
és vagyonra terjed ki. Rendeltetése, hogy a békességes együttélést bizto
sítsa és a gonoszokat megbüntesse. A felsőség iránti engedelmesség eddig 
a határig feltétlen isteni parancs.

Ámde a hit és a lelki élet nincs alávetve a világi hatalomnak. Ha 
e téren bárki kényszert akarna alkalmazni, úgy inkább kell engedelmes
kedni Istennek, mintsem az embereknek. Luther tanácsa az, hogyha a zsar
nokok erőszakot alkalmaznak, akkor a keresztyének tűrjék el és bízzák 
Istenre a zsarnokok megbüntetését.

6. Az egyház és az üldözés. A történelem azt mutatja, hogy a keresz- 
tyénség át tudta vészelni a legsúlyosabb világégéseket, amilyen volt a 
népvándorlás, az ozmán veszedelem és a francia forradalmat nyomon 
követő napóleoni háborúk. Másfelől azonban azt is bizonyítja, hogy az 
üldözés vihara sokszor egész keresztyén gyülekezeteket megsemmisített. 
Hol vannak a vandálok által elpusztított és az arab megszállás alá került 
északafrikai gyülekezetek? Vagy Pál apostol kisázsiai gyülekezetei: az 
egykor oly virágzó Kolossébeli, Efezus-i és Galata egyházak?! Bizony 
a mohamedán török üldözés teljesen elseperte őket. Még az örmény egy
ház legtovább fenntartotta magát. Legutóbbi időkben azonban a kíméletlen 
üldözés ezt is szétkergette.

Egy súlyos keresztyén üldözés Magyarországon, még ennek az évti
zednek a folyamán egyáltalán nem tartozik a lehetetlenségek közé.

István első királyunk idejében államvallássá lett a keresztyénség és 
keményen üldözte a pogányságot. A pogány vallás hívei erdők mélyén, 
berkekben mutatták be áldozatukat: a fehér lovat. Most könnyen megfor
dulhat a dolog. Az államhatalom lehet pogánnyá. Koppány somogyi vezér 
unokái, Gellért püspök gyilkosainak a leszármazottai, azok a magyarok, 
kik ma már nem Jézus Krisztus születésétől, hanem Attila hún király 
halálától számítják az éveket, hatalomra jutva keresztyén üldözést zúdí
tanak a nyakunkba.

Ügyes sakkozó az, aki az ellenfélnek minden húzására ellenhuzással 
tud felelni. Nekünk hivő keresztyéneknek fel kell készülnünk arra az 
eshetőségre, hogy mit fogunk tenni akkor, ha a pokol ura: a sátán egy 
ilyen húzást tesz a sakktáblán?!

Ha az üldözést ki akarjuk állni, esetleg meg akarjuk előzni, akkor 
még egy dolgot nem szabad elmulasztanunk: Szigorú önvizsgálatot tartva, 
fel kell tennünk a kérdést önmagunknak: Hogyan jutottunk idáig?! Mik 
azok az újkori vádak a keresztyénséggel szemben, amelyek az ellenfél 
szemében méltóvá tették az üldözésre, sőt az elpusztításra?!

A vádak másként hangzanak az egyik és másként a másik keresztyén
ellenes csoport ajkán:
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a) A kommunizmus azzal vádolja a keresztyénséget, hogy a kapitalis
ták szekerét tolja.

b) A szociál-demokraták szerint a keresztyén vallás a szociális fej
lődés kerékkötője.

c) Mások szerint a keresztyéneknek az a bűnök, hogy ingenlik a 
háborút, holott Krisztus a szeretetet tanította. (Pacifisták.)

d) Vannak, akik méltán azzal érvelnek ellenünk, hogy saját keresz
tyén professzoraink, biblia-kritikusaink vonták kétségbe a Szentírás isteni 
eredetét. (Mohamedánok.)

e) Végül azzal is joggal vádolják az egyházat, hogy feladva tiszta 
erkölcsét és puritán gondolkodását, a hitetlenekkel együtt világiaskodik. 
(Szekták.)

Próbáljunk felelni röviden minden vádra:
a) Hajlandók vagyunk megvizsgálni magunkat, hogy a mammon- 

imádat nem igézett-e meg bennünket valóban és nem toltuk-e bizonyos 
anyagi ellenszolgáltatások fejében nagyobb buzgósággal a kapitalisták 
szekerét, mint amennyire a munkások és proletárok érdekeit képviseltük?!

b) A keresztyén egyház valóban ne legyen kerékkötője egy egészsé
ges, természetes szociális kiegyenlítődés folyamatának. Sőt Krisztus taní
tása és a Szentírás kinyilatkoztatása alapján szószólója lehet egy a nem
zetünk érdekeit szolgáló szociális igazságszolgáltatás kibontakozásának.

c) A háború kérdésében meg kell jegyeznünk, hogy sem az ó-, sem az 
újszövetség nem áll az ú. n. pacifizmus elve alapján. Tény ugyan, hogy 
Isten Országa a béke országa. Ez a meg nem tért világ azonban még nem 
az Isten Országa. Természetesen csak az önvédelmi harcnak van jogosult
sága. A mocsoktalan fegyvereket Isten megáldja. Ő minden rosszból, így 
a háborúból is jót tud előhozni.

d) A Szentírás tekintélye olyan fontos pont, hogy ennél hosszabb 
ideig kell időznünk. Német misszionárius szájából hallottam egyízben, hogy 
amikor Afrikában arabok között hirdette az igét, egy Európát megjárt 
egyetemi hallgató szemébe vágta: Mit akarnak maguk a Bibliával? Hiszen 
saját professzoraik, az egyetemi katedrákról hirdetik a Biblia megbízha
tatlanságát!!!

Gyökeresen véget kell már egyszer vetni annak a lehetetlen álla
potnak, hogy az egyház tanítói ássák alá, saját hitetlen feltevéseik alap
ján a Szentírás tekintélyét!

Sokan nem akarják észrevenni, hogy a modern bibliakritikával a 
protestáns keresztyénség zsákutcába és egyszersmind súlyos válságba jut. 
Hogyan? Miért? Egészen röviden megadjuk a feleletet:

A reformáció alaptana szerint minden a Szentirás. Emellett még 
a hagyomány sem juthat szóhoz.

Mindez rendben volt évszázadokon át. Jött azonban a racionális
liberális Biblia-kritika, amely megállapította, hogy a Szentírás emberi 
fércmunka, a Szentírás semmi.

A protestantizmus válsága sokkal súlyosabb, mintsem sokan gondol 
nák. A protestáns tanhirdetés akár bevalljuk, akár nem, zsákutcába jutott. 
Ebből a zsákutcából kiút szerény látásunk szerint csak két irányban nyílik:
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Vagy megváltoztatjuk a reformáció alapelvét és a Szentírás mellett 
egy másik tényezőt is elismerünk a hit forrása gyanánt: Az apostoli succes- 
sio-n felépülő hagyományt, — vagy a reformáció alapelvéhez továbbra is 
hűen ragaszkodunk: hitünk zsinórmértékéül továbbra is a Szentírást ismer
jük el, de akkor helyreállítjuk a Szentírás teljes tekintélyét és egyszer- 
smindenkorra elvágjuk annak lehetőségét, hogy a Szentírást bárki, aki 
az egyház alkalmazottja és tanítója, megtámadhassa és nyirbálhassa.

Amíg az egyház fönntartja, hiszi és vallja a Szentírást, addig — tehet
nek kívül akármit — szilárdan áll Krisztus tana. Mihelyst azonban az egy
házon belül kezd el rágni a hitetlenség vagy a kételkedés férge és az egy
ház föladja a Szentírás isteni tekintélyét, azután már csak a katasztrófa 
következhet, amint azt a német evangélikus egyház szomorú példája mutatja.

a) Az utolsó vád, amellyel különösen az egyházból kivált apró feleke
zetek, az ú. n. szekták illetik az egyházat, az, hogy a történelmi egyházak 
feladva puritán erkölcsüket, a hitetlenekkel együtt világiaskodnak.

Ha nem vagyunk elfogultak, be kell vallanunk, hogy ebben a vádban 
sok igazság van. Mi meg nem szűnhetünk folytonosan hangsúlyozni, hogy 
élő hittel puritán erkölcs jár együtt és aki magát keresztyénnek vallja, 
az erkölcsi téren nem árulhat egy gyékényen a világgal.

Fejtegetéseim végéhez értem. A keresztyén anyaszentegyház a szen
vedés időszakába lépett Európa földjén. Az enyhébb vagy hevesebb üldöz
tetést mi magyar keresztyének is igen hamar megtapasztalhatjuk.

Az üldözés keresztyénségünk próbája. A sátán megrostálja a hívőket. 
A rostán át kihull az ocsu és a színbúza marad vissza.

Egy bizonyos: Krisztus anyaszentegyházát semmiféle üldözés sem 
tudja többé eltüntetni a Föld színéről. Az lehet, hogy látható szervezete, 
külső formája változik. Az sincs kizárva, hogy egy bizonyos idő elteltével 
nem az európai keresztyénség lesz az egyház legjelentékenyebb reprezen
tánsa, hanem az egyház Ura más földrészre helyezi át a keresztyénség súly
pontját. Krisztus anyaszentegyháza azonban fönnmarad, azon a poklok 
kapui sem vesznek diadalt!

Eposzba illő hőstetteket látunk ma a világ fiai körében. Százan és 
ezren, eszményeik szolgálatában, a legvégső önfeláldozásig képesek elmenni.

Mi pedig azon aggodalmaskodunk: Mi lesz, ha elveszik az egyháztól 
az anyagi támaszt?! Az kérdezem: Mi lesz, ha máglyákat gyújtanak és 
hóhérbárd villog? Beteljesedik-e az, amit a Zsidókhoz írt levél 11-ik feje
zetében a hit hőseiről olvasunk: Mások kínpadra vonattak, visszautasítván 
a szabadulást, hogy becsesebb feltámadásban részesüljenek. Mások pedig 
megcsúfoltatások és megostoroztatások próbáját állották ki, sőt bilincseket 
és börtönt is. Megköveztettek, kónpróbát szenvedtek, széfürészeltettek, 
kardra hányattak, juhoknak és kecskéknek bőrében bujdostak, nélkülözve, 
nyomorgattatva, gyötörtetve. — Akikre nem volt méltó e világ, bujdosva 
pusztákon és hegyeken, meg barlangokban és a földnek hasadékaiban.

Harmati Béla
ősagárdi lelkész.
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K ö n y v tárban.

H. Schuster: Das Werden dér Kirche. A. Töpelmann kiadása, Berlin. 
XX. 529 lap. — Egyetemes keresztyén egyháztörténeti mű. Úttörő mű, 
mert amig a korábbi ily tárgyú könyvekben az egyháznak a története 
annyira összeszövődik a politikai történettel, hogy szinte annak a függ
vényévé válik, addig Schuster könyve az események és a szereplő szemé
lyek mögött a belső összefüggést a lényeget, az egyház történeti útjának 
értelmét kutatja a lutheri szellemben értelmezett evangélium szemszögé
ből, ahol a középpont a megfeszített és feltámadott Kriszus. A látható 
egyházat úgy tekinti mint az „una sancta" Istentől rendelt eszközét. Rész
letesen tárgyalja az első világháború utáni keresztyénség életét, mert itt 
látja legelevenebbnek a keresztyénség és az egyház feszültségét. Természe
tesen elsősorban a német keresztyénség érdekli. A magyar keresztyénség 
is szóbakerül, de éppen, hogy csak érinti. Szerettük volna, ha ezt részlete
sebben tárgyalja. A könyv elsősorban hitoktatóknak és lelkészeknek szól, 
akik világos és könnyen áttekinthető képet szeretnének kapni a keresz
tyénség egyetemes történetéről, hogy a jelen egyházi problémákat a tör
ténet tükrében láthassák. Nem szakemberek számára is érdekfeszítő mű.

Kiss Samu: Hit és élet. Népies hitmélyítő és erősítő írások. A győri 
egyházmegye belmissziói szövetsége: „Vedd és olvasd" c. sorozatban röp
lap formájában jelentek meg ezek az Írások, amelyeket a szerző most 
összegyűjtött és egy kötetben adott ki. Tíz témát dolgoz fel: Hiszek, Azt 
mondja a balgatag nincs Isten, Mind jó, amit Isten tészen, Az Ür gondot 
visel, Kicsoda neked Jézus?, Időszerű-e még a Biblia?, Az örökkévaló 
evangélium, Tudakozzátok az írásokat, Érted-e amit olvasol?, Az imádság
ról, Hogyan imádkozzunk?, Az evangélikus leány. A népies egyházi iro
dalomnak értékes termékeit kaptuk már eddig is Kiss Samutól, aki egyike 
a legszorgalmasabb tollú papoknak. Gyülekezeti iratterjesztések okvetlenül 
szerezzék be. Gyülekezeti felolvasó estékre kiválóan alkalmas írások. Ára 
1.20 P. Megrendelhető a szerzőnél: Nagybarátfalu, Győr megye.

Sz.

Bereczky Albert és Békefi Benő: Igehirdetés és evangélizáció. 48 oldal. 
Ára 1 P és 8 f. portó. Megrendelhető Békefi Benő címén Nyíregyháza,  
Józsa András-u. 23. — 1941. őszén a belső-somogyi református egyház
megye lelkészegyesülete lelkészek számára rendezett csendes napokat, 
melynek tárgyául az igehirdetés és az evangelizáció időszerű kérdését tűzte
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ki. A két kérdés megbeszélésének bevezetésére Bereczky Albert budapesti 
lelkészt és Békefi Benőt, a református gyülekezeti evangelizáció lelkészét 
kérték fel. — A két előadás Szabó Bálint esperes előszavával most meg
jelent s ezt tartalmazza ez a füzet. Bereczky Albert a református egyház 
egyik legmegáldottabb igehirdetője, Békefi Benő pedig az evangelizáció 
szakembere. Mindketten lelkészeknek s magukról szóló teljes őszinteség
gel írták meg e füzetet. Olvasóinknak melegen ajánljuk. T.

Kari Ludwig Schmidt: Ein Gang durch den Galaterbrief. Leben, Lehre, 
Leitung in dér Heiligen Schrift. Theologische Studien 11/12 K. Barth. Evan- 
gelischer Verlag Zoliikon Zürich. 1942. — A szerző, a baseli egyetem tudós 
újszövetség professzora, ebben a munkájában a hangsúlyt az írásbizonyí
tékra helyezi. Nem lehet azonban ezért művét aránytalansággal vádolni. 
A legfontosabbnak az egész levélből a 4, 21—31. verset tartja. Ebben 
találja meg a levélben a legerősebb kiéleződést zsidó és nemzsidó közt. 
Ezzel is tulajdonképpen, ha közvetve is, rámutat arra, ami az egész levél
nek, az egész Újszövetségnek középponti gondolata, a hit által való meg- 
igazulásra. Ezzel a megoldási móddal is utal a törvénynek paidagógosz 
eisz Chriszton jellegére. Mert hiszen ebben a kettőben kell látnunk a levél 
középpontját. Hit által való megigazulás és a törvénynek Krisztusra vezérlő 
mester jellege. Ezt a két levélbeli helyet domborítja ki a szerző is más 
helyek alapján. Az alcímben Krisztus igéjére való utalás van: Én vagyok 
az Út, az Igazság, az Élet. Ennek alapján a munkáját is három részre 
osztotta. Krisztus a vezető 1, 1—3, 5. Krisztustól van a tanítás 3, 6—4, 3. 
Krisztus az élet 5, 1—6, 18. Komoly és elmélyedő munkát végzett a szerző. 
A mű nemcsak elolvasásra érdemes, hanem komoly tanulmányozásra is.

W. W. Assur: Az egyház Oroszországban. Fordította: Ferenczy 
Károly. Budapest, Sylvester, 1942. — A kelet és nyugat mesgyéjén élő 
magyarság számára mindig közeli volt a keleti ortodox keresztyénség. 
Sajnos, hogy olyan kevés igazi kapcsolat létesült velük. Hazánk meg
nagyobbodása és az orosz háború azonban égető kérdésünkké teszi a 
keleti keresztyénség megismerését, a velük való törődést és támogatásu
kat. Assur menekült orosz professzor könyve mély, egyszerű és világos 
képet ad az orosz keresztyénség történetéről, lelki értékeiről, mulasztásai
ról és mostani helyzetéről. Érdekes és szükséges ez a tájékoztató, hogy 
imádságunkkal, pénzünkkel és személyes áldozatunkkal melléje álljunk a 
legtöbbet szenvedett egyháznak. Hálásak vagyunk a Sylvester kiadónak 
ezért a könyvért. n. ő.

A magyar protestáns társadalom bensőséges találkozója: a IV. Orszá
gos Protestáns Napok. — A magyar protestánsok egyetlen átfogó egyház
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társadalmi egyesülete, az Országos Bethlen Gábor Szövetség ebben az 
esztendőben is hagyományos bensőséggel — immár negyedízben — ren
dezi meg október 31-től november 12-ig az Országos Protestáns Napokat 
Budapesten. Ezekben a súlyos napokban különösen időszerű az evangélium 
felmutatása az evangélium népe előtt. „Isten a mi erősségünk11, hirdeti a 
zsoltáríró, s talán soha nem volt annyira időszerű ez, mint éppen ma, 
amikor a nemzet élet-halálharcát vívja. A IV. O. P. N. gazdag napirendjén 
a Vigadóban és a protestáns templomokban rendezendő Reformációi 
Emlékünnepélyen kívül ünnepi istentiszteletek, közös protestáns evangéli- 
zációk, protestáns asszonykonferencia és ORLE ülések lesznek. A protes
táns cserkész- és leventeegyesületek ünnepélyt tartanak a Vigadóban, 
utána koszorúzó-futárlánc protestáns nagyjaink emlékművéhez. A Magyar 
Protestáns Irodalmi Társaság irodalmi délutánt, a Soli Deo Glória Móricz 
Zsigmond emlékestet rendeznek. Ezenkívül Protestáns Irodalmi és Művész 
Est, különböző evangélikus társadalmi egyesületek és testületek ülései, 
Muraközy Gyula, Kováts J. István és Szabó Imre rádióelőadásai, valamint 
a Magyar Bibliatársulat alakuló közgyűlése egészítik ki a Napok rendjét. 
Minden magyar protestánst szeretettel hívunk és várunk a Napok gazdag 
terített asztalához. Vidéki felutazók részére kedvezményes elszállásolás. 
A IV. Országos Protestáns Napokra vonatkozó minden felvilágosítást 
készségesen nyújt az Országos Bethlen Gábor Szövetség Budapest, IV., 
Semmelweis-u. 17. I., 1.



A Kemenesaljai Egyházmegye Iratterjesztésének kiadásában

Bölcsőtől a koporsóig
összefoglaló címmel röpirat-sorozat jelent meg, melynek egyes 
számai az evangélikus embernek bölcsőtől a koporsóig tartó 
életváltozásaival kapcsolatosan tartalmaznak rövid, könnyen 
érthető és határozott célú útmutatást.

Ezek a röplapok jó szolgálatot tesznek minden lelkipásztor
nak, akár nagyobb tömegben egyszerre osztják szét (az anyagi 
fedezet offertórium tartásával, vagy az egyesületek adományai 
révén könnyen előteremthető), akár esetről esetre jutnak el 
híveinkhez.

Az egyes röplapok címe a következő: 1. A gyermek. — 
2. A keresztelés. — 3. Az egyház. — 4 A konfirmáció. — 5. A 
jegyesség. — 6. Az esketés. — 7. Az Úrvacsora. — 8. Hív a 
templom. — 9. Hív a haza. — 10. A temetés.

Egy röplap ára 2 fillér. Tömeges rendelés esetén enged
mény! A 50 szám összefűzve, tetszetős kiállítású borítólappal 
ellátva is megjelent. Ára 30 fillér. — Ajándékozásra igen al
kalmas!

A kemenesaljai egyházmegye iratterjesztésének új kiadvá
nyai Garam Zoltán bobai lelkész egyházmegyei iratterjesztőnél 
rendelhetők  meg.

Most jelent meg 
BÖHM KÁROLY:

E M B E R  ÉS V I L Á G A
VI. K ötet: Az aesthetikai érték világa.

Megrendelhető: Scholtz Testvérek könyvkereskedésében, Buda
pest, VII., Teréz-körút.

A Fébé Naptár 1943. évre
október végén jelenik meg. A naptár használatánál jó szolgálatot 
tesz a tartalomjegyzék. Egy újítást eszközöltünk a naptár kivi
telében, amennyiben karton fedéllel is készítettük. A naptár árai: 
Csak tömb 1.60 P; kartonfedéllel 1.80 P; könyvnaptár 2.20 P; 
külön a hátlap: régi —.30 P; új —.40 P. Kapható a Fébé Könyv- 
kereskedésében, Budapest, VII., Damjanich-u. 25/a, valamint a 
hazai protestáns könyvkereskedésekben, egyházi iratterjeszté
sekben.


