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Lelkipásztorság nincsen 
a jópásztor Jézus Krisztus nélkül!
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keresztjétől, mely a kezdet (A) és a vég ura nyomdokán a pásztort 
egész életében elkíséri.
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Papok a F őpap előtt

„Adj szám ot a sáfárságodról! “

1. Emberek szem e előtt.

„Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva . . . 
mint viseltem magamat tiköztetek az egész idő 
alatt." Ap. Csel. 20, 18.

A  Főpap élete legnehezebb óráiban így adhatott számot 
ellenségei előtt: „Én nyilván szólottám a világnak... titkon sem
mit sem szólottám ... Kérdezd azokat, akik hallották, mit szól
tam nékik: ímé, ők tudják...“ (János 18, 20— 21). Apostolának, 
hűséges papjának, van bátorsága hasonló számadásra: „Ti tudjá
tok, ... mint viseltem magamat ti közietek."

A Főpap szeme előtt folyik le szolgálatunk, de az emberek 
szeme előtt is. Nincs még olyan „közéleti" férfiú, akinek egész 
élete annyira szem előtt volna, mint a mienk. Ez nemcsak szoro
san vett hivatásteljesítésünkre áll. Nekünk „magánéletünk" 
sincs. Az üvegfalas papiak képét mindnyájan ismerjük. Híveink 
mindent látnak, amit teszünk, mindent hallanak, amit mondunk, 
mindenről tudnak, ami velünk történik. Tudják, mint viseljük 
magunkat közöttük az első naptól fogva az egész idő alatt. 
Tudják és megítélik. Csak a mérték, amellyel mérnek, lehet 
változó. Az első időben talán elnézőbbek, mindent jóra magya
ráznak. Később talán szigorúbb a megítélés, a jó  szándékot is 
rosszra magyarázzák. De mindig szigorúbb mértékkel mérnek, 
mint azt, aki nem pap. És vájjon zúgolódhatunk-e ezért mi, akik 
papok vagyunk?

Szörnyű a szemeknek ez a reánk szegeződése, amely elől 
sohasem rejtőzhetünk el! Kényelmetlen, feszélyez, idegesít. 
Keménnyé tesz és zárkózottá. Sokszor valósággal gyűlöletet 
ébreszt és bosszúra ingerel.

Talán csak nem azért, mert jó l látták és azért pontosan 
tudják, mint viseltük magunkat? Ez bánt? Ezért haragszunk a 
hívekre?

Adjunk számot! Azon nem változtathatunk, hogy szem előtt 
vagyunk. Sohasem tagadhatjuk le, hogy igaz: „Ti tudjátok!..."

Jaj nékünk, ha képmutatásba menekülünk a kérlelhetetlen 
szemek elől!

Jó nékünk, ha így adhatunk számot: „Ti tudjátok, hogy a 
Főpap papjaként viselem magamat ti közöttetek."

Budaker Oszkár.
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cÁ daLgjfrz&&jzabáluLíi.
Egyházi esztendő a szószéken,

— Meditációk. —

Advent 2. vasárnapja. Lukács 21, 25—36. — Advent 2. vasárnapjá
nak a tradíciója alakult ki a legélesebben a négy ádventi vasárnapé közül. 
Üjra előkerül a lezárult egyházi esztendő utolsó vasárnapjainak a témája 
(épp úgy, mint az első ádventi vasárnap epistolájában). De nem egyszerű 
ismétlése ez a novemberi vasárnapok ítéletről szóló prédikációjának. Az 
eschatologiai üzenetnek itt más az előjele. Amire most irányítjuk a hall
gatók figyelmét: a végső ádvent is csak a szabadítónak és megváltónak 
az ádventje. Az ádventi eschatológiai prédikáció különleges zengéséhez 
találóan adja meg az alaphangot az egyház, amikor a synoptikus apoka- 
liptika többféle megfogalmazásából éppen Lukácsét választotta, amelyben 
a 28. vers van. A prédikáció voltaképpen nem az Ür újraél jövetelét és az 
azzal kapcsolatos jövőt hivatott tárgyalni általában. Sokkal inkább azt kell 
kimutatnia, hogy a régi világrend nagy összeroppanása és kicserélődése 
közepeit mi lesz Jézus tanítványaival.

Nem lehet célja az erről a szentleckéről mondott prédikációnak, hogy 
oly képet állítson a gyülekezet elé a világ végén történendőkről, amelyik 
a fizikusok ismereteivel és feltevéseivel vetélkedik. Ezt nemcsak az újkori 
tudomány igénye alapján mondom, hanem a szentlecke voltaképpeni értel
méhez ragaszTcodóan is. Szentleckénk célja a józanságra és éberségre való 
figyelmeztetés, ami Lukácsnál és általában az egész Üjtestámentomban 
döntő éle az eljövendő dolgokra vonatkozó prédikációknak. Arra való a 
Jézus napjáról szóló prédikáció, hogy az életben és a világban helyes maga
tartáshoz segítse a tanítványságot minden kísértés ellenében. Legvilágosab
ban kitűnik az eljövendőkre vonatkozó üzenetnek ez a gyakorlati, existen- 
ciális értelme a 33. versben, amely méltán kerül a tengelyébe a szent
leckénkről mondandó prédikációnak. Hirdetjük a Krisztus újra való eljöve
telét, mert minden áll vagy esik azzal, hogy örök ige-e ennek a Krisztus
nak a szava, közelebbről: olyan-e, hogy minden emberi beszéd, kijelentés, 
világnézet változás és összeomlása közepeit egyedül maradandó érvénye 
van? Arról az igéről van szó, amely egyedül hozza az igazságot: a keserű 
igazságot az emberről magáról és a megváltó igazságot arról az Istenről, 
aki magáévá teszi életünk ügyét. Ha megszólaltatjuk a prédikációban a 33. 
verset, mutassunk rá olyan emberek tapasztaltára, kik Jézus személyében 
és igéjében találták meg az életet, akik Nála lelték meg azt a maradan
dót és elveszíthetetlent, amelyet nem tudott nékik semmi a nagyvilágon 
megadni. A prédikáció egészének átütő ereje azon dől el: van-e az ige
hirdetőben készség arra, hogy Jézus igéjének ezen tartalmi örökkévalósá
gáról necsak biztosítani tudja hallgatóit, hanem elhihetővé is tudja tenni 
ezt előttük.

Nem jelenti ez azt, mintha az Emberfiának újra való eljövetele ki
merülne a Jézus tanításának „halhatatlan értékéiről mondott értékítéleti 
(axiologiai) megállapításban. Mindezen túl is van mondanivalója igénknek 
az utolsó időben történendőkről. Tudjuk jól s hallgatóink előtt se szüksé
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ges elhallgatnunk, hogy ennek az igének a szemléltetési anyaga jórészt 
a korabeli zsidó apokaliptikából kölcsönzött (különösen a 25. vers és köv.). 
Mindegyre hangoztatnunk kell a gyülekezet előtt is azt, ami nekünk termé
szetes, t. i. hogy a Krisztus-hit nem köti az embert meghatározott „világ- 
képhez“ , ma sem. Ezzel tévedéseknek vesszük elejét. De a Jézus újra- 
eljövetelére vonatkozó közlés biztosítja a gyülekezetei arról, hogy hitének 
a Jézusa nemcsak egy valamikor nagy s ma mindegyre összébbzsugorodó 
vallásos szektának a feje, hanem központja és célja az egész világtörténe
lemnek. Hogy ez miképpen lesz majd közismertté, nem tudjuk. De mint 
ahogyan bizonyosak vagyunk az ő igéjének örökkévalósága felől, úgy tud
juk azt is, hogy eljön az óra, amikor a közömbösekkel s az ő magvetőivel 
szemtől-szembe fog állani, mint a világtörténelem Ura, mint olyan, akin 
eldől a sorsuk (opsontai, 27. vers). Próbája a hitünk valódiságának az, hogy 
tudunk-e Jézus ezen végső eljöveteléről egészen realisztikusan beszélni. 
A szívek titkos ádventjéről szóló igével kopogtatunk ilyenkor ádvent ide
jén a lelkeken, feltétlenül ott kell, hogy legyen ennek hátterében a Jézus 
végső ádventjéről szóló prédikálás, amikor nyilvánosan jő el s nem lehet 
kitérni előle, egyébként a keresztyénségbő! vérszegény magánügy lenne. 
Az igazi „másvilágáról szóló tanúságtevés, ahonnan Jézus fog visszatérni, 
ad a keresztyénségnek helyet és gyakorlati igényt „evilági11 vonatkozásban.

A fügefáról szóló hasonlat a 29. és köv. versekben szolgál támasz
pontul a Jézus tanítványainak arra, hogy „Isten idői“ -ről miképpen véle
kedjenek. Nem hatalmazza fel ez a jelen egyházát, hogy apokaliptikus 
prognózis-készítésbe fogjon. De kinyitja a szemét a közeledő vég azon 
jeleinek a meglátására, amelyek egyre jobban kiteljesedve áthúzódnak 
a történelem minden kor- és időszakán. Itt a 25. vers és köv. mellett számba 
kell venni a 9. verssel kezdődő szakaszt is. Azt jelenti ez: a világtörténelem 
már a leépítés fázisában van, a mű ropog eresztékeiben s minden órája, 
hol rejtettebben, hol meg nyíltabban mutat előre az Emberfiának a nap
jára. Csak ez alatt a nézőszög alatt lehetséges a valósághoz hű történet- 
szemlélet. Ennek a felismerésnek a szemléltetéséhez a jelenben is bőven 
kínálkozik anyag s szükség is van rá. Eschatologiai kortünet ilyen érte
lemben a bolsevizmus, ez kétségtelen. Hogy „emberek elhalnak a félelem 
miatt és azoknak a várása miatt, amik a föld kerekségére következnek11, 
erről közvetlen tapasztalásból tud az éber figyelemmel lelkipásztorkodó. 
Minden öngyilkosság mások helyett is szóló bizonysága a helyzet teljes 
tarthatatlanságának és annak, hogy ez a világ nem az örökkévalóság.

Mindez így azonban csak háttér a 28. vers üzenete számára. A gyüle
kezethez szól ez, aki öröm m el tekinthet az Ür napja elé. Hiába az egész 
prédikáció, ha ez a döntő vers elsikkad. A Krisztus újraeljöveteléről nem 
azért prédikálunk, hogy a gyülekezetbe apokaliptikus borzadályt szugge- 
ráljunk. „Azért mindenekelőtt le kell tennünk az eljövendőkkel szembeni 
iszonyodást és félelmet és szorgalmatosán azon kell lennünk, hogy a 
bűneinktől komolyan megszabaduljunk, ha ez sikerült, nemcsak hogy biz
tosra várjuk majd azt a napot, hanem még kérjük is forró vágyakozással 
és örömmel mondván: jöjjön el a Te országod!11 (Luther ádventi posztil
lája). A második ádvent oiyan keresztyénségbe hív és vezet el, amely újra 
érti Luthernek a „kedves ítéletnapot11 emlegető megnyilatkozását. Ez persze 
odavezet, hogy nagyon komoly beszélgetésbe elegyedünk a lelkiismereten
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át hallgatóinkkal, mert ők bizonnyal minden másnak inkább örülnek, mint 
a Krisztus napjának. Ez az eszmecsere nagyon üdvös lesz, ha olyan áll 
a szószéken, aki nemcsak a törvényhez, hanem az evangéliomhoz is ért 
és aki — mint Luther idézett prédikációjában — tud kedvet és bátorságot 
ébreszteni hallgatóiban a Krisztus napja iránt.

Advent 3. vasárnapja. | Máté n> 2—10. -  Nagy feladat elé állít 
bennünket a szentlecke. Lehetőleg ki kell emelnünk a krisztológiai vonatko
zást vonásainak és megoldatlan kérdéseinek a tömkelegéből. Nem Jánosról, 
hanem Krisztusról hirdetjük az igét. Túl exegetikai és történeti vonatko
zásain, szentleckénk üzenetének a központja az az önbizonyságtétel, ame
lyet Jézus ad magáról, mint „Eljövendőről“ , ami pedig annyi mint: a 
Messiásról. Ennek az önbizonyságtételnek az alapja Krisztus cselekedetei
nek m in t tényeknek a bizonyító ereje (4. vers és köv.). Ezek a versek első
sorban azt állapítják meg, hogy Jézus tetteiben az a prófétai várakozás 
teljesül, amely szerint az idők végén be kell következnie a föld minden 
szenvedése és kárvallása helyrehozatalának. Az üdvösség hirdetése a szegé
nyeknek (éppúgy értendő, mint Mt. 5, 3.) és ennek az üdvösségnek a tény
leges megvalósulása a messiási csodákban elválhatatlanul illeszkedik egy
másba. A prédikáció nem értelmezheti át pusztán lelkiekre Jézus ezen cso
dáit, amelyeket ő messiási küldetése mellett tanukul hív. A Krisztusról 
szóló bibliai tudósítás ősállagához tartozik a szó és cselekedet, a prédikálás 
és gyógyítás egysége. A legélesebb tiltakozás ez az evangéliom modern 
elszellemiesítése ellen. A hit megérti — s a prédikáció legyen ebben segít
ségére —•, hogy Jézus éppen az ő hatalmának cselekedeteivel adott hírt 
Isten eljövendő világáról s biztosított bennünket annak eljöttéről. Ezek 
a csodák eschatológiai előjelekként értendők. Persze azok a messiási csele
kedetek, amelyekre várt Izráel és János, egészen mások voltak. János tud 
Jézus ezen tetteiről (2. vers) és mégis kételkedik. „Ezek a cselekedetek 
nem egyeznek azzal, amit a Keresztelő ígért prédikálásának supranaturá- 
lis Krisztus-képében." (Schlatter.) Jézus bizonyságtétele, az 5. vers, van 
hivatva kifejezésre juttatni, hogy az a világújulás és tökéletesedés, ame
lyet ő hoz, nem a világtörténelmi viszonyok átalakulásával kezdődik. Nincs 
politikai jellege (a politika szót a legtágabb értelemben véve). Ez külön
bözteti meg minden Krisztus-előtti Messiásvárástól. Kezdődik a test és lélek 
istápolásának jelentéktelen cselekedeteiben, egyeseken, akiknek életsorsa 
példaszerűen ábrázolja a világ nyomorúságát. Az evangéliom ezzel a Mes
siással, a'ki összeadja magát a betegekkel, ráér a „szegények" bajába 
temetkezni, rákényszeríti a Keresztelőre, Izráel népére és az egész világra 
a messiási fogalmuk teljes átértékelését. Jó itt az igehirdetőnek arra gon
dolni, hogy a messianizmus minden emberi gondolkodásnak és reményke
désnek átmenetileg alapfunkciója és elmélkedni rajta, hogy mennyiben az.

Az 5. vers Krisztusát hirdetni ma persze különleges nehézségekbe 
ütközik a gyülekezetnél. A közvetlen „látás és hallás11, amelyre Jézus a 
János tanítványait utalta, ma nem áll rendelkezésünkre. Ezt ma nyíltan 
meg kell mondanunk és nem vállalkozhatunk arra, hogy a hitnek itt jelent
kező akadályát egyszerűen félretoljuk az 5. vers „szellemi11 értelemben 
való vételével. Ellenben az igehirdető gondolkozhat és gondolkozzék is: 
nincs-e mondanivalója a gyülekezet számára Jézus valóságos ténykedéséről
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ma, a „Jézus cselekedetei napjainkban" témáról s rossz igehirdető Volna 
idevonatkozó mondanivaló nélkül. Nem akarjuk agyonemlegetni Blumhardt 
tapasztalatait. De ebben az irányban indulhat el keresni meditálásunk. 
A testiség körébe tartozó csodákról se szabad e közben elfeledkeznünk. 
A hit számára Jézus ma sem „eszme", hanem a test és a lélek Megváltója.

Végül az is fontos szentleckénkben, hogy a Krisztusról szóló bizony
ságtevést párbeszédbe állítja bele. A szituáció szentleckénkben annyiban 
jellegzetes minden igazi prédikáció számára, hogy itt nem egyszerűen meg
állapítanak, „kimondanak" valamit, hanem kétség tárgyává tesznek, kér
deznek és feleletet adnak, a felelet csattanójaként egy fellebbezéssel (6. 
vers). Hogy ilyen párbeszédre megmozgasson, az a feladata és egyben 
lehetősége is ennek a prédikációnak. Kimutathatja, hogy mennyire feltéte
lezi Jézus ezen cselekedeteit a betegek és a vigasztalásra szorulók csendes 
várása, mennyire nem idegen ez a Jézus minden idők „szegényeinek". 
Azonfelül rávezethet minden kérdezőt és kételkedőt a „látás és hallás" 
útjára. Azt jelenti ez, hogy a Krisztus-kérdést nem spekuláció oldja meg, 
hanem az, hogy az ember engedi magára hatni s magán végbemenni, amit 
a Krisztus cselekedni akar. Itt János ma is tehet szolgálatot a kérdezőnek. 
Megoldatlan kérdésével Jézushoz fordul s így példáját adja annak az 
embernek, akinek a keresés nem öncél, hanem aki találni akar. Itt gon
dolni kell arra, hogy a kételkedés, amely Jánost itt megkörnyékezi, nem 
„elidegenedett"-nek a magatartása, hanem a hitnek is — és főképpen 
neki — át kell menni a kételkedésen. Minél inkább kétségektől gyötör- 
teknek képzeli maga elé az igehirdető a hallgatóit, annál közelebbről 
találja a szava a való életet. Végül éppen azért hozza el Isten újra és újra 
az ádventet és azért prédikálják az „eljövendő" Krisztust, mert a benne 
való hittel még nem vagyunk készen.

| Advent 4, vasárnapja. [ j^ nos ^ 19—27. — Advent utolsó vasárnapja 
mégegyszer szól az Eljövendőről (27. vers). A róla szóló üzenetnek a köve
teként állítja mai igénk a gyülekezet elé azt, akinek az üdvösség történe
tében az a szerep jutott, hogy az Eljövendőnek útat készítsen. Az evangé
lista itt és egyébként is, kevéssé bocsátkozik bele az ő keresztelő és bűn
bánatot prédikáló szerepének a tárgyalásába, Jánost csak ahhoz a Másik
hoz való viszonya szempontjából érdekli, aki utána jön.

Nehézséget jelenthet az igehirdetőnek, hogy szentleckénk csak köz
vetve és célzásszerűen beszél az Eljövendő szerepéről. így a Krisztus prédi- 
kálásához a pozitívumot az evangélium egészéből kell venni, de mindig 
szem előtt kell tartani, hogy eljövendőről és nem már eljöttről van szó. 
Nem sokat nyer prédikációnk abból a különleges helyzetből sem, amelybe 
János a Keresztelő tanuságtevését beleállítja, ha csak az allegorizálásnak 
nem adunk helyet. De mindenesetre ráirányíthatjuk a gyülekezet figyelmét 
még nyomatékosabban, mint ádvent 3. vasárnapján ennek a tanuságtevő- 
nek a személyére, akinek nemcsak a tanítása, hanem az egész magatartása 
is odatárja: kicsoda is valójában az Eljövendő.

Mi szentleckénk mondanivalója néhány nappal karácsony előtt a gyü
lekezet számára? A Krisztusra az a prédikáció készít bennünket elő, ameiy 
elszakít önmagunktól és minden emberi elgondolástól s arra a M á s - ra 
utal, „akit ti nem ismertek". így ádvent 4. vasárnapján a téli napfordulat
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idejében fel-felelevenül a jánosi híradás: „Annak növekednie kell, nékem 
pedig alább kell szállanom!“ (Ján. 3, 30.) „A Keresztelő teljesen felolvad 
a szerepében, ő egyáltalán nem akar más lenni, mint ennek a megbízásnak 
a betöltője, s mert a legmagasztosabbá nő ki előtte a hivatása, annál ke- 
vésbbé akar személyileg valami is lenni 6 maga.“  (Zahn a 23. vershez.) 
Mély értelmű összefüggésben van az Eljövendő lényével és küldetésével, 
hogy olyan  a követe, aki a maga személyére nézve félretesz minden dicsé
retet és érvényesülni akarást. Az a megdöbbentő keménység, ahogy szent
leckénkben fellép azokkal szemben, akik megkérdezik, nemcsak őt magát, 
hanem az egész világot új összefüggésbe állítja bele. Nemcsakhogy eluta
sítja majd az egyik, majd meg a másik megtisztelő-jelzőt, amellyel ékesí
teni szeretné a nép hódolata, hanem az ő nemleges-ségével végeredmény
ben nem kisebb dolgot ad tudtul az embereknek, mint azt a bibliai alap
igazságot, hogy „minden hegy és halom alászálljon“ , ha jőni akar az Isten 
a világba (Ezs. 40, 4.). Neki, az Eljövendőnek a szempontjából nézve, nem
csak a Keresztelő, hanem az egész embervilág is egyenlő a semmivel. 
Mi a semmik vagyunk s az Eljövendő a minden: e mellett tüntet a Keresz
telő, mikor elutasít kérlelhetetlenül minden messiási elgondolást és vára
kozást, amelyet rá akarnak kényszeríteni s ezzel meghamisítani küldeté
sének isteni értelmét.

A prédikáció két ponton meríthet a Keresztelő ezen bizonyságtevésé
ből. Először is felfedi a Keresztelő magatartásának az ellenkezőjében az 
embernek azt a tévedését és bűnét, hogy a saját kegyességének és derék- 
voltának a helybenhagyását keresi az Eljövendőnél. Szentleckénk megtanít 
— ahogy Luther is megállapítja erről szóló prédikációjában —, hogy a hit
ből való igazságban, amelyet hoz az Eljövendő, a mi saját igazságunk 
kérlelhetetlen lerontását lássuk. Ezzel tovább viszi azokat a gondolatokat, 
amelyek ádvent 1. vasárnapján „az önmagát megalázó11 Messiás szemléle
tében és ádvent 3. vasárnapján a „szegények-evangéliomá“ -ban megcsen
dültek. Másodszor megkísérli a prédikáció, mondjuk a 21. vershez kapcso
lódva, annak az igazi megvilágítását, hogy miben is áll az a „beteljesedés", 
amelyet az Eljövendő hoz a mi messiási várakozásainkra. Mindenesetre 
módunkban áll Krisztusról, mint a betöltőről beszélni. De ő mindig csak 
annyiban betöltő, hogy a mi várakozásunkat miközben betölti, szét is töri. 
Mindaz a kép és név, amelynek a felhasználásával az akkori nép a Mes
siás napjáról beszélt, hasznavehetetlen, amikor az igazi Messiásról van szó. 
Ezért oly elutasító itt a Keresztelő magatartása. Ezért vétjük el mi is 
a valóságos Krisztust, ha őt — ami ma ismét különösen fenyeget — fel és 
be akarjuk fogni a saját fogalmainkba oly dolgokról, amelyeket földi 
viszonylatban nagynak és dicsőnek tartunk. Ennél a figyelmeztetésnél nem 
valami elvont diastasis-teológia vezet, hanem a szent féltés, mert hisz az 
ember mindig abban a veszélyben van, hogy az ő kigondolt megváltóját 
Isten valóságos Üdvözítőjével szemben előnyhöz juttassa és ezzel elveszítse 
Istentől való üdvözíttetését is. Nem nehéz feladat és a karácsony előtti 
utolsó vasárnapon kézenfekvő is, kimutatnunk prédikációnkban, hogy gyü
lekezeteink karácsonyi ünneplése és a karácsonnyal kapcsolatos mitológia 
mennyire felhígította a Krisztusról szóló híradást. Ha ez nem szeretetlenül, 
hanem lelkipásztori érzékkel megy végbe, nagyon gyakorlati felfegyver
kezés lesz az igazi karácsonyünnepre a gyülekezetnek ennek a mi peri-
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kopánknak a magyarázata. Végeredményben nem másról van szó itt, mint 
az alázatosságra való felhívásról az előtt az Isten előtt, aki mindig egyidejű
leg úgy jön, mint Ür és mint Megváltó. „Az alázatos szívet keblére öleli, 
de a kevély lelkeket haraggal bünteti.“  Napjainkban nem szabad meg
feledkezni annak a megvilágításáról, hogy ez az alázatosság egészen más, 
mint az a torzkép, amelyet jobboldalon a keresztyén szerzetesség, bal
oldalon pedig a pogány gyalázkodás akar abból csinálni.

Végül igehirdetésünk közérthetőségének leginkább Luther mondatával 
szolgálunk: „Ebben az evangéliomban elénk rajzolódik az újtestámentomi 
igehirdetői hivatal. '1 Kimutathatjuk, hogy a Keresztelő abban tölti be helyet- 
tesítőleg a szerepét, ami az egyház tiszte itt a földön. És az egyház annál 
inkább egyház, minél igazabban követi a Keresztelőt abban, hogy szigo
rúan csak egy feladatot ismer: Rámutatni Jézusra. Luther: „Nem ti tudjá
tok bűneiteket lerakni, vagy magatokat cselekedet által kegyesekké tenni. 
Valaki más kell ahhoz. Én se vagyok képes rá, de meg tudom mutatni őt 
Az a valaki, ez a Jézus Krisztus.“ Ilyen a lutheri prédikáció ádventben.

A karácsonyi prédikációnakI A karácsonyi prédikációról általában.

a tárgya nem ez, vagy az a különtudósítás Jézus születésének a körülmé
nyeiről. Lényege a prédikáció textusának minden változása mellett is válto
zatlan: csodahír az Isten testtélevéséről, a misterium incarnationis-ról. 
„Az ige testté lett és lakozék közöttünk.11 Csak innen fakadhat valódi 
karácsonyi prédikáció. Karácsonykor olyan prédikátorok kellenek, akik 
az egyház Krisztus-hite alatt nemcsak a Názáreti Jézus valláserkölcsi sze
mélyiségének magasraértékelését értik, hanem akik a Bibliával és az ős
egyházi tannal tudnak arról, hogy az ember-Jézusban magának az Istennek  
személyes je len lé te le tt  valósággá. „Kit világ be nem fogadhata, Azt ölé
ben tartja Mária.11 E körül mozog az egyházi krisztológia. Kiküszöbölhe- 
tetlenül nehéz akadály lesz karácsonyi igehirdetésünk számára ezen kriszto- 
lógiának oly dogmatörténeti kritikája, amely tanácstalan ezeknek az ősi 
formuláknak mélységesen mély értelmével szemben. Nem tud mit kezdeni 
a karácsonyünneppel az, akinek csak „etikai11 krisztológiája van.

Persze a bibliai karácsonyi üzenetnek helyes megértéséhez csak úgy 
jutunk el, ha egybevetjük a bibliai Krisztus történetének egészével, értve 
itt főképpen az üdvösség munkáját, mindenekelőtt a nagypénteket és a 
húsvétot. „Az Atya Egyszülöttje, a lényénél fogva Isten11, akiről a kará
csony beszél, egy a szegény, megfeszített Jézussal, a Messiással a szolgai 
alakban, viszont ez a Megfeszített az örök Fiú. Csak így lehet felfogni 
az emberré-levés üdvtényét. Csak így lehet helyesen prédikálni a gyermek
ről a jászolban és csak így lehet a karácsonyi történetet az érzelgős el- 
lágyulás atmoszférája fölé emelni.

Az igehirdető mindig számbaveszi azt az erős feszültséget, amely 
fennáll az egyház karácsonyi üzenete és a népegyházat képviselő gyüle
kezet karácsonyi „hangulata11 között. A népi karácsonyünneplésnek leg
nagyobb része kétségessé válik a karácsonyi üzenetének átértelmezésével 
(a család karácsonya, a szeretet ünnepe, a gyermek ünnepe, a világosság 
győzelme). A „német karácsony11 azon a ponton van, hogy vallásos keret
ben a téli napfordulat ünnepe legyen. (V. ö. újabban H. Schreiner kitűnő 
fejtegetését „Isten igéjének hirdetésé“ -ben 1936. 175. o. és köv.) A mi ige
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hirdetésünk legnagyobb veszedelme, hogy ezen emberi karácsonyi hangulat 
igazolásaképpen hallgatják. Ezt a veszélyt nem lehet azzal elhárítani, hogy 
egyszerűen elnézünk az antropocentrikus karácsony felett, de úgy se, hogy 
azt kereken elutasítjuk. Kénytelen a mi prédikálásunk ezzel az értelmezés
sel beható párbeszédet kezdeni. Eközben új megvilágításba kerül a téli nap
fordulat a biblia üzenetén át (v. ö. Ján. 1, 5.). De minden karácsonyi ige
hirdetésnek abban kell kicsúcsosodnia, hogy Jézus Krisztusban, mint az 
Isten Fiában és a mi Üdvözítőnkben való személyes hitre hív és meg kell 
mondanunk a gyülekezetnek, hogy az a karácsonyünneplés, amely nem ide 
vezet, haszontalan, és végeredményben nem őszinte.

Az Isten testtélevéséről szóló bizonyságtevést ne tévesszük össze 
dogmatikai tények leszögezésével. Minden arra szolgál, hogy kimutassa 
mennyire döntő üdvtény a mi személyes életünk számára a testtélevés 
titka, amelyben benne van az újtestámentom egész üzenete összefoglalva. 
A hallgatót el kell juttatnunk annak a belátásához, hogy életkérdéseire 
és életbajaiban az Isten emberrélevésének a csodája adhat feleletet s egye
bütt feleletet hiába keres. Minél határozottabban hirdettük és fogadták el 
a karácsonyi üzenetben benne rejlő ezt a döntésre való felhívást, annál 
nyugodtabban lehet bizonyságot tenni is: a kegyelem megjelent. Isten itt 
van. Betöltetett a szakadék az örökkévalóság és az ideigvalóság, e világ 
és a másvilág, a szent Isten és a bűnös ember között. Mi nem csak ádvent- 
ben élünk, hanem a hit számára itt van a megvalósulás és a betelfesedés 
ideje is.

Karácsony I. ünnepe. Lukács 2, 1— 14. Karácsony főtextusává 
emelte az egyház, mert csak ez hoz kimerítő értesítést Jézus születéséről. 
Persze ez a szentlecke számbajövő történeti nehezéket rak a karácsonyi 
prédikációra (ezeknek a prédikáció szempontjából való jelentőségére lásd 
Fendt kimerítő, de nem minden részletében feltétlenül helytálló érteke
zését az „Alté Perikopen“ -ben 30. 1. és köv.). A prédikátor nem merész- 
kedhetik odáig, hogy a gyülekezet elé adja ezeket a nehézségeket. De a 
komplikált exegetikai tényállásból vonjuk le következményképpen, hogy 
a történeti kísérőkörülmények kihasználásában mérsékeltek leszünk, értve 
itt mindenekelőtt a népszámlálást 1. vers és köv.-ben.

Nem ezekben a mellékkörülményekben keresendő a szentlecke magva, 
hanem annak a Jézusnak a születéséről szóló üzenetben, akiben az Üjtestá- 
mentom és az egyház a Krisztust és az Isten Fiát ismeri. Ezt a születést 
azután annak a bibliai helynek az alapján kell kifejteni, amely minden 
karácsonyi prédikációnak királyi textusa: Ján. 1, 14. Ennek a gyermeknek 
a születése a mélységes titka Isten megjelenésének a földön. „Istenség 
és emberség, a kettő egyesül benne, Teremtőm, hogy is hajolhatsz te eny- 
nyire le a föld emberéhez!11 De itt a karácsonyi üzenet elhatárolandó min
den pantheista vallásfilozófiai tantól. Krisztus születése több mint valami 
időtlen igazság történeti szimbóluma, amely arra való volna, hogy szemlél
tesse a „mindenütt jelenvalóságot11: Isten elvegyülő immanenciáját a világ
ban. A karácsonyi esemény nemcsak kiigazítja az embernek egy balhiedel
mét az „ég11 Istenéről, hanem Isten és ember között tényleg meglévő  
szakadékot hidal át. A karácsonyi üzenet háttere az, ahogy a Biblia szól 
az Istenről, Ö a v ilág  Ura, nem benne van, hanem felette áll, Ö a m indenek
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bírá ja, akinek nincs mit kezdenie a bűnössel. így értve a karácsonyi hír
adást, az nem örökérvényű tényállás kitárulása, hanem történet, csoda.

Ezért csak akkor halljuk is helyesen, ha mint evangélium ot fogadjuk, 
„jó hírt“ arról, ami a helyzetünkben váratlan fordulatként bekövetkezett. 
Erről szól a karácsonyi szentlecke is a 10. és 11. versnek a helyzetet meg
világító súlyos szavaiban. A nép, amelyiknek ezt az örömöt hirdetik, az 
a nép, aki sötétségben ül, aki szenved Istentől elszakadt volta miatt. Az 
Isten, ahogy most neki megjelenik, nem új „szempont11 a világhelyzet látá
sában, hanem az üdvözítő, a megmentő, aki megvalósítja az ő „országát1*, 
akiben teljesül minden igazi vágyódás az üdvösség után és minden rabság 
helyét szabadság cseréli fel. A legmélyebb rejtély, a titkok titka: az Isten
nek megkötözötteket feloldó szeretete, a „velünk az Isten11, az „Immá- 
nuél“ . Izráel messiási várakozása, jellegzetesen emberies vonásaival, ahogy 
átcsendül a 10. vers angyali szózatán, a legjobban szemlélteti a karácsony
nak ezt a tisztára soteriológiai értelmét még a ma hallgatósága előtt is. 
Minden e körül mozog: a Megtartó „néktek11 született. „Mit érne nekem, 
ha ezerszer megszületett volna, és nem hallanám, hogy nekem van szánva, 
sajátommá kell lennie.11 (Luther.)

Éppen ezért nem ott született az Isten Fia, ahol az egész világ keresné 
születése helyét, az „emberiség elitjei11 között, hanem az istállónak és a 
jászolnak az alacsonyságában és ezért szegény pásztorok az első tanúi 
annak, hogy az újszülött király eljött. Kálvin: „Ilyen volt a születésének 
a feltétele, mert mivel e végből öltötte fel a mi testünket, hogy magát 
érettünk megüresítse.11 Isten szegénységében keresi meg az emberiséget, 
mivel ott leli a legközvetlenebbül és a valóságnak leginkább megfelelően, 
és mivel nem segítene rajta olyan Krisztussal, aki a csúcsok csúcsait járja. 
Megvan a kommentárja is ennek a születésnek, Fii. 2,6. és köv. A bölcső 
annak a jele, hogy Isten kegyelmesen aláhajol az emberhez az ő nyomo- 
rultságában. De mint a Bibliában mindig, megvan az Isten ezen kegyelmes 
aláhajlásának a visszája is és ez az Isten nem-je az emberi nagyzolásra 
és fennhéjázásra. Róm. 12, 16/b. Luther: „hogyan mutatja meg Isten, mily 
semmirevalónak tartja azt: ami ez a világ, amivel rendelkezik és amire 
képes, viszont a világ is bebizonyítja, hogy meg sem ismeri, figyelemre se 
méltatja az Istent, sem azt, ami az övé és amit Ő cselekszik.11 7. vers. 
így a betlehemi jászol ebben a vonatkozásban is előremutat a kereszt felé 
s megszólaltatja azt a prédikációt, amely a keresztben fejeződik be: a 
bűnös megigazulásában, ahol elvétetik az embertől minden saját dicsősége 
és kérkedése és minden dicséret az Istené lesz, mint ahogy Luther meg
jegyzi a 14. vershez: „Krisztus visszaállította Isten teljes dicsőségét, azzal, 
hogy megtanított bennünket, mennyire semmi minden mi dolgunk, hogy 
mi semmiképpen ne dicsekedjünk.11

Végül: mivel a karácsonyi esemény evangélium, nem vallásos meta
fizika, azért egyben felhívás a hivésre. A karácsonyi gyülekezet különleges 
összététele kötelességünkké teszi, hogy hallgatóink közül minden egyest 
érthetően a személyes hit kérdése elé állítsunk. Csendüljön bele ez a kér
dés az ember karácsonyának egész ünnepi hangulatába ilyenformán: tud
juk-e, mit jelent nekünk a karácsony, tudjuk-e, miért nem lehetünk el 
e nélkül a karácsonykor földre szállt újszülött nélkül, miért Ö ’ a mi éle
tünk? A karácsony örömhír, „minden nép öröme11, nélküle nép és egyén
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csak ideig-óráig lehet el. Isten itt van a világban s ezt nem tudni, egyet 
jelentene a halálunkkal. Közöttünk az Isten — s ha mi nem akarnók ö t 
elfogadni, megbocsáthatatlan vétket vennénk magunkra. Éppen a kará
csonyi gyülekezet várhatja el a leginkább, hogy ezt szépítés nélkül tud
tára adjuk.

| Karácsony II. ünnepe. Lukács 2, 15 20. | LeZ£irt: és tömör-e ez a 
textus eléggé belső értelmét illetőleg ahhoz, hogy prédikációi perikópa 
legyen? Már Luther hiányolta benne az üzenetjelleget. L. Lendt joggal 
követeli, hogy a prédikáció terjeszkedjék ki a szentleckét megelőző angyali 
híradásra. És mégis megvan az értelme annak az elhatárolásnak, amelyet a 
tradíció itt hoz. Ez a szentlecke mutatja, hogy karácsonyi hírhez olyan em
berek kellenek, akik arra személyileg ráállnák. „A  célból mutattatik meg 
nekünk Krisztus, hogy hittel járuljanak hozzá a szíveink!" (Kálvin.) És abban 
is igaza van Kálvinnak, amikor ezt a szakaszt a meghallott evangélium iránti 
engedelmesség példájaként értelmezi. Nem elég, ha már hallottuk, arra van 
szükség, hogy odamenjünk és lássuk, mit ajándékozott Isten az evangélium
ban és ebben a gyermekben. Az erre való emlékeztetésnek roppant gyakorlati 
súlya van, tekintettel a népegyház jellegével bíró nagy gyülekezetre, amely 
hallgat ugyan karácsonyi prédikációt, de egyszerűen halvány sejtelme sincs 
arról, mit akar neki mondani és ajándékozni a karácsony. „És lön, mikor 
az angyalok elmentek tőlük a mennybe" — ez a helyzetkép karácsony 
második ünnepén. Az ünnep elmúlóban. Most jön a nagy kérdés: vájjon 
csak ünnep volt-e az, vagy gyakorlati eredményt is hozott ennek az ünnep
nek az igehirdetése. Aki a híradást komolyan meghallotta, nem térhet vissza 
karácsony után a hétköznapba úgy, hogy ez változatlanul marad, minden, 
ahogy volt. A puszta hallástól a pásztorok példája utal a személyes elsajá
títás cselekedetére: ettől az istentisztelet felkeresése nem mentesít bennün
ket, sőt inkább a lelkiismeretünkre helyezi. Ha pásztorok elmentek, láttak 
és találtak, az eljárásuk felhívás nékünk, tegyünk egy próbát ezzel a Krisz
tussal, vegyük komolyan, hogy az Üdvözítő nekünk született és nézzük 
a tulajdon életünket a nyert karácsonyi kegyelem új fényében.

Itt persze a prédikáció abban a veszélyben van, hogy az allegorizálás 
útjára tévedjen. Nem vagyunk a pásztorok. Nem láthatjuk az Üdvözítőt 
a szemeinkkel mint ők és könnyen érthető, hogy karácsonyi ünneplésünk
nek ezt a korlátozottságát kínosan érezzük, olyan határok közé szorított- 
ság ez, amelyet a mi világunknak a Krisztustól való ijesztő távolsága még- 
inkább tudatunkba hoz. És mégis, aki látni és hallani akar, nem marad 
hátrányban a pásztorokkal szemben. Ők csak a szerény kezdetet látták. 
Mi a bibliai bizonyságtevésben sokkal többet látunk és hallunk, mint ők: 
a Krisztus egész történetét annak a végével, amint arra az Isten rányomta 
az ő hitelesítő pecsétjét. Az igehirdető vésse nyomatékosan a gyülekezet 
szívébe, hogy a megjelent Krisztus hirdetésében, amit a pásztorok az angya
loktól kaptak, nekik is részük volt az egyházi prédikáció igéje által. Tudtul 
adhatja és tudtul is kell adnia nékik, hogy ez az ige nemcsak emberi 
beszéd volt, hanem Isten tulajdon igéje, amely felett senki sem térhet napi
rendre büntetlenül. Ez a gyülekezet ma is kötelezve van arra, hogy az evan- 
géliomnak engedelmeskedjék és oda menjen a legegyénibb megbizonyo
sodásnak az útján a megjelent Üdvözítőhöz.

Szentleckénk sok segítséget nyújt ennek a figyelmeztető felhívásnak
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lelkipásztori odatárására. Ott van mindenekelőtt a Krisztusról szóló evan- 
géliom első elfogadóinak az elcsodálkozása a 18. versben. A karácsonyi 
evangéliom ma is annyiban éri el a célját, amennyiben bekövetkezik ez 
a boldog elcsodálkozás a felett: „velünk az lsten“ , áttörte az örökkévalóság 
és ideigvalóság, az ő szentsége és a mi bűnös voltunk válaszfalát miértünk 
és eljött közénk szolgai alakban. „Utat tör ide az örök világosság és új 
ragyogást nyer tőle a világ.*1 Ez minden karácsony célja évenként újólag, 
hogy a mi életnapunk is új fénybe derüljön tőle, hogy az Isten titka feletti 
csodálkozásban megújuljon a lelkünk. Arra, hogy ez miképpen történik, 
nagyon üdvös útmutatás Mária rajza a 19. versben. Ez figyelmeztet arra, 
hogy vannak hatalmak, amelyek azon dolgoznak, hogy Isten karácsonyi 
ajándékát ismét elfelejtsük és elveszítsük. Eléggé indokolt, hogy Jézus 
anyjának ezt a képét különösképpen az anyák elé állítsuk oda gyülekeze
tünkben. A keresztyén nevelés kérdéseire és nehézségeire való tekintetből 
döntő nyereségünk volna gyermekeinknek abból, ha sok olyan anya 
akadna, aki az Isten ajándékáról szóló igét a szívében tartaná és forgatná 
és ezzel oly lelki otthont segítene találni gyermekeinek, amely nem vész el. 
Egy további szempontot arra, hogy a karácsonyi hír hogyan elevenedhetik 
meg gyülekezeteinkben, az ad, hogy a pásztorok az üzenetet „elterjesztet- 
ték“ . Amit Krisztusnál átélünk, az nem egyszer kényszerít bennünket arra, 
hogy tovább adjuk s ne elégedjünk meg azzal, hogy a pap úgyis prédi
kálja a Krisztust. Ez a terjesztésre való belső indítás meglehetősen csalha
tatlan mérve annak, hogy a Krisztus ügye mennyire vert gyökeret ben
nünk. — És végül a 20. vers: A pásztorok visszatértek betelten Isten dicsé
retével és magasztalásával. Üjra jő a hétköznap, de ha valóban volt kará
csonyunk, nem a régi hétköznap az többé. Istent magasztalni azért az örö
mért, mellyel az ő könyörülete megajándékozott bennünket: ez az új élet, 
s hogy erre képesek vagyunk-e vagy se, azon válnak szét az utak: itt az 
örök életre, amott az örök halálra. Az, hogy mit akar elérni nálunk a 
karácsony, alig jelölhető meg megfelelőbben, mint szentleckénk utolsó 
versével.

M. Doerne nyomán: 
Szabó Lajos

kissomlyói lelkész.

I Ó-év este. Zsid. 13, 8. [ óév-esti igehirdetések veszélye már eleve 
abban áll, hogy nem keresztyén, hanem világi ünnepről van szó. Az a veszély 
fenyegeti, hogy az emberi gondolatok és hangulatok túltengnek benne és 
a keresztyén elem csak dísznek, keretnek marad. Ez már az alapigeválasz- 
tásnál kitűnik. Nyomban ezután a prédikáció bevezetésénél, amelyről épp 
ennél az igehirdetésnél mond le a prédikátor legnehezebben. Az Ige igen 
könnyen csak mottó marad. Ezt el kell kerülnünk, úgy, hogy annyira tex- 
tusszerűen prédikálunk, amennyire csak lehet. Nem szilveszter-esti hangu
latos újságcikk-írás a feladatunk, haneín igehirdetés.

Az alapige különösen könnyen csak mottóvá, vagy pedig köznapi 
szóvirággá válik, ami az „igehirdetés** bizonyos szakaszaiban nagy, pátosz- 
szál vissza-visszatér. Ennek azonban egyáltalában nem kell és nem is sza
bad így lennie. Nagyon is könnyen elkerülhető, ha az alapige minden egyes
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szavát kifejtjük. Arról kell beszélnünk, ami, illetve Aki megmarad. Az el
vont nem maradandó. Sem az „isteni11, sem az „örökkévaló11, de mara
dandó, örökkévaló a Krisztus. Hála Istennek, végre valami, ami állandó 
ebben a szétfolyó időben és ebben a széthulló életben. Egyes „újhitűek^ 
üdvösségüket megtalálni vélik az élet örökös körforgásában, a nagy és 
különbség nélküli ntindenségbe való visszatérésben és felolvadásban. A való
ságban azonban minden ember fél az elmúlástól és a nem léttől. Fél az 
alaktalantól. Ez a félelem tölti el az embert Szilveszterkor. Az elmúlás 
árjának magával ragadása, amelyből senki ember fia nem menthet meg, 
úgy érzi ezen a napon az ember. Akkor világít fel előttünk ez a név: Jézus 
Krisztus. És most az a fontos, hogy ne csak ezt a nevet szajkózzuk, hanem, 
hogy megmutassuk, kicsoda Ö és miért Ő az, aki örökkévaló.

Gondolkozzunk csak, milyennek kellene lennie annak, aki a múlan
dóságból megszabadíthatna. (Természetesen tudatában annak, hogy az 
Evangélium a választ már megadta. Tehát ez a gondolkozás nem önálló 
szellemi műveletünk, hanem a hallottak felett való elmélkedés.) Annak, aki 
bennünket kiszolgáltatottságunkból kimenthet, kívül kell állania bajain
kon és az elmúláson. Ott, ahol a maradandó, az örökkévaló van. De ez 
a kívül létei se legyen távol, hanem ott kellene lennie, ahol mi vagyunk. 
Mert ott kell rajtunk segíteni, ahol most vagyunk, ott kell megmenteni 
bennünket a kárhozatba ragadó árból.

Épp erre szolgál ez a két név: Jézus Krisztus, ő  benn volt ebben 
a küzdelemben és sötétségben. Még ma is benne van. De ki is vétetett 
belőle. A pogány istenek csak e világban vannak, ezért nem is segíthetnek' 
Az emberek tűnjenek bármennyire is ki a többi közül, nem emelkednek 
e világ fölé, tehát ők is a halál zsákmányai. Egyedül Jézusban van a két 
világ együtt.

Jézus Krisztus a kezdet (Ján. 1, 1). Ö a létünk teremtője. Ő benne 
választattunk ki eleve, ezért Ö a mi létünk alapja és biztosítéka. Nem a 
vér. Fii. 3, 20: A mi országunk a mennyekben van.

Ö azonban máma is az, aki hordoz és megment bennünket. Csak 
akkor éljünk, ha a forrásból élünk. Tudjuk azonban e földönlételéből, hogy 
Ő a kezdet, ma is közel van hozzánk minden nap a világ végéig. Nálunk 
van, mint a Kiengesztelő. Lezárhatunk csak egy évet is a vétek tudata 
nélkül, amit ebben az évben elkövettünk? Jézus Krisztus által ennek az év
nek a bűne is a kegyelem tengerébe vettetett. Aki a bűnön és vétken felül 
áll, Magára vette a világ bűnét és elhordozta. Legyőzte a halált is, mivel 
Maga is meghalt. Ezért Ö mindörökké van. Az örökkévalóság nem különb
ség nélküli általános lét, hanem olyan, ahol az egyes közvetlenül Istennel 
van, ahol megismerjük, mennyire megismertek vagyunk. Ilyen örökké
valóságot csak az adhat, Ki az örökkévalóságba már bement. Ö mindenkit 
akar és tud is az Atyához és Magához vonni.

Így Szilveszterkor nemcsak vallásos, hanem keresztyén igehirdetés  
kell. A keresztyénség magva nem hiányozhatik ezen az ünnepen sem. Amit 
akkor Jézus Krisztusról mondunk, az a történelem semmi más megjelené
séről nem mondható és semmiféle más istenségről sem.

J. Sammetreuther nyomán: 
Kiss János

celldömölki s. lelkész
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Újév. Lukács 2, 21. A napnak, karácsony nyolcadnapjának Jézus 
körülmetélése ad egyházi jelentőséget. Luther még hallani sem akar arról, 
hogy újév napján más is legyen prédikálható. Az egyházi prédikáció a pol
gári évkezdetre eleinte csak poliémiájában tért ki, küzdve az ezzel a nap
pal kapcsolatos pogányos szokások és mértéktelenség ellen. Az egyház 
újévi óhajtása ezzel szemben — ahogy Luthernél halljuk — karácsony 
ünnepén jut érvényre. A karácsonytól való elszakadását döntően siettette 
a gregoriánus naptár bevezetése. — Ma már nem kell megokolni, miért 
egyházi ünnep is a polgári évkezdet. Az egyházi esztendőnek olyan ká
nonja, amelyben nem volna hely ezeknek a „világi“  napoknak és esemé
nyeknek a számára, csak klerikális konstrukció számba menne ma már. 
A keresztyén hit Isten kezéből az ő adományaként fogadja el az új eszten
dőt s abban az ő kegyelmének a jelét látja, ez a kegyelem új kezdésre ad 
lehetőséget nekünk, évről-évre öregedő halandóknak. Újév ebből a szem
pontból közel áll az ádvent üzenetéhez.

Mindenesetre úgy látszik, mintha a karácsony utáni nyolcadnapnak 
a hagyományos igéje rosszul felelne meg az újévi prédikáció ezen sajátos 
céljának. Annak, aki megpróbál erről az egy versről valóban textusszerű 
prédikációt tartani, annak szükségszerűen rá kell térni — Luther kará
csonyi posztillájának a mintájára — Jézus körülmetélkedésének a fényére. 
Ezt a híradást is kétségtelenül jól és evangéliomszerűen lehetne beállítani 
Gál. 4, 4. fényébe s ezzel megvolna az összefüggés is az újév utáni vasár
nap textusával. Csakhogy ez nem volna újévi prédikáció, nem is szólva 
arról, mennyire kétséges, hogy alkalmas téma-e éppen ez a mi gyüleke
zeteinkben.

Ha ragaszkodunk Lk. 2, 21-hez, mint újévi alapigéhez, akkor állítsuk 
a prédikáció középpontjába a Jézus nevét, belevonva ennek hirdetésébe azt, 
amit Máté 1, 21. mond ennek a névnek az üdvtartalmáról. Karácsonytól 
jövet nem kezdhetjük az újévet másképpen, mint a Jézus nevében. „így 
lesz Jézus neve Megváltó-jel az újesztendőnek a „kedves híre11 (Fendt). 
Az újévnek ilyetén kezdete fölé a hitnek az a bizonyossága van írva, hogy 
Jézus az egyetlen igazi Ür és segítség és hogy minden jöhető esemény és 
feladat: kedvesek és nehezek, előre látottak és előre nem látottak, lénye
gében nincsenek másért, mint hogy új nyomatékkai őrá utaljanak. Az ige
hirdetőnek ezen a napon olyan hallgatókkal van dolga, akiknek a gondo
latai előretörnek a személyes, a hivatali és a népi élet kilátásaira. De nem 
hiába van Jézus neve az új esztendő felett! Adja az igehirdető világosan 
tudtul, hogy mindebben a várt, remélt és rettegett sorsban mennyire ő akar 
velünk találkozni s hogy az újesztendőben is mennyire bebizonyosodhat: 
ö , egyedül ő  a mi „életünk11, a mi létünk beteljesedése s egyúttal a „szege
let kő11 minden útunkon.

Az újévi igehirdetés igen könnyen rávisz bennünket, igehirdetőket 
valami felületes, optimista gondviseléshit hirdetésére. Ének is van énekes
könyveinkben, amely ennek az eltévelyedésnek fedezéket nyújt. A kegye
lemről szóló híradást ezen a napon igen könnyen, törés nélkül, folytatóla
gosan alkalmazzuk hallgatóink földi viszonyaira is. A híd ehhez az alkal
mazáshoz ez az erkölcsi viszonossági séma: ha te csak... akkor Isten bizo
nyára majd ... Ezektől az elhamarkodott következtetésektől tartson vissza



bennünket az arra való emlékeztetés, hogy szentleckénkben minden Jézus 
nevére és személyére van vonatkoztatva. Az a kegyelem is, amelyet újév 
napján módunkban van belekiáltani hallgatóink gyakorlati életgondjaiba, 
a biblia értelmében mindig Krisztus-kegyelem marad. Csak az lehet ebben 
a kegyelemben bizonyos és örvendező, aki Jézust Urának ismeri el. Továbbá, 
aki nem valami megálmodott kegyelmet óhajt, hanem a valóságos kegyel
met a Krisztus Jézusban, annak tudni kell, hogy ez nem azonos mindannak 
a szívélyes kívánságnak a beteljesedésével, amellyel barátok és szomszédok 
kedveskednek egymásnak ezen a napon. Ha az erről a kegyelemről szóló 
prédikációnak magunkat alárendeljük, az egyben a mi életvonalunk hatá
rozott ráirányulása lesz az egy szükségesre.

Végül szükséges a Jézus-név prédikálása a mi gyülekezeteinkben 
azért is, mert egyedül ez teheti az új évet valóban újjá. Mily nagy a ve
szély, hogy az új év nevében csak a régi élet folytatódik tovább, amelynek 
pedig halál a természetes vége! Jézus segíteni akar ezen a helyzeten. 
ö  nemcsak felhív bennünket, hogy nyomós elhatározásokat és megváltoz
tató feltételeket szabjunk magunk elé, hanem az ő neve e felett az új 
esztendő felett azt jelenti, hogy nálunk is kezdődhet még valami új s hogy 
nem vagyunk reménytelenül fogva régi életünk, szokásaink, csalódásaink, 
holtpontra-jutottságunk hálójában, ö  mindenesetre gyülekezetei is akar 
magának, hogy az az ő ígéretében higyjen, nekibátorodjék és újat kezdjen.

Ijesztő, apokaliptikus időben élünk. Nem rajongás mon
datja ezt velünk, mintha a háborúnak, az emberi együttélés vál
ságának szörnyű jeleiből már kiszámítottuk volna a világ végét. 
Ettől óv bennünket a szentírás is, az egyháztörténelem tanulsága 
is. Hogy mikor jön el az a végső nagy leleplezés (apokalypsis), 
senki sem tudja, még az ég angyalai sem, egyedül csak az Atya. 
Előre megjövendölt jelek látása ellenére is meglepetésként ér 
bennünket az a nap Krisztus Urunk szavai szerint. Ámde egészen 
józanul, bibliásan is addig is beszélhetünk apokaliptikus napok
ról, sőt kötelességünk figyelni a jeleket. Mióta Krisztus Urunk 
az ő visszajövetelét ígéretül hagyta tanítványaira, azóta minden 
kor apokaliptikus, egyformán lehetősége s előjele a végső ki
fejletnek. Ami pedig ma valósággal lefolyik szemünk láttára a 
világban, egy cseppet se gyöngíti, ellenkezőleg erősíti bennünk 
az ijesztő jelekre való figyelmet. Ma az nem józan, aki jeltelen 
világban képzeli magát.

/cnNVl. Doerne nyomán: 
Szabó Lajos

kissomlyói lelkész.

Advent 2 . vasárnapja.
Föl a  fe jje l!

Lukács 21, 25—36.



Az egyház századok óta minden esztendőben rámutat ezekre 
az apokaliptikus jelekre s felhív az utolsó ádvent várására. 
Advent második vasárnapján teszi ezt. Mi is hallgassuk meg ma 
egyházunk rendje szerint az írásnak apokaliptikus napokra szóló 
üzenetét.

Nem rémít és nem rettentget. Biztat, vigasztal, megvidámít: 
„Emeljétek fel a ti fejeteket!"

Krisztus Urunk azt üzeni minden tanítványának, ki komolyan 
látja a jeleket, várja az ő visszajövetelét s a végső idő meg
rázkódtatásaira már ma fel akar készülni, azt üzeni neki: Föl 
a fe jje l! Ez jellemzi a keresztyénséget a megrendült világban. 
Mint cserkészfiaink készülnek fel az életre vidám dallal ajkukon: 
„Fiúk fel a fe jje l" —- mind a győzelemig, úgy kell nekünk is 
örömmel mennünk az utolsó ádvent felé, ijesztő napok rémüle
tének közepette. Maga Krisztus Urunk szólongat bennünket: 
Föl a fejje l!

1. Szörnyű jelek ijesztenek? Föl a fejjel, testvéreim! Nem 
egyéb ez, mint a teljes váltság napjának közeledése! (25— 28. v.)

A napban, holdban és csillagokban történendő jeleket eddig 
nem láttuk. Annál inkább rajtunk ütött a kétség miatt való szo
rongás és a bekövetkezendőktől való halálos félelem fekete 
serege. Szinte megtizedeli nemcsak a világot, de a keresztyén 
gyülekezetei is. S ez van olyan csapás rajtunk, mintha az egek 
egei megrendülnének.

Nézz körül egy kissé, mit látsz a szomszédban, mit hallasz 
az utcán, miről beszélgetnek a városban? Csupa panasz, aggo
dalom tör fel az emberek szívéből. A kétség mint vad héja 
v ijjog  a házaink fölött. Mindenkinek van valami veszteni valója, 
mindenkinek van kiért kezét tördelnie. A biztonságérzet ki
szaladt a legtöbbek talpa alól. Most látszik meg, hogy homokra 
volt építve az életük, nevezték légyen aranynak, erőnek, tehet
ségnek.

Még rosszabb, hogy a jelen kétsége s szorongása a jövőtő l 
való félelemmé dagad tömegesen az emberek keblében. Szó 
szerint beteljesedik ma nem egy helyütt a jövendölés: az embe
rek elhalnak a félelem miatt. S ha meg nem áll ijedelmükben a 
szívok, hányán bele betegszenek azoknak a várásába, amik még 
ránk következhetnek. Mert rosszat várnak. Ennél valójában 
nincsen kegyetlenebb szenvedés. A prágai Hradzsinban van egy 
földalatti verem. A középkor kínjairól beszél. A foglyot le
láncolták. Fejére két emelet magasságából hárompercenkint 
egy-egy jéghideg vízcsepp hullott. Le nem törölhette, ki nem 
kerülhette, aludni nem tudott tőle, se gondolkodni. Csak várta, 
várta a bizonyos rosszat. Sokan beleőrültek. Három napnál s 
éjjelnél tovább nem bírta ki senki. Csak rosszra várni: halálos 
sors!

Föl a fejjel! szörnyű jelektől szorongatott keresztyének! 
Nekünk váltságot hoz az Emberfiának nagy napja. Nincs mit 
félnünk előjeleitől se. Mi jót várunk az ádventi világfelfor



16

dulástól. Öröm és megváltás napja lesz az. Az Üdvözítő jön el 
hatalommal és dicsőséggel!

2. De talán más ijeszt. Nem égi jelek és nem földi félelem, 
hanem a Krisztus visszajövetelének késedelme. Föl a fejjel, 
testvéreim! Ég és föld elmúlnak, de az ő beszédei semmiképpen 
el nem múlnak! (29— 33. v.)

Valóban, az első keresztyénség egy generáción belül várta 
az Ür visszatérését. Krisztus Urunk maga is tett a szent iratok 
szerint olyasfajta kijelentéseket, melyek ezzel egyeznek. Éppen 
szentleckénkben is található egy ilyen: „Bizony, bizony mondom 
néktek, hogy e nemzetség el nem múlik, mígnem mindezek 
meglesznek.“ Mai napig titok a számunkra ennek az igazsága, 
hisz az a nemzedék régen porrá lett és mindazok még nem telje
sedtek be. Az egész biblia mértéke alá állítva a próféciákat, 
különben is azt tapasztaljuk, hogy nem szó szerint szoktak be
következni, hanem tartalmilag. A végső időről szóló próféciák
kal se lesz másként. Krisztus Urunk is annak a kornak a szavaival 
fejezte ki magát, melyben prédikált.

Lehetetlen, hogy ezek a kérdések fel ne vetődjenek ben
nünk. Ámde az is reménytelen, hogy értelmünk számára kifo
gástalan megoldásra leljünk. Bizony ez a késedelem (emberileg 
szólunk, hisz Isten sohasem késhet a saját tervei szerint) éppen 
komoly hívekben kelt tanácstalanságot és bizonytalanságot. Mi 
a tennivalónk? Föl a fejje l! Egy bizonyos: az ő beszédei el nem 
múlnak, megállanak, igazak! Álljunk erre a fundamentumra.

Ha Krisztus Urunk igéje azt mondja, hogy közel van az 
Isten országa, mikor e jelek meglesznek, akkor valósággal közel 
van, mint ahogyan a virágzó, levelet hajtó fák hirdetik a közelgő 
nyarat.

Advent az Isten igéjében való feltétlen hitnek az ideje. 
S mivel hité, máris bizonyosságé. S mivel bizonyosságé, máris 
örömé és ' reménységé. Ha igéje igaz, akkor visszajövetele is 
igaz, akkor üdvözítése is közel van! Föl a fejje l!

3. Vagy talán még másegyéb ijeszt. Nem a külvilág meg
ingása, nem is a Krisztus visszajövetelének halasztódása, hanem 
a magad gyengesége. Nem tudsz megállani az apokaliptikus 
napok fokozódó ördögi kísértései között. Belülről omlik össze 
az életed! Ne essél kétségbe, nem kell ennek így lennie, csak 
föl a fejje l! Krisztus Urunk biztat: Vigyázzatok és imádkozza
tok! S ha Ő ezzel biztat, akkor a vigyázásnak és a könyörgésnek 
bizonyára hatalma van a kísértéseken! (34— 36. v.)

Különösképpen két kísértéstől óv bennünket szentigénk. 
Az egyik az élvezetvágy. Dobzódás, részegség, szórakozásokba 
menekülés, féktelen testi vágyak ész nélkül való kielégítése, 
halmozott élvezése a megmaradt kellemességeknek mind-mind 
hanyatló korok jellemzője. Ijesztő napokban ijesztően szaporo
dik ezeknek a száma. S megejti a gyülekezetei is. Pánikban 
mutatkozik meg pedig az igazi lélekjelenlét. Felforduló világ
ban kell megbizonyítanunk keresztyénségünket józan, fegyel
mezett, puritán élettel! Ezen fordul a jövendőnk, mert az a



nap tőrként lep meg mindeneket. Csak az éber ember képes a 
vigyázásra és könyörgésre, a mámoros lélek menthetetlen. 
Az első keresztyének közt valósággal tartottak éjszakai őrséget, 
böjti könyörgő órákat, sok helyütt így várták az Urat. Föl a 
fe jje l! Legyünk buzgóbbak az imádságban, éberebbek a vigyá- 
zásban, erősebbek az erkölcsi feddhetetlenségben, bátrabbak a 
kísértések visszautasításában!

A másik kísértés az élet gondjainak ránk nehezedése. Ez is 
átragad ránk ínséges idők aggodalmaskodóiról. Mintha sohasem 
hallottunk volna a mi gondviselő Atyánkról, ki az ég madarai
val táplál minket s a mező liliomaival felruház. Mohó kapzsi
sággal csapunk le az élelemre, ruházatra, pénzre, biztosítani 
akarjuk a biztosíthatatlant. Elfeledjük a tisztességet, a felebaráti 
szeretetet, a mások iránt való kötelességeinket, csak magunkat 
látjuk s még magunkat se tudjuk ellátni. Hisz megelégedés nél
kül mit ér a tele kamra, és a holnap reménysége nélkül mit a 
mára megszerzett bőséges eledel?! Küzdeni küzdenünk kell az 
élet gondjaival, csak nem szabad magunkra szabadítani őket 
olyannyira, hogy el is temessenek. Mennél szegényebb, éhesebb 
vagy, annál többet imádkozzál és vigyázz magadra, hogy meg
állhass az utolsó ádventben az Embernek Fia előtt!

Ne ijesszenek meg hát se szörnyű jelek, se a visszajövetel 
késedelme, se a magad gyarlósága, gyengesége. Mindezt le
győzheted, ha a közelgő Krisztusra nézel. Nemcsak legyőzheted, 
de félelmed örömre s boldog várakozásra is fordul! Lutherrel 
együtt .kedvesnek'1 nevezed majd azt a mindeneket leleplező 
nagy napot. Hisz neked a te üdvösségedet nyilvánítja ki mind
örökre. Ha ugyan a Krisztus tanítványa vagy!

Föl a fejjel, testvéreim, ez ijesztő napokban! Föl a fejjel, 
legyetek az ő tanítványai vitézül!

Advent 3. vasárnapja.
Ő az, mást ne v á rju n k !

Máté 11, 2— 11.

Nem Keresztelő János nevének megörökítése volt Máté 
evangélista célja, mikor ezt a történetet leírta. Arról a boldog 
bizonyosságról akar hitelre méltó módon vallomást tenni, evan
gélista társaival, az apostolokkal, az egész első keresztyén gyü
lekezettel egyetemben, hogy ők Jézus Krisztusban megtalálták 
a Messiást, a világ Megváltóját; számukra befejezett tény az 
ótestámentomi próféciák valóra válása; ők minden kérdezőskö- 
dőnek csak egyet mondhatnak: Nézzetek a Krisztusra, ö  az, 
akit vártunk és akit ti is kerestek, szegődjetek melléje, mást ne 
várjatok!

ő  az, mást ne várjunk! Nekünk is szükségünk van erre a 
tanúvallomásra. Advent, sajnos, inkább a bizonytalan várakozá
soknak idejévé lett, holott a bizonyos Krisztus-várás idejének



kellene lennie mindnyájunk számára. Le kell hát győznünk kétel
kedésünket; meg kell látnunk Krisztus cselekedeteit a jelenben 
s meg kell hallanunk evangéliumát; s botránkozás nélkül való 
boldog hitre kell eljutnunk, ajakunkra vévén az evangélista 
vallomását: Ö az, mást nem várunk!

1. Legelőször is kételkedésünket kell legyőznünk.
Bele eshetik bárki. Mégha Keresztelő János is az ember, 

nincsen eleve biztosítva a kételkedés ellenében. Feltámad az a 
fogság idején, a nyomorúságban! Machaerus várának nedves 
börtönfalai elfeledtetik a puszta prófétájával a Jordán-parti 
jelenetet, midőn Isten Lelke jött alá a megkeresztelkedő Jézusra 
és mennyei hang hallatszott: Ez az én szerelmes fiam, akiben én 
gyönyörködöm (3, 16— 17). Keresztelő János isteni kinyilatkoz
tatásban részesült! Mi lehetne ennél bizonyosabb? S fogságának 
sötétségében mégis kételkedni kezd.

S különbek vagyunk-e mi? Mi pedig már ugyancsak többet 
tudunk Jánosnál. A Krisztus áldozati haláláról, dicsőséges fel
támadásáról van tudomásunk. Az ő nevére vagyunk megkeresz
telve, az ő tanításain nevelkedtünk fel, az ő szent vacsorájában 
tapasztaltuk meg nem egyszer bűneink bocsánatát. Igen, az élet 
apró-cseprő dolgaiban számtalanszor éreztük segítő karját. 
Hány imádságunk meghallgattatott. A kétévezredes keresztyén 
egyháztörténelem temérdek vakító példája mindmegannyi bizony
sága az ő élő hatalmának. De lám, mindez mégis sokszor kevés
nek bizonyul forgandó napjaink hányattatásaiban. Néha mindent, 
mindent képesek vagyunk elfelejteni s feltör belőlünk a kétség 
szava, a csalódottság gyanúsítása: Hátha mégsem Ő az?!

Hátha mégsem Ö az! Ha Ő volna a világ igaz Megváltója, 
hogyan engedhetné meg, hogy övéi sötétséget lássanak, börtönt 
szenvedjenek? Miért tűri, hogy e világ hatalmasai erőszaktétel
lel némítsák el az igazság prófétáit? Meddig várjunk még arra 
az időre, mikor véget vet majd a gonoszság tombolásának, a 
földet tűzzel emészti meg s Szentleikével új világot teremt? 
Két évezred telt el s még minden a régiben? Hátha mégsem 
Ö az?!

Nyugodjál meg, testvérem, Ö az! A börtön falai sötétek, 
nem pedig a Krisztus megjelenése s munkája káprázat. Te estél 
bűnös kételkedésbe, nem pedig a Krisztus csalt meg téged el
jövetelével. Le kell győznünk a kételkedésünket. Hogyan?

2. Meg kell látnunk Krisztus cselekedeteit s meg kell halla
nunk evangéliumát.

János tanítványainak ezt mondja az Úr: „Menjetek el és 
jelentsétek, amiket hallotok és láttok: a vakok látnak és a 
sánták járnak; a poklosok megtisztulnak és a siketek hallanak; 
a halottak feltámadnak és a szegényeknek evangélium hirdet- 
tetik.“

Ez Keresztelő Jánosnak semmi újat nem mondott, hiszen ő 
a fogságban éppen ezekről a cselekedetekről hallott. S ezt 
keveselte. Ahelyett, hogy valami világot átfogó mozgalmat indí
tott volna Jézus, —  egyesekkel bajlakodik. Igaz, egynéhány



vaknak visszaadja szemevilágát, egy pár sánta lábra áll, itt-ott 
egy-két halottat felköti ravatalán; emellett prédikál, sokat pré
dikál. De végeredményben nem történik országos csoda, politikai 
jelentőségű változás, nem támad fel látható, nyilvánvaló, kény
szerítő erejű új világ!

Jézus mégis csak ezekre a cselekedetekre s a szegényeknek 
hirdetett evangéliumára mutat rá. Ő ebben látja messiási hiva
tását betöltve. Ö egynéhány embernek meggyógyításával szem
lélteti az új világot. Az elesetteknek, koldusoknak, igazságra 
éheseknek, szomjasoknak hirdetett vigasztaló igéjével hozza el 
közénk az Isten uralmát. Ezzel és semmi mással. Ügy cselekszik 
és úgy szól, mint egy rangrejtett király.

S éppen ezekben kell ráismernünk a Krisztusra: Ö az, mást 
nem várunk!

A világ nem Krisztusnak engedelmes. A hatalom széké
ben ülők ritkán bírják az ő Lelkét. A mai idő meg egyenest 
megcsúfolja azt, hogy Krisztus itt járt köztünk és kinyilvánította 
akaratát, elkötelezett bennünket a szeretetre s az egymásnak való 
szolgálatra. Ha a nagy egészet nézzük, kétségbe kell esnünk. 
És mégis, ugyanakkor ki merné tagadni, hogy rangrejtetten itt 
jár ma is köztünk a Király? Nem hat-e Krisztus a lelkekre a mi 
századunkban is? Nem hallunk-e csodálatos gyógyulásokról, 
melyek az Őbenne vetett hit csodái? És legfőkép: nem nő-e 
egyre azoknak az ínséges lelkeknek a száma, akik szívesen 
veszik be a bocsánat és az üdvösség jóhírét?

Magaddal is nem történt-e már hasonló? Legalább is annyi, 
hogy kimondhatatlan csüggedésben az ő szava vigasztalt meg, 
lelkiismereted furdalásai közben az ő beszéde nyújtott envhii- 
letet; halálfélelmedben az ő igéje és ígérete támasztott benned 
új reménységet? Nos, lásd, mégis csak Ő az, Ő az! Kár máshoz 
fordulnod, felesleges nálánál jobbra várnod. Nyisd ki szemedet 
és füledet! Innen már csak egy lépés a botránkozás nélkül való 
hit elérése.

3. El kell jutnunk a botránkozás nélkül való hitre.
Ez Jézus végső üzenete Keresztelő Jánoshoz: „Boldog, aki 

én bennem meg nem botránkozik." Az ő cselekedetei és az ő 
evangéliumhirdetése mögött az ő személye áll. Ő maga a fontos. 
Cselekedete éŝ  igéje is csak olyan lehet, amilyen ő maga. Már
pedig Ő a kereszt útján haladó Isten Fia. Kezének csodáit tapasz
taló s ajkának igéjét halló gyülekezetére is a kereszt árnyéka 
vetődik: vakok, sánták, poklosok, siketek, halottak, szegények 
A- ez az ő népe. Mind Ő, mind a népe nagyon alkalmas arra, 
hogy botránykővé legyen az ember számára. Botránkozás szik
lájává a hívőnek, a várakozóknak is. Ezért a végső üzenet: 
boldog, aki őbenne meg nem botránkozik.

De hát kicsoda Ö? Már a Keresztelő János tanítványainak 
adott válaszában a messiásra vonatkozó jövendöléseket vette 
magára Jézus (Es. 35, 5— 6; 61, 1). Mikor azok eltávoznak, a 
sokasághoz intézett szavaiban még többet mond magáról. Isten
nel teszi magát egyenlővé. Keresztelő János ugyanis a Malakiás



próféta által jövendölt Isten-követének nevezi. Illetve, az Isten- 
követében a saját maga útegyengetőjét látja. Őbenne az Isten 
érkezik meg a földre!

Krisztusban az Isten érkezett meg a földre. Krisztusban 
tökéletes isteni kinyilatkoztatás részeseivé lettünk. Tőle függet
len újabb, tökéletesebb kinyilatkoztatást a keresztyénség soha 
sem várt és nem várhat ma sem. Igen, ő  a testben megjelent 
Isten, mást nem várunk.

őbenne hinni, Őbenne meg nem botránkozni, az ő kinyilat
koztatását feltétel nélkül elfogadni, az ő igéjében Isten meg
fellebbezhetetlen akaratát tudomásul venni: ez a hit boldogít, 
ez a hit üdvözít. Erre a botránkozásnélkül való boldog hitre kell 
nekünk is eljutnunk!

Az ádventi időszak második felében járunk immár. Mind 
határozottabban Jézusról beszélünk, Róla hallunk prófétai bizo- 
nyosságú vallomásokat. Mást nem várunk, de Öt, Őt várnunk 
kell, Vele találkoznunk és egyesülnünk kell. Milyen jó  is, hogy 
ő  maradandóan az „Eljövendő". El akar jönni hozzánk is, kétel
kedőkhöz, vakokhoz, siketekhez, botránkozásra hajlamosakhoz. 
Csak várjuk Őt, csak készüljünk elébe, csak Reá szegezzük 
tekintetünket!

Jövel Urunk, egyedül Téged várunk!

Advent 4 . vasárnapja.
Alászáilásunk.

János 1, 19—28.

Akárcsak a múlt vasárnapi evangélium, ez sem a Keresztelőt 
dicséri. Mennél inkább közeledünk karácsonyhoz, annál inkább 
csak Jézusról kell szólanunk. Egyenest el kell feledkeznünk 
magunkról, beletűnnünk a semmiségbe, hogy annál ragyogóbban 
lássuk Őt, a Krisztust. Neki növekednie kell, nekünk alászálla- 
nunk (János 3, 30). Sokszor ezen a ponton vétjük el: a magunk 
alászállásán. Szívesen vesszük ádvent időszakában Krisztusnak 
csöndes növekedését, csak éppen teljessé nem akarjuk tenni ön
magunk mély megalázásával. Hogy kicsoda Ö, azzal már többé- 
kevésbbé tisztában vagyunk. De hogy kicsoda vagyunk mi, 
őhozzá mérten, ezen nem gondolkodunk tüzetesen. A kettő 
pedig szigorúan összetartozik. Amíg nem tudjuk, „mit mondjunk 
magunk felől", addig hiába van Ő közöttünk, igazában „nem 
ismerjük Őt".

Tegyük meg ezt az utolsó lépést is ádvent utolsó vasár
napján, a karácsonyi szent ünnepek pitvarában állva: szálljunk 
alá mélyre, magunk semmi-voltának megvallásáig, hogy igazán 
megismerhessük Őt, teljes dicsőségében, isteni nagyságában!

Keresztelő János esete mintául szolgálhat e tekintetben.
1. A pusztai prédikátor megkísértetett. A jólétről, kénye

lemről régen lemondott; nem csábította a város, a társas élet;



az emberek róla való véleménye se térítette vissza a pusztából. 
De most mindezeknél nagyobb kísértés csap le reá. Megkérdezik 
tőle: mit mond magamagáról; feleljen őszintén: kicsoda ő? 
Kísértés perce. Rejtetten, de mégis észrevehetően benne van 
ebben a kérdésben: nem te vagy a Messiás? Szinte tálcán kínál
ják fel neki a*vezérséget. A nép legfelsőbb testületé hajol meg 
előtte, ha a Krisztusnak vallja magát. Ördögi alkalom arra, hogy 
nagyobbnak lássék, mint ami. Soha nem ismétlődő lehetőség, 
hogy az öndicsőségnek útján mérföldes léptekkel haladjon fö l
felé. Kísértő kérdés: kicsoda vagy te?

Felháborodással utasítja vissza a kísértést. A legnagyobb 
határozottsággal elfele mutat magától. „És megvallá és nem 
tagadá, hogy: én nem vagyok a Krisztus!“ Sőt, még mélyebbre 
száll: az üdvtörténet nagy alakjaival sem engedi magát össze
vetni, se Illéssel, se az ígért Prófétával. Sőt, még kisebbé zsu
gorodik össze: arra se tartja magát méltónak, hogy az Eljöven- 
dőnek rabszolga szolgálatot tegyen, saruja szíját megoldja. Nem 
vagyok a Krisztus, én semmi vagyok!

Íme, a Krisztus követe. Olyasvalaki, aki minden dicsőséget 
elhárít magától s csak arra a nagy Másikra tud mutatni, aki 
nem ő. így jöhet el aztán Ö, az igazi Messiás, a Krisztus!

Ne szalasszuk el fülünk mellett a mondottakat. Persze 
nekünk felesleges kijelentenünk: nem vagyok a Krisztus. Hiszen 
senki sem állítja. Mégis, nem az öndicsőség keresése mérgezi-e 
meg az életünket? Emberkultusz a társadalomban, a világban, 
az egyházban, emberkultusz mindenütt. Az ember ősbűne, hogy 
önmagát isteníti, önmaga erejében, tudásában, fegyverében, 
technikájában, fajtájában, vallásosságában bízik. Mert mindig 
újra saját elveihez, gondolataihoz méri önmagát, ahelyett, hogy 
az Istenhez és az Isten akaratához mérné. Ha Őhozzá mérné, 
akkor hamarosan meglátná, hogy valójában micsoda az ember. 
Luther írja valahol: „Micsoda az ember az Istenhez mérve? Mi 
a mi képességünk az Isten hatalmához? Mi a mi erőnk az ő 
erejéhez? Mi a mi tudásunk az ő bölcseségéhez? Mi a mi lénye
günk az ő lényéhez Summa: mi a mi mindenünk az Isten min
denéhez mérve? —  Semmi!!"

M íg magunkat így helyesen nem látjuk, míg a semminél 
csak valamivel is többre tartjuk magunkat, addig Krisztusban 
sem fogjuk felfedezni a Másikat, azt a Másikat, aki nem én 
vagyok. Addig nem fogunk teljes szívből óhajtozni utána. Addig 
dicsőségének fényét minduntalan meglopjuk és elraboljuk.

2. Ámde nem visz-e ez oktalan sötétenlátásba? Van-e ezek 
után még az embernek hivatása, életének célja? Hogyne volna!

Elveszítette-e a Keresztelő az ő hivatását azzal, hogy nem 
ült bele Krisztus trónusába? Semmiképpen. Küldetését így töl
tötte be: „Én kiáltó szó vagyok a pusz t ábanAz  elkiáltott szó 
belevész a n é m a v  egFelé n sé g b é a k t  b al Íj a , n  e m a hangot keresi, 
hanem azt, aki kiáltott. Még sincs felségesebb hivatás ennél: 
Isten kiáltásának lenni. A pusztaságba hangzik bele taláni vagyis 
abba a világba, mely megveti az Úristen hívását, Urát a Krisztust



nem fogadja be; kevés a siker, sok a kudarc, kétségbeejtő az 
emberek siketsége, közönyössége, ellenséges indulata. Mégis 
van-e felségesebb, mint Isten szavának eszközévé lenni?

Érdemes megüresednünk, mert Isten az üres edényt meg
tölti az éteHaoféval. Érdemes abba hagynunk magunk dicsőségé
nek énekét, mert az Isten szívesen játszik lelkünk megnémult 
hárfáján. Érdekes önmagunkra mutató kezünket kinyújtanunk, 
s a Krisztusra mutatni vele, mert egyedül ez tesz bennünket 
hasznos útjelzőtáblává. Ezt a hivatást nyerte el Keresztelő János, 
midőn elhárította magától a kísértést, megvallotta semmi-voltát: 
rámutathatott arra, aki utána jött, aki különb keresztséggel ke
resztelt, aki az Isten báránya volt, vérén váltva meg a világ 
bűneit (29. vers).

Kiáltó szónak, hárfának, útjelzőtáblának lenni tartalmasabb 
és igazabb hivatás, mint bármely öncélú gondolat csúcsára törni. 
Ez oly igazság, mit számos tapasztalattal megtapasztaltunk már 
magunk is. Ha mégsem törődünk bele, ez csak bűnünk, el- 
esettségünk, istentelenségünk mélységeit tárja fel. Ámde nem is 
beletörődnünk kellene, mint akiket ebül vert az élet tapaszta
lása, hanem szívből, örömest és önként kellene erre a hivatásra 
vállalkoznunk. Meg kellene értenünk, hogy Isten hív el minket 
erre s boldog, aki hallgat a hívásra. Aki hallgat reá, az maga 
is Istennek hívó hangjává lesz mások számára.

Gibraltár hegyfokán a híres fellegvárnak egy sziklafolyosó
ján történt valamikor régen. Két katona állt éjtszaka őrséget. 
Az egyik éppen Isten ellen való lázadozása miatt volt meg
keseredve a szívében. Vájjon mi szerezhetne néki bocsánatot s 
békességet? Egyszerre csak a magasból, mintegy a mennyből 
tiszta hangot hallott: „Krisztus drága vére“ —  zengtek a szavak. 
Rögtön a Szentlélek féléiéként fogta fel őket. Krisztus drága 
vére az tehát, mely neki is bocsánatot s békességet szerez! 
Hamarosan kitudódott, hogy nem az ég kárpitja szakadt meg 
Isten hangjára. Csak a sziklafolyosó másik végén őrt álló 
katonatársa ejtette ki a szavakat. Annyira elmerült ugyanis 
Krisztus iránt való szeretetében, hogy amikor egy tiszt haladt el 
mellette, az éjtszakai jelszó helyett akaratlanul ezeket a szavakat 
ejtette ki. A szirtfalak visszaverték. Eljuttatták annak a fülébe, 
akinek leginkább volt szüksége rá. Az Isten ellen lázadó katoná
ból pedig Krisztus hű vitéze lett: a hindunyelvű teljes biblia 
avatott kezű fordítómestere. Sokaknak adta tovább az Isten 
igéjét, a Krisztus üdvözítő haláláról szóló evangéliumot.

Szeressük meg, testvéreim, a kiáltó szó szent szerepét. 
Találjuk meg benne az életünk hivatását. Halljuk meg az égi 
hangot az egyház igehirdetőinek, akárhány Krisztusról tanúságot 
tévő atyánkfiának ajakáról és adjuk tovább magunk is. Aki még 
meg nem próbálta, nem sejtheti, mekkora boldogság eszköznek 
lenni Isten kezében! A kudarcoktól sem kell fölöttébb tartanunk. 
Ha mégannyi alkalmatlan, bogáncsos földbe hintünk is magot, 
a jóföldbe hullott százszoros termésével mindent kárpótol. 
A magunk alkalmatlansága és nyomorúsága se tartson vissza



2.2.
attól, hogy Isten kezébe ki ne szolgáltassuk magunkat. Az ő 
ereje erőtlenség által végeztetik el. Akármilyen poros, hiányos 
orgonán szebben muzsikálna Bach J. Sebestyén, mint egy kon
tár, ha a berlini dómtemplom tökéletes orgonája mellé ültetnék. 
Ha Isten muzsikál életünk rozzant hangszerén, több örömet, több 
szépséget nyújtunk az embereknek, mintha magunkat adnók 
bármily egészségesen, hősök dicsőségétől koszorúzottan. Sőt 
még az se keserítsen meg bennünket, hogy hiányosságaink egyre 
csak meglátszódnak, hogy rossz szokásaink talán halálunkig 
gyötörnek, hogy mindig újra nyilvánvalóvá lesz rajtunk: Krisz
tussal való állandó közösségünk ellenére is merőben különbözünk 
Tőle. Nem baj, van reá bocsánat; s ez őriz meg egyúttal minket 
attól, hogy az eszköz fel ne fuvalkodjék. Mert még mint esz
közök eszközi mivoltunkkal is képesek vagyunk eldicsekedni! 
Örök a kísértés. Látszódjék meg hát csak mindig a távolság, 
mely embert és Krisztust elválasztja. Csak hadd lássák bennünk 
is, rajtunk keresztül is azt a Másikat, aki nem mi vagyunk, 
sohase mi vagyunk! Mindezt számba véve, akarjunk Isten esz
közei lenni.

Neki növekednie kell, nekünk alászállanunk! S Ő csak úgy 
növekedik, ha mi alászállunk.

Közel az ünnep. Nem kellene-e addig még egynéhány lép
csőfokot lefelé megtenned? Ne vonakodjál tőle! Talán éppen 
enélkül szűkölködöl, emiatt nem volt még teljes karácsonyi 
örömed, békességed. Nem amiatt tehát, hogy még nem tekintet
tél volna fel a Krisztusra, csak amiatt, hogy még nem elég mély
ből tekintettél föl eddig Reá! Ezért nem ismered meg ő t teljes 
dicsőségében, isteni nagyságában. Közel az ünnep. Tedd meg ezt 
az utolsó lépést és akkor méltókép felkészültél az isteni Gyer
mek fogadására.

Scholz László
budapesti lelkész.

Karácsony első napja.
Angyali üzenet.

Lukács 2, 1— 14.

Boldog örömnap derült ránk,
Vigadjon szívünk, zengjen szánk 
Az egész világ vigadjon,
Istenünknek hálát adjon.

Méltán. Ha máskor nem is engedik az embert az élet bajai, 
gondjai zavartalanul örvendezni, ezen a szent ünnepen azonban 
ki kell, hogy szakítsuk magunkat a hétköznapok szürke sorából 
és újjongva kell hálát adnunk Isten mérhetetlen nagy kegyel
méért és szeretetéért.

De hát mi is történt tulajdonképpen, miért ez a nagy hűhó? 
Feleljünk erre a kérdésre Luther Márton szavaival: A Megtartó



ma születék, kiben vígad a föld s az ég. Igen. Közel 2000 évvel 
ezelőtt óriási jelentőségű dolog történt a jelentéktelen kis zsidó 
városkában, Bethlehemben. Első pillanatra semmiségnek tűnik 
fel, hiszen semmi egyéb nem történt a világ szemével nézve, 
minthogy egy nyomorult, szegény asszonynak fia született, akit 
más hely híjján kénytelen volt a jászolba fektetni, nehogy az 
emberek és állatok tolongása közben eltapodják. Nincs ebben 
semmi különös. Előfordult az ilyesmi máskor is. Nem is törődött 
volna senki a dologgal, ha ... Élt volna mindenki tovább nyugod
tan, mit sem sejtve a Bethlehemben történtekről, ha. . .  Rohant 
volna mindenki tovább a kárhozat útján, a Sátán karmaiba, ha.. 
Ez a „ha“ azonban felcsendült, erősen, hatalmasan.

És pedig nem a fejedelmeknek, nem a vezetőknek, hatalma
soknak, mégcsak nem is a papoknak, hanem az egyszerű, sze
gény pásztoroknak. Ezek a semmibe vettek hallották meg leg
először azt az örömhírt, hogy akit az egész világ várva várt, 
végre megszületett. Az a néhány, ágról szakadt, nyomorult pász
tor, akivel az ég világon senki ember fia nem törődött, az lett 
az angyali üzenet közvetítője, annak szólt először Isten az Ő 
küldöttei által.

Csodálatos dolog ez. A világ Megtartója, Krisztus, maga is 
Isten, leszáll a földre. Magára ölti a test szorító igáját, önként 
veszi fel a szegénység minden terhét, végül pedig a keresztet is, 
csakhogy megváltson, Magához vonjon bennünket, gyarló, bűnös 
embereket. Nem félt attól, hogy ragyogó, tiszta palástját bűne
ink árjával bemocskoljuk. Leszállt közibénk. És ezt az örömhírt 
először a legjelentéktelenebbek hallják meg. Azok, akiknek 
semmi szavuk nem volt. Annyira valószínűtlen volt mindez, hogy 
a pásztoroknak is bizonyítékra volt szükségük, hogy vájjon nem 
káprázik-e csak a szemük, nem cseng-e csak a fülük és az angya
lok megjelenése és hozsannája nem csak képzelődés-e. Ezt a 
bizonyítékot meg is kapták. Maguk az angyalok mondják meg 
nekik, hogy hol és hogyan találják meg a világ Megváltóját.

Képzeljük csak el a helyzetet. Az egész világ várva-várta 
a szabadulást. A zsidók szent próféciáik birtokában lesték, vár
ták a Megváltó megjelenését bizonyító jeleket. Érezték bűnös, 
gyarló voltukat, igyekeztek megmenekülni. Ugyanígy állt a 
helyzet a pogányoknál is. Szerte a hatalmas római birodalomban 
a különféle népek mind a szabadulásra vártak. És a várva várt 
Messiás megszületett. De ja j! Nem úgy, ahogy azt az emberiség 
várta. Nem pompával, fénnyel, dicsőséggel. Nem glóriával övezve, 
nem mennyei seregektől körülvéve érkezett meg, mint hatalmas 
király, hanem mint egy szegény magával tehetetlen apró kis 
gyermek. Születésének hírére nem lobogózták fel a városokat, 
nem húzták meg a harangokat, még csak hatalmas családi ünne
pet sem tartottak, hisz nem is lett volna kivel és miből. Ennél 
hatalmasabb dolog történt. Megtört a földi és földön túli világot 
elválasztó korlát. Híd épült a kettő közé. A menny leszállt a 
földre angyali sereg képében. Angyalok újjongtak a kis gyer
mek születésén. Hirdették az Ö dicsőségét, szeretetét, megjelen



tették a bűnös emberiségnek az Ő kegyelmét, a Megváltó meg
születését.

Erre az angyali üzenetre szükség lett volna akkor is, ha 
fényárban úszva, királyi fenségében jelenik meg az Ür. Mert 
Istent megismerni, Krisztusra ráismerni csak az ‘ Atya kegyel
méből lehet. Csak akkor, ha azt az Ür megjelenti. Gondoljunk 
csak a híres Cézárea Filippi jelenetre. Péter együtt élt Krisztus
sal, láthatta csodáit, hallhatta tanítását és mégis csak akkor 
jöhetett rá a valóra, Jézus Krisztus-voltára, mikor az Atya meg
jelentette azt neki. Ne legyünk olyan balgák, hogy azt képzel
jük magunkról, mi felismertük volna Krisztust. Hisz gondoljunk 
csak arra, hogy előttünk az írás, ismerhetjük Jézus egész műkö
dését, hallottunk tanításáról, nem egyszer arról is, hogy Ö a 
világ Megváltója, de vájjon hisszük-e, tudjuk-e ezt? Tudjuk-e, 
hogy Ö a Krisztus? És e szerint élünk-e?

Szükség van tehát arra, most is, hogy az Ür angyala szól
jon hozzánk. Szükséges számunkra is, hogy felcsendüljön az an
gyali szózat: Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek és a 
földön békesség és az embereknek jóakarat. Szükség van rá, 
égetően szükség, hogy ez a háborgó, lángoló világ most, mikor 
rakásra öli felebarát a felebarátját, felzúgjon az angyalok üzene
tét megértve ebben a hatalmas himnuszban. Szükségünk van rá 
most is, hogy meghalljuk ezt az állandóan csengő mennyei zenét. 
E nélkül hiába a legszebb prédikáció. Beleadhatja az igehirdető 
egész lelkét, lángolhat az az igehirdetés, ha nem halljuk át rajta 
az angyalok karát, talán gyönyörködünk a művészi szónoklat
ban, de a belőle szóló Igét nem ismerjük fel. Magunktól képte
lenek vagyunk erre.

Vegyük észre a rajtunk kívül, a felettünk álló világot. Ne 
mondja senki, hogy dőreség a mai művelt, felvilágosodott em
bernek angyalokról beszélni. Ne gondolja senki, hogy az angya
lokról szóló „mese“ jó  a gyermekeknek, esetleg jó  karácsonyi 
hangulatkeltésre. Ne legyünk vakok, ne húnyjuk le szemünket a 
való előtt. Ne legyünk annyira felfuvalkodottak és ne gondoljuk 
azt, hogy rajtunk kívül nincsenek értelmes lények. A legnagyobb 
botorság azt képzelni, hogy a „szeretet ünnepéihez hozzátarto
zik ez a „kegyes hazugság'1. Vigyázzunk, ha tagadjuk Isten kül
dötteinek léteiét, a Sátán markába kerülhetünk.

Haydn Józsefről mondják: 76. születésnapjára előadták ha
talmas „Teremtés" oratóriumát. Mikor felcsendült az a rész „És 
lön világosság", mélyen meghatódva bevallotta: „Nem én, egy 
nálam nagyobb írta ezt." És így is van. Isten angyalai szólnak 
ihletett lelkű költőink által. Csak értsük meg mondanivalójukat. 
Énekeljünk velük hálaéneket az Ürnak azért a kimondhatatlan 
nagy kegyelméért, hogy értünk adta szent Fiát. Hogy lehetséges 
már az ö  országába jutnunk. Hogy nem kell már állandóan ret
tegnünk a kárhozattól, a haláltól. Hogy őszintén, gyermeki hittel 
és bizalommal fordulhatunk Őhozzá. Forduljunk is. Éljünk ezzel 
a kiváltsággal, amelyet számunkra karácsony biztosít.

Ez karácsony üzenete számunkra. Ezt vegyük észre és vés-



sük jól lelkűnkbe. Ez a szeretet ünnepe. Az isteni, mérhetetlen 
szereteté. Nem a gyarló, bűnös, önző emberi szereteté. Ne gon
doljuk, hogy a karácsony a „család ünnepe", amikor közel s 
távolról egybegyűlik a család apraja-nagyja. Nem. Karácsony 
Krisztus ünnepe. Annak az ünnepe, hogy leszállt hozzánk a mi 
megváltásunkra. Adjunk tehát Neki buzgón hálát ezért a nagy 
kegyelméért. Köszönjük meg Neki, hogy az angyalok által üzent 
nekünk is. Mert nekünk is szól ez az üzenet: Dicsőség a magas- 
ságos mennyekben Istennek. Méltán halljuk minden vasárnapi 
liturgiánkban. Dicsőítsük azonban mi is őt. Ne gondoljuk azon
ban, hogy Ő erre rászorult. Nekünk van szükségünk erre a 
dicsőítésre, nem Istennek.

Nagyon szépen foglalta össze nagy reformátorunk, Luther 
Márton karácsony jelentőségét:

Ügy jött a földre mint szegény,
Híveit gazdaggá tevén,
Hogy mint mennyben az angyalok,
Már itt lehessünk boldogok.

P. Althaus nyomán: 
Kiss János

celldömölki s. lelkész.

Karácsony másodnapja.
Isten im ádása a jászol előtt.

Lukács 2, 8—20.

Mai ünnepünkre kirendelt szentleckénk Lukács 2, 15— 20, 
azonban az összefüggés kedvéért a 8. verstől olvastam fel. Teg
nap, karácsony első napján az evangélium titkáról hallottunk: 
az Ige testté lett, Isten szeretete lehajolt hozzánk és megjelent 
közöttünk. Ámde, amikor Isten cselekszik, akkor mindig embe
rekről is szó van; hiszen az a kegyelem megfoghatatlan csodája, 
hogy Isten nem akar nélkülünk élni; érettünk viszi véghez nagy
ságos dolgait, velünk akar lenni. Ezért az ige ma is emberekre, 
karácsonyi emberekre irányítja figyelmünket. Igyekezzünk tehát 
jól kinyitni szemünket, hogy pontosan megfigyelhessük, milye
nek a k a r á cs o ny i  emberek .

A bethlehemi pásztorok karácsonyi emberek, mert dicsőítet
ték az Istent és megtanulták dicsérni az Istent.

Első hallásra fel sem tudjuk fogni a hallottakat és könnyen 
elkerüli figyelmünket az a nagy fordulat, az a gyökérig ható 
változás, amin keresztül mentek, amíg karácsonyi emberekké 
nem váltak. Karácsonykor kigyúl a képzelet és az évszázadok 
ámulása, rajongása és vonzódása szinte csillogó ragyogásba 
borítja az Úr Jézus földi kezdetének részleteit. Képzeletünkben 
a pásztorok is úgy jelennek meg, mint különösen istenfélő, Isten 
után sóvárgó, az ígéretekre égő szívvel váró emberek, akiknél 
azután természetesnek tartjuk, hogy megszólal az Istent dicső

2Í>



ítés. Mi azonban az élő Isten tiszteletére és szolgálatára gyüle
keztünk most egybe, nem pedig színes hangulatok és gyöngéd, 
finom érzések ápolgatására. Mi nem költészetet, hanem a való
ságot akarjuk. Az igének éles levegője csak hadd foszlassa szét 
ábrándozásunkat és sejtelmeinket, hadd ébresszen csak reá min
ket a józan valóra.

Aki ismer pásztor-embereket, az tudja csak igazán meg
érteni a karácsonyi történetet. Igénytelen, egyszerű emberek 
voltak a bethlehemi pásztorok is; messze éltek falutól, emberek
től. Hetek teltek el a nélkül, hogy idegen embert vagy akár 
hozzájuk tartozót láthattak volna. A természettel ugyan szoros 
kapcsolatban éltek, érzékszerveik megélesedtek, az időjárás 
viszontagságait edzetten bírták, de milyen távol voltak a kultúrá
tól. Ma is sok olyan pásztor van, aki alig tette még be a lábát 
faluba, aki nem ismeri a betűt és soha sem volt még templomban. 
Ezek a bibliai pásztorok se hallottak sokat Istenről, nem is 
gondoltak sokat reá. Isten ismerete nélkül éltek-éldegéltek, nem 
törődtek Isten dolgaival. Ez a való helyzet. Azonban egyszercsak 
megérezték, hogy az Isten törődik velük, sőt éppen velük törő
dik. Mellőz nagy embereket, mellőzi Augustus császárt, Czirénius 
helytartót, mellőzi a kegyeseket, mellőzi a híres Gamálielt, mel
lőzi a főpapokat és a rajongó, erőszakos, vakbuzgó forradalmá
rokat, ellenben rátekint a puszta létükért keservesen küszködő 
pásztorokra, akik számára a megélhetésen, a kenyér megszerzé
sén és az élet egyszerű örömein kívül semmi más sem volt fontos. 
Amikor Isten követe rájuktalál, azért fogja el őket olyan nagy 
rémület, mert menten észreveszik, hogy milyen istentelen, vallás
talan és hitetlen módon éltek eleddig. Ámde éppen nekik szól: 
Ne féljetek! Éppen ők lehetnek az ígéret beteljesedésének első 
tanúi. Éppen őket választja ki Isten, hogy imádják és szolgálják 
a megérkezett, közibénk jött Megtartót. Azelőtt a bibliai pász
torok kemény legények voltak, akik sohasem hajtottak térdet 
Isten előtt, most azonban leborulnak a jászol előtt. Az Isten 
nélküli emberekből istenfélők, a vallással nem törődő, kérges 
tenyerű dolgozókból pedig Isten emberei lettek, akik megtanul
ták, hogy dicsőséget adjanak Istennek.

Nem közönséges változást ír le a másik megállapítás is. 
Elkezdték dicsérni az Istent. Akik előbb szűkszavú, kevés szóból 
sokat érő, durva, nyers, vad emberek voltak, akiknek szája a 
káromkodásra állott és akik indulataiknak könnyen odamondo- 
gatásban és cifrázásban adtak kifejezést, megtanulják az Istent 
magasztaló éneklést. Ott a szabad ég alatt, az éjtszaka ünnepé
lyes, méltóságos, komoly csendjében megzendűl Isten szereteté- 
től először a pásztorok szíve, azután szívük teljességéből a 
szájuk. Gyönyörűszép himnuszok fakadnak ajkukon, akárcsak 
a népdalok. Micsoda erő és micsoda bűbáj volt ezekben az éne
kekben! Micsoda gyönyörűséggel hallgatták a mennyei angyalok! 
ók  jó l látták, hogy mi történt velük. Szegény, ágrólszakadt, 
pénze nincs emberek felhagynak a zúgolódással, panaszkodással, 
elégedetlenséggel és megtelik a szívük hálával. Megkeseredett



szívük kicserélődik örvendező szívvé. Dicsérő énekük csakúgy 
zeng, amikor Bethlehembe és azután onnét hazafelé mennek. 
A rómaiak szíve megtelt önelégültséggel, fölénnyel, lenézéssel: 
most, titeket, zsidókat megtanítunk kesztyűbe dudálni; fizettek, 
mint a köles; olyan adót rovunk ki rátok, hogy vért izzadtok! 
A zsidók szíve pedig tele volt ádáz gyűlölettel, az elnyomók 
iránti ellenségeskedéssel; fogcsikorgatva mentek az adóössze
írásra és titokban az öklüket rázták. Ebben a pénz után futkosó, 
elnyomó és lázongó, zsarnoki és forradalmár világban egyszer 
csak ének hangzik fel, örvendező, ujjongó ének. Pásztorok éne
kelik Isten dícséretét, mert Isten megtalálta és szóra méltatta 
őket. Az emberiség sötét éjtszakájában megjelentek a karácsonyi 
emberek. A világ megvetettjei, a társadalom kitaszítottjai, az 
előkelők szemében a nép alja, ellenben Isten szemében kiválasz
tottak, kegyelmet nyertek és újjászülettek, akik a jászolban 
megjelent Üdvözítő első hírmondói. Karácsonyi emberek a beth- 
lehemi pásztorok, mert dicsőítik és dicsérik az Istent.

Mi tette azonban ezeket az együgyű, durva, kegyesség híjá
val levő pásztorembereket Isten embereivé? Hogyan lettek ezek 
a vallástalan munkásemberek karácsonyi emberekké? Ez a kér
dés kell, hogy amúgy igazában szorongasson minket. Mi ugyan 
könnyen szoktunk erre felelni: Isten cselekvése. Csakugyan, 
Isten kezdeményezése nélkül maradt volna életük nyomorult ten- 
gődés. Ha Isten nem gondol rájuk, ugyan soha sem jutott volna 
eszükbe Isten akarata és szeretete. Ha Isten meg nem találja 
őket, sohasem tudták volna megkeresni azt, aki nélkül nem élet 
az élet. Az bizonyos, hogy eleitől végig Isten cselekvésén fordult 
meg és tőle függött minden, de minden. Mégis, igénk valami 
mást egyebet is köt a lelkünkre. I s ten c se l ek v és e  f e l e l e t e t  
vár .  Isten munkája minket is megmozgat. És nekünk ma éppen 
erre az emberi válaszra, Isten igéjének emberi visszhangjára kell 
figyelnünk, mert ebben rejtőzik számunkra Isten nekünk szóló 
ajándéka és mai, jelenvaló üzenete.

Amikor hallják a pásztorok az Isten szavát, azon-nyomban 
felkerekednek. „Menjünk el mind Bethlehemig és lássuk meg e 
dolgot.11 „Elmenének azért sietséggel.11 Ők nem elégedtek meg 
a szavakkal; nekik nem szép gondolatok kellettek, ők látni akar
ták Isten dolgait. Mennyi kishitűség van abban, amikor mi szép 
eszméket és eszményeket keresünk a Bibliában és nem akarjuk 
látni Isten történetét. Isten azt akarja, hogy megtapasztaljuk 
közelségét, megérezzük szeretetét. Kevesebbel nem szabad be
érnünk. Isten vendégül lát minket terített asztalánál; ha pedig 
mi csak morzsalékokat merünk elvenni és szánalmasan azokon 
tengetjük életünket, akkor magunkra vessünk, hogy olyan nyo
morult és koldus a keresztyén életünk.

Isten szavára hit támadt a pásztorok szívében, amely azon
nal engedelmességre indította őket. Nem fojtották el a hitet 
szívükben okoskodásokkal. Ugyancsak sok meggondolnivalót 
találhattak volna. Ki vigyáz a nyájra, vájjon igaz-e mindez a 
hír, amit hallottunk, hogyan találjuk meg az ismeretlen nagy



városban a jászolban fekvő csecsemőt? Száz és ezer okot talál
hattak volna a halogatásra, a tétovázásra és tépelődésre; ők 
azonban bátran nekivágtak az útnak, elindulnak és engedelmes
kednek.

A másik visszfénye az igének az, hogy a jászol előtt az Istent 
imádják! Odaállnak Isten jele elé. Isten minden cselekvésének 
van jele. „Ez pedig néktek a jele: találtok egy kis gyermeket 
bepólyálva feküdni a jászolban.11 Micsoda közönséges látvány. 
Sőt, ritka látvány, mert ilyen szegényesen, ennyire nyomorultul 
még talán senki sem jött e világra. Hevenyészett pólya, jászol 
szalmája, homályos istálló, barmok bűze, ugyan ki találhatná 
meg itten az Istent? Ilyen alacsonyságban és szegénységben? 
Aki csak elképzeli, hogyan kellene Istennek megjelennie, még 
álmában sem gondolna ekkora nyomorúságra. Ök azonban nem 
okoskodnak; behúnyják a szemüket, engedik, hogy a fülükben 
csengjen Isten követeinek szava. Az igére hallgatnak egyedül 
és nem a szemükre hivatkoznak. Vakon hisznek —  és ezért meg 
is „látják" az Isten dicsőségét a jászolban fekvő csecsemő körül, 
látják a Megtartót, az ígéret Teljesítőjét; Isten kegyelmét, amely 
leereszkedett hozzánk az élet szakadékénak mélységébe, látják 
Istent magát. Isten jelét komolyan veszik, megbecsülik, oda
mennek hozzá és ott nyitják meg fülüket, szívüket Isten szava 
előtt, —  ezért győzi meg őket a Láthatatlanról szóló ige. Hitük 
igazi hit: a reménylett dolgok valósága és megtalálása, elnyerése 
és megtapasztalása.

Isten igéje nem azért adta ma újra elénk a jól ismert, szí
vünknek annyira kedves karácsonyi történetet, hogy elgyönyör
ködjünk benne, hanem azért, hogy minket is szembesítsen a ka
rácsonyi eseménnyel. Nekünk is szól az üzenet: Ne félj! Nagy 
örömöt hirdetek néked. Nem jutsz veszedelemre, meg vagy 
mentve, mert néked is született ma a Megtartó! Ma, ma, egye
nesen máma: tied lehet mindez. Tiéd l esz mindez, ha kinyújtod 
kezedet és elfogadod. Karácsonyi emberré tesz téged Isten, 
örvendező, őt dicsőítő, dicséretet énekelő karácsonyi emberré, 
csak hagyd ott eddigi életedet, menj el a jászol elé, borulj le 
és imádd őt, akiben Isten a tied lett és akiben te az Istené lettél! 
„ V e l ü n k  az I s ten" ,  ez a karácsonyi neve Jézus Krisztusnak. 
Ez az igazi mindenkori neve. Necsak az ünnep emelkedett percei
ben, hanem egész életedben, munkádban, keserves tusakodásod
ban, szórakozásaidban éljél ennek az igének a hallatára, ennek 
bizonyosságából, karácsony kifogyhatatlan, minden napra elég
séges ajándékából: elveszett és elkárhozott ember vagyok. 
Rászolgáltam az ítéletre. Hála azonban az Istennek, hogy mindez 
csak volt. Most már kegyelmet talált és újjá teremtett ember 
vagyok. Karácsonyi ember lettem, mert Krisztus eljött és meg
halt, feltámadott, él és uralkodik énérettem. Énérettem! Ámen.

£3

Dr, Urbán Ernő.



Karácsony utáni vasárnap.
Jézusban a M egváltó felism erése.

Lukács 2, 33— 40.

A hitetlen és megtérni nem akaró emberek közül sokan 
azzal szokták menteni hitetlenségüket és Isten szavát komolyan 
venni nem akaró magatartásukat, hogy nem elég nyilvánvaló az, 
hogy Jézus valóban a világ Megváltója. Hivatkoznak azokra a 
történelmet formáló erőkre, amelyek nemcsak hogy nem keresz-_ 
tyének, hanem legtöbbször egyenesen keresztyénellenesek, s 
amelyek mellett szerintük egészen eltörpül Jézus ereje és hatása 
az emberiség életében. Szerintük abból, amit ma a világban látni 
lehet, egyáltalában nem lehet arra következtetni, hogy Jézustól 
kellene várni a bajba, nyomorúságba jutott embereknek a segít
séget és szabadulást. Látszólag másoké itt a hatalom és a töme
gek is inkább mások szavára hallgatnak, mint Jézusra. Azt állít
ják tehát, hogy sem abból, amit Jézus munkájából nyilvánvalóan 
láthatnak, sem abból, hogy az emberek többsége merre felé 
fordul várakozásával, nem meríthetnek bátorítást Jézus köve
tésére.

Ennek a mentegetődzésnek a tarthatatlanságát világítja meg 
a felolvasott ige, amikor elénk állítja az agg Simeon és Anna 
prófétaasszony alakját.

Anna és Simeon meglátták Jézusban a Megváltót, amikor 
még Jézus sokkal kevésbbé tette nyilvánvalóvá megváltói kül
detését és hatalmát, mint ahogyan azt számunkra már nyilván
valóvá tette.

Mi már ismerjük Jézusnak egész életét. Ismerjük mindenek- 
felett Jézus érettünk való szenvedését, halálát és feltámadását. 
Mi ismerjük a keresztyénség történelmét. Tudunk arról, hogy 
hogyan hódította meg Jézus ügye, a keresztyénség a hatalmas 
római birodalmat. Tudjuk, hogy emberi lelkek sokasága, akik 
megváltójuknak fogadták el Őt, hogyan volt kész békességgel 
a szívében az életét is feláldozni Jézusért. Mi tudjuk azt is, hogy 
a történelem folyamán hányszor igyekeztek a sötétség erői Jézus 
tiszta evangéliumának világosságától megfosztani az emberiséget 
és hogy Jézus hogyan gondoskodott arról, hogy az ő igéjének 
a világossága új erővel törjön elő. Előttünk áll Jézus igéjének 
csodálatos diadala a reformációban. Tudjuk a keresztyén misz- 
sziók történetéből, hogy hogyan tör előre Jézus ügye napjaink
ban is ezer nehézség között mégis diadalmasan az egész világon. 
Szemünk előtt játszódik le egy Jézus ügye ellen lázadó hatalmas 
birodalom, az orosz bolsevizmus összeomlása.

Mindebből Simeon és Anna még semmit sem láthattak. Még 
nem vallották Jézust milliók Megváltójuknak. Az angyalok 
karácsonyi kijelentéséről sem tudott még más, mint a pásztorok 
közvetlen környezete és Jézus családja. Nem juthatott el ennek 
még a híre s?m Jeruzsálembe.

Egyszerű vidéki házaspár lép be gyermekével a karján a



jeruzsálemi templomba. Szegényes a külsejük. Igénytelen a meg
jelenésük. Semmi földi jel nem mutatja, hogy most valami rend
kívüli dolog történik. Simeonnak meg Annának a szíve mégis 
túláradó örömmel telik meg. Valami szívet szétpattantó boldog
ság duzzasztja ajkukra a szavakat. El kell hirdetni mindenkinek, 
aki csak hallja, hogy látták szemeik üdvösségüket. Akire késő 
vénségükig sóvárgó szívvel várakoztak, előttük van ebben a 
kicsiny gyermekben a világ Megváltója.

Valóban csodálatos szemek! Volt-e valaha Jézusban nehe
zebben felismerhető a Megváltó, mint amikor Simeon és Anna 
szegény szülők kicsiny gyermekeként maguk előtt látták?! Nem 
kell-e az ő példájukat látva megszégyenülten elhallgatni min
denkinek, aki úgy gondolja, hogy hitetlenségét menti az, hogy 
szerinte Jézus megváltói mivolta még ma sem eléggé nyilvánvaló.

Simeon és Anna példája világosan megmutatja, hogy a meg
váltó Jézus felismerésének akadályát nem Jézusban és nem a 
körülöttünk lévő emberek magatartásában kell keresnünk, ha
nem a saját szivünkben.

Milyen volt hát Simeonnak és Annának a szive, hogy fel 
tudták ismerni egy kicsiny gyermek alakjába rejtetten is a 
Megváltót?

Simeonnak és .Annának a szíve imádkozó szív volt. Szívük 
zárva volt a világ felé, de annál inkább tárva volt az Isten felé. 
Szívük mindig kész volt a felülről jövőnek a befogadására. így 
váltak alkalmassá a Szentlélek indításának a felismerésére. Aki 
buzgó imádságban gyakorolja magát az Istenre való alázatos 
figyelésben, annak nem kell a külső földi fény és hatalom bizony
ságtétele Jézus mellett, az fogékonnyá válik a Szentlélek szem
mel nem látható és füllel nem hallható bizonyságtételének a fel
fogására, az megtanulja hit által látni a láthatatlant és az el
rejtettek Ha szeretnél hasonlóan látó szívhez és szemhez jutni, 
ha szeretnél, hogy a kedvezőtlen látszatok mögött mindig meg
láthasd a láthatatlan, de kedvező valóságot, ha szeretnéd, hogy 
Jézust hit által tudd olyan csodálatosnak és dicsőnek meglátni, 
amilyennek Simeon és Anna meglátták, akkor kezdj el imád
kozni és légy ebben állhatatos. Ne a világ külső dolgai foglalják 
le érdeklődésednek túlnyomó részét, hanem forduljon a figyel
med Isten dolgai felé. Keresd a csendet és a magányt és könyö
rögj buzgón, hogy Isten világosítson meg téged is.

Simeonnak és Annának a szíve üdvösség után és megváltás 
után sóvárgó szív volt. Tudták, hogy csak megváltás útján jut
hatnak az üdvösség birtokába. Azt jelenti tehát ez, hogy ismerték 
bűnösségüket, nem a saját jóságukkal való beképzeltséggel vol
tak eltelve. Vágyódtak is a bűneiktől való szabadulás után. 
Amikor az emberek azzal mentegetődznek, hogy nem eléggé 
világos és nyilvánvaló Jézus igazsága, akkor e mögött a mente- 
getődzés mögött rendszerint az húzódik meg, hogy kedvenc és 
titkos-bűneik vannak, amelyeket nem akarnak bűnnek elismerni 
és nem akarnak velük határozottan szakítani. Isten országának 
egyik munkása egyszer egy emberrel beszélgetett, akinek szintén
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igen súlyos elméleti kételyei voltak. Ez az ember nagy részletes
séggel beszélte el, hogy melyek azok az okok, amelyek miatt 
nem tud hinni. Isten szolgája türelmesen végig hallgatta hosszú 
érveléseit, majd azt mondta neki: Most pedig ugyanilyen őszintén 
mondja el Istennek bűneit is. Ez az ember később úgy nyilat
kozott, hogy akkor abban az alkonyati órában egyszerre rá
döbbent minden bűnének szörnyű sötétségére és meglátta, hogy 
először ezektől kell keresnie á szabadulást és nem az értelmi 
nehézségektől. Ha neked is volnának testvéreim ilyen értelmi 
nehézségeid, amelyek miatt szerinted lehetetlen, hogy hinni tudj, 
szállj magadba és kérdezd meg magadat, hogy nem nagyobbak-e 
a te bűneid is minden értelmi nehézségnél. Ha majd eltölt a 
spv^rgó vágy, hogy találj valakit, aki meg tud szabadítani ezek
től a súlyos bűnöktől, akkor könnyebb lesz már Jézusban a 
Szabadítót felismerned.

Simeon és Anna kitartók voltak a várakozásban. Nem csüg- 
gesztette el őket, hogy évek hosszú sora telik el életükben és 
még sincs eredmény, hogy akit vártak, csak egyre késik. Te se 
hagyd abba a várakozást és a keresést, ha az ige olvasása vagy 
hallgatása nyomán nem világosodik meg minden egyszerre előt
ted, ha nem jutsz el egyszerre Jézus igazi felismerésének boldog 
megtapasztalásához. Sokkal fontosabb az üdvösséged, amiről 
voltaképpen szó van, semhogy szabad volna hamar meglankad
nod és újra visszatérned a világ dolgaihoz.

Hogy Jézus felismerésének belső akadályai eltávolíttassanak 
szívünkből, arra annyival is inkább szükségünk van, mert Jézus 
valóban elrejtetten közeledik ma is felénk. Akkor a gyermek 
Jézus testébe rejtőzött el a megváltó Isten, ma pedig az igébe 
rejtőzötten közeledik felénk. Amint Pál apostol mondja: Tetszik 
Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívő
ket. Az Ür Jézus Krisztus itt van most is közel hozzád. Ezeken 
az emberi ajkak által hirdetett egyszerű szavakon keresztül ö  
közeledik feléd, ő  hirdeti néked szeretetét és bűnbocsátó kegyel
mét, ha imádkozol buzgón és hittel a megvilágosíttatásért, ha 
bűneid igazán szorongatnak és komolyan szeretnél tőlük szaba
dulni, akkor Isten Szentlelke majd bizonyságot tesz a te szíved
ben is arról, hogy igénytelen emberi szavak köntösében a világ 
egyetlen Megváltója közeledik most éppen te hozzád és ő hir
detted: Bízzál fiam, bízzál leányom, megbocsáttattak a te bűneid. 
És ha ezt hittel meg tudod ragadni, akkor te is azzal a boldog 
bizonyságtétellel mehetsz haza az Isten házából, hogy látták a 
te szemeid az üdvösséget, látták Jézust a mindig dicső és diadal
mas Megváltót. Ámen.

Túrmezei János
gércei lelkész.
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Az Úr megtartott.
(Ó -év  estéjére.)

Jer. sir. 3, 22—33.

A felolvasott szent igében hálálkodik és bizakodik a próféta 
s Isten megtartó kegyelme iránt tele van a szíve reménykedés
sel, —  de a szentige előző mondataiban panaszkodásokkal és 
kesergésekkel volt tele. Ilyeneket mondott: Én vagyok az az 
ember, aki nyomorúságot látott. Sötét helyekre ültetett engem 
az Isten. Eltöltött keserűséggel és kizárta lelkemet a békesség
ből. Bizony, azt mondom: elveszett az én erőm és az én remény
ségem az Ürban. Ezekből a szomorú érzésekből érkezik a pró
féta a felolvasott szent ige örvendező és hálálkodó érzéseihez. 
És mi ennek az esztendőnek az utolsó napján ugyanígy érkez
tünk Isten házába s ugyanolyan szavak fakadnak fel a szívünk
ben, mint a próféta szívében, amikor visszapillantunk erre az 
esztendőre, amelyik most elbúcsúzik tőlünk s amelyiktől mi is 
búcsúzni akarunk.

Ettől az esztendőtől nehezen válunk el. Megnehezedett szív
vel gondoljuk végig mindazt, ami benne világunkkal és magunk
kal történt. Fekete felhő gyanánt rohant a háború ebben az 
évben is az országok felett és amerre járt, összeomlottak csa
ládi otthonok, elhullottak erős férfiak, az árvaság és a nyomo
rúság lettek a rokonai az asszonyoknak és a gyermekeknek, —  
sok helyen, ahol azelőtt csendes és rendes élet folyt, kő nem 
maradt kövön. De a szörnyű és félelmetes pusztulás nem a váro
sok, a házak, hidak, hajók, gyárak és templomok romhalmazai
ban van, hanem a megrendült és megrettentett lelkek zűrzava
rában. Ha kiválasztanánk példának egy mindenéből kifosztott 
és a háborús veszedelmek sokaságában valahogyan megmaradt 
embert és azzal biztatnák, hogy mondjon el mindent, könnyít
sen a szívén, aligha mondhatna mást, mint amit a próféta mon
dott: Nézzetek rám, én vagyok az az ember, aki nyomorúságot 
látott, akit sötét helyekre ültetett Isten és akinek a lelkét ki
zárta a békességből. Most tehát nem lehet úgy búcsúzni ettől 
az esztendőtől, mint máskor, hogy az élet múlandóságától be
árnyékolva, sajnálkozva nézünk a futó idő után és nagyot sóhaj
tunk életünk rövidsége miatt, —  azután lelkiismeretünk vizs
gáló tekintete alá állunk és nagyot sóhajtunk bűneink és mu
lasztásaink miatt —  most mindezeken felül rajtunk van ennek 
a háborús esztendőnek minden nyomorúsága, korlátozása, sor
vasztó kényszere, komoly próbáltatása s ha mindezt összeszám- 
lálgatjuk, nem kezdhetjük mással az esztendőtől való búcsúzá
sunkat, mint a fenti ige első szavával: Az Úr kegyelmessége az, 
hogy még nincsen végünk! Nehezen válunk el az esztendőtől, 
mert tudjuk, hogy minden fájdalmas félelmet és szomorúságot 
átad az utána következő esztendőnek, amelyik a nyomába lép 
s amelyik semmivel sem ígérkezik jobbnak, mint ez a mostani
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volt, —  és számolni lehet azzal, hogy még nehezebb lesz, mint 
a most végződő esztendő. Nehéz esztendő végén, még nehezebb
nek a kezdetén, még hogyha két kézre fogjuk minden maradék 
erőnket, akkor sem tudunk szembeszállani a száguldó viharral, 
a tűz- és véresővel, földrengéssel és tengeráradással, mely most 
mindenfelől rázúdul a földi életre, megingatja minden alapját 
és összekuszálja minden rendjét. Voltak olyan esztendők a mi 
életünkben is, amikor könnyebben vették az emberek az Isten
nek a dolgait és könnyen igazgatták a saját dolgaikat, —  de 
most csak elvakított és félrevezetett emberek nem látják és nem 
akarják látni, hogy mennél jobban összebogozódik az élet, men
nél nagyobbak lesznek bűnei és keserűségei, mennél nehezeb
bek megterhelései, annál világosabban valósul meg Isten igé
jének régi szava: Az emberek elméje elgondolja az ő útját, de 
Isten igazgatja annak járását, —  ami lényegében teljesen egy 
mai szent igénk első mondatával: Az Ür kegyelmessége az, hogy 
még nincsen végünk, mert nem fogyatkozik el az Ő irgal
massága.

Az el nem fogyatkozott irgalmasság az, amiért az esztendő 
utolsó estéjén mi is dicsőítsük Istenünket és hálálkodjunk az Ö 
kegyelmének. Ne azt keressük tehát, hogy mit tagadott meg 
tőlünk az elmúló esztendő, mivel szegényített meg és miben 
szorított szűkölködésre, most igazán nem lehetünk olyan érzé
kenyek ebben a tekintetben, mint békés és nyugalmas eszten
dőkben lennénk. Ma örvendezni kell minden csekély és szerény 
értéknek, amivel bírunk, hogy éjszaka nem kell lefutni a pin
cékbe, hogy szeretteink közül sokan lassanként hazajöttek a 
harcmezőkről és akik odakint vannak, azokra sem gondolunk hit 
nélkül. Hogy majdnem egész Európában még mindig nekünk van 
a legjobb kenyerünk és hogy körbe járt körülöttünk a háború 
minden pusztulása és mi tudtunk mégis a legzavartalanabbul 
imádkozni. Templomaink tele vannak. Lelkünk is táplálkozhatik 
az élet kenyeréből és az összetartozó szívek szerethetik egy
mást, vigyázhatnak egymásra s az iskolákban tanulhatnak a 
gyermekek, a gyárakban dolgozhatnak a munkások, a hivatalok 
végezhetik feladataikat és hogyha egyik-másik élelmiszer nem 
is, de a harmadik és a negyedik mégis csak eljut a háziasszo
nyok kezéből a család asztalára: mindez együttvéve az Istennek 
velünk szemben el nem fogyatkozott irgalmasságáról beszél. 
Igen, igen, arról beszél, hogy megtartó Istenünk van. Látja 
bűneinket, ismeri botladozásainkat, hallja aggodalmainkat, 
ügyel imádságainkra és mindezt az édes Atyának a szeretetével 
teszi. Mert gyermekei vagyunk. Mert nem szíve szerint veri és 
szomorítja az ő gyermekeit, így mondja szent igénk második 
mondata.

Nagyon erősen fogjuk meg szent igénknek ezt a mondatát. 
Tele van hálára késztető örömmel az első mondat is, életünk 
megtartásának a titkát és magyarázatát ez az első mondat is 
Isten kezébe teszi, amikor azt mondja: Az Űr kegyelmessége az,



hogy még nincsen végünk, — mert nem fogyatkozik el az Ö 
irgalmassága. De az elmúló évre való visszatekintéshez és a reánk 
köszöntő és félelmetesen nehéznek ígérkező újabb esztendőbe 
való beletekintéshez igazi evangéliumi melegségű igazságot ad 
a szent igének ez a második mondata: mert nem szíve szerint 
veri és szomorít ja Isten az Ö gyermekeit. Látjátok, akármit 
tesznek velünk az emberek, akárhogy halmozzák egymásra a 
tengersok hántást, üldözést, keserítést, szenvedéseket, nyomorú
ságot és halált: nem Isten teszi ezt velünk. Ő valami egészen 
mást cselekedett mivelünk. Ö megszánt minket és szeretetből 
egyszülöttjét adta nekünk. Krisztus pedig beszél ugyan hábo
rúkról, futásokról, rémületről, veszedelmekről, világ végéről, 
de Tőle megtanuljuk, hogy Isten örök törvényei szerint, ha az 
ember szelet vet, vihart kell aratnia. Ha bűnös élete'van, bűn- 
hődéseket kell megérnie. Ha háborúkat folytat, hordoznia kell 
a háborúnak viszontagságait, a velük együtt járó gyászt és szen
vedéseket, —  de még akkor is kegyelmes Atyánk van, aki nem 
akarja a bűnös halálát, hanem hogy az megtérjen és éljen, —  
akkor sem szíve szerint szomorítja az embert, hanem atyai szíve 
irgalmasságával nézi magacsinálta keserveit és nem hagyja el 
a Benne bízókat még a legnagyobb elhagyatottság idején sem. 
Gonosz esztendők felett és benne sínylődő emberek felett ugyan
az a kegyelmes Atya él, aki a jó  esztendők és benne örvendező 
emberek felett.

Nem boesáthatjuk el tehát ezt a múlandóságba hanyatló 
esztendőt, —  ha keresztyén emberek vagyunk, másként, mint
hogy minden keserűsége és nyomorúsága ellenére is. megenyhült 
szívvel tekintünk vissza reá. Sötét felhők mögé hanyatlik, üe 
azokon átvilágít az a fényes sugár, hogy Isten nem szíve szerint 
ver és szomorított minket benne. Isten jobb életet szán nekünk. 
Az ember maga ültette magát sötét helyekre és maga zárta ki 
leikéből a békességet. Isten világosságot adott nekünk a világ 
világosságában és békességet a békesség Fejedelmében: Krisz
tusban. Csak Benne bízzunk és megtartatunk. Ha keresztyén 
szívvel és igazán keresztyén hittel tekintünk vissza az esztendő 
nehéz és'sokszor próbára tevő eseményeire, szinte kicsordul 
a szívünkből a hála és a magasztalás, hogy Krisztus is velünk 
volt, mint jó  Pásztor járt közöttünk, táplált minket Istennek 
el nem fogyatkozó irgalmasságával és nem engedett minket sem 
a félelem, sem a bűn ördögeinek a hatalmába. És nem tekinthe
tünk az előttünk álló és könnyűnek, jónak semmiképpen nem 
ígérkező új esztendő napjai elé sem csüggedt és gyengeségbe 
hulló szívvel. Lehet, hogy hosszú és hideg éjszakák, nehéz és 
aggodalmas napok várnak ránk és szeretteinkre, templomainkra, 
hazánkra, népünkre. De örök Atya kezében maradunk akkor is. 
Krisztus tagjai és megváltottjai leszünk akkor is. Az Ür kegyel- 
messége lesz akkor is, ha nem lesz végünk, hanem megtartatunk. 
Az Atya szeretett gyermekeinek a bizonyosságával induljunk 
tovább életútunkon! Isten nem szíve szerint veri és szomorítja
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az Ö gyermekeit, Isten a szíve szerint megajándékozta és a 
magáévá tette az ő gyermekét. Megajándékozta Krisztussal és 
magáévá tette őket Krisztus által. Köszönjük az esztendő végén, 
hogy nem volt még nehezebb és erőt kérünk az új próbákhoz 
és terhekhez. . .  Jó az Ür azokhoz, akik várják őt a lélekhez, 
amelyik keresi őt. Jó várni és megadással lenni az Ür szabadí- 
tásáig. Ámen.

Kemény Lajos
budapesti esperes.

0

Újév napja.
Jézus a Szabadító.

Lukács 2, 21.

Minden megérkezésnek feltétele a helyes elindulás, minden 
befejezésnek a biztos kezdet, minden építésé a fundámentum-vetés. 
Ma az újesztendő első napján érdemes ezen kissé elgondolkoz
nunk. Igaz, látszólag felesleges is sok szót vesztegetni az esz
tendő első napjára. Hisz egy kis hullámfodrot sem jelent az idő 
örök folyásában, mert nem esik össze a téli nap- és éjegyenlő
séggel. Mi találtuk ki ezt és ehhez hasonló napokat, hogy tá jé
kozódjunk velük a végtelen időben, mint szélességi és hosszú
sági körök segítségével a föld felszínén. Mégis határkövei ezek 
a földi életnek, melyek mellett jó  egy kissé megállapodnunk. 
Mint ahogyan a mezőn is, ahol a vetés és aratás évezredes szent 
munkája folyik, a határkő arra való, hogy a szántóvető meg
álljon, mély lélegzetet vegyen és új fohásszal vágja bele ekéjét 
az új barázdába. Azután idén különösen sok okunk is van az új 
kezdésre. Ha elfogadjuk, ha nem, tény az, hogy az élet minden 
terén gyökeres átértékelés ment végbe az utóbbi esztendőkben. 
Valósággal széteső világból menekülünk és magunkkal kell vin
nünk, ami még menthető. Hogy milyen nehéz ilyenkor gyerme
keinknek holnapot, hozzátartozóinknak kenyeret, önmagunknak 
békés otthont teremteni, azt nem kell magyaráznom. Legföljebb 
meggyőznek bennünket az ilyen gondok is a mai elindulás vég
telen komolyságáról. A felolvasott ige egyetlen szót ad ajkunkra 
és ezzel akar bennünket az újév minden nehézségével szembe
állítani. Ez a szó Jézus.  Mi ennek jelentése, jelentésének meg
tanulásából fakadó áldása és kötelezése? Próbáljuk az újesz
tendő bizonytalanságát e három kérdésre adandó válasszal kissé 
eloszlatni.

1. „M ikor betölt a nyolc nap . . .  nevezék az ő nevét Jézus
nak." Nem úgy találták ki, nem is úgy „nézték ki“ valahonnan 
ezt a nevet a szülők, hanem visszaemlékeztek az angyal sza
vaira, melyek egy évvel előbb így hangzottak el Máriához: 
„  . . .  nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő 
népét annak bűneiből" (Máté 1, 21). A Jézus név görög fo r
mája a héber Jehosuának, ami viszont magyarul annyit tesz: 
Jehova, szabadítás. Az angyal ezzel névvel meg akarja jelölni



37

a születendő gyermek földi munkakörét, azért közli mindjárt 
olyan konkrét formában jelentését is. A szülők tehát —  Isten 
akaratának engedelmeskedve —  kimondják most a névadással, 
hogy a kezükben nyugvó kisgyermek nem akárkinek és nem 
akármiféle hatalmasság alól való szabadítója lesz, hanem „az ő 
népének" és a „bűnéből". Máshogyan úgy is mondhatnánk, a 
Jézus név egyfelől bővíti, másfelől korlátozza a kisgyermek 
leendő munkakörét. Bővíti, mert az ő népéhez odatartoznak 
majd mindazok, akik „nevét segítségül hívják". Korlátozza, mert 
kizár minden olyan —  késői zsidóságban különösen elterjedt —  
felfogást, mely szerint a Messiás első feladata lesz harcra indulni 
a pogányság ellen és Jeruzsálemben „Dávid leomlott sátorát fel
emelni". És mivel ez így történt, azért énekelhettük mi imént 
1942 esztendővel a jeruzsálemi templomban történt események 
után: „Jézus legyen jelszavunk, Midőn egy újévbe lépünk!" 
Ezért várhatjuk Őbenne az 1943. esztendő igazi szabadítóját. 
Hiszen jól tudjuk: a kisgyermeknek adott névben kifejezett 
szabadítás valósággá is lett. Gyermekbölcsője évtizedek múltán 
keresztfává változott át, melyen... „megsebesíttetett a mi bű
neinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, az ő sebeivel gyógyí
tott meg minket". A gyermekét most boldogan kezében tartó 
édesanya „mater dolorosa“ -vá válik kinek szívét is áthatotta az 
éles tőr. Szabadítója lett, nem a test szerinti Izráelnek, úgy, 
ahogyan az várta, hanem a megfáradottaknak és megterheltek- 
nek, Sátánnal küzdő vámszedőknek, bűnösöknek, haláltól rettegő 
Zákeusoknak, Mártáknak. Odatartozol ezek közé te is. Jézus a te 
Szabadítód is! Ez a mai igének első üzenete.

2. Ha ezt megtanulod, kiárad reád ez újévben mindenekelőtt 
az Ő áldása. Már a Róla való egyszerű tudomásvétel mérhetetlen 
áldást jelent. Mert mi is szokta lehangolni, elkeseríteni az új
évet kezdő átlagembert? A bizonytalanság. Nem tudja, mit hoz 
a holnap. Mikor előre tekint, mindig érzi, hogy titokzatos fátyol 
nehezedik szempilláira. Egyesek próbálják ezt jósolgatásokkal, 
találgatásokkal fellebbenteni, legtöbben azonban titokban örül
nek ennek a bizonytalanságnak. Gondoljuk csak meg, ha egy 
láthatatlan kéz idetenné most mielénk is az élet könyvét és fel
ütné azon az oldalon, melyen az újév története van leírva, ho
gyan taszítanánk irtózattal félre, mint szörnyű bélpoklosságban 
szenvedő ember kezét. Hátha még a halálnál is borzasztóbb 
szenvedések vannak abba beleírva.

a) Egyéni életünknek ez a bizonytalansága szűnik meg 
azonnal, ha a Szabadítót magunk mellett érezzük. Nem azért, 
mert ő rózsaszínű szemüveget tesz a szemünkre, hanem mert 
igazi életszemléletre tanít meg bennünket. Megérteti velünk, 
hogy az eddigi életút kígyózik ott továbbra is lábunk alatt. 
Megláttatja, hogy a jövőben is tele lesz az veszélyekkel. Veszé
lyessé teszik a rajta heverő éles kövek. Veszélyezteti az elbágya- 
dás, eltévelyedés lehetősége, veszélyezteti az útitársak közel
sége. Vájjon ki ne tudná a múltból, hányán tértek le a rossz
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barátok tanácsára erről az útról a romlás felé. Ki tudná meg
számolni a rajta elfáradókat és földre tiportakat. Ki az apai 
házból eltávolodó és oda soha vissza nem térő tékozló fiakat. 
A Szabadító közelsége azonban megszünteti számunkra az ilyen 
veszélyek vonzó erejét. Megérezzük, hogy nem vagyunk egye
dül, még ha a halál árnyékának völgyébe téved is lábunk. Nem 
érhet romlás, még ha vessző és bot sújt is reánk, mert ezekkel is 
Ő akar vigasztalni bennünket. Ha szirénhangok édességével szű
rődik is felénk a „barátok" csábítása, nem vehet erőt vándor
dalunkon: „azokat, melyek hátam mögött vannak, elfelejtvén, 
azoknak pedig melyek előttem vannak, nekidőlvén, célegyenest 
igyekszem előre az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről 
való elhívása jutalmára." (Fii. 3, 14.)

b) Milyen áldást jelentene azután a Szabadító jelenlétének 
tudata a családokban. „Jézus neve igéje Világoljon minden ház
ban", —  énekeltük az imént. Bárcsak valóra is válna ez az óhaj
tás a mi gyülekezetünk házaiban. Ne ^kötnék az igét és ige
hirdetést egyszerűen hozzá családjaink vezetői a templomhoz és 
a lelkész személyéhez, hanem igyekeznének ők maguk is papjaivá 
válni otthonaiknak. Lenne számukra kenyér, orvos, világosság 
naponként a Megváltó közelsége. Avatná szentéllyé otthonukat 
az Ő jelenléte, mikor a keresztelő, vagy lakodalom vidám hang
jai, talán a temetési ének komor akkordjai csendülnek fel abban.

c) Hogy pedig nemzeti és egyházi életünkben általában mit 
jelentene ma a Szabadító megismerése és követése, arról aligha 
kell sokat beszélnünk. Az utána való vágy egyetemesebb ma, 
mint bármikor történelmünk folyamán. Elmaradása úgy égeti 
lelkünket, hogy a legnehezebb munka közben sem tudunk el
feledkezni róla. A ma gondja mellett óriássá nőtt azután mind
kettőben a holnap bizonytalansága is. Szinte testet öltve napról- 
napra közelebb jön hozzánk a költő jövendölése:

„Rémlik, mintha hallanám a pusztán 
A lázadt ember vad keserveit,
A gyilkos testvér botja zuhanását..."

Jól tudjuk, hogy nem egyes ember, vagy nemzet idézte elő ezt 
a kaotikus zűrzavart körülöttünk, hanem az „ős ellenség". 
A diabolos =  összezavaró, akinek egyedül telik öröme az em
beri holttestek hekatombáinak, a könnyek és nyomorúság tenge
rének látásában. Nincs ember ma már a világon, aki úrrá tudna 
lenni az elszabadult elemek fölött. Lenne ember, lennének azon
ban emberek, akik megtalálnák a Genezáret taván küzdő, el- 
merüléstől rettegő tanítványok segélykiáltását: „Uram, tarts 
meg minket, mert elveszünk!" A megérkező Szabadító bizo
nyára meghozná akkor a legnagyobb áldást minden egyház és 
minden nemzet életébe: a békességet.

3. De ha ennyi áldás támad Jézus közelségéből egyéni, csa
ládi és közösségi életünkre, akkor még egyet is meg kell ma 
gondolnunk. Nem lehet közömbösen elmenni mellette. A Szaba
dító megismerése elkötelezést is jelent mindannyiunk számára.
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Elkötelezést az ő követésére. Ennek oka egyfelől a felelősség, 
amely reánk nehezedik önmagunkért és a reánkbízottakért. Nem 
lehet vállrándítással, „lesz, ahogy lesz“ hangoztatásával elintézni 
ezt a felelősséget, mert az elveszettek vérét a mi kezünkből kí
vánja meg az Isten. Másrészt világos az is, hogy Jézusnak és a 
Sátánnak nem lehet egyszerre engedelmeskedni. Minél ádázabbul 
tombol körülöttünk a sötétség és világosság küzdelme, annál 
határozottabban hangzik a világosság urának szava is: „aki ve
lem nincsen, ellenem van“ . Ne próbáljuk hát Jézus nevét el
felejteni, az Ő személyét megkerülni, egyéni, vagy világi érde
keket az ő kívánalmainak föléje helyezni. De legyen ez a nap 
számunkra eskütétel az ő zászlaja alatt. Igazi eskütétel, amely 
nem egyszerűen a száj hangoskodása, hanem az élet felajánlása 
is. Ajánljuk fel neki életünket úgy, hogy hadat üzenünk mind
annak, ami eddig az ő  akarata ellenére történt abban. Szakít
sunk a bűnnel olyan keményen és kérlelhetetlenül, ahogyan 
a „hegyi beszéd" döbbenetes parancsai azt megkívánják. Legyen 
fülünk és szemünk azután a mások kérésének meghallgatására. 
Hiszen elveszettek ezrei járnak körülöttünk, keresve a vezetőt, 
aki visszatéríti őket az atyai házba. Megtört szívek százai vár
ják a gyógyító kézét, aki a gyöngéket felveszi, sebeiket be
kötözi. Testi fegyverkezéstől fáradtan emberek után néz a vi
lág, akik isteni hatalommal vezetnék a hit nemes harcát. Lehet, 
hogy a feladat súlya alatt sokszor megtántorodunk. A Szabadító 
Jézus adni fog  azonban ilyenkor abból az erőből, amely vala
mikor a hasonló harcot vívó Pált ilyen hitvallásra képesítette: 
„kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe, üldöztetünk, de el 
nem hagyatunk, tiportatunk, de el nem veszünk . . (II. Kor. 4, 
8— 9). Lehet, hogy a küzdelemben végül is elhanyatlunk. De mi
lyen csodálatos ajándék az a tudat, hogy napjaink az Ő szolgá
latában fogytak el, milyen ragyogó az égi bér, az örökélet, mely 
végezetre eltétetik nékünk.

Az újesztendő első napját ünnepeljük. Tesszük ezt olyan 
időben, mikor az egész világ a legirtóztatóbb kockajáték izgal
mai között remeg. Amikor földrészek sorsa, nemzetünk, hozzá
tartozóink, önmagunk élete egyetlen hajszálon függ sokszor. 
Hogyan induljunk el, mire építsük ezt az újesztendőt? Szinte 
idekívánkozik feleletként Ézsaiás megállapítása: „elfáradnak az 
ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. 
De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint 
a saskeselyűk. Futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem 
fáradnak el!“ (Ezs. 40, 30— 31). A megfáradás, meglankadás 
talán a megtántorodás is nem marad el a mi jövő évi küzdel
münkből sem —  az biztos. Ha azonban a Szabadítót magunk 
mellett tudva indulunk el, akkor fel bátran az újévi küzdelemre: 
„Előtted a küzdés, előtted a pálya, Az erőtlen csügged, az erős 
megállja!" Ámen.

Dombi László
pápai vt. lelkész.
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a koporsói/j.
icsketési beszéd.

Máté 7, 13/a. 14.
Isten úgy akarta, hogy férfi és asszony legyen az ember. Ügy akarta, 

hogy hivatásukat csak egymással és együtt tölthessék be. Nem jó az ember
nek egyedül lenni, segítőtárs adatott néki az asszonyban.

Miért is gondolja meg jól minden ifjú és vegye a lelkiismeretére, hogy 
nemcsak hogy nem Isten akarata szerint való, ha egyedül éli le életét, 
nemcsak hogy nem jó az, ha egyedül marad, de minden falat kenyérből is, 
amit megkeres, csak a fele az igazán az övé! A másik felére egy leányka 
vár. Közel, vagy távol, tud róla, avagy nem, de ha nem jut hozzá, sem 
az ő élete és boldogsága nem teljesedik ki, sem azé, aki elvonja tőle ezt...

De Isten akarata sem megy teljesedésbe mindezek mellett.
Isten akaratának az útján jöttök, Ifjú Testvérek, ezen az órán Isten 

színe elé.
Az ifjú szív álomszövögetéseinek, a leányálmok ábrándos világának 

széles országútjáról ide találtok Isten égi trónjának földi zsámolyához, 
ehhez az oltárhoz, hogy Isten akarata szerint való utakra térve, az Ö áldá
sával harmatoztassátok be egymást iránt való szerelmetek szép virágait.

Kapuvá változik ez az oltár. Egyrészt bezáródik mögöttetek. Lezárja 
az eddigi családi körben lefolyt életetek és magatokban való életetek vilá
gát. De másrészt megnyílik. És új életútra indít. Ennek rejtelmekkel teli 
egéből hozza, felétek hangzó szózat gyanánt Isten igéje az intést, hívást 
és bíztatást:

Menjetek be a szoros kapun ... mert... .
Azt álmodtam, hogy az élet csupa szépség. De ébredek s azt kell 

látnom, nem más, csupa kötelesség ... énekli a költő. Bizony erre ébreszt 
a jelen idők szelleme is, a jelenvaló világ, a mostani életsors, rózsaszín
felhők mögül is előcsillanó háborús villámaival, az Isten akarata szerint 
való élet útjaira térítésnek mostani eszközeivel. Amit eddig egymás iránt 
éreztetek, csak a szív indítása volt, az egymás iránti szerelem hevítő lángja. 
Hogy ez soha többé ki ne hamvadjon és boldogságsugárzó melegét, hogy 
soha el ne veszíthesse: az egymás iránt való kötelességteljesítés útjaira 
térjetek... a szerelmeteket Isten elé vivő és megpecsételő esküvés ez órá
jának szoros kapuján... Ezen át a keskeny úton menjetek. Azon, ame
lyen egy az élet, egy az eskü, egy a szerelem, egy a boldogság. S ha ez 
elvész, minden elveszett.

Erre az útra hívott Vőlegényed, kedves leányka. Az ő életét aranyozni 
be, az ő útjaira hinteni mosolygásod szép virágait, szorgos kezed meleg 
simogatásinak ihletéseit, a rossz napokat is derűssé varázsló lelked su- 
gárait!...

Erre az útra hív, kedves ifjú, szépséges Arád. Érte élned, minden 
áldozatot érte vállalnod, sorsotok útjain erős bátyjaként mellette állanod 
a jó és rossz napokban egyaránt, hogy a te boldogságodat is jelentse 
mindez!

Az Isten akarata szerint való házasság nemcsak a boldogság ígérete,



de egyben — ha erre kerül a sor — a vértanuság elfogadása is. Nemcsk 
a mosolyvirágok pompázásnak szép tavaszára és nyarára szól, de a meg- 
megsáppadó, majd pedig a meghervadó orcák őszébe elvesző és telébe 
tűnő útjaira is egyaránt kötelez.

Ha Isten akarata szerint való ... Ha a keskeny s egyedül igaz útról 
le nem térő... Ennek a végén vár reátok is az Ür, a hűség Ura, a mi Üdvö
zítőnk ... Feléje indít a szülői, baráti szív imája itt, anyaszentegyházatok 
értetek könyörgése... Hogy ő vezethessen mindvégig: a keskeny úton 
szorosan egymás mellett maradjatok, amíg lehet, ami tiétek az élet...

Dr. Csengődy Lajos
salgótarjáni lelkész.

D C a t e d t n í f i .

A m unkaiskola lehetősége a hitoktatásban.
Már Comenius, Locke, Rousseau, Pestalozzi, Frőbel hangoztatták az 

öntevékenység és cselekedtetés fontosságát, ők adták az indítást a munka
iskola gondolatának kialakulásához. Pestalozzi szerint: „Cselekvéssel kell 
kezdődnie minden emberi nevelésnek. Igazi tökéletes tudást csak az ön- 
tevékenység és önkifejtés útján szerezhetünk, s a fejnek és szívnek kikép
zése esetén a kéznek a szerepéről sem szabad megfeledkezni.“  Ezeknek 
a gondolatoknak az alapján fejlődött ki a munkaiskola gondolata, mint 
korunk leghatalmasabb pedagógiai reformmozgalma. Az első világháború 
után egyre szélesebb körben kezdett elterjedni, s ma már több változatában 
ismeretes. Szélsőséges faja a termelőiskola, ahol a munka nemcsak ön
magáért szerepel, hanem úgy is, mint a termelés eszköze, ahol az elő
állított tárgy minősége is fontos, ezt szinte műhelyiskolának lehetne ne
vezni. A másik megvalósulási formája már intellektuális színezetű, minden 
tantárgy tanításában követeli a kéz foglalkoztatását. Ez persze erőszakolt 
és egyoldalú követelmény, mert nincsen tekintettel az egyes tárgyakban 
megnyilvánuló különbözőségekre. Legfinomabb változata a munkaiskolának 
az, amely a tárgyak sajátságaihoz alkalmazkodik; összefoglaló elve ennek, 
hogy a szemléltetés és az öntevékenység legyen a tanítás vezető szem
pontja. A hitoktatás számára természetesen csak ennek az utóbbi iránynak 
lehet mondanivalója.

A munkaiskola elve hatást gyakorolt minden tantárgy módszerére. 
A keresztyén katechétai munkában természetesen nem érvényesülhet teljes 
mértékben a munkaiskola gondolata, hiszen ennél határa van a szemlél
tetésnek, mert míg pl. a természettudományokban (ásványtan, természet
rajz, fizika, kémia stb.) bőséges alkalom nyílik erre, addig a keresztyén 
hitoktatás nem az érzékek tapasztalata alá eső tárgyat visz tanulói elé. 
Viszont öntevékenyen sem „találhatja ki“ az ifjú a keresztyén hit és élet 
dolgait, hanem, mint Isten igéje előtt az ember mindenkor bizonyos fokú 
passzivitással vár: „Szólj, Uram, mert hallja a Te szolgád1', úgy a kateché
tai szolgálatban is az a fontos, amit Isten cselekszik, s nem az, amit az 
„öntevékeny11 ember produkál. Lényeges az, hogy a munkaiskola gondo
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laténak a hitoktatás számára nem tartalmi vonatkozásban van jelentősége, 
hanem kizárólag módszertani szempontból. Világos, hogy nem a mód
szeren múlik a keresztyén tanítói szolgálat értéke s a módszereskedés 
éppen a hitoktatásban indokolatlan, a legkáprázatosabb tanítói mester
kedés sem pótolhatja az evangéliumot. Azonban nagy kár volna, ha a 
keresztyén tanító ügyet sem vetne azokra a kétségtelenül jelentős peda
gógiai és különösen módszertani eredményekre, amelyekhez a mai oktatás 
már minden téren eljutott.

A mondottak alapján tehát a munkaiskola gondolata a hitoktatásban 
erős korlátok közé szorul, s csak a módszertanban kaphat szerepet. Ez. a 
szerep azonban annál jelentősebb, mert a helyes és igaz keresztyén taní
tást korszerű pedagógiai eredmények teljes felhasználásával kell igazán 
tartóssá, méllyé, elevenné, egyszersmind érthetővé tenni. A következőkben 
azt vizsgáljuk, hogy a munkaiskola főelveinek, a szemléltetésnek, öntevé
kenységnek, együtt dolgozásnak, tanító és tanuló munkaközösségének 
milyen lehetősége van a hitoktatás módszertanában.

I. A szemléltetést már Luther alkalmazta a Kis Káté képekkel díszített 
kiadásában, s gyakran plasztikus, szemléletes hasonlatokkal, képekkel tör
ténő, népies előadásmódjában, főképen azonban a munkaiskola tette a 
szemléltetést követendő elvvé, szinte módszere dogmájává, s általa ter
jedt is el széles rétegben.

1. A szemléltetésben megkülönböztetünk külső vagy tárgyi és belső 
vagy fogalmi szemléltetést. Az előbbi valamely tárgyat vagy annak ábrá
zolását, az utóbbi elvont fogalmat világít meg. A külső szemléltetésre rend
kívül kedvező alkalmat nyújtanak a templomi tárgyak szemléltető bemuta
tásai. Az Isten házával összefüggő dolgok és az evangélikus istentisztelet 
megmagyarázása a templomban történhet, hiszen a hitoktatás nem egyéb, 
mint alkalmazott igehirdetés s így egy része nyugodtan kerülhet a temp
lomba. A templom maga pedig: egy kis teológia; az egyház fontosabb 
dogmatikai tanításának a szimbólumaival van tele, ezért különbözik egy
mástól egy evangélikus, református, katolikus templom, vagy éppen egy 
mecset vagy zsinagóga. — A kiindulást valamely konkrét templomi tárgy 
megszemlélése alkotja s ettől a szemlélettől közeledik a tanítás az ab
sztrakthoz, az elvonthoz, a fogalomhoz. Szinte konfirmációs kátét lehetne 
írni a templomban található és látható eszközökről, szimbólumokról, ame
lyekhez mélységes teológiai tartalom fűződik, fgy például a szószék előtt 
az evangélikus igehirdetés lényegéről, szerepéről és fontosságáról hallanak 
a gyermekek. Az oltáron levő Krisztus-kép és feszület a szenvedéstörténet 
és a theologia crucis hirdetésének alkalmát nyújtja. Az oltárnál az úr
vacsora is megvilágításba kerül, más felekezetek úrvacsorái tanítására is 
ki lehet térni. Az esetleges Krisztus-monogramok, egyházi szimbólumok 
(hal, szőlőtő, pelikán, stb.), az egyházi év színei, mind olyan dolgok, ame
lyeket látva és szemlélve jobban tud összefüggésében is megérteni a gyer
mek. A templom egészében megy végbe az evangélikus istentisztelet, így 
kerülhet szóba a többi felekezettel való különbség (mise), s ezzel kapcso
latban megmagyarázhatjuk a gyülekezeti istentisztelet lényegét. Az egyes 
tárgy szemléleténél valamennyi hozzáfűződő ismeretünket felelevenítjük, 
tehát pl. a keresztelő medencénél elmondjuk a keresztelési parancsot, Jézus 
Krisztus megkeresztelkedését, mint bibliai történetet, a Luther-káté szőve-
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gét a keresztségről, esetleg megfelelő szövegű énekre is sor kerül. A taní
tás így nem merev és unalmas, hanem könnyed, szemléletes, szinte maguk 
a gyermekek kérdezik majd, hogy miért van ez vagy az az oltáron, miért 
osztunk bort is az Úrvacsoránál, stb.

A tárgyi szemléltetés további eszköze: a tanítás lényegének képekben 
való szemléltetése. Egy régi kínai közmondás szerint: egy kép ezer szót 
helyettesít. A katechétai munka kezdettől fogva alkalmazta a képek haszná
latát. Gondoljunk a katakombák képeire és szimbólumára, később pedig 
Luther képes Kátéjára. A munkaiskola befolyására azonban kiszélesülhet 
és még jobban elterjedhet a képek használata. Különösen a bibliai törté
netek szemléltetése és emlékezetbe vésése történhetik képek segítségével. 
Itt csakis az elbeszélés után következhet a kép felmutatása, mert különben 
a kép szemlélése idő előtt teljesen lefoglalná a gyermek figyelmét. A hal
lottak szemléltetése és összefoglalása azonban kitűnően sikerülhet a kép 
segítségével. Ma már a Szentírás számos jelenete fel van dolgozva ki
tűnően sikerült képzőművészeti alkotásban, így tehát nem vagyunk hijjá- 
val a bibliai történeteknek lényegét és belső feszültségét hűen szemléltető 
képeknek sem. (Pl. utolsó vacsora, szenvedéstörténet, stb.) A német teoló
giai irodalomban számos munka van, amely a bibliai történetekhez kateche- 
tikai szempontból igen értékes képgyűjteményt tud adni. Ugyanilyen jel
legű szolgálatot tehet a vetítettképes előadás, vagy éppen a film is.

2. A belső szemléltetés különösen a katechetikában fontos, ahol igen 
sok elvont fogalmat kell közel hozni a gyermek értelméhez. Itt főként 
a káté és a bibliai történetek egészíthetik ki egymást. A már régi, el
sajátított ismerettel magyarázzuk az újat, az ismeretlent, az elsajátítandót. 
Pl. Jézus Krisztus isteni és emberi természetét, mint új és elvont fogalmat, 
a már ismert cselekedeteiből magyarázhatjuk meg, amelyek egyrészt em
beri, másrészt isteni vonásúak. A belső és külső misszió, az egyháztörténet, 
szintén bőséges teret nyújtanak a belső szemléltetés eszközéül való fel- 
használáshoz. Ezek mellett a legjobb belső szemléltetési eszköz a világos, 
plasztikus, utalásokkal, képekkel, hasonlatokkal átszőtt előadásmód; ebben 
a vonatkozásban is maga Luther a tanítómesterünk.

II. A szemléltetés mellett másik alapelve a munkaiskolának: az ön- 
tevékenység. Mint említettük, ennék is megvannak a maga korlátái, azon
ban ezek tudatosítása és elismerése mellett a katechetika módszertanában 
mégis helyet foglalhat, annak a megfontolásnak az alapján, hogy a kateché
tai munka bizonyos fokig intellektus dolga, már pedig az ember szellemi 
élete úgy van megalkotva, hogy amiben maga is részt vesz, aminek mun
kása, amiben önmagából is benne van egy rész, amihez köze van, azt 
könnyebben megjegyzi és emlékeik Így tehát a hitoktatásban mindenütt, 
ahol intellektuális munkára van szükség, ami tehát nem kizárólagosan a 
hitnek a dolga, nyugodtan alkalmazható az öntevékenység, mint módsze
res eszköz. Az öntevékenység szabálya szerint: semmit se mondjunk, kér
dezzünk, ne javítsunk, amit a növendékek maguk tudnak mondani, kér
dezni, javítani. Legjobb, ha a hitoktató ügyes irányítása és vezetése mel
lett a tanulók maguk döbbennek rá az előttük álló igazságokra. A tanítás 
anyagát meg kell beszélni, közös gonddá és munkává tévén az anyagot, 
bő teret engedve önkéntes feladatoknak, hogy munkánk valóban a szelle
mileg közösen dolgozók iskolája legyen. Felsőbb fokon ajánlatos önálló
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forrástanulmányozást végeztetni, pl. egyháztörténeti forrásokat vagy Luther 
iratait és hitvallási iratainkat fordításban, ha lehetséges, eredetiben olvas
tatni. De nemcsak a magasabb osztályokban kaphat szerepet az öntevé
kenység, hanem az alsóbbakban is. Például a rajzoltatás különösen a szór
vány-hittanórák alkalmával tehet hasznos szolgálatot, amikor I.—VIII. 
osztályig együtt vannak az evangélikus elemi iskolai tanulók, s míg a hit
oktató más osztálybeliekkel van elfoglalva, addig a többiek az óra anya
gához szabott rajzolást végezhetnek, csendes foglalkozás gyanánt. Ennek 
tárgya lehet bármely Krisztus-monogramm, vagy bármely egyházi tárgy, 
pl. kehely, harang, lányok számára egyszerűbb oltár-, szószékterítő-minta, 
stb. Különösen falusi lányok számára jelent nagy örömöt az ádventi fenyő
koszorú elkészítése, a tanterem vagy más helység feldíszítése, főként pedig 
a karácsonyfa díszítése. Természetesen mindennek csak akkor van lelki 
értéke, ha az ünnep belső tartalmával és jelentésével tisztában vannak 
a gyermekek. Öntevékenység maga az éneklés is, amely hitoktatásunk 
minden fokán s istentiszteleteinkben is állandóan szerepel. A reformáció 
ugyancsak megragadta ezt a fontos katechétai eszközt, Luther maga adott 
példát az éneklés helyes értékelésére. Ennél jobbat egyetlen iskolai reform- 
mozgalom sem tud felmutatni.

A fentiek voltak azok a kiragadott lehetőségek és alkalmak, amelye
ken keresztül a munkaiskola gondolatának mondanivalója lehet a hit
oktatás módszertana számára. A katechetika módszertana mindig is nehéz 
kérdés volt, évszázadok alatt nem sokat változott, miközben a pedagógia 
nagy utat tett meg. Természetesen azonban minden módszerbeli haladás
nak és megújulásnak csak akkor van értelme, ha semmi egyebet nem akar, 
mint az örökkévaló evangélium alázatos szolgálását!

Dr. Ottlyk Ernő
ormospusztai m. lelkész.

. /Hágunk kiiz&tt.
A liturgus.

Magunk között a liturgusról nem teológiai szempontból akarunk most 
szólni, hanem mint a gyülekezet istenszolgálatának vezetőjéről. A liturgus 
minden istentiszteleti alkalommal (templomi igehirdetés, temetés stb.) úgy 
áll a hívei előtt, mint akiknek élén Istent keresi imádságban, Isten felé küldi 
énekét s mint hivatalos szolga, Isten igéjét, akaratát, parancsát, evangé
liumát szólja, prédikálja. Valahogyan tehát m ind ig  a középpontban van, 
annak ellenére, hogy nem középpont, csak eszköz az Isten kezében is és 
a gyülekezet életében is. Amikor a liturgus az oltár elé áll, minden méltat
lansága ellenére tudnia kell, hogy Isten is és a gyülekezet is szolgálatot 
vár tőle. Élete, viselkedése, megjelenése, magatartása nem jelentéktelen 
abból a szempontból, hogy szolgálatát mennyire tudja eredményesen el
végezni.

Magunk között most ezekről a gyakorlati, sokszor egészen „adiaforo- 
nokról“  és valóban jelentéktelenségekről legyen szó.
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S z o m b a t  este.
A liturgus vasárnapi szolgálata nem akkor kezdődik, amikor vasár

nap beharangozás után kilép a sekrestyéből és megszólal a gyülekezet 
éneke. A szombat esti viselkedése befolyással lehet arra nézve, hogy a 
gyülekezet hogyan ítéli meg az istentiszteletet. Meglátja ebből az egy
szerű hívő, de a városi intellektuel is, hogy a papja mennyire él benne 
a másnapi szolgálat misztikumában és hogy valóban benne él. M egérzi 
a szombat esti viselkedésből a tusakodását, am ellye l Isten igényét aka rja  
hangossá tenni és a fölényességét, am ivel egy nagyszerű technikus köny- 
nyedén végzi e l a számára nem nagyo t je len tő  fe ladato t. Ha engem szom
bat este moziban, színházban, disznótoron, lakodalomban látnak a híveim, 
könnyen gondolhatnak arra, hogy az a vasárnapi igehirdetés nem is olyan 
nagy dolog és főleg nem olyan életbevágóan fontos dolog, hiszen a papom 
nyugodtan szórakozik előtte. Elvi szempontból lényegtelen az, hogy ho
gyan töltöm a szombati estét — nem ezen fordul meg szolgálatom ér
téke —, de a gyengéket botránkoztathatom s magamban pedig rontom 
azt a hangulatot, amelynek lélektani szempontból olyan nagy szerepe van 
a lelkészi szolgálatban (hangulat =  lelki hangoltság az égi adóra). Jobb, 
ha az ment köztudatba, hogy a papom nem megy szombaton disznótorba, 
m in t az, hogy vasárnap regge lig  vígan borozgat, m ert számára nincsen 
hóra kanonika. Ha mi erre neveljük híveinket, szombaton nem hívnak 
zajos helyekre és — tapasztalatból mondom — szolgálatunk komolyan- 
vételéhez sokban elősegít magatartásunk.

V a s á r n a p  r e g g e l .
Az igeh irde tő  (litu rg u s ) m inden szolgálata e lő tt bizonyos „d ru k k “  

feszültségében él. Ha nem, akko r baj van a szolgálata körü l. A k i úgy tud  
az o ltá r elé és a szószékre lépni, hogy az „h idegen hagyja“ , az gyorsan  
válasszon más pá lyá t magának. Nem szégyen az, ha bevalljuk, hogy nyug
talanít a szolgálat szentsége. Szent szolgálatot végzünk! Hentes a p u ltja  
mellé á llha t le lk i remegés né lkü l, de lelkész az o ltá r elé sohasem. Minél 
többet tegyünk meg azért, hogy ez a belső nyugtalanság eleven legyen. 
Csendes óra, imádság, csend, mind előkészítenek a szolgálatra. Egyik 
püspökünk mondja, hogy vasárnap reggel csend van a papi házban, a gyer
mekek, a feleség, a cselédség lábujjhegyen jár,' mert a lelkész készül a 
szolgálatra s a liturgus készül felvenni a lutherköntöst.

Ki ne érezte volna már, hogy mennyire el tudja venni a szükséges 
telki magatartást p. o. az az atyafi, aki adót jön fizetni istentisztelet előtt 
és 1 pengőért, vagy egy liter rozsért patáliát csap. Lehetnek különféle be
állítottságú lelkészek, de egyik ismerősöm, aki istentisztelete előtt a piacra 
ment sétálni, valahogyan csak eltévesztette az előkészületet. Pár évtized 
alatt sikerült kiürítenie a templomát! Lehet azt mondani: adószedés, bérlet
intézés, piaclátogatás, mind-mind adiaforon! A hívek nem így látják! 
Legyen az köztudattá, hogy a le lkészt isten tiszte le t e lő tt nem szabad 
zavarni, m ert szent do logra  készül: Isten előtt szolgál! Komolyan veszi azt, 
amit végez és akkor a gyülekezet is megtanulja — egy emberöltőn át —, 
hogy komolyan vegye az istentiszteletet.

ö l t ö z i k  a l i t u r g u s .
Minden papok között az evangélikus lelkésznek van legszebb litur- 

gusi öltönye. Sokfelé jártam, sok papi öltözetet láttam, de ilyen egy-
/
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szerűen szépet, mint a mi lutherköntösünk, sehol sem találtam. Milyen 
az én lutherkabátom? Lelkészi szolgálatom szegénységi bizonyítványa-e? 
Akkor készült, amikor avattak és azóta húsz esztendő telt e l ... Én Istenem, 
az idő, hogy eljár... s a lutherkabátom mindig zöldebb, mindig kopottabb, 
mindig rojtosabb, mindig pecsétesebb lett és újra sohasem tellett! Valójá
ban van, akinek nem tellett, de annak valamilyen forrásból juttatni kell, 
mert lehetetlen az, hogy olyan lelkész, akinek kevesebb jutott a földi 
javakból, köntösének szegényességével rontsa szent szolgálatának ünnepé
lyességét. Aki pedig mindenre tud költeni, csak legszentebb szolgálata 
ünnepi ruhájára nem, azt — rendbe kell szedni! (van esperesünk és püspö
künk). Célszerű lenne a lutherkabát frontján rendet teremteni. Igaz adia- 
foron az, hogy egyszabású legyen az a kabát, de visszatetsző, ha tízen tíz
fajta kabátban „ékeskedünk11. Reprezentatív kivonulásoknál bántó a sok
féleség és enged visszakövetkeztetni a közegyházi állapotokra és fegye
lemre!

Felölti a liturgus imádságos simogatással a lutherkabátot, amelyen 
nincs rajta a multheti temetések felfröcskölt sara és előveszi a táblácskát, 
most már remélem, hogy a szabványos táblácskát, amit a MELF2 elnök 
ura küldött meg mindnyájunknak, száműzetésbe küldve a különféle hím
zésű és azsurozású, olykor valóban pompás táblácskákat, be is gombolja 
végig „a rokkot11 és ezt nem az utcán, vagy a templomkertben végzi el. 
Most már csak a süveg van hátra. Sokszor egészen hátra! T. i. nincsen. 
A dunaninneni püspök beiktatásának felvonulási képén láttam a süveg-, 
vagy ha úgy teszik fövegnélküli papokat a menetben. Bizonyosan otthon 
felejtették. Talán nincs is. Talán a liturgiái jellegű kabáthoz francia ke
mény, vagy angol puha kalapot viselnek otthon, kiki a maga gusztusa sze
rint, mert hiszen ez igazán mellékes. Ma, amikor az embereket az egyen
ruhára és az egyformaságra nevelik — Klebelsberg óta az iskolában is 
kötelező a formaruha és valljuk meg, szemre is szép! — roppant feltűnő 
a csoportosan megjelenő papoknál a föveg hiánya, vagy különbözősége. 
Egyszerűen rendetlenségre mutat. Híveink ezt a fegyelmezetlen rendetlen
séget észreveszik! és „méltányolják11.

A t e m p l o m  f e l é . . .
A  templom felé menet veszi észre az ember, hogy a reverenda alól 

— amely városi papnál, ahol kisebb a sár, bokáig ér, falun csak a lábszár 
közepéig! (lelki szemeimmel espereseket látok centiméterrel, akik a bokor
ugró reverendákat hosszítják és a botlósokat kurtítják) — kikandikál a 
szürke nadrág és a sárga cipő. Paptársam erre rögtön fordul vissza, hogy 
fe lvegye a fekete ruhá já t és a fekete c ipőjé t, m ert van neki, csak elvétette 
és ezt nyáron  is megteszi, arra gondolva, hogy katholikus kollégája sok
kal többet szenved a meleg miatt, mint ő és szemei előtt magyarjai jelen
nek meg, akik sokkal nagyobb meleget tűrnek aratás és cséplés közben. 
Igaz bűnbánattal, most már szolgálata szentségéhez illő komolysággal és 
méltósággal, minden póz és természetellenesség nélkül, talán családjával 
indul a templomba, a sekrestyébe, vagy helyi szokás szerint a kapu felé. 
Útközben köszöntik hívei, akik ugyancsak a templom felé tartanak és ő 
visszaköszön egy-egy barátságos intéssel, mosollyal, de nem föveglevéve, 
mert az nem kalap, amit emelgetni kell. Beszélgetni majd az istentisztelet 
után fog csak, most a papi padba vonul, hogy megcsendüljön az orgonán
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a kezdő ének. (Ahol a papiak kertjén át van út a sekrestyébe, ilyen gondjai 
nincsenek a lelkésznek. Mindenesetre az a helyes, ha a lelkész az isten- 
tisztelet alatt a templomban tartózkodik.) Kósa

rákoskeresztúri lelkész.

Még egy pár szó a „Szószéken" c. rovathoz.
Nem akarom vitává dagasztani a Le lk ipászto r legutóbbi számában 

Nagy István lelkész által írt hozzászólást, de magunk között őszintén, 
nyíltan foglalkozzunk még egy keveset a „Szószéken" c. rovattal.

Amit a Le lk ipásztor „Egyházi esztendő a szószéken" c. rovatban nyújt 
az igehirdetésre készülő lelkésznek, az annyira gazdag, világos és haszno
sítható, hogy ha egyedül csak ezt nyújtaná a Le lk ipásztor, akkor sem 
lehetne semmi kifogásunk ellene. De többet akar nyújtani és így többet is 
várunk tőle.

Most a „Szószéken" rovatról van szó. Mesterházy Ferenc és Nagy 
István megszólalásai is azt bizonyítják, hogy ebben a rovatban nem m ind ig  
azt kapjuk, amit a Le lk ipászto r adni akar. Végsősorban nem arról van 
szó, hogy a rovat címét megváltoztassuk-e, vagy sem, hogy benne az ige
hirdető lelkésznek, vagy a hívő gyülekezetnek a számára szóljon ennek 
a rovatnak a mondanivalója, hanem arról, hogy mind a lelkész, mind pedig 
a gyülekezeti tag lelje fel benne mindenkor az Ige üzenetét. Kétségtelen, 
hogy az itt közölt beszédeket senkinek sincs jogában betanulni és szóról- 
szóra elmondani. Nagy István lelkész ezt írja: „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." 
Amikor ezt a mondatot elolvastam, úgy éreztem, mintha szándékosan írta 
volna ezt a v á rju k  szót. Amikor pedig elolvastam az egyik beszédet, akkor 
magam is arra a meggyőződésre jutottam, hogy bizony sokszor csak várjuk.

Miért kell éppen erről meggyőződnünk? Miért nem kapjuk azt, amit 
várunk? Miért nem találjuk meg minden e rovatban megjelenő beszédben 
hiányosságaink kiegészítését és általuk miért nem frissülhet fel elhervadt 
teológiai és homiletikai érdeklődésünk? Miért nem tanulhatunk ebből a 
rovatból magyarul prédikálni? Miért kell Nagy Istvánnak — bizonyára 
tapasztalaton alapuló — ezt az észrevételét: „...meglátjuk, hogy lehet 
és kell a mai időben az embereknek az- örök Igét hirdetni", ugyancsak 
megfigyelésen és tapasztalaton alapuló észrevétellel így megtoldani: de 
meglátjuk, hogyan nem lehet és hogyan nem szabad az embereknek az 
örök igét hirdetni?!

Talán azért, meri sokszor írnak olyanok ebben a rovatban, akik írá
sukkal kérést teljesítenek csupán. Az ilyen „kényszermunka" talán olyan 
lelkészek tollából fakad, akik külön kérés, vagy felszólítás nélkül nem is 
gondolnának ilyen munka végzésére. Szólni kell, ha késztetnek rá. Még 
akkor is, ha az Ige mondanivalóját még nem szűrte át a lélek és nem 
szívta magába mohósággal az ember szíve. írni kell, mert ettől függ a lap 
megjelenése, írni kell, mert nincsen tartalékolva más beszéd talán a szer
kesztőnél.

Mondjuk meg egymás között őszintén azt is, hogy nem könnyű fel
adat és nem csekély felelősség négy vagy öt prédikációt egyszerre meg
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írni és a lapnak beküldeni. Különösen annak a lelkésznek nem „könnyű 
teher-1 ez, aki sohasem végzett ilyen munkát és akinek a gyülekezeti gon
dok és feladatok adnak éppen elég terhet. Ne csodálkozzunk azután azon, 
hogy az ilyen lelkész nehézkesen kezdi és sokszor üres szavakkal és meg
fáradt lélekkel fejezi be ezt az igehirdetési sorozatot. Ezt tartva szem előtt, 
meg kell állapítanunk, hogy a Le lk ipásztor-nak  ez évi próbálkozása nem 
vált be és sokkal áldásosabbnak bizonyult az a régebbi gyakorlat, amikor 
az egyes vasárnapok perikópáit más és más lelkész dolgozta fel ebben 
a rovatban.

„Verba volánt, scripta manent.“  Legyen ez a szállóige figyelmeztetés. 
Gondoljunk arra, hogy a Le lk ipászto r-bán közölt igehirdetéseket — vélet- 
lenségből — olvassák lelkészeken kívül világiak is, sőt talán más feleke- 
zethez tartozók is. Amit élőszóval elmondott beszédben elnézhető, vagy 
megbocsátható hibának tartunk, az betűbe öntve és papírra vetve kikerül
hetetlen bizonyíték mellettünk, vagy ellenünk. Végzetes baj az, ha saját 
magunk írott szava ítél el minket!

Lehetne segíteni a bajokon. Válogatni kel! az igehirdetések között. 
Hasson oda a cenzúra, hogy a közölt igehirdetések valóban evangélium ot 
hirdessenek. Nincs miben válogatni? Ébredjen fel a lelkészek hivatástudata  
és felelősségérzete, hogy legyen miben válogatni! A válogatás érvényesül
het abban az értelemben is, hogy ez az evangélikus igehirdetés m agyar 
legyen. Bizonyára senki sem venné sértésnek azt, ha a szerkesztői cenzúra 
a magyarosság érdekében ezt a mondatot: „Égess fel magad mögött min
den hidat a régi életedbe vissza11, pl. így változtatná meg: Régi életednek 
minden hídját égesd fel magad mögött.

Ébredjen hát fel minden lelkészben a Le lk ipászto r munkája iránt a 
felelősség. így talán kevesebb lesz a kifogásunk. Dolgozzanak és írjanak 
azok is, akiket nem kérnek fel erre és éppen emiatt hallgatnak. így talán 
többet és jobbat tudunk kapni ebben a rovatban. így talán lesz miben 
válogatni. Hordozzuk imádságainkban egymás igehirdetését! így többet 
fogunk kapni Isten igéjéből, mint amennyit várunk! Harmati György

s. lelkész.

Eine heilige Kirche. Zeitschrift für Kirchenkunde und Religionswis- 
senschaft. Szerkeszti: Heiler Frigyes. (München, Reinhardt kiadás.) Évi 
előfizetés 8 RM. Évenkint 2—3 összevont füzet jelenik meg. — A XX. 
század valláskutatói fő- és keresztyén humanisták alcímmel megjelent 
gazdag tartalmú folyóirat mindenekelőtt a nemrég elhunyt H. Hansennek, 
a „HochkirchliChe Vereinigung" atyjának életét és munkásságát ismerteti, 
írásaiból is bő szemelvényt ad. F. Weckerle H. W. Rüsselnek keresztyén 
humanizmusát fejtegeti két munkájának részletes tárgyalása során. Rüssel 
munkáinak célja az, hogy a keresztyénség és humanizmus közötti ellen
tétet áthidalva feltárja, hogy a humanizmus mennyi értéke hat még ma is 
a keresztyén ember lelkiségére. A vallástudomány nagy ismerőjének Franz 
Rudolf Merkelnek, a müncheni egyetem tanárának egészen gazdag vallás- 
történeti munkásságát tárgyalja egy értekezés, mely után a szerkesztő, 
Heiler ismerteti és méltatja a 60 éves Merkel életmunkáját. Igen gazdag 
könyvismertetés alkotja a folyóirat többi részét. G. Z.






