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Lelkipásztorság nincsen a jó pásztor Jézus Krisztus nélkül!

Ez címlapunk legfőbb értelme. A „Lelki Pásztor" címben a P-betű a pásztor
bot, de egyben és legfőképpen a XP, Krisztus-monogramm görög „RÓ“ 
betűje is. A betűk zöld színe az Ige legelőjére emlékeztet. A rovásírást 
utánzó címbetűk a Krisztus előtt magyar népünkről történő pásztori száma
dásra emlékeztetnek. Mindez elválaszthatatlan Krisztus keresztjétől, mely a 
kezdet ;A) és a vég & ura nyomdokán a pásztort egész életében elkíséri.

(A c í m l a p o t  I t t z é s  M i h á l y  t e r v e z te)

Több
előfizetőnek 

elkerülte a figyelmét 
az új előfizetési díj és ezért 

csak a régit küldte be. Újból fel
hívjuk a figyelmet az új előfizetési díjakra 

és kérjük ezeknek az összegeknek 
mielőbbi beküldését a hátra

lékokkal együtt. —  A  
decemberi szám

tól kezdve 
már

25»/o-kal magasabb a nyomdaszámla, mint 
volt a megelőző években. A lap fennmara
dása attól függ, befolynak-e rövid idő alatt 
az előfizetések. Külön-kérést intéztünk a 
hátralékosokhoz, de még fele se fizette ki 

tartozását.

M E GJ E L E N I K  M I N D E N  H Ó N A P  ELEJÉN  
Előfizetési éra ára évre 12 pengő, valléstanító lelkészeknek és 
lévitáknak 8, segédlelkészeknek és theologusoknak 7 pengő.

Szerkesz tősé g  és k ia d ó h iv a ta l: C e l l  d ö m ö I k, Os ffy - té r  7.
matac«ekkszámia: 11.576.

Új előfizetési díjak.
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„Adj szám ot a te sáfárságodró i!“
2. Isten igájában.

„ . . .  szolgálván az Úrnak teljes alázatos
sággal ..

„Az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, 
hanem hogy ő szolgáljon és adja az ő életét váltságul sokakért “ 
(Mt. 20, 28.) íme a Főpap vallomása életének tartalmáról és 
céljáról. Küldetéséhez hű maradt mind a keresztig. Szolgált, 
míg elmondhatta: „Elvégeztetett!" Nem magaválasztotta szol
gálat volt az övé: „Nem a magam akaratát keresem, hanem annak 
akaratát, aki elküldött engem, az Atyáét." (Ján. 5, 30.) Alázatos 
szolgálat volt. Nálánál senki sem mondhatta el több joggal: „Én 
szelíd és alázatos szívű vagyok." (Mt. 11, 29.)

A tanítvány Mestere hű követéséről ad számot: szolgált az 
Úrnak teljes alázatossággal.

Állunk a Főpap előtt és lesütjük szemünket. Szolgálatra 
rendeltettünk. Isten szolgálatára az emberek között, emberek 
üdvére. A rabszolgáéhoz hasonló szolgálatra annyiban, hogy 
szolgálatunkban csak egy akarat lehetséges: Azé, aki a szolgá
latra rendelt.

Amikor számot adunk, ugy-e hogy nem tagadhatjuk: szol
gálatunk akárhányszor szolgalelkűségbe süllyed. Nem Isten előtt, 
hanem az emberek előtt, akiken Isten szolgálatát kellene elvé
geznünk. Hallgatunk, amikor szólnunk kellene. Dicsérünk, ami
kor dorgálnunk kellene. Hány esketési és halotti beszéd vádol: 
emberek igájába adtad magad, mert „befolyásosaknak" minő
sítetted őket! Embereknek szolgáltál, — magadnak szolgáltál! 
Emberek üdvét vesztegetted, — a magad múló javát kerested!

Ha talál a vád, alázatosságunkkal sem védekezhetünk. A 
szolgalelkűség megalázkodás, de nem alázatosság. A megaláz
kodás emberi tekintetekből, emberek előtt Isten akarata fölé 
helyezkedés. Dac Vele szemben, gőg.

A teljes alázatosság Isten akarata igájának boldog vállalása 
emberek tetszésének ellenére, de az ő üdvükre. Magunknak is 
üdvére.

A szolgalelkűség emberi igények igájában a gondjainkra 
bízottakat, de magunkat is a veszedelem felé sodorja.

Számadásunk? Ó én bűnöm, én nagy bűnöm!
Budaker Oszkár

egyet, tanár, Sopron.
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A dolgozó szobában.
A hit által való m egigazulás tana  

igehirdetésünkben.
A megigazulás az evangélium főigazsága. Isten kegyelemből 

igaznak fogadja el az istentelent (Róm. 4, 5), bűneit megbocsátja 
Lelke által újjászüli és gyermekei sorába emeli. Ha a megiga
zulás ilyen centrális igazsága az Újszövetségnek, akkor az egyes 
hívő és a közösség számára igen fontos, hogy igehirdetésünkben 
mennyire központi a megigazulás hirdetése. Ha igehirdetésünk 
jelen és múlt irodalmát tanulmányozzuk, akkor észrevehetjük, 
hogy a megigazulás hirdetése meglehetősen elhanyagolt. Meg- 
igazulásról szórványosan reformációi ünnepkor, római katoliku
sokkal való polemizáláskor, egy-egy konferencián, vagy evan- 
gélizáló előadáson hallhatunk. A megigazulásról szóló tanítás 
hirdetésének ilyen ritka voltát nagyban elősegíti az a körülmény 
is, hogy a modern ember elveszítette a bűn világos látását. 
A bűnt nem tekinti olyan komoly valóságnak, mint Pál apostol 
és Luther kora. Már pedig, ha a bűn elveszíti realitását és az 
egyes nem-érzi a bűn, a vétkes tartozás állapotából való szaba
dulás fontosságát, akkor kérdés lehet: van-e értelme a meg
igazulás hirdetésének?

Joggal kérdezhetik sokan, hogy nem fontosabb-e ma a 
szociális gondolkozás világában inkább a jócselekedetekről pré
dikálni, mint a hit által való megigazulás „elvont" tanáról. Ma az 
áldozathozatalok idején inkább buzdítani kell az embereket a 
cselekedetekre és nem ellene beszélni.

Ilyen és hasonló kérdések és el nem mondott vádak miatt 
jó, ha mi evangélikus lelkészek tisztában vagyunk a hit által 
való megigazulás tanával. Mindenekelőtt jegyezzük meg azt, 
hogy nem jutunk előbbre, ha elsősorban azon vitázunk, hogy 
melyik a fontosabb: a hit, vagy a cselekedet. A hívek maguk 
sem értik meg, ha hit és cselekedet ellentétéről beszélünk. Nem 
értik meg, ha erőteljesen kihangsúlyozzuk, hogy egyedül kegye
lemből, hit által igazulunk meg és igehirdetésünkben nem jut 
eléggé kifejezésre az, hogy a hitnek azonban cselekedetei van
nak. A hit által való megigazulás és a jócselekedetek közt csak 
látszólagos ellentét van és ez is csak az igehirdetésben és nem 
az igében. Ha valaki -belemélyed az igébe, akkor feltűnik, hogy 
a hit és a cselekedet nincsen olyan éles ellentétben, mint nagyon 
sok evangélikus prédikációban. Pál apostol a Róm. 3, 28-ban 
hirdeti, hogy „az ember hit által igazul meg a törvény csele
kedetei nélkül". Hitvallási irataink ugyanezt fejtik ki. De ami
kor az utolsó ítéletről van szó, akkor Pálnál is azon fordul meg 
az ember üdvössége, hogy hitének voltak-e cselekedetei (Róm. 
2, 6; II. Kor. 5, 10). Sokan Pál tanítását a megigazulásról úgy 
fogják fel Róm. 3, 28 értelmezésében, mintha az apostol minden
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cselekedetet elvetne. Nem. Itt ő nyilvánvalóan a törvényből szár
mazó, érdemszerző cselekedetek ellen foglalt állást. A Róm. 
levél 2. fejezetének összefüggéséből következik a 3, 28 alapján 
kifejtett egyedül hit által való megigazulás tana. Pál apostolnál 
a megigazulás tanát így fejezhetnénk ki: egyrészt kiemeli, hogy 
nem a törvény cselekedeteiből, hogy senki se kérkedjék (Róm. 
3, 28; Fii. 3, 9), másrészt világosan kimondja, hogy az ítélet 
napján való végleges megigazítás csak ott következhet be, ahol 
a hitnek gyümölcsei voltak (II. Kor. 5, 10; Róm. 2, 6).

így érthetjük meg, hogy Jézus újszövetségi tanítása (Ján. 
5, 29; Máté 16, 27; Máté 25, 31—46) és Pál egyedül hit által 
való megigazítás tana között csak látszólagos ellentét van. Pál 
tanítja, hogy egyedül hit által igazulunk meg, hogy senki se 
kérkedjék, de az ítélet napján csak azok állnak meg, akiknek 
hite termékeny, gyümölcsöző volt. Luther így fejezi ki ezt a 
gondolatsort: „Annakokáért igaz e két mondás: Jó, kegyes cse
lekedetek sohasem tesznek senkit jó, kegyes emberré; hanem a 
jó, kegyes ember jó, kegyes cselekedeteket mivel. Gonosz cse
lekedetek sohasem tesznek senkit gonosz emberré, hanem a 
gonosz ember gonosz cselekedeteket mível. Ügy, hogy minden
esetre elébb a személynek kell jónak és kegyesnek lennie minden 
jócselekedetet megelőzőleg, akkor azután a kegyes és jó sze
mélytől jó cselekedetek származnak. Amint Krisztus mondja 
(Máté 7, 18): a rossz fa nem terem jó gyümölcsöt. A jó fa 
nem terem rossz gyümölcsöt. S az is világos, hogy nem a 
gyümölcs tartja a fát; a fák sem nőnek a gyümölcsön: hanem 
megfordítva, a fa tartja a gyümölcsöt és a gyümölcs nő a fán. 
Valamint a fának elébb kell lennie, mint gyümölcsnek és a gyü
mölcs nem teszi a fát se jóvá, se rosszá, hanem a fától függ 
a gyümölcs minősége: azonképen az embernek is a maga szemé
lye szerint elébb kegyesnek vagy gonosznak kell lennie, mielőtt 
jó vagy rossz cselekedeteket mívelhetne; és az ő cselekedetei 
nem teszik őt jóvá, avagy rosszá, hanem ő követ el jó, avagy 
rossz cselekedeteket.

Valami hasonlatos dolgot észlelhetünk a különféle mester
ségeknél is. Egy jó, avagy rossz ház nem tesz senkit jó avagy 
rossz építőmesterré, hanem igenis a jó vagy rossz építőmester 
jó vagy rossz házat csinál. Nem a mű teszi a mestert, hanem 
amilyen a mester, olyan a munkája is. így vagyunk az ember 
cselekedeteivel is; aszerint, amint hívő, vagy hitetlen az ember, 
lesznek cselekedetei is jók, vagy rosszak. És nem megfordítva; 
olyanformán, hogy amilyenek a cselekedetei, aszerint lesz ő 
maga is kegyes, avagy hívő. A cselekedetek amint hívőkké, úgy 
kegyesekké sem tesznek minket. Hanem igenis a hit, amint 
kegyessé tészen, úgy cselekedetekre is indít.

A cselekedetek tehát senkit sem tesznek' kegyessé és az 
embernek kell elébb kegyesnek lenni, mielőtt működik. Azért 
nyilvánvaló, hogy egyesegyedül a hit, merő kegyelemből, Krisz
tus és az ő igéje által teszi elégségesképpen kegyessé és boK



52

doggá az embert és hogy a keresztyénnek az üdvösség végett 
semmi cselekedetre, parancsolatra nincs szüksége; hanem szabad 
ő minden parancsolattal szemben; és merő szabadságból i n g y e n  
cseiekszi mindazt, amit tesz. Hasznát, avagy idvességét éppen 
nem keresi azzal, mert őt kielégítette és idvezítette hite és Isten 
kegyelme, hanem csakis azért végez jőcselekedeteket, hogy 
Istennek tessék.“ (Dr. Luther: A ker. ember szabadságáról.)

Hit és cselekedet elválaszthatatlanul összetartozik és mind
kettőt Isten Lelke hozza létre. Isten a maga Lelke által az igén 
keresztül hitet támaszt. A Lélek hívásán keresztül Isten kegyelme 
jön az emberhez. Ha elutasítja, akkor már eleve elkárhozott 
(Máté 12, 31; Márk 3, 29; Lukács 12, 10; Efezus 4, 30; I. Thess. 
5, 19), ha pedig engedelmeskedik a Lélek hívásának, annyiban 
„a Szentlélek lakást vesz benne és a Krisztusnak, mint az új 
emberiség Fejének és a Szentlélek eredeti hordozójának képére 
formálja őt. Azonban ezt a Szentlélek által végbemenő élet- 
folyamatot nem szabad valami magasabbrendű természeti folya
matnak képzelnünk, mert ez a folyamat a személyes élet köré
ben Isten igéjének a hatása alatt a tudatos hit és magunk ön
kéntes szabad odaadása útján megy végbe." (D. Prőhle: Dog
matika.)

Ennek az új életnek alapjellemvonása az Isten iránti enge
delmesség és a Krisztussal való közösségben élés.“ Azért nem 
dicsekszünk cselekedeteink sok s nagy érdemével, ha azokat a 
kegyelemtől és irgalomtól elszakítva vizsgáljuk, hanem amint 
írva vagyon (I. Kor. 1, 31). Aki dicsekszik, az Ürban dicsekedjék, 
vagyis, hogy kegyelmes Istene vagyon és akkor minden jól 
vagyon. Azt is mondjuk továbbá, hogy ahol cselekedetek nem 
fakadnak a hitből, ott a hit hamis és nem igaz.“ (Schmalkaldeni 
cikkek.)

Hogyan hirdessük tehát a megigazulást az Üjtestámentum 
értelmezésében?

1. Nem úgy, mintha csak Pál különleges tanítása volna, ha
nem hozzuk összefüggésbe az ó- és újszövetségi tanítással 
egyaránt.

2. Nem úgy, hogy figyelmen kívül hagyjuk az eszkatológi- 
kus vonatkozást, az Isten Lelke által történő újjászületés és az 
utolsó ítélet napján bekövetkező végső megigazulás közti időt, 
tehát a megszentelődésnek idejét. Félelemmel és rettegéssel 
vigyétek véghez a ti idvességteket, mert Isten az, aki munkálja 
bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből. (Fii. 
2, 12—13.) Az üdvösség, amely az Isten akaratának való enge
delmesség következménye, nem esik minden küzdelem nélkül 
az ölünkbe. Félelemmel és rettegéssel kell munkálnunk lelkünk 
üdvösségét. Isten ébreszti fel bennünk az akarást. Ö szabadítja 
meg akaratunkat a bűn bilincseiből. Ő irányítja jócselekedetein
ket és viszi véghez azokat bennünk. De ezt nem cseiekszi a mi 
hozzájárulásunk nélkül. Amikor Isten akaratának engedelmes
kedünk, akkor munkáljuk üdvösségünket. Különben magunktól
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nem tudunk semmit sem cselekedni. Krisztus Lelke által kezdi el 
bennünk a munkát. Bűnbánat, megtérés, bűnbocsánat, újjászü
letés, megszentelődés állandó mozzanata az új életnek, de a 
beteljesülés, csak az ítélet napján következik be. A keresztyén 
életben nincsen befejezettség, azért állandóan félelemmel és ret
tegéssel kell munkálnunk lelkünk üdvösségét (Fil.3,12— 14 és 20).

3. Nem úgy, hogy a megigazulást csak Krisztus bűnért való 
áldozata szempontjából nézzük, hanem visszavezetjük Krisztus 
feltámadására is, „mert ha Krisztus fel nem támadott, hiábavaló 
a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is“ (Róm. 4, 25; 
I. Kor. 15, 14). Krisztus halálát, mint üdvtényt nem hirdethetjük 
az ő feltámadása nélkül.

4. Nem úgy, mintha a hit csak passzivitás lenne, vagy csak 
a kegyelem elfogadása, hanem csupa aktivitás, erő és engedel
messég is. Ha Istennek az emberrel, való kapcsolatát hitnek 
nevezzük, akkor tudnunk kell, hogy ez a hit magába foglalja a 
cselekedeteket, mert amint Isten örökké munkálkodik, elvárja, 
hogy övéi is munkálkodjanak (Gál. 5, 6). „A hit valami eleven, 
szorgos, tevékeny, hatalmas dolog, melynek lehetetlen, hogy 
ne cselekedjen szakadatlan jót. Nem kérdi, hogy kell-e jót cse
lekednie, hanem mielőtt kérdezi, máris megcselekedte s mindig 
azon van, hogy szüntelen cselekedjék. Aki azonban nem cselek
szik ilyen cselekedeteket, az hitetlen.1' (Luther: Róm. lev. be
vezetése.)

Hirdessük egész határozottan, hogy a hitnek cselekedetei 
vannak. Kegyelem és cselekedet nem válik el egymástól, mert 
mindkettőt Isten adja. Cselekedetei csak annak vannak, aki 
Isten kegyelmét elfogadta (Fii. 2, 13). Isten az, aki bennünk, 
általunk a jót cselekszi, de a mi hozzájárulásunkkal, ami az 
iránta való engedelmességben lesz nyilvánvaló. (Nem mi válo
gatjuk ki, mi a jó, hanem engedelmeskedünk.)

5. Nem szabad úgy hirdetnünk a megigazulást, mintha a 
megigazulás és megszentelődés között ellentét lenne, hanem 
inkább bizonyítani, hogy a megigazulással együtt jár a meg
szentelődés. A megszentelődés nem egyéb, mint a gyakorlatban 
megvalósuló megigazulás. Nem másodlagos, vagy valami más 
a megigazulás mellett, hanem vele azonos (Róm. 6. fejezet). 
Így lesz ez a fajta megszentelődés a végső felmentés alapja. 
(Nem tettük hiábavalóvá az ingyenvaló kegyelmet.)

6. Akkor hirdetjük a megigazulást tisztán és biblikusán, ha 
komolyan merjük venni az ige mondását, hogy a megigazultak- 
nak a Lélek adományát adja (Ef. 4, 30; Róm. 8, 16; Csel. 19, 2). 
Mert nem szabad elhallgatni, hogy Pál a megigazulást és üdv
bizonyosságot nemcsak Krisztus áldozati halálára és feltámadá
sára alapozza, hanem az Isten Szendéikének működésére is. 
A Lélek osztogatja, teszi sajátunkká Krisztus művét a megigazí- 
tásban és a megszentelésben.

A Léleknek gyümölcsei pedig ezek: „Szeretet, öröm, békés-
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ség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletes
ség. Az ilyenek ellen nincs törvény" (Gál. 5, 22—23).

Legyen a hit által való megigazulás hirdetése újra evangé
likus igehirdetésünk központja. Hirdessük a bűn realitását, a 
megigazulás és megszentelődés ajándékát a hit által, de erőtel
jesen kiemelve, hogy a hitnek jócselekedetei is vannak, mert a 
„hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában" (Jakab 
2, 17).

Sikter András
soltvadkerti lelkész.

A z Írás szava a házasságról.
I. A Teremtő rendelkezése.

Ennek a kis tanulmánynak hátterében a gyenesdiási segédlelkész - 
konferencia áll. A konferencia programmjában szerepelt egy sorozat, amely 
ezt a címet viselte: „Megoldatlan lelkészi problémák." Ebben a sorozatban 
első helyen állt ez a tétel: „Elváltak esketése." Sokan talán még nem érez
ték problémának. Soknak azonban égető problémája a gyakorlati lelkészi 
szolgálatban. Minden esetre kell, hogy mindenkinek problémává legyen. 
Kell, hogy problémává legyen egész anyaszentegyházunknak. Szükséges 
keresni rá az egyöntetű bibliai feleletet és egységesen eljárni. Szükséges 
azért, hogy mindent elnéző gyengeséggel ne vádoltassunk, másrészt pedig 
Istennek és az Anyaszentegybáznak kezünkre és szolgálatunkra bízott 
drága kincseit el ne pazaroljuk vétkes könnyelműséggel. A kialakult állás
pontot nem ismertetem, csupán csak annyit említek meg, hogy a kérdés 
egyik csomópontját az előadó is, de meg a hozzászólások is az eskü körül 
látták. Természetesen ahhoz, hogy a kérdésre teljesen kielégítő feleletet 
adhassunk, szüntelenül magunk előtt kell látnunk, hogy Isten igéje és 
ennek megfelelően Anyaszentegyházunk mit mond magáról a házasságról. 
Ehhez kell mérnünk mindent. Amit ez a hitvallás követel, ahhoz ragasz
kodnunk kell. Amit ellenez, azt feltétlenül el kell utasítanunk, hogy bot- 
ránkozás nélkül való lelkiismeretűnk legyen Isten és az emberek előtt.

A házasság Istennek, a Teremtőnek, rendelkezése.
Istennek erre vonatkozó kijelentését ott találjuk mindjárt az írás 

első lapjain. Szorosan kapcsolódik Istennek emberteremtő munkájához. Itt 
rögtön megemlítjük magának a mi Urunk Jézus Krisztusnak erre vonat
kozó megerősítését is: „A Teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonnyá 
teremte őket." Isten, amint emberteremtő szándékát és elhatározását ke
resztülvitte, férfiút és asszonyt teremtett. A férfiú és' az asszony a maguk 
nemében kezdettől fogva Istennek teremtése. A házasság Istentől való 
rendjének tehát ez a jogalapja. (Jus Divinum, amint a hitvallási iratok 
nevezik) Amennyiben pedig mint férfi és nő került ki az ember Isten 
teremtő kezéből, nyilvánvaló, hogy magában sem a férfi, sem a nő, hanem 
a kettő együttesen a teljes ember. A teremtés munkájában a nemek külön 
teremtése az Istennek. Mivel rendszerint a másik nemmel együtt jut teljes 
emberségre az ember, ezért várja a maga életének kiteljesedését a másik 
nemben. Ennek a kiteljesedésnek rendelt idéje és kizárólagos möcfja a’ 
házasság.
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Az is nyilvánvaló Isten teremtő munkájának kijelentéséből, hogy nem
csak a nemek teremtése, hanem azok egymásnak rendelése is Istennek a 
munkája. Isten az, aki az embernek segítő társat, hozzáillőt ajándékoz, 
aki a férfinak elébe állítja a nőt, hogy benne felismerje a csontjából való 
csontot, a testéből való testet; és Isten kezéből kell társát örömmel elven
nie. A házasság azonban, mint a Teremtő rendje, ezzel még nem teljes. 
Isten nemcsak egymás mellé állítja a férfit és a nőt, hanem sokkal mélyebb 
kapcsolatokkal kapcsolja egymáshoz. Isten igéje ezt úgy fejezi ki, hogy 
lesznek ketten egy testté. Testben és lélekben, életük teljessége szerint 
elválaszthatatlanul eggyé. Ez is Isten világos akarata a férfiú és az asszony 
közösségére nézve. Ezt pedig Isten igéje úgy fejezi ki, hogy „ragaszkod
nak egymáshoz1'. Ezt az egymáshoz való ragaszkodást nem nevezhetjük 
egyszerűen szerelemnek: még eszményített szerelemnek sem. Amit ma 
„szerelemnek" nevezünk, annak alapja nyilvánvalóan ez az egymáshoz 
való ragaszkodás, amelyről Istennek igéje szól: a két nemnek egymáshoz 
való ragaszkodása és a kiteljesedés után való vágyódása. Az különbözteti 
meg a „szerelmet" a teremtésbeli egymáshozragaszkodástól, hogy finoman, 
vagy durván, de mindenképpen átszövi az érzéki kívánság, a testiség 
zsarnoki uralma. Éppen ezért — ez mindenki előtt nyilvánvaló, — a szere
lem még nem jelent teljes bizonysággal kezességet arra, hogy a házas
ságban az egyik fél a másikra nézve valóban azzá tud lenni, amivé lennie 
kell. Azért inkább nem is használjuk most a szerelem szót, mert nem 
alkalmas annak az egymáshoz való ragaszkodásnak hű kifejezésére, amely
ről Isten igéje beszél. Hitvallási irataink szerint, e? a ragaszkodás az a 
vágyódás, amely in integra natura, tehát a bűntől érintetlen természetben 
van, vagyis abban a természetben, amely Isten teremtő kezéből került ki 
a teremtés hajnalán. Ezzel a ragaszkodással formálja — vagy az írás szava 
szerint — szerkeszti egybe Isten a két nemet a házasságban. Egy szóval 
„a két nem" Isten teremtő akarata. Egymásnak rendelte őket, hogy egy
máshoz ragaszkodásukkal teljesednek ki azzá, amivé Isten az embert 
teremtette. Ezzel válik a kettő szétszakíthatatlanul egy testté. Isten igéje 
szerint ugyanis ez a ragaszkodás erősebb minden más bennünk lévő ragasz
kodásnál, (itt használom a szeretet szót) — kivéve a teremtő Istenhez 
való ragaszkodást — még a szülők iránt való gyermeki szeretetnél is.

Isten ezt a teremtési rendjét is, mint mindent, jónak találta. Ez pedig 
azt jelenti, hogy teljesen be tudja tölteni szolgálatát. Csak a felbonthatatlan 
közösségben lehet az „egy testté válás" jó, a férfi és a nő csak így lehet 
teljesen emberré és Isten csak így találja benne tetszését és gyönyörű
ségét. Ezzel és Jézus Krisztusnak kijelentésével (Máté 19, 4—6) — mint 
aki által lett minden és nála nélkül semmi sem lett — Istennek ez a ren
delkezése változhatatlanná pecsételődött meg. Kezdettől fogva így volt és 
így lesz, míg Isten akaratából a nemek természetének különbözősége és 
egysége a házasságban megmarad. Aki a házasságnak ezt a rendjét nem 
vállalja, vétkezik a Teremtő ellen, de vétkezik Jézus Krisztus ellen is, aki 
Istennek ezt a teremtői rendjét megszentelte. Ugyanakkor kárt okoz vele 
magának is, mert élete nem teljesedhetik ki azzá, amivé pedig Isten őt 
is teremtette. Ezt a rendet egyedül Istennek kivételes, határozott akarata 
és cselekedete változtathatja meg. Aki mégis ellenszegül, vétkessé válik. 
(Isten egyéneknek szóló és rendkívüli akarata tehet csak ez alól a meg
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szentelt rendelkezés alól kivételt, vagy akkor, amikor Isten megtagadja 
valakitől a házasságra való alkalmasságot, vagy pedig akkor, amikor Isten 
különös kegyelmi ajándéka képpen megadja valakinek, hogy házasságon 
kívül maradjon, azért, hogy egyedül csak az Ür Jézus Krisztusra viseljen 
gondot.)

Isten a házasság rendjében „egy testté lett'1 férfinak és* nőnek hatá
rozott feladatot szánt. Ezeket a feladatokat nem adta külön a férfinak 
és külön a nőnek, hanem kettőjüknek. Ez pedig azt jelenti, hogy az ember 
magában külön-külön, mint férfi vagy nő, nem felelhet meg ezeknek a fel
adatoknak, hanem csak együtt.

A férfi és a nő Isten képére ,és hasonlatosságára teremtetett. Nekik 
tehát ebben a teremtett világban Isten képét és hasonlatosságát kell visel
niük és hordozniuk. Ez ugyan elsősorban Istennek kitüntető és minden 
mástól megkülönböztető ajándéka az ember számára, de éppen ezért az 
embernek mindennél előbbre való feladata, hogy megőrizze és viselje azt. 
Isten hatalmának és dicsőségének jeleit viseli minden teremtmény, az 
ember is. Ennyiben minden teremtmény bizonyságot tesz Isten hatalma és 
dicsősége felől. Természetesen az ember is. Az ember azonban ezen felül 
még sokkal több. Orcájáról és életéből állandóan leolvasható Istennek a 
teremtett világgal való közössége, akarata és jóságos cselekvése. Mert az 
ember, aki Isten képét és hasonlatosságát hordozza; az Istennel állandó 
közösségben él.

A házasságban élő emberen tehát ki kell teljesednie Isten képének és 
hasonlatosságának, az Istennel való szüntelen érintkezésnek és közösség
nek, és ennek tanújelét és bizonyságát kell adnia itt a teremtett világban.

Isten az embert ezzel a megbízatással állítja bele a világba: „szapo
rodjatok es sokasodjatok és töltsétek be az egész földet.'1 Ez pedig azt 
jelenti, hogy Isten az embert, az asszonyt és a férfiút eszközként kívánja 
felhasználni továbbteremtől munkájában (procreació). Az ember azonban 
nem holt szerszám Isten kezében ebben a munkában sem. Az ember erre 
a szerepére megbízatást kap, tehát határozott feladattá válik1 számára. 
Az az értelme ennek, hogyha az ember lerázza ezt, akkor elleneszegül 
Istennek és gátolja az Ő továbbteremtő munkáját. Ha pedig örömmel 
vállalja, akkor részt vesz Isten továbbteremtő munkájában. Ez nem azt 
jelenti, mintha az ember nélkül Isten nem tudná elvégezni eredményesen 
ezt a munkát; az embernek nincs oka az elbizakodásra és nem dacolhat 
az Istennel. Arról van tehát szó, hogy Istennek ez az akarata és ő így 
állapította meg továbbteremtő munkájának a rendjét. Ezt közölte is és 
megbízatásképpen adta az embernek, hogy az ember tudatosan önként 
vállalja és erre a feladatára odaszentelje magát. Hiszen Isten keresztül 
vihetné ezt a munkáját olyan ösztönösen is, mint a többi élőlény esetében. 
Megcselekedhette volna ezt az emberrel. Isten azonban gyermekének, mun
katársának szánta az embert. Ezért szól olyan félreérthetetlenül ez a pa
rancs a házasság rendjében élő embernek.

Isten az embernek munkakörét és hivatását ebben a világban ezzel 
adta tudtára: „hajtsátok birodalmatok alá az egész földet és uralkodjatok 
rajta.11 Ebből a célból Isten a teremtett világot az ember szolgálatára 
rendelte, hiszen mindent neki adott át, sáfárkodásra. Az embert viszont
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a teremtett világ- őréül rendelte, hogy megmaradjon Istentől való rendel
tetésében. Ezt a feladatot sem külön-külön adta a férfinak és asszonynak, 
hanem a kettőnek együtt. Az ember tehát ezt a feladatát is igazán és 
teljesen csak, mint férfi és nő, mint a házasság rendjében „egy testté lett 
ember" töltheti be. Ez abból válik világossá, hogy Isten nem tartja jónak 
az ember, illetve a férfi egyedüllétét. Ez a „nem jó“ nyilván azt is jelenti, 
hogy a férfi magában nem felelhet meg ennek a munkának. Az asszonyt 
tehát, segítő társul rendeli a férfi mellé, nem szabad azonban félreérteni, 
nem mint szolgát, hanem mint hozzáillőt abban az értelemben, hogy egy
más által kiteljesedjenek. Világos tehát, hogy az ember itt, ebben a világ
ban való munkáját Isten tetszése szerint csak mint férfi és nő, a házasság 
rendjében egy testté lett emberként végezheti. Isten az ember számára 
adott hivatása nem rideg parancs, hanem áldás. A házasságban a boldog
ságot és áldást tehát csak abban kereshetjük, ami feladatként hangzik 
el számára. Luther is így nyilatkozik a házasságról: „Isten ezt az állapotot 
kitünteti és felmagasztalja, törvénye által megalapozza és védelmezi. Bol
dog isteni szövetség ez, mert Isten ezt minden más emberi kötelék előtt 
rendelte el.‘ Áldás már az ember számára életének a másik nemmel való 
kiegészülése és együtt élése a házasságban. Legdrágább és legbecsesebb 
áldás azonban Isten továbbteremtő munkájának gyümölcse: a gyermek és 
a család. Áldását ígéri Isten az ember munkájára is itt a világban, mert 
ennek eredményeképpen Isten megelégrtr az ember minden- szükségét és 
megörvendezteti.

Mind ezzel világosan áll előttünk a házasságnak „isteni jog“, a terem
tés alapján való rendje, Istentől kapott feladata és az áldás gazdag Ígé
rete. A hit nélküli ember számára üres szónak látszik mindez. Pedig ennek 
az Isten teremtése szerint való rendnek vonásai még eltorzulásukban is 
nyilvánvalóak a pogány előtt is. Máskor pedig ellenkezőleg nem tartja elég 
eszményinek a hitetlen ember romantikus álmokkal színezett értelme és 
érzelme. Itt tűnik ki nem az Isten teremtői rendje szerinti házasságnak, 
hanem a házasságban együtt élő férfiú és asszony életének csődje ás 
válsága. Isten teremtői rendje ma is változatlanul megáll feladatával és 
az áldás ígéretével. Mi is észrevehetjük, ha elhomályosulva és emberi 
gondolatoktól, vágyaktól eltakartan is. De függetlenül látásunktól, Isten 
eredeti, a teremtéssel adott rendje ma is fennáll, ki nem kerülhető feladat
ként az ember előtt. Meg nem valósult állapotában pedig vádol. Ma az a 
való helyzet, hogy Istennek azt a teremtési rendjét az egész teremtett vi
lággal együtt az ember bűnbe esése válságba sodorta. A házasság Isten 
szerint való értelme elhomályosult, természeti törvénnyé, az ösztön dol
gává lett. A megbomlott érzékiség miatt, mint feladat megvalósíthatatlan: 
elöntötte és eltorzította, mind rendje, mind feladata szerint a bűn. Meg
váltásra szorul, hogy újra azzá lehessen, aminek Isten szánta teremtésében. 
Jézus Krisztusnak megváltó munkája azután valóban képes helyreállítani 
és rendbe hozni a házasság megzavart rendjét. A megváltás rendjében 
ismerhetjük csak fel újra és élhetjük a házasságot olyannak, amilyennek 
maga az Isten teremtette.
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II. A megváltás rendjében.
Az eddig- mondottak, a házasság, mint Isten teremtése, természetesen 

megmarad a megváltás rendjében is. A megváltás következtében azonban 
ezen kívül még többet is mondhatunk: a házasság jó segítség a bűn elle
nében. A házasságra férfinek és nőnek a teremtés-voltuknál fogva is szük
sége van, a bűn ellen vívott harca miatt azonban egyenesen rá van utalva 
a megváltott ember.

A Jézus Krisztusban élő ember Krisztus vére által tisztára mosattatik, 
mind teste, mind lelke, teljes élete szerint. Az így megmosott testet Jézus 
Krisztus megszenteli, azaz szent Lélek templomává teszi. Az Úrnak lelke 
vesz lakozást bennünk és tart meg minket a mi Urunknál, a Jézus Krisz
tusnál, az egy igaz hitben. Az ilyen embernek készíti Isten az ö  országát 
örökségképpen (I. Kor. 6, 9—20). Ennek a ténynek ránk nézve súlyos követ
kezményei vannak: 1. Testünk és lelkünk drága áron, Krisztus áldozata 
árán nyert tisztaságot. Ezt a tisztaságot tehát minden áron meg kell őriz
nünk. 2. Mivel testünk a bennünk lakozó szent Léleknek a temploma, 
hozzá méltóan és szentségben kell járnunk. 3. Állandóan tekintettel kell 
lennünk a nekünk megígért drága örökségre. Amennyiben méltatlanok 
vagyunk a Krisztus-megfizette árhoz és a bennünk lakozó Szent Lélekhez, 
hiábavalóvá tettük megmosattatásunkat és örökségünket is elveszítettük. 
Megváltott életünk' tehát egyáltalában nem gondtalan állapot, hanem ki
tartó, tusakodó harc életünk végéig a legyőzött hatalmasság, a bűn ellen 
(Zsid. 12, 1. 4). Ebben a harcban jó segítség férfi és nő számára a házasság. 
Legelsősorban természetesen a paráznaság bűne ellen. Természetünk ellen
állhatatlan erővel jelentkezik és a házasság nélkül a paráznaság bűnével 
akar megejteni. A kísértő ezt a természetünket, amelyet beszennyezett 
a concupiscentia, az örökölt bűnös érzékiség vágyódása, használja fel arra, 
hogy elbukjunk és gyalázatos bűnökbe vigyen. A paráznaság bűne pedig 
nemcsak a másik nem megszeplősítése, hanem a magunk testének tisztáta- 
lansága, lelkünk romlottsága, gonosz gondolataink, érzéki vágyaink, sze
meink kívánsága stb. Alig lehetünk elég éberek és alig állhatunk ellene. 
A szent apostol szavaival házasságon kívül valóságos égés ez az állapot. 
Ez ellen találunk segítséget a házasságban. Itt ugyanis Istennek rendje 
szerint bűn nélkül élhetünk a nekünk adott természet szerint. A kísértés
nek nincs annyi lehetősége. Ezért egyenesen parancsot kapunk a házasság 
rendjében való életre. „A paráznaság miatt pedig minden férfinak tulajdon 
felesége és minden asszonynak tulajdon férje legyen.“ (I. Kor. 7, 1.)

Isten igéjének bizonysága szerint azonban megigazított és megszen
telt életünk kérdése a házassággal elintézve nincs; sőt, a paráznaság bűne 
ellen sem vagyunk bebiztosítva. A Sátán mindent elkövet a házasélet meg- 
szeplősítésére is. Az ellene való harc azonban már nem a férfinak és az 
asszonynak külön-külön megvívandó harca a bűn ellen, hanem kettőjüknek 
közös harca. Itt kell meglátszódjék a férfinak és az asszonynak a házasság 
rendjében megvalósuló teljes egysége. A férfi nem ura a maga testének, 
hanem a felesége. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje. 
Ezen felül köteles jóakarattal tartoznak egymásnak. Szükséges az ön
megtartóztatás is egyenlő akaratból bizonyos ideig, hogy legyen idő a 
böjtölésre és az imádkozásra. Az imádság a Sátán elleni harc biztos fegy
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vere. Isten tehát nemcsak a férfiút és az asszonyt teszi felelőssé saját testé
nek tisztaságáért és szentségéért, nem is csak a házasélet tisztaságáért és 
szentségéért együtt a kettőt, hanem külön-külön a férfit felelőssé teszi 
felesége testének tisztaságáért és a feleséget a férje testének tisztaságáért. 
(I. Thess. 4, 3—8.)

A férj felelőssége feleségével szemben és a feleség felelőssége férjé
vel szemben azonban túlnő a házaséletük és a testük tisztaságáért és szent
ségéért való felelősségen. Isten küldetést bíz a férjre a feleséggel szemben 
és a feleségre a férjjel szemben. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a házas
társak tudatában vannak annak a kegyelemnek, melyet szent és tiszta életre 
és örökségre nyertek, legyenek segítségére egymásnak, hogy abban meg
maradhassanak, és abban mindinkább gyarapodhassanak. Legyen jó bizony
ság egyik a másik számára. Ha egyik elfeledkeznék róla, emlékeztesse 
a másik, mint akik örökös-társak az élet kegyelmében. Amennyiben pedig 
egyikük, vagy másikuk szíve hitetlen, legyen a társa szüntelenül Krisz
tusnak bizonyságtevője, hogy megnyerje az evangélium számára. Jó bizony
ságtevő az ige hirdetésével és a hitnek mindenkori megvallásával és emel
lett a keresztyén hívő élet jóillatával. Nem erőszakosan, hanem szelíden, 
mint aki aggódik a másik üdvösségéért. Ha pedig ez nem vezetne ered
ményre és el kell hallgatnia a szájjal való bizonyságtételnek, ott van még 
a szelídségben való szolgálat és a mindenkor kész engedelmesség; ha a 
szavak nem vezetnek eredményre, engedelmesség által megnyeressenek. 
(1. Péter 3, 1.) Ezt a küldetést vállalni kell egymással szemben a másik 
házastárs megszentelődése és a gyermekek hitben való neveltetése végett. 
(I. Kor. 7, 14.) Ez a különleges feladat esedékes volt a korinthusi gyüle
kezet megalakulása idején, amikor egyik házastárs keresztyénné lett és 
a másik pogány maradt. De manapság ugyanilyen különleges feladat a sok 
vegyesházasság és a sok hitetlen házastárs miatt. A cél nem az áttérés, 
hanem a Jézus Krisztushoz való megtérés a különböző hitvallású házas
társak között. Az egy hitvallású házastársak között pedig ugyancsak a 
Jézus Krisztushoz való megtérés a cél.

A Teremtő rendelkezése a férfiút és az asszonyt a házasságban termé
szetük ragaszkodásával kapcsolja össze és szerkeszti egy testté. Az is vilá
gos, hogy ma erre a ragaszkodásra magára a bűn miatt nem épülhet fel 
a házasság. A megigazított és megszentelt ember elé Isten új feladatot 
állít, új utat mutat és új erővel ruházza fel az embert erre a feladatra. 
Szemléltető példaképet is állít Isten a maga igéjében szemeink elé Jézús 
Krisztusnak és az anyaszentegyháznak egymáshoz való viszonyában és 
szentséges titkában. A férfiú számára így jelöli meg feladatát Istennek 
igéje: ti férfiak szeressétek a ti feleségeteket, miképpen Krisztus is sze
rette az anyaszentegyházat. (Ef. 5, 25.) Azonban, hogy ez a szeretet meny
nyivel több, mint csupán érzelem, vagy természetes vonzódás, azt éppen 
a Jézus szeretetére való utalás mutatja meg. Jézus szeretetét áldozatában 
mérhetjük meg. Abban van az ő szeretete, hogy szeretett minket és áldo
zatul adta önmagát miérettünk. Férfiú és asszony teljes egysége tehát 
abban a szeretetben teljesedik ki, mely hasonló áldozatos tud lenni a má
sikért, mint Krisztus az anyaszentegyházért. Ennek a szeretetnek két voná
sát emeljük ki: az önfeláldozást, másodszor azt, hogy Jézus akkor szere
tett bennünket, mikor bűnösök voltunk, tehát ez a szeretet az irgalmas-
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Ságból fakad. De ugyancsak a szentige szerint — ez a szeretet következik 
az egytest állapotából is. Ha egy test, akkor a feleség ugyanolyan tulaj
don teste a férjnek, mint a saját teste, szeretni is tehát úgy szeresse, mint 
a maga testét. Amíg Krisztusnak példája sokak előtt rejtett, ez a tény 
és a belőle levont következtetés könnyen felfogható még a legegyszerűbb 
ember számára is. A bűnös világ nem mer ugyan ilyen követelménnyel 
fellépni, hiszen nincs hozzá ereje. A megigazított és megszentelt ember 
azonban szüntelen Krisztusra néz és van általa ereje mindenre. (Fii. 4, 13.)

A feleség feladatát Isten igéje az engedelmességben jelöli meg. „Ti 
asszonyok, a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Ürnak“ 
(Ef. 5, 22). Ez a követelmény az asszony alárendeltségére mutat. Isten 
igéjében másutt is találunk erre utalást: „Mert a férj feje a feleségnek.11 
(Ef. 5, 23.) A férfiú az Isten képe és dicsősége; de az asszony a férfiú 
dicsősége. (1. Kor. 11, 7.) Azonban ez az alárendeltség egyáltalában nem 
szolgai állapot, aminthogy nem szolgai állapot a gyermeké sem, pedig 
mindenben teljes engedelmességgel tartozik szüleinek. Erre a szentigére 
tehát senki nem hivatkozhat a férfiú fölényességére az asszonnyal szemben. 
Ettől Isten igéje is óv. Kitűnik ez abból is, hogy az anyaszentegyház enge
delmességéhez hasonlítja. Az anyaszentegyház engedelmessége pedig nem 
szolgai engedelmesség, hanem az ura iránt való szeretetnek, ragaszkodás
nak és halálig való hűségnek engedelmessége. Ugyanígy az asszony enge
delmessége is a férje Iránt való szeretetnek, ragaszkodásnak és halálig 
való hűségnek engedelmessége. Ez az engedelmesség egyenértékűvé lesz 
a férfiú szeretetével. Szinte felesleges is hangsúlyozni, hogy a megigazí
tott és megszentelt férj sohasem él vissza a feleség engedelmességével, 
viszont a feleség sem él vissza a férj áldozatos szeretetével. A férfiú szere
tetével való visszaélést ellensúlyozza a feleség engedelmessége. A feleség 
ehgedelmességével való visszaélést ellensúlyozza a férj szeretete. Ugyancsak 
hangsúlyozzuk megint, hogy a példakép maga Krisztus. Miközben a férj 
szeret, Krisztusra néz, hogy az Ö példája és parancsolata szerint akkor is 
szeressen, amikor botlásokkal, hibákkal találkozik. Miközben a feleség 
engedelmeskedik, Krisztusra néz, hogy érdemtelenség esetén is szelíden 
engedelmeskedjék. Mindkettő pedig azért, hogy ne maguknak kedvesked
jenek, hanem Krisztusnak járhassanak kedvében. Krisztusban erejük is meg
van ahhoz, hogy igazi odaadásban éljék házaséletüket.

Utoljára még szólni kell arról, hogy milyen feladat és felelősség há
rul a házasság rendjében a megigazított és megváltott férfiúra és asz- 
szonyra a gyermekekkel szemben. A megváltás rendjében a szülő nem
csak nemzője a gyermeknek, hanem Krisztusnak legelső követe. A szülőnek 
nemcsak a testi örökségről kell gondoskodnia, hanem az evangélium örök
hagyásáról is, mégpedig elsősorban. Az édesapa és az édesanya az, akinek 
az igaz tudományt, az evangéliumot közölni kell a gyermekeivel. Milyen 
áldás anyaszentegyházunkra, ha a szülők Istentől kapott és védett tekinté
lyüket erre használják fel! A szülőknek ebben a munkában melléje kell 
állniok az anyaszentegyháznak és az anyaszentegyház szolgáinak és váll
vetve dolgozni velük, hogy a gyermekek eljussanak a hitre. Ebben a váll
vetett munkában legelső feladata a szülőnek, hogy ellenőrizze gyermeke 
életében azt, amit az anyaszentegyház szolgálata által a gyermek kapott, 
és szüntelenül ébren tartsa. A hallott dolgokban és ismeretben pedig a
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szülőnek kell elől járnia. Csak így kerülhetjük el azt a rendkívül nagy 
veszedelmet, amivel manapság lépten-nyomon találkozunk, hogy a gyer
mek az evangélium szolgálatát úgy veszi tudomásul: Ez csak gyermeknek 
való, mert lám, sem az édesapám, sem az édesanyám, sem pedig a fel
nőttek nem sokat törődnek vele. Sok tanítással és intéssel, sok jó bizony- • 
Sággal és tusakodással, sok imádsággal kell segíteni a gyermekeket a 
keresztyén élet harcában, a kitartásban és állhatatosságban, mindaddig, 
míg eljuthatunk „az Isten Fiában való hitnek egységére, érett férfiuságra, 
a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére11 (Ef. 4, 13.) Röviden: 
édesapa és édesanya tulajdon édes gyermekeinek papjai, hogy azok minde
nestől abban növekedjenek, aki a Fő, a Jézus Krisztusban.

Amit ebben a fejtegetésben elmondottunk, nem teszi feleslegessé az 
első kérdéssel való komoly foglalkozást. Nem is annyira többletet jelent 
az előbbivel szemben, mint inkább az utat és módot mutatja meg, melyen 
a mi Urunk Jézus Krisztus a Teremtő rendje kiteljesedésére vezet el min
ket. Ha ezt az utat járja férj és feleség, akkor lesz házasságuk olyanná, 
amivé Isten teremtői akarata szánta és melyen megnyugodhat az Ö jó
tetszése.

Kovács Géza
győri s. lelkész

Egyházi esztendő a szószéken.
Vizkereszt ünnepe. | Mt. 2, 1—12. Eredetileg együtt ünnepelte az 

egyház Jézus születését és megkeresztelkedését. Vizkereszt eredeti nevé
ben: epifániász, ma is ennek az emléke él. Az „epiphaneia" szó egyértelmű 
az „adventus“-al (az Újtestámentomban előfordul a következő helyeken:
II. Thessz. 2, 8; I. Tim. 6, 14; II. Tim. 1, 10; 4, 1; Tit. 2, 13). Igaz, hogy 
többnyire eschatologiai értelemben használatos, de van eset rá, hogy az 
emberré levést, Jézusnak már megtörtént megjelenését jelöli. M. Dibelius 
szerint a szó a hellenisztikus használatban a császárkultuszból vesz fel új 
színt. Jézussal felragyog az üdvösség időszaka, mint ahogy a császárkul
tuszban egy-egy császár feltűnésében új, dicső időszak kezdetét ünnepel
ték. Epifániász ily értelemben dicsőséges eljövetel, Jézus eljövetele abból 
a szempontból, hogy az ő eljövetelében, személyében és munkájában nyil
vánvalóvá lesz Isten dicsősége. Jézusban történt megjelenésének a szem
pontjából a tárgya epifániász ünnepének és a vele szorosan összefüggő 
vasárnapokna: Jézus élete és működése eredetileg a keresztségével kezdve 
(Jézus megkeresztelkedése, mint ennek a napnak az evangélioma), ma 
meg már evangéliomunkban visszamenve a gyermekkorába is.

Történeti alapon lehet fájlalni vizkereszt és karácsony szétválasztá
sát, azonban az evangéliomi igehirdetésnek kétségtelen nyeresége van 
belőle. Ez a nap és a hozzácsatlakozó időszak arra van hivatva, hogy 
abban a Krisztusban, ki születésekor önmaga megalázásában áll előttünk, 
felmutassa Isten megdicsőítőjét cselekedetben, eletben. Szentleckénk két 
fontos mondanivalója a következő:

1. A pogány világ első követei jönnek és hozzák a Messiásnak azt, 
amit megtagadott tőle a zsidóság. Ez a történet előremutat Mt. 8, 11 és 
21, 43-ra.
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2. Isten nem hagyja megbizonyítatlanul az ő Krisztusát. Jelek beszél
nek arról, hogy ki az, aki szegénységben megszületett. Csillag tűnik fel, 
bölcsek a királyok királyát köszöntik benne, mint az ő különböző népből 
és nyelvből összevett gyülekezetének a jelképezői. Ebből a szempontból 
magyarázza és egészíti ki szentleckénket Ezs. 60.

A prédikáció feladata ennek megfelelően ez lesz: mutassuk fel, hogy 
ellentétben a zsarnok Heródessel miben áll a Jézus királysága, miben 
hozott ő újat a világnak. Schlatter így ír: „Heródes mellett ott áll Jézus, 
a mellett, akit szenvedélyes uralomvágy emelt a trónra, az, aki királyságát 
felülről kapta, a mellett, aki minden ellenállást elnémított, az, akit a ke
resztje tett Úrrá." De itt vigyázzunk is! Az ő királysága lelki, de ez nem 
jelenti erőtlenségét; nem e világból való, amiből azonban nem következik, 
hogy szektaszerű zúgéletre volna rendelve ebben a világban. Krisztus nem 
politikai király. Nem csupán ez, vagy az a világbirodalom az övé, övé az 
egész világ. A napkeleti bölcsek kincseiket hozzák Jézusnak s ebben az 
emberiséget jelképezik, amelynek végül is minden alkotásával, egész kul
túrájával az ő rendelkezésére kell állnia. „Hae primitiae ostendebant 
omnia főre Christi etiam regnum minerale et vegetabile.“ (Bengel.) Legyen 
az igehirdetés hitre-bátorítás a gyülekezet szorongatott helyzetében: Krisz
tusé a föld öröksége, még ha ez el van is ma rejtve a szemünk elől! 
Adja a történelem teológiáját, vagy méginkább cristologiáját!

Ez az ünnep nem missziói nap. De a történelemnek így kifejtett 
teológiájában benne van az egyház missziói ígérete és megbízatása. Ezért 
ha nem részletezi is a misszió kérdéseit, e nap igehirdetésének kell rámu
tatni arra, honnan van az egyháznak jogosultsága és bátorsága ahhoz, 
hogy missziót folytasson.

Vizkereszt utáni I. vasárnap. | Lk. 2, 41—52. Azért olyan drága 
kincse ez a történet a keresztyénségnek, mert világos tanúságát adja 
annak, hogy már a 12 éves Jézus is mennyire tisztában volt azzal, ami
őt Messiássá teszi. Itt lép elénk először és szólal meg az ember-jézus, 
s mindjárt az első szavaiban benne van lényének a titka. Azért Isten Fia ő, 
mert egészen Istenre hagyatkozik, egész odaadásával feléje fordul, mert 
tökéletes az engedelmességben s abban, ahogy lemond arról, hogy embe
reknek tessék. Az ezt tartalmazó 49. verset szemlélteti az ő élete.

Jézus Istenfiúságáról hallgatóink egy részének nagyon téves fogalma 
van. Nem arra szolgál néki az Istenfiúság, hogy minduntalan áttörje az 
élet természetes kereteit. Ö, aki Istenfia, nem veti félre a földi szüleivel 
szemben fennálló engedelmesség kötelességét, az Istenfia számára nem 
lealázó a természetes képességekben való gyarapodás. Az ő Istenfiúsága 
nem emberi rendkívüliségekből áll, hanem abból, hogy otthon van az ő 
mennyei Atyjának dolgaiban.

Jézusnak ez a teljes hozzákötöttsége az Istenhez nem lehet nekünk 
egyszerűen: példa. Jézustól bennünket ezen a ponton áthidalhatatlan sza
kadék választ el. Mégse állhatunk meg annak a megállapításánál: mennyire 
más ő, mint mi. Istenfiúságának a titka, amint az a 49. versben megnyi
latkozik, nem maradhat hatás nélkül reánk. Lehetetlen nem éreznünk, épp 
vele kapcsolatban, hogy valami nélkülözhetetlen és pótolhatatlan hiányzik 
az életünkből, amit csak Jézustól kaptunk meg. így amiközben érezzük
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az ég-föld távolságot, ez az Istenfiúság megragad és nem enged el, amíg 
Jézus követőiül nem szegődünk.

Vizkereszt utáni II. vasárnap. | Ján. 2, 1—11. A szentleckével kap
csolatban a leggyakoribb kérdés: kell-e allegorizálni és hogyan? Lássunk 
világosan: 1. János itt abban a tudatban ír, hogy valóságos történetet mond 
el és nem allegóriának kigondolt elbeszélést. 2. Szentleckénk nem ad 
semmi támaszpontot abban, hogy az allegorizálása miképpen történjék, 
ebben a szempontok csak kívülről vettek lehetnek, még a jobbik eset, ha 
újtestámentomiak azok.

Szentleckénk történeti érdekből került erre a vasárnapra, mint Jézus 
földi működésének egyik első ténye. (Nemcsak Kánában, általában véve is, 
első csodája volt ez Jézusnak.) Egyébként egyike az evangéliomok leg
nehezebb részeinek. Bauer Jézussal összeférhetetlennek tartja ezt a csele
kedetet. így aztán a legtöbb magyarázó és prédikáló az allegorizálásban 
keres könnyebbséget (az Ötestámentom kicserélődése az Ujjal, Úrvacsora 
stb.). A prédikáció szempontjából a döntő kérdés ez: Felismerjük-e a vizet 
borrá változtató Jézusban az Üjtestámentom Krisztusát, azt a Krisztust, 
akit az egyház Urának vall.

Ha ez a felismerés megadatott nekünk, akkor tudni fogjuk, hogy 
miről prédikáljunk: arról a Krisztusról, aki Ura a természet erőinek is. 
A Krisztust Urának valló egyház mindig ebben a hitben, ebből a hitből élt, 
hogy Jézus előtt nincs leküzdhetetlen akadály. Kezében vannak az ember
szívek, de nem kell meghátrálnia a természet erői előtt sem.

Jézus csodáinak az a jellegzetessége, hogy általában valamiféle baj
ban és ínségben hozzák a segítséget. Jézus egy-egy csodája általában fele
let az emberi nyomorúságra: ahol Jézus van és az Istenországa ott mind 
ennek vége. Kellemetlen helyzetből segíti ki Ő ezzel a csodájával is a 
vendéglátó házat. Mégse lehet ezt említett csodáinak a csoportjába so
rozni. „Semeion" ez a csoda: megmutatja vele Jézus az ő dicsőségét. 
Nem hiába, hogy eredetileg az eschatologiai hátterű Epifániász ünnepére 
rendelt szentlecke volt. Ezzel a Krisztussal, aki jelen van a kánai menyeg
zőn, az örvendezés napja ragyog fel. Vége a szomorúságnak, a böjtölés
nek, az ínségnek, itt az ideje, hogy örvendezve ünnepeljen a Krisztus 
népe! (V. ö. Mk. 2, 18. és köv.) Schlatter szerint Krisztus hozza az emberi
ségnek az ünnepet! Tekintettel erre a Krisztusra, céljavesztett minden 
világgyűlölő aszkézis. A keresztyénség lényege szerint vidám valami.

Jézus ezen csodája elsősorban a tanítványoknak szól. Hogy a lako
dalmas nép hogyan fogadta a csodát, arról nincs is szó szentleckénkben. 
A tanítványokat azonban Urukban való hivésre bátorította. Ennek az 
igének ma is elsősorban azok számára van mondanivalója, akik mögött 
már bizonyos út áll a keresztyén élet terén. Amiről itt szó van, nem any- 
nyira megalapozása mint inkább megerősítése és helybenhagyása a hit
nek. A tanítvány ezen megindulhat, hogy keresse a maga életében is a 
nagy „örömajándékozó“-nak a lába nyomait. Jézus rátette övéinek a vál
lára a keresztet, de ezzel nem lettek azok örömtől megfosztott embe
rekké (v. ö. Mk. 10, 30.).

A részletekig menve elsősorban Jézus ^  Mária párbeszédét kell még 
említenünk. Jézus azt akarja, hogy az ő dicsősége köztünk nyilvánvalóvá 
legyen és ezáltal gazdagsággá változzék a mi szegénységünk. De a nagy
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örömajándékozó nem cselekszik megrendelésre. Az ő órája nem esik egybe 
a mi óránkkal és az imameghallgatásban való bizonyosság nem jelenti 
minden kérésünk feltétlen teljesültét.

Vizkereszt utáni III. vasárnap.| Mt. 8, 5—13. Minden csoda Jézus 
dicsőségét nyilatkoztatja ki. így Jézus csodáinak mindegyike beleillik 
epifániász időszakába. Mégis ezenkívül is van szentleckénkben két olyan 
mozzanat, ami epifániász-jelleget ad néki:

1. Jézus szuverén hatalma a lelkek felett. A százados a katonai élet
ben; az alá és fölé rendeltségi viszonyban látja meg Jézus gyógyító eljá
rásának a mibenlétét. Az újtestámentom nem minősíti ezt sem pogányos- 
nak, sem primitívnek. Jézus maga is beszélt a cselekedeteiről hasonlóan. 
Amit vállalt és megváltó hatalommal cselekszik: harc a sötétség hatalmai 
ellen. Arra megy a harc, hogy ki az erősebb. Bűn és betegség érintkezési 
pontja ez a felfogás. Jézus úgy tud gyógyulást, segítséget adni testi és 
lelki téren, hogy rendelkezik az élet-akadályozó erők felett.

2. Jézus működése már itt kezd átnyúlni a pogány világba. Ez ere
detileg nem szerepel célkitűzésében (v. ö. 15, 26; 10, 5.). De dicsőségének 
a fénye túlragyog Izrael határain és akaratlanul is vonja a pogányokat. 
így a százados hite előre jelzi a keresztyénség világmisszióját. Jézus a 
pogányok világossága. És itt a „kiválasztott nép“ hitetlensége a háttér, 
hogy azon az Ígéret egyetemessége annál fényesebben tündököljön.

Ennek a két mozzanatnak a kiemelése fontosabb az evangéliomi el
beszélőnek mint a gyógyítás maga.

De még egy vonás is van igénkben, ami különösen alkalmassá teszi 
epifániász időszakára. Jézus dicsősége tükröződik egyebek mellett abban 
a hitben, amelyet a századosnál talál. A híradás csúcspontja a 10. vers. 
Nem mintha a hit produkálná Jézus cselekedeteit, de dicsőségének kinyil
vánításánál számol a hittel és alapít rá. Üdvösséget csak annak a számára 
jelent az ő dicsősége — kinyilvánítása, aki hisz. Luther: „Ez a mondás 
megjegyzésre méltó és nagyon vigasztaló azoknak, akik keresztyének 
akarnak lenni, abban hogy oly tisztán és szárazon állít a hit alapjára, 
amikor ennyit mond: ahogy hiszel úgy történjék néked, sőt általánosságban 
mintha ezt mondaná: nemcsak ez esetben hanem egyébként is legyen úgy 
a tiéd, amint hiszesz!"

M. Doerne nyomán: 
Szabó Lajos

kissomlyói lelkész.



65

S z ó s z é k e n .

Újév utáni vasárnap.
Jézus keresztsége.

 Máté 3, 13—18.
Újév első vasárnapján úgy érezzük magunkat, minthogyha a szilvesz

teri s újévi mámor eltűntével az első tárgyilagos, józan pillantást vetnénk 
előre az új esztendő felé. Üjév napján is előre néztünk ugyan és találgat
tuk a jövendőt, azonban inkább abból a szempontból, hogy az mit hoz 
nekünk mintegy önként, magától. Most pedig arra irányul a tekintetünk, 
hogy nekünk mik a teendőink, mi a feladatunk, helyes magatartásunk az 
új esztendőben, hogy az új esztendő áldott legyen számunkra.

Különös azonban, hogy az egyház mintha egyáltalán nem lenne tekin
tettel erre a mi lelkiállapotunkra. Olyan igét olvastat fel előttünk, amiből 
minthogyha egyáltalán nem kaphatnánk semmiféle útmutatást és ujjmuta- 
tást az új esztendő feladataira nézve. Jézus Krisztus megkeresztelkedéséről 
van benne szó. Máskor se szívesen foglalkozunk azzal a keresztelési szo
kással, amit keresztelésnek neveznek, de újév első vasárnapján meg egé
szen alkalmatlannak találjuk az igét arra, hogy igazán szóljon hozzánk.

És mégis van ennek az igének éppen újév első vasárnapi istentiszte
letén nagyon komoly mondanivalója számunkra, sőt nem is csak erre az 
egy új esztendőre, 1943-ra, hanem egész földi életünkre nézve is. Csak 
nyissuk meg a szívünket és értelmünket az ige üzenete előtt.

1. Akkor eljőve Jézus — olvassuk — hazájából, Galileából harminc 
esztendei hallgatás után s megtette az első lépést a nyilvánosság felé. 
Mi volt a Megváltónak ez az első lépése? Nem Jeruzsálembe ment a temp
lom terére, hanem a Jordán mellé, a bűnbánók sokaságába, mely kijött, 
hogy megmosódjék bűneitől. Egyike volt ez azoknak a hatalmas megtérési 
mozgalmaknak, melyek nálunk is városokban és egész nemzetek körében 
egészen hirtelen szoktak támadni. Rövid, de sokatmondó szavak ecsetelik, 
ami minden e féle mozgalomban közös: „Ekkor kiméne őhozzá Jeruzsálem 
és az egész Júdea és a Jordánnak egész környéke. És megkeresztelkednek 
vala ő általa a Jordán vizében, vallást tevén az ő bűneikről'* (Mt. 3, 5—6). 
Ahogyan a beteg testen, melyben valamilyen kórokozó anyag lappang, 
hirtelen kelés támad, hogy annak segítségével a lázas szervezet nagy 
csomó tisztátalanságot lökjön ki magából, mely lassanként, hosszú idő alatt 
gyülemlett fel benne, úgy keletkezik az emberiség beteg testén is újra meg 
újra egy-egy hasonló tünet. Emberek, kik szünetnélküli elfoglaltsággal és 
mámorral hódították lelkűket s gúnyolódtak, ha túlvilági életről volt szó, 
most egyszerre lelkészt vagy olyan orvost keresnek, aki előtt kiönthetik 
a szívüket. Meg akarnak szabadulni terhűktől. Gyónni akarnak. Meg akar
ják vallani bűneiket. Tovább már nem bírják. Szeretnének tisztára mosa
kodni. Szeretnék, ha valamilyen gyorsvizű folyó jönne s minden szennyüket 
magával ragadná. — Egy evangelizátor, aki Hamburgnak olyan városrészé
ben hirdette Isten igéjét, ahol már régen nem jár senki se templomba, 
mondotta, hogy beszédei után formálisan megrohanták azok, akik vallást
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akartak tenni bűneikről. Jöttek a házasságtörők, a gyermekgyilkos asszo
nyok, a sikkasztok. Mindnyájan szabadulni akartak terhűktől. Szolgálatába 
csaknem belebetegedett, mert azok a dolgok, amelyek napfényre jöttek, 
még éjjeli álmában is üldözték. Egy népszerű „gyóntató atya“, egy kato
likus pap mondta egyszer: Amikor egész nap a gyóntatószékben ülök s 
hallgatom az elhangzó bűnvallomásokat (mindig ugyanazokat a piszkos 
történeteket), alig bírom leküzdeni magamban az undort, melyet az embe
riség iránt érzek. — Elmondani se lehet, a szennynek micsoda áradata kezd 
ott hömpölyögni, ahol egyszer a zsilipek megnyíltak. Felülmúl minden 
képzeletet, micsoda bűnöket hordoznak emberek egy olyan városban is, 
mint amilyen a mienk, s melyek csak akkor kerülnek napfényre, ha a hall
gatás varázslata feloldódott. Micsoda vallomásokat kellett Keresztelő 
Jánosnak is hallania, amikor heteken át „Jeruzsálem és az egész Júdea 
és a Jordánnak egész környéke11 kivonult hozzá bűnvallás céljából! Bizony 
megértjük ezek után, hogy olyan komor volt s elment a kedve minden 
világi örömtől.

2. És íme, ezt olvassuk mégis: A megtérőknek és bűnvallóknak ebbe 
a zavaros áradatába lépett be Jézus. Belekeveredik ezeknek a megterhelt 
embereknek a tömegébe, hogy velük együtt lemosakodjék. Amikor János 
meglátja, tiltakozó mozdulatot tesz: „Nékem kell általad megkeresztelked- 
nem, és te jössz énhozzám?11 Mit akarsz te itt, ebben a társaságban? Isten 
küldötte ezek között a gyónni akaró bűnösök között!? Semmiképpen se 
való! És János csodálkozó kérdésében benne van minden megütközésünk, 
amellyel vallási nézeteink alapján már első fellépésekor illetjük a Meg
váltót. Mint valami hatalmas vágyakozás Krisztus után minden nép köré
ben, él a monda valakiről, aki már itt volt egyszer, vagy aki majd csak 
a jövőben jön el, s aki fölött nyitva van az ég, akihez tehát hozzámenekül
hetünk, mert róla is áll az, amit evangéliumunkban olvasunk: „És íme az 
egek megnyilatkozának néki11 (felette). Számunkra az ég olyan, mintha 
szürke felhők borítanák be. Nem tekinthetünk bele a másvilágba, abba 
a titokba, mely életünket minden oldalról körülveszi. Függöny választja él 
tőlünk. Ezt mindannyiszor érezzük, amidőn valaki közülünk átmegy a más
világra s a függöny összehúzódik mögötte. Olyan emberre szeretnénk 
találni, aki felett az ég nyitva van, aki Isten Fia lenne. Az emberek azon
ban úgy képzelik el az Isten Fiát, mint nyári napon magasan a piszkos 
és kormos gyárváros fölött a kék égboltozaton lebegő hófehér felhőt, 
melyhez a föld füstje és terhe nem ér fel. Olyannak kellene lennie az Isten 
Fiának, — gondolják, magasan fölötte minden emberi szükségletnek és 
emberi korlátnak. Ezért eszelték ki maguknak a megváltásnak azt a formá
ját, hogy az Isten Fia parancsára majd elvándorolnak a földről, levetik 
magukról a test bilincseit, s az üdvösség napfényes mezőnyeire ragadtat
nak el. Különösen, ha súlyos béklyók közt szenvedünk. Mindnyájunkban 
él a vágy: megszabadulni emberi létünk bilincseitől. De íme, mennyire 
különbözik a valóság a mi gondolatainktól! Mennyire más az igazi Isten 
Fia, mint amilyet mi gondoltunk ki magunknak! Mint ismeretlen idegen 
lép be a galileai jövevény oda, ahol az egész Jeruzsálem és Júdea szennyét 
lerakják. S amikor a Keresztelő tiltakozik, így válaszol neki: „Engedj most, 
mert így illik nékünk minden igazságot11 — vagyis Isten teljes akaratát — 
„betöltenünk11. És éppen ebben a pillanatban, amikor a sötét hullámokból
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előbukkan s a bűnösök közt áll, nyílik szét a függöny s nyilatkoznak meg 
néki az egek. Isten világának mélységeiből leszáll a Lélek. Elhangzik a 
szózat, mely Isten tetszését juttatja kifejezésre fölötte: „Ez amaz én szerel
mes fiam, akiben én gyönyörködöm.“ Ez, a megterheltek testvére; s nem 
mások, akik kívül akarnak maradni a földi gyötrelmeken, s akik az emberi 
életből való kimenekülés által akarnak minket megváltani.

3. Ezzel maga Isten döntötte el a kérdést, mely felett minden vallás 
vitatkozik, nevezetesen, hogy ezen a világon hol van számunkra nyitva 
az ég. Nem ott, hol emberi sorsunk megvetésével magasabb régiókba aka
runk emelkedni. Hanem ott, ahol korlátozottságunk s földhöz-kötöttségünk 
tapasztalható. Luther egyszer egyik prédikációjában, melyet az Apostoli 
Hitvallás második hitágazatáról tartott, ezt mondotta: „Azzal, hogy Krisz
tus született, megszentelte mindazt, amik vagyunk s amit mint a természet 
gyermekei cselekszünk, tehát mit sem árthat, ha eszünk, iszunk, járkálunk, 
alszunk, virrasztunk, dolgozunk. Mind ebben csupa szent dolgot kell lát
nunk minden egyes keresztyén emberrel kapcsolatban. . .  e gyermek miatt, 
aki életével az egész világot megszenteli.“ Jézus nem olyan világ kapuit 
tárta fel, mely emberi létünkön túl van valahol. Ö itt, földhözkötöttségünk- 
ben lett a testvérünk. Életünk minden természetes rendjét megszentelte. 
Jövetele révén fölöttük megnyilatkoztak az egek.

4. Ezzel együtt azonban súlyos harc lopódzott emberi életünkbe, neve
zetesen súlyos harc a kísértésnek egy különös fajtájával, mely lépten- 
nyomon jelentkezik. Szeretnénk az életből kimenekülni. Talán köztünk is 
akadnak, akik azért jöttek ide, hogy megszabaduljanak attól, ami otthon 
állandóan körülveszi őket. Sok mai ember lelkét emészti a jövőtől való 
félelem. Mert az élet hasonlít az olyan vándorláshoz, mely alatt szünte
lenül szembe kell haladnunk mindazzal, amit a legközelebbi nap és a leg
közelebbi óra hoz magával. Sokan szenvednek a holnaptól való félelmük
ben. A holnap feladataival együtt hatalmas hegyként mered elénk. S ezt 
a hegyet meg kell másznunk. Olyan a holnap, mint valamilyen szűk hegyi 
szoros, amelyen át kell jutnunk. Olyan, mint valami összegubancolt zsineg
csomó, amelyet szét kell bogoznunk. Ki ne nézne ilyen érzésekkel az új 
esztendőben reánk váró feladatok hatalmas tömegére is! És most jön a 
súlyos kísértés: Nincs kedvünk hozzá, hogy nekifogjunk. Szeretnénk ki
bújni előlük. Szeretnénk kikerülni a találkozást azokkal az emberekkel, 
akik holnapra hozzánk készülnek. Szeretnénk elkerülni a kínos huzavoná
kat. Egyesek még ma is, amikor annyira arat a halál, öngyilkosságba 
menekülnek, hogy megszabaduljanak attól a jövőtől, amelyhez nem érzik 
magukat elég erőseknek. Mások színházba, moziba menekülnek, hogy leg
alább néhány órára megpihenjenek attól, ami otthon vár reájuk. Talán 
a templomba is így menekülünk. A legjobb és legszebb, amire mi emberek 
képesek vagyunk: imádságunk s Isten-keresésünk se egyéb talán, mint 
menekülés. Az egyházi életbe is azért vegyülünk bele, hogy kikerüljük 
a keserves teendőket, amelyek otthon, családunk tagjaival kapcsolatban 
várnak reánk. Menedékhelyet keresünk, hol nem vagyunk kitéve az idő
járás viszontagságainak, helyet a világ zajától távol, ahol egy-egy boldog 
órában lehet részünk. Jól tesszük, hiszen szükségünk van lélekzetvételre. 
Szükségünk van az elcsöndesedés óráira, hol magaslati levegő vesz körül. 
És mégis: nagy veszedelem rejlik benne. Mindezzel sokszor nem az Isten-
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nel való találkozás alkalmát mulasztjuk-e el? Schrenk Éliást, az öreg és 
tapasztalt evangelizátort gyakran megkérdezték, hogy vájjon miként ismer
hetjük meg az Isten akaratát, talán valamilyen jel vagy belső szózat 
útján-e, vagy úgy, hogy Isten csöndes imádságunk közepette adja tud
tunkra óhaját. De Schrenk Éliás így válaszolt: „Isten többnyire a körül
mények által beszél velünk.11 Ha Isten egyáltalán szóba áll velünk, mindig 
a kegyetlen valóság útján beszél, amelybe ismét vissza kell térnünk, ha 
a templomból hazamegyünk; beszél hozzánk nehéz, talán eltévesztett hiva
tásunk útján, amelyet a legszívesebben szögre akasztanánk; a súlyos teen
dők útján, amelyek holnap várnak reánk s amelyek aránytalanul nagyob
bak kicsiny munkaerőinknél. Csak ha nyílegyenesen berohanunk a harc 
kellős közepébe s nem kíséreljük meg a menekülést; ha nehéz sorsunkkal 
bátran szembeszállunk; ha azokat a szerencsétlen embereket, akik küszö
bünkre lépnek, úgy nézzük, mint Istentől rendelt feladatainkat; csak akkor 
nyílik meg felettünk az ég, csak akkor nyeri meg életünk Isten tetszését. 
Isten világának mélységeiből jövő napsugár ragyog be így minket s meg
dicsőíti kicsiny életünket. Jézus velünk van. Mert Jézus ezt a mi emberi 
életünket s annak minden korlátozottságát és megkötöttségét megszentelte.

*

Üjév első vasárnapján ez Isten üzenete hozzánk. Azért félretéve min
den babonás kívánságot és kishitű félénkséget, erre az új évre és egész 
földi életünkre nézve abban ismerjük fel Isten akaratát, hogy mindennapi 
teendőinket teljes odaadással végezzük; hiszen Isten tűzi ki azokat elénk. 
Megújult erővel látunk hát neki hétköznapjaink apró-cseprő feladatainak 

, végzéséhez. Tudjuk, hogy Ő velünk lesz. Hiszen megszentelte a mindennapi 
kenyérért folytatott munkánkat, testünk gyöngeségét s emberi létünk min
den korlátozottságát, amidőn azokat Ő is magára vette. Nem vetjük meg, 
hanem vállaljuk Istentől akart életünket minden bajával-nyomorúságával. 
Mert csak így nyílik meg fölöttünk is az ég, hogy onnan áldás szálljon 
ez évi munkánkra és imádságunkra.

(Heim K. után.)
Dr. Vető Lajos

diósgyőr-vasgyári lelkész.

Vizkereszt.
A világ a bölcső felett.

Máté 2, 1—12.
Újból karácsonyi hangok, újból karácsonyi hangulat. Újból Betlehem 

és újból a betlehemi jászolbölcső. Vízkereszt ünnepének azonban a kará
csonyéhoz képest hatalmasan megnövekedett a sugara. Csak a középpont 
ugyanaz: a bölcső. Karácsonykor néhány pásztorember térdel mellette 
A betlehemi mezők egyszerű lakói. Vízkeresztkor a rejtelmes és isme
retlen kelet nagytudású emberei: a napkeleti bölcsek. Ők a pogányság 
első képviselői és hódolói Jézus előtt. Vízkereszt ezért a pogányok kará
csonya.

Mai evangéliumunk bemutatja a világot Jézus-bölcsője felett.
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1. A világ a bölcső felett megháborodik. Nem szabad elfelejtenünk, 
hogy a mai történetben nemcsak a napkeleti bölcsek, hanem Heródes is 
kereste a gyermeket, sőt halálra-kereste. Mikor megtudta, hogy a Messiás 
megszületett, „megháborodék és vele együtt egész Jeruzsálem11. Amíg 
Betlehem istállójában pásztorok dicsérete és angyalok éneke zeng a vilá
got betöltő békességről, addig néhány kilométerrel odább, az ország fő
városában, lelkek háborognak, nyugtalankodnak és rettennek meg Jézus 
megszületése hírére.

Lehet, hogy ebben a háborgásban és nyugtalanságban mozgató erő
ként benne volt a bűntudat és a megtérés utáni vágy, de bizonyára vol
tak olyanok is, akiknél a háborgásnak semmi köze sem volt a meg
téréshez. Talán inkább a megütközés okozta a háborgást, hogy t. i. az ő 
tudtuk — és akaratuk — nélkül születik a Megtartó. Lehettek, kik meg
reszkettek a hírre. Ezek élén állott Heródes. Jeruzsálem, az akkori világ 
fővárosa, a bölcső felett megháborodott.

„ Jgy van ez ma is. A világ nagy része ma is megháborodik a betle
hemi bölcső felett. Vannak, kiket Jézus kétezer esztendős uralma, a keresz- 
tyénség nem elégít ki, tehát más csillagot keresnek. így született meg 
a mai kelet vörös csillaga az istentelenség és Jézus nélküli világ számára. 
Ma is vannak, kik jól beágyazott hatalmukat féltik Jézustól és Heródessel 
együtt megreszketnek a bölcső felett. De bizonyára ma is vannak, kiket 
a megháborodás nem elvezet a bölcsőtől, hanem a megtérésben odavisz 
Jézushoz. Ezek életében folytatódik vízkereszt története. Heródes és a meg
botránkozásban megháborodott világ életében nincs folytatása vízkereszt
nek. De hát mi ez a folytatás?

2. A világ a bölcső felett örül. „És amikor meglátták a csillagot, 
igen nagy örömmel örvendezének.11 Itt lépnek a mai történet igazi sze
replői közé a napkeleti bölcsek. Kik voltak ezek a bölcsek? Nem tudjuk. 
Legfeljebb hol az egyik, hol a másik feltevés alapján következtetünk ki
létükre. A legenda szerint három napkeleti király volt. Mások szerint nem 
királyok, hanem csillagászattal foglalkozó babiloni tudósok. Mindenképpen 
első képviselői Jézus előtt az Izráelen kívül álló népeknek, tehát a pogá- 
nyoknak. Elsők azok közül, akik előtt'éppen azért tűnt fel a Király csil
laga, mert már vártak rá. Elindultak a csillag után, mert a csillag meg
jelenésén kívül valami más erő, valami belső lelki kényszer is megmozdí
totta és vonzotta őket (Aggeus 2, 7). Ne csodálkozzunk hát azon, hogy 
a bölcső felett nagy örömmel örvendezének. Hiszen elérték céljukat, meg
találták, akiért jöttek. így találkoztak a napkeleti bölcsek az evangéliom- 
mal, a legtisztább örömhírrel.

Az igazi evangéliom, az igazi öröm híre lehet egyetlen célja és esz
köze annak a hatalmas megmozdulásnak, amelynek gyökere a napkeleti 
bölcsekig nyúlik vissza. A keresztyénség e hatalmas munkája a külmisszió. 
A külmisszió célja a Krisztusban megjelent örömhírrel a keresztyénségen 
kívül álló népek, a pogányok megtérítése. Minden külmissziói munka igazi 
oka és alapja az örömhír továbbadásának kötelessége. Az apostol ajakán 
ez így hangzik: nem tehetjük, hogy azokat ne szóljunk, amiket hallottunk 
és láttunk. Ebből a belső lelki kényszerből születnek meg a misszionáriu
sok: „hogy a pogányok az én számból hallják az evangyéliomnak (öröm
hír) beszédét és higyjenek11 (Csel. 15, 7).
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Különösen közeljön a misszió ügye ma hozzánk, magyar evangélikus 
egyházhoz, mert vérünkből való vér és testünkből való test hirdeti ma 
a bölcső feletti örömhírt Kínában. — Ki tudja, a közeljövő nem hozza-e 
még közelebb hozzánk a misszió elkötelezését oroszországi rokonnépeink 
Krisztushoz térítésének feladatában és örömében. Imádkozzunk, hogy mi
nél előbb velük együtt örvendezhessünk a bölcső felett.

3. A világ a bölcső előtt leborul, ahogyan „leborulván, tisztességet 
tőnek11 a bölcső gyermeke előtt a napkeleti bölcsek. — A leborulás a leg
mélyebb tiszteletadás jele. Talán a napkeleti bölcsek vagy királyok sem 
azelőtt, sem azóta senki előtt sem borultak le, de a bölcső mellett meg
érezték, hogy abban a királyok királya fekszik s ezért minden külső kény
szer és hatás nélkül, lelkük indíttatására arcra borultak, hogy tisztességet 
tegyenek. — A leborulás a feltétlen hódolat jele. Ha a napkeleti bölcsek 
valóban királyok voltak, bizonyára már előttük is térdeltek hódoló embe
rek. A bölcsőnél ők váltak hódoló alattvalókká Krisztus-király hódoló szol
gáivá, akik hódolatukat arany, tömjén és mirha fejedelmi ajándékozásá
val is kifejezték. — A leborulás a bűnbánat jele. Erről ugyan a napkeleti 
bölcsek történetében nincs egy szó sem. De nem is az a fontos, hogy 
a történetben, hanem, hogy a szívben legyen meg a bűnbánat. Már pedig 
Isten előtt király és koldus csak bűnbánattal szívében borulhat arcra.

Vízkereszt nem hiába a pogányok karácsonya. Folytatása is meg
egyezik a karácsonyi történet folytatásával. Most már nemcsak a pászto
rok, hanem a napkeleti bölcsek is elhirdethették és biztosan el is hirdet
ték, amit hallottak és láttak. Azóta pedig a világ, valahányszor a bölcső 
felett megáll, vagy megháborodik, vagy örvendez és arcraborul. A mai ün
nep kérdése hozzád: hogyan állsz meg a betlehemi bölcső felett? Ámen.

Dr. Győrffy Béla
felpéci lelkész.

Vizkereszt utáni 1. vasárnap.
A dicsőséges gyerm ek.

Lukács 2 : 41—52.
A 12 éves Jézus történetét Lukács evangélista nagyon fontosnak tart

hatta, hogy azt evangeliomába fölvette. Valóban az is. Nem azért, mivel 
ennek a történetnek valami egészen szokatlan szépsége van; nem is azért, 
mivel a gyermek Jézusnak ez a története mind máig követésre méltó péida 
mindnyájunk számára abban a tekintetben, hogy hogyan szeressük a temp
lomot, hogyan foglalatoskodjunk annak dolgaiban, akit épen Jézus által 
nevezhetünk mi is Atyánknak és hogyan legyünk mégis ne csak meg- 
tanulói, hanem megtartói a IV. parancsolatnak. Mindennél is többet látha
tott Lukács ebben a történetben, hogy azt evangeliomába fölvette. Az Isten 
dicsősége lett láthatóvá az ő számára ebben a gyermekségi történetben. 
Nem lehet kétséges, hogy a mi számunkra is azért hirdettetik ma ez a 
történet, hogy meglássuk a gyermek Jézuson az Isten dicsőségét és higy- 
jünk abban, aki a dicsőség Atyjától jött azért, hogy minket a dicsőség 
Atyjához vezessen.
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1. Dicséretes és a földi ember számára örökké követendő példa az a 
kegyes magatartás, hogy egyrészt Jézus szülei évenkint följártak Jeruzsá
lembe a húsvét ünnepére, noha a legtöbben csak otthon ünnepelték azt 
meg, másrészt az, hogy a törvény megtartására még egyáltalán nem köte
les 12 éves gyermeket már magukkal viszik. Ez az istenfélő magatartás 
megadja Istennek az őt megillető dicsőséget. Megadjuk-e mi is?

De a gyermek Jézuson akkor látszott meg igazán az Isten dicsősége, 
amikor a templomban a doktorok, tudósok között ült és hallgatta és kér
dezgette őket (46. v.). Közöttük ül, tehát nemcsak fél füllel figyel rájuk, 
hanem tartósan, huzamosan foglalkozik azokkal a dolgokkal, melyekről 
ott szó van. Közöttük ül, tehát az érdeklődés középpontja ő. Kérdez. 
Hallgatja őket. Felel nekik. Az álmélkodást a feleletei váltják ki. Ezek 
a feleletek néha egészen mást mondanak, mint amit a doktorok és egyebek 
várnak tőle; annyira mást, hogy mikor a szülei ebben a beszélgetésben 
találják, valósággal meghökkennek (exeplagézan), mert még ők is látják, 
hogy itt a doktorok és a gyermek között vita van, ellenmondások és 
feszültségek húzódnak. Nem a csodagyermek okosságát csodálják meg 
a doktorok, hanem valami ijesztő, tüneményes világosság árad e gyermek 
szavaiból: az Isten dolgainak olyan világos és eredeti ismerete, amelyhez 
fogható soha nem volt sem bölcsek, sem a kegyesek, sem az írástudók, 
sem a próféták lelkében.

Nem úgy áll hát a dolog, mintha Jézus talán csak később, mondjuk 
felnőtt korában kezdett volna arról beszélni, hogy ő az Isten Fia. Már 
a 12 éves gyermek Jézus is úgy áll előttünk, mint az Isten titkainak 
olyan ismerője, aki a doktorok tanítását szükség szerint helyreigazítja. 
Ez mutatja és igazolja, hogy ő csakugyan az Atyától jött a mi világunkba 
(Ján. 16, 28) és joggal igényli, hogy mi minden doktoroknál, tudósoknál 
inkább hallgassunk őrá és higyjünk őbenne, mint az Atya Egyszülöttjében.

2. A fájdalom szava fakad a sok aggodalmat kiállott édesanya ajaké
ról: „Fiam, miért cselekedted ezt velünk?11 És a fájdalom kérdezi őket: 
„Mi dolog, hogy engem kerestetek?11 Szemrehányás, feddés húzódik e sza
vak mögé: „ímé atyád és én nagy bánattal kerestünk téged.11 Ennek a 
szemrehányásnak gyengéd, de egyben fájdalmas elutasítása az, hogy tud
hatták volna, hol kell őt keresni. Amikor elindultak, nem az útitársaságban, 
amikor visszajöttek, nem a városban akárhol kellett volna őt keresni, mert 
tudhatták volna, hogy ő csak ott lehet, ahol a legkiválóbb tanítók beszél
nek Isten dolgairól.

Világosan kiérezzük szavaiból, hogy ez a 12 éves gyermek szenved 
azért, mert a hozzá legközelebb állók: a szülők sem értik meg őt. Ez a 
fájdalom a meg nem értés miatt később se szűnt meg, hiszen anyja és 
testvérei azt még kevésbbé értették meg, hogy tanító és próféta gyanánt 
járt szerte az országban. Ehez hasonló félreértések és feszültségek már 
az ifjú és gyermekkorban is adódtak. Az ok pedig kezdettől fogva az, 
hogy Jézus életében kezdettől fogva döntő szerepet játszik „az ő Atyjá
nak dolga11, melyet neki cselekednie kell. Isteni dicsősége, az Atyától való 
származása teszi őt egyedülállóvá, magárahagyottá a családi körben is, 
mert ott sem akarnak arról tudomást venni, hogy az jár közöttük emberi 
testben, aki nem közülük támadott, hanem az Atyától jött közéjük.

Ahol erről elfeledkeznek, vagy ezt nem akarják tudomásul venni,
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ott máig- is szemrehányással, meg nem értéssel fordulnak el az emberek 
Jézustól.

3. Sajátságos dolog az, hogy a gyermek szavait, melyekkel Istent 
Atyjának nevezte, a szülők nem értették. Pedig máskép nem is lehet e 
szavakat érteni, mint úgy, hogy az Isten az ő Atyja. Bizonyos, hogy ezt 
a gyermek Jézus így is értette. Neki ott kell lennie, ahol az ő Atyjának 
kijelentett akaratát és törvényét magyarázzák és tanítják. Mert neki ez 
az egy a dolga: az Atya dolgaira figyelni, azokat tanulni és cselekedni. 
És mivel az ő Atyja rendelte el azt is, hogy „tiszteld atyádat és anyádatʺ , 
enged a földi szülőknek és engedelmességgel tölti be az ő Atyja akaratát.

Lássuk meg, hogy Jézusnak a mennyei Atyához való viszonya már 
gyermek-korában sem olyan, amilyen más, még olyan kegyes, istenfélő 
gyermekeké; nem fogyatékos, hanem tökéletes; nem egyszer-másszor for
dul oda érdeklődésével az Isten felé, hanem állandóan és egész szívvel; 
nemcsak tudja, hogy neki az ő Atyjának dolgaiban kell foglalatoskodnia, 
hanem ezt így is cselekszi. Ezért látjuk a mennyei Atyához való viszo
nyán is eláradni az Isten dicsőségét, mert teljesen megadja Istennek azt 
a dicsőséget, amely őt, az Urat megilleti. Jelent-e valami dicsőséget az 
Isten számára az, hogy mi az ő gyermekei vagyunk és őt Atyánknak 
mondhatjuk?

4. Az az isteni dicsőség, amely a 12 éves Jézuson oly királyi fenség
gel jelentkezik, ifjú korában úgy bizonyítja meg magát, hogy „Jézus 
gyarapodék bölcseségbenʺ . A bölcseségben pedig senki sem gyarapszik 
magától, hanem csak úgy, ha ő maga is teljes igyekezettel és szilárd el
határozással akar előrehaladni. Jézus arra törekedett, hogy az igazi bölcse
ségben: az istenfélelemben és az Atya szolgálatában minél többet meg
ismerjen és minél többet megcselekedjen. Egész igyekezete és akarása erre 
irányult. (A proekopten activum!) — Ugyanígy a testi állapotban való 
gyarapodás, a férfiúvá-serdülés is ép az által vált tökéletessé és az Isten 
dicsőségének a megmutatásává, hogy „a gyermekhez illő dolgokat11 (I. Kor. 
13, 11/b) szándékosan és fegyelmezetten elhagyta. És végül megmutatko
zott az Isten dicsősége abban, hogy a férfiúvá serdülő Jézus egyre ön
tudatosadban és erőteljesebben fordult oda szeretetével és engedelmessé
gével az Isten felé, szívességével és jóságával mindenek felé, mert minde
nekkel szemben cselekedte és nemcsak hirdette azt, ami jó és Isten aka
rata szerint való.

Íme az Isten dicsőségének hordozója közöttünk! Lásd meg, csodáld 
meg, hiteddel ragadd meg és kövesd őt, mert ő az Isten dicsőségéből azért 
jött közénk, hogy minket az ő dicsőségébe emeljen!

Nyirő József
szentgotthárdi lelkész.
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Vizkereszt utáni 2. vasárnap.
Az Úr m egm utatja az Ö dicsőségét.

János 2 : 1—11.

Mózes imádkozott azért, hogy megláthassa Isten dicsőségét (II. Móz. 
33 : 18). Jézus tanítványai látták ezt a dicsőséget (Ján. 1 : 14). Jézus meg
mutatta, különben nem láthatták volna. Elsőízben a kánai mennyegzőn 
a borcsoda, mint jel által. Nem a borcsodában magában állt az Ür dicső
sége, hanem a borcsodában megjelent, láthatóvá lett ez a dicsőség, azaz 
a kegyelem és igazság (Ján. 1 : 14). A mának ködös, felhős, viharos, nyo
morúságos napjaiban mi is látni szeretnők az Ür dicsőségét. Nem a magun
két és semmiféle emberi nagyságét, mert ebből már kiábrándultunk, ha
nem az Úrét. Szabad ezért könyörögnünk és szabad imánk meghallgatta- 
tásában reménykednünk, mert az Ür megmutatja az Ő dicsőségét. A mai 
igénkben felénk fénylik a kegyelemmel és igazsággal teljes Ür dicsőségé
nek néhány mozzanata. Az Ür megmutatja a dicsőségét úgy, hogy:

1. rátekint szegénységünkre. Szegény embereknek kellett lenniök a 
kánai mennyegzőt tartóknak, hogy néhány ember megjelenése már zavarba 
hozta őket, szükséget jelentett a számukra (2—3 v.). De e szegény embe
rek meghívták Jézust a családi ünnepükre és Jézus éppen a meghívás 
alapján elment a szegényes körülmények között ünneplők körébe. — Rá
tekint az Ür a mi szegénységünkre is. Ö, aki elképzelhetetlenül gazdag 
lévén, szegénnyé lett, szegényebbé a rókánál és az égi madárnál, sze
génnyé éppen miérettünk, hogy gazdagokká lehessünk, — karácsony ün
nepe bizonyságot tesz erről, — hogyan ne tekintene rá a szegénységünkre! 
Aki szegény, aki szükséget lát, aki éhezik és aki fázik, aki úgy látja, hogy 
kicsiny családjáról nem tud szíve szerint gondoskodni, akinek szegénysé
gét testi betegség, avagy lelki nyomorúság fokozza annyira, hogy szinte 
köd előtte és köd utána s immár se fényes napot, se ragyogó csillagot 
nem lát az égen, csupán szakadékot szakadék mellett, egyre mélyebbet: 
óh, ne álljon meg sírva, keseregve, tépelődve, sötét gondolatokat táplálva 
a szakadék szélén, hanem késlekedés nélkül hívja meg szegénységébe 
Jézust, hívja meg, mint valaki, aki szereti ezt a Jézust s akinek jó „Isten 
közelsége11 (Zs. 73 :28). Hívjuk meg, hogy könyörüljön szegénységünkön. 
„Tekints reám és könyörülj rajtam, mert árva és szegény vagyok11 (Zs. 
25 : 16). Olyan kevesen vannak, akik valamennyire is segíteni tudnak az 
igazán szegényen és még sokkal kevesebben azok, akik segíteni akarnak, 
de senki sincsen, aki kegyelemmel és igazsággal be tudna térni szegény
ségünk hajlékába, csak Ö, az Ür, azért hívjuk meg Őt. Ne féljünk Tőle! 
Ne féljünk attól, hogy esetleg sok minden nem fog néki tetszeni, vagy 
semmi sem tetszik néki, amit nálunk talál: abban bizonyosan tetszését 
fogja lelni, hogy nékünk sem tetszik. És attól se féljünk, hogy az Ür 
hozzánk térésével talán pillanatnyilag fokozódik a szegénységünk, a nyo
morúságunk és ennek érzése, — a kánai mennyegzőn akkor fogyott el 
a bor, akkor lépett fel a szükség, mikor Jézus hat tanítványával együtt 
megérkezett —, mert hiszen ez az Ő módja, hogy az utolsót is elveszi, 
összetöri, amire szívünk támaszkodik, hogy megmutathassa dicsőségét. 
Ne féljünk Tőle, csak hívjuk meg és tárjuk föl előtte szívünket, szegény
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ségünket, nyomorúságunkat, tudván és el nem felejtvén, hogy Ö nem szé- 
gyel bennünket szegényeket, nyomorultakat testvéreinek nevezni (Zsid. 
2 : 1 1) s meglátjuk majd, hogy valóban ránktekint. És

2. megáldja az engedelmességünket. A kánai mennyegzőn egyre-másra 
engedelmeskedtek. Engedelmeskedett Jézus édesanyja. Feltárta Fia előtt 
az ünneplő család szükségét nem abból a célból, hogy a mennyegzői nép 
tovább mulathasson, hanem hogy kisegítse a családot a zavarból, a kelle
metlen helyzetből, amikor azonban Jézus elutasította kívánságát, — mert 
szavában kívánság rejlett, — engedett néki. Hogy bizalmát nem vesztette 
el, mutatja a szolgáknak adott utasítása: legyenek résen s ha fia valamit 
mond, — mert hogy valami utasítást adni fog, abban nem kételkedett, 
mert nem is kételkedhetett, hiszen Jézus feleletében az a „még“ szócska 
egyenesen lehetetlenné tette a kételkedést, — azonnal aszerint cselekedje
nek. — Engedelmeskedtek a szolgák is: Jézus parancsára megtöltötték 
a kővedreket vízzel, majd merítettek belőle s vitték a násznagynak. — 
De engedelmeskedett maga Jézus is. Nem emberrel, hanem Istennel, az 
Atyával szemben. Ahogyan kezdettől fogva mindvégig engedelmeskedett 
néki és nem is tehetett másként, mert Fiú volt. „Avagy nem tudjátok-é, 
hogy nékem azokban kell foglalatosnak lennem, amelyek az én mennyei 
Atyámnak dolgai?“ szólt a tizenkétéves gyermek a templomban. „Engedj 
most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk“, szólt a har
mincéves férfi a Jordán mentén. „Ne úgy legyen, amint én akarom, ha
nem amint Te“, hangzott ajkáról a Gecsemáné kertjében, majd a golgotái 
Kereszten: „Elvégeztetett!11 Engedelmes volt a keresztfának haláláig.
A kánai mennyegzőn is mint az engedelmes Fiú áll előttünk. „Nem jött 
még él az én órám.11 Arra tudnillik, hogy megmutassa az Ö dicsőségét 
(a jelen esetben a borszerzés útján, de nem a borszerzésen van a hangsúly 
és nem abban áll a dicsősége, amint erre már rámutattam). Jézus e szavával 
elutasítja az Ő művébe való emberi beavatkozást. Még az emberileg hozzá 
legközelebb álló édesanyjáét is. Klasszikus módon érvényesül az Ige szava: 
„Istennek kell inkább engedni, hogynem az embereknek11 (Ap. csel. 5 :29). 
„Nem jött még el az én órám11: Jézus ellenáll minden sátáni kísértésnek, 
amely rá akarja venni, hogy emberi elgondolás szerint és emberszabta 
időben cselekedjék, ami alapjában azt jelenti, hogy az isteni Kereszt helyett 
az emberi dicsőség útját járja. „Nem jött még el az én órám11: Abszolút 
függésben marad az Atyától: amit az Atya akar, azt fogja tenni, s amikor 
az Atya utasítja, akkor fog cselekedni. Az Atyától vár és kér mindent. 
Így járja az engedelmesség útját. S így lesz „tökéletessé11, azaz koronáz- 
tatik meg dicsőséggel és tisztességgel (Zsid. 2 :9—10). — Testvérek, ha 
járni akarjuk az Isten útját és azon megáldatni kívánunk, — más úton 
nincs megáldatás, — úgy engedelmeskedjünk az Úrnak. Egy haldokló 
pogány király szólt a hűséges szolgájának: „Menj és jelentsd a halottak
nak jöttömet!ʺ A hűséges szolga gondolkozás nélkül kardjába dőlt. Enge
delmeskedett. Mi nem volnánk képesek a mi Urunknak engedelmeskedni? 
Minden igényt, követelést adjunk ki a kezünkből s egyedül Néki engedjük 
át a vezetést, kormányzást, ha azt nem értjük is. Ha azt mondja: nem
ákkor legyen nem. Ha azt mondja: ezt! akkor hát ezt. Ha azt mondja: 
most! akkor legyen most. Ha azt mondja: majd ezután! akkor legyen majd 
ezután. Ha azt mondja: fuss! akkor fussunk. Ha azt mondja: csendben vesz
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tegelj! akkor légy veszteg. Elveszejtő autonómiánk vesszen a tengerbe 
s függetlenségünk álljon krisztusrabságban. Itt Budapesten meg szoktuk 
kérdezni a telefonközpontot, hogy mennyi a pontos idő s aztán megigazít
juk az óránkat. Isten órája a fontos és pontos; időnk, erőnk, életünk hozzá 
igazodjék szívünk engedelmességében, mert megáldja az Ür az engedel
mességünket. És

3. megszentelt örömöt ad. Jézus elment a mennyegzőre. A mennyeg- 
zőn ehettek is, ihattak is, táncolhattak is, ahogyan az szokásban volt, 
bár tudnunk kell, hogy az Ószövetség népe körében mindig csak egy
neműek táncoltak egymással, tehát összehasonlítás a mai tánccal, vagy 
pláne ennek az igazolása a kánai mennyegzővel eleve lehetetlen. S azt is 
tudnunk kell, hogy Jézus sem aszkéta nem volt, sem pedig a földi-testi 
élet „kiélvezője“, hanem mindig Isten dicsőségének: kegyelemnek, igaz
ságnak, szentségnek, isteni uralomnak a hordozója volt. Ha elment a meny- 
nyegzőre, ott is ez volt s ezért a mennyegzői vígasságot és örömöt is meg
szentelte. Odavitte az Istent. Jelenlétével igenelte a házasság isteni rend
jét és megszentelte az ezzel kapcsolatos mennyegzői lakomát, amely nél
küle nagyon szentségtelen tud lenni. Egyben megszüntette a fellépett 
szükséget is s Istent magasztaló örömmé változtatta azt. Miközben szólt 
a szolgákhoz s azok engedelmeskedtek, született meg az öröm. Az Ür 
szava mint teremtő ige átjárta a vizet és lett belőle bor. Hogyan, mikép
pen? Nem tudjuk. Csak a tényt látjuk, melynek tanúi vannak. Nem szug- 
gesztióról van szó, hanem tárgyi tényről: víz borrá lett s mi csak arra 
tudunk gondolni, hogy az Ür szava átjárta a vizet s így lett belőle bor. 
Megszűnt a hiány és lett nagy és igazi öröm. Az Ürnak ez az útja-módja; 
először szükség, azután öröm; először kérés, azután megsegítés. Nyoma- 
tékot ad a csadának az, hogy az ószövetségi tisztálkodásra szánt vízből 
lett a bor: jelképe ez annak, hogy a törvény helyébe Krisztus, a víz helyébe 
a Lélek lépett. Krisztus bűnbocsánata és életújítása az igazi öröm forrása. 
Testvér, az Ür megszentelt örömöt ad nékünk. Ha nincs, ad, s ami van, 
megtisztítja és megszenteli. Azáltal, hogy Ö lép szívünkbe, életünkbe, élet- 
körülményeink közé, Ő mint a Megsegítő, a Dicsőséghordozó, a „Meg- 
szentelő“. Aki láttad Öt, szemtől-szembe álltái Vele, meghajoltál Előtte, 
elvetted bocsánatát s lelked megfürdött Lelke keresztségében: örvendező 
lélek vagy ebben a világban, még ha szemed közben-közben könnyet hul
lat is. Az Ür megszentelt örömöt ad. És

4. elmélyíti a benne való hitünket. Ö, aki rendületlenül hitt az Atyá
ban. Hitt Gecsemánén és Golgotán keresztül is: „Atyám, a Te kezeidbe 
teszem le az én lelkemet." Elmélyítette a tanítványok hitét. Ezek hittek 
benne már a kánai mennyegző előtt is, hiszen azért csatlakoztak hozzá. 
Miként már mások is megnyitották a szívüket Előtte. Most azonban a 
tanítványok előbbre jutottak, megerősödtek a Benne való hitükben. A hit
nek erre a megerősödésre van szüksége. Olyan kicsiny bűn is el tud szakí
tani az Úrtól, olyan kicsiny Ínség is elég ahhoz, hogy hátat fordítsunk néki 
és olyan jelentéktelen hiány is meg tud tántorítani a hitünkben, azért meg 
kell ennek erősödnie, hogy megmaradjunk az Ürban. A hit mindig újból 
megnyerendő győzelem, hogy azután önmagunkat és a világot legyőzhesse. 
Hitünket elmélyíti, megerősíti az Ür dicsőségének a megjelenése. Ez a 
dicsőség megjelenik lépten-nyomon, itt-ott, nékem és néktek. Megjelenik
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az engedelmes hit útján . . .  Egy iskola melletti házban tűz ütött ki. Az isko
lás gyermekek kirohantak az iskolából, egymásban kárt is téve. Egyetlen 
leányka maradt a helyén. Mikor a veszély elmúlt, megkérdezte a tanító, 
hogy ő miért nem félt és miért maradt a helyén. A leányka azt felelte: 
„Édesapám tűzoltó s azt mondta, ha egyszer tűz támadna az iskolában 
vagy iskola körül, nyugodtan maradjak a helyemen, majd ő eloltja a tüzet. 
Ezért maradtam a helyemen. Féltem én is, de hittem édesapámnak, aki 
tűzoltó." Valóban az Ür dicsősége jelenik meg az engedelmes hit útján. 
Ezért mi szegények, gazdagok, mi szomorúak, örvendezők, mi remegők, 
bátrak s mi gyengehitűek, hitben megállók lehetünk. Olyanok, mint a 
gyermekek (Mt. 18 : 3).

Mi is látni szeretnék az Ür dicsőségét, de azt is szeretnék és ezért 
imádkozunk is, hogy rajtunk meglássák az Úr dicsősége: a szegénységün
kön, az engedelmességünkön, az örömünkön, a hitünkön, az egész életün
kön. Ámen.

Zulauf Henrik
Fébé-egyesületi vezető lelkész, 

diakonissza-intézeti igazgató 
Budapest.

Vizkereszt utáni 3. vasárnap.
Bizonyság nékünk.

Máté 8 : 1—13.
A bélpoklost is, a pogány századost is nagy nyomorúság vitte Jézus

hoz. Az egyiket külső, a másikat belső nyomorúság. A bélpoklost a halálra
ítéltek kegyelemkeresése hozta, hiszen betegsége maga a halál volt. Ebből 
meggyógyulni nem lehetett, csak belehalni. Valóban nem kis nyomorúság 
lehet, látni önmagunkon, hogy a halál hogyan veszi birtokába egymásután 
a tagjainkat, hogyan rothasztja el élő elevenen és várni a percet, amikor 
a sebek gyötrelme a halálba torkollik.

De a százados nyomorúsága sem volt kisebb. Szeretett hozzátartozók 
betegségét, lázban égő szemét látni, segítséget kérő hívásukat hallani, 
ránkutaltságukat érezni és ott állni tehetetlenül, úgy, hogy az ember nem 
tud segíteni, nem könnyű dolog. Tudhatja mindenki, aki ült már beteg 
gyermeke ágyánál kéztördelve, tehetetlenül, hogy a százados nyomorúsága 
is nagy volt.

Jézus cselekedete mégsem egészen nekik szólt. Indítója nem egészen 
csak a könyörület, amely a nyomorúság láttán megesett szívből buggyan 
elő. Jézus cselekedete nem ilyen esetleges, hanem tudatos. Céltudatos. 
Amikor keze mozdul és ajka szólásra nyílik, a szeme messze néz, sokakat 
lát maga előtt, akik kétkedve bizonytalanságok között járják az életüket 
és a szó, a cselekedet nekik is szól. . .  nékünk is. Bizonyságul nékünk.

1. Ennek a bizonyságnak a tartalmát kell megismernünk. Az üdvös
ségünk dől el azon, megismerjük-e valóban, úgy, hogy személyes ügyünkké 
válik, vagy csak úgy felületesen végighallgatjuk, mit mondanak róla mások, 
mit mondanak róla itt a szószéken. János apostol Jézus tetteit jeleknek 
mondja. Ilyen jelnek szánta Jézus azokat a cselekedeteket is, amelyekről
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szentigénk szól. Boldogok, akik a jeleket megértik, mert azok az evangé
liumot értették meg, amelyet Jézus hozott.

Jézus akarja, hogy megismerjük, hogy ő nem próféta, nem tanító, 
nem bölcs, vagy valami egyéb ilyenféle, hanem Isten fia. Akarja, hogy 
megismerjük, ő az, akit Isten ígért a próféták által, ő a Messiás, a Krisztus.

„Mutasd meg magadat a papnak." Nem furcsa Jézusnak ez a pa
rancsa akkor, amikor előzőleg megtiltja, hogy a történtekről bárkinek 
is szóljon? És milyen erélyes a tiltás! Szinte fenyegetésszerű, mintha csak 
a gyógyulás maradandóságát tenné függővé tőle: Meglásd, senkinek se 
szólj! Honnan van ez az ellentmondás? A megoldása ez a két szó: bizony
ságul nékik. Jézus nem akarja, hogy valami bűvészkedő mutatványosnak 
a hírét költsék róla, de akarta, hogy azok, akik ismerik az írásokat, meg
ismerjék, itt van az, akiről, az írások szólnak. Ezért is hivatkozik Mózesre: 
Jézus akarja, hogy megismerjem én is és Te is, hogy ő a Krisztus, a meg
ígért Messiás. Ö az, aki akarhat és akarata előtt valóban ledőlnek még 
e világ oly szilárdnak látszó törvényei is. A rothadó és félig halott test 
megépül az ő akaratára. Nemcsak megépülhet, hanem megépül. A mi 
hitünk Krisztusa mindig csak az, akinél történhetik valami, akiről fönn
tartjuk ezt a lehetőséget elméletileg, de nem az, akinél történik is valami. 
Jézus bizonyságot akar adni, letagadhatatlan bizonyságot arra, hogy ő az 
Ür, aki parancsolhat és vele szemben minden, ami az ember nyomorúsá
gát okozhatja, alárendelt, akár Sátán, akár betegség, akár a félelem lelke', 
akár még a halál angyala is. ö  az, aki mondhatja és mondja is: Legyen 
néked a te hited szerint és meg kell lennie még abban az órában.

2. De nem elég megismerni, mit akar Jézus önmagáról bizonyság
képpen mondani. Ennek a bizonyságnak követelése is van velünk szemben. 
Követeli uralmának az elismerését és erre az uralomra való ráhagyatkozást.

Jézus nem azért tett csodát, hogy higyjenek benne, hanem, mert 
hittek benne. Ez a rábízása önmagunknak, előfeltétel. Nem lehet hitünket 
függővé tenni attól, hogy bekövetkezik-e valami, amit kértünk, vagy ami
ért imádkoztunk. Jézus ezeket a bizonyságokat adta nékünk és azt köve
teli tőlünk, hogy azokat föltétel nélkül elfogadjuk, elismerjük az ő. ural
mát, amelyre ezekben a jelekben jelentette be igényét.

„Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem." Ez az egyedül lehetséges 
magatartás vele szemben. Ha akarod... Nem erőszakolhatom rá az én 
akaratomat. Nem állíthatom őt magam szolgálatába, nem várhatom tőle, 
hogy kíváncsiságaimat, vágyaimat szolgálja ki. Még annyira sem, hogy azt 
várjam tőle, hogy a nyomorúságaimban szolgáljon ki engem. Nem rendel- 
kezhetem vele. Csak alárendelhetem magam az ő akaratának, az ő ural
mának. Csak figyelhetek az ő akaratára, csak rábízhatom magam erre az 
akaratra.

De erre az akaratra aztán valóban rá kell biznom magam. Vakon 
kell bíznom az ő szavában, ahogy bízott a százados. Kell bíznom az ígére
teiben, mint abban, ami valóság.

Ma talán többet imádkozunk, mint máskor. De hányszor csak azért, 
mert mást már nem tehetünk. Az embernek valamit kell tennie. Nem 
maradhat egészen tétlen, mikor nyomorúságok nehezednek rá. És ha mást 
már nem tudunk, hát imádkozunk. Nem, mintha rábíznánk magunkat az 
imádságunkra, de hát mégis „nem árt". — Vagy pedig éppen a kétségbe-
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esésből tör fel az imádságunk és a végső menedékképpen ki akarjuk kény
szeríteni meghallgattatásunkat, azonnal és föltétlenül a mi gondolataink 
szerint. Vagy kétségbeesve, vagy bizonytalanul. Pedig úgy kellene, mint 
akiknek ígéreteik vannak, és akiknek bizonyosságuk lehet, akik építhetnek 
annak az ígéreteire, aki Úr és mondhatja: Akarom.

3. Ennek á bizonyságnak éppen azért, mert van követelése, van ítélete 
is. „Ez ország fiai pedig kivettetnek a külső sötétségbe.ʺ

Krisztus az Isten Fia, az Ür, akinek minden hatalmasságok alá vannak 
rendelve. Ezt szabad hinni, erre szabad ráhagyatkozni, erre rá lehet építeni 
egy egész életet. Mekkora kegyelem! Milyen kimondhatatlan ajándékot 
kaptunk abban, hogy Jézus bizonyságokat adott nekünk erről! Megdöb
bentő azonban, hogy aki nem él ezzel a kegyelemmel, annak ez a nem 
igénybevevés ítélete lesz. Ha valaki egy nagy ajándékot kapott és sutba 
vágja, padláson engedi elpusztulni, senki sem fogja felelősségre vonni 
érte. Elég balga volt ugyan, de további következménye ennek nincs. Isten 
ajándékát azonban nem lehet így következmények nélkül sarokba dobni, 
többé nem törődni vele. Nemcsak kárt okozunk magunknak, hanem ítéletet 
szerzünk vele.

Az ítélet kivettetés. Az ítélet valóságában ugyanúgy kétkedni szok
tunk, mint Krisztus valóságos hatalmában. Hiszen nap-nap után tapasz
talható, látható, hogy ez az ítélet késik, elmarad, Isten törvényének lábbal 
tiprói élnek a legvigabban. Isten ítélete nem így pillanatnyilag szemmel 
látható, ahogy mondani is szokták: Isten nem ver bottal. Az ő ítélete 
a kivetés. Emberileg a legnagyobb büntetés, amikor az apa kitagadja a 
fiát, többé nem akar róla tudni. Ez Isten ítélete: „Kivettetnek a külső 
sötétségbeʺ. A kitagadott fiú jó darabig élhet még dorbézolva, mulatozva, 
látszólag irigylésre méltóbb életet, mint az otthon fegyelme alatt élő. 
De eljön a nap, amikor teljes súlyával szakad rá a kitaszítottság magánya. 
Az Istentől elszakítottság magánya, a Judás gyötrelme. Amikor kiáltva 
kiált félelmetes egyedülmaradottságából a lélek, amikor nyomorúságaiból 
zárt ajtókon zörgeti véresre a kezét és belülről az hangzik: Nem ismerlek 
téged: ez az ítélet. Az írás több helyen is beszél erről az állapotról, ami
kor lelkek mennének már Istenhez, keresnék őt, de előttük nagy „közbe- 
vetés“ lesz, amit nem tudnak áthidalni és amit többé nem hidal át maga 
Isten sem. Nincs nagyobb ítélet, mint mikor az apa becsukja eldorbézolt 
életéből jövő fia előtt az ajtót: nem ismerlek téged. Nincs szörnyűbb 
dolog, mint amikor Isten zárja be a vele való kapcsolat lehetőségének 
ajtaját: Nem ismerlek téged.

Ma még nem mondta ki Isten az ítéletét fölöttünk. Ma még bizony
ságokat ad nékünk, hatalmas, csodálatos bizonyságokat, hogy megismer
jük Krisztust, aki parancsoló Ura a világmindenségnek, anyagnak és szel
lemi hatalmaknak és aki nékünk is Urunk akar lenni. Ma még toborzóan 
hirdetteti követelését és ítéletét. Vajha ne tennénk hiábavalókká magun
kon a nékünk adott bizonyságokat.

Foltin Brúnó
borjádi segédlelkész.
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Vizkereszt utáni 4 . vasárnap.
A hullám ok és a szelek Ura.

Máté 8 : 23—27.
A vizkereszt utáni vasárnapok neve epifániás, ami megjelenést, meg

nyilatkozást jelent. Krisztus a maga dicsőségét és hatalmát fokozatosan 
mutatja meg az embereknek. Egyszerre nem bírná el az emberi szem, 
ha Krisztus dicsősége feltárulna előtte. Amikor először kapcsolatba kerü
lünk Vele, úgy látjuk csak Őt, mint. szürkületkor a tárgyakat. Tudjuk és 
tapasztaljuk, hogy Ö az a felkelő nap, aki elűzi szívünk minden homályát 
és bűnét, de a teljes dicsőségét még nem ismerjük. A Szent Lélek Isten 
mély bölcsesége az, hogy Krisztus személyét fokozatosan dicsőíti meg 
előttünk. Ezzel azt akarja elérni, hogy Ő mindig „csodálatos11 legyen előt
tünk, hogy soha ne legyen megszokott. Az igazi keresztyén élet a csodál
kozások állandó sorozata, azért sohasem lesz unalmas. Aki Krisztussal jár, 
azt állandó meglepetések érik a hit világában.

Mi a feltétele annak, hogy Krisztus számunkra állandóan megújuló 
csodálkozás forrása legyen? •

1. Az első feltétel az, hogy Vele együtt járjuk az életútunkat. A tanít
ványok Jézussal együtt szálltak hajóra, Vele együtt indultak el a tenger 
viharjába. Krisztust nem lehet kívülről megismerni, az evangéliumot nem 
lehet megtanulni, nem lehet úgy szemlélni az egyház küzdelmét, mint egy 
színelőadást. Mi nem szemlélői, hanem szereplői vagyunk Krisztus ügyének 
a földön. Csak ha Krisztussal együtt vállaljuk az üldöztetést, hányatta
tást, szenvedést, ha egész életünket feltesszük Rá, akkor ismerjük meg az 
Ő hatalmát és erejét.

2. A másik feltétel az, hogy helyes szemszögből nézzük Őt. Nem mind
egy az, hogy egy festményt vagy szobrot milyen irányból nézünk. Ha 
rossz helyről szemlélünk egy képet, semmi szépséget nem fogunk benne 
találni. Mi természetünknél fogva olyan szemszögből nézzük Jézust, hogy 
nem tudjuk meglátni az Ő isteni valóságát. A Sátán igyekszik bennünket 
mindig úgy beállítani, hogy Krisztusban ne lássuk meg a mi „drága Meg
váltónkat".

Isten különböző megpróbáltatások és szenvedések által gondoskodik 
arról, hogy megtaláljuk azt a helyet, ahonnét kívánatossá lesz Krisztus 
megváltó kegyelme. Ez a hely pedig a nyomorúlt bűnösök helye. Annak 
a viharnak, amelybe a tanítványok Jézussal együtt kerültek, az volt a célja, 
hogy a tanítványok olyannak ismerjék meg Jézust, amilyennek még nem 
látták. Isten akarata volt tehát a vihar, mert így akarta megdicsőíteni Fiát.

A tanítványok nagy része halász volt. A halászok életük legnagyobb 
részét a tengeren töltik, a hajózás minden veszedelmét ismerik. A szélhez, 
viharhoz, hullámzó tengerhez hozzáedződnek. A tanítványok is bizonyára 
már sok vihart átétek, de mint ügyes hajósok mindegyikből megmene
kültek. Ezt a mostani vihart azonban túl nagynak látják és ami még talán 
sohasem történt meg velük, most félni kezdenek. Ügy látják, hogy ez 
a vihar erejével minden eddigit felülmúl. A gyakorlott hajósok a hajózáshoz 
nem értő Jézushoz fordulnak segítségért: „Uram ments meg, mert elve
szünk." Nem tudnak magukon segíteni, mint eddig, most csődöt mondott 
a tudományuk.
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Istennek az a célja a viharokkal és megpróbáltatásokkal, hogy fel
ébressze bennünk elveszettségünk tudatát. Ez az a hely, ahonnan kívá
natosnak és Szabadítónak látjuk Jézust. Ez a hely a nyomorult „elveszett 
és elkárhozott" bűnösök helye. Ezen a helyen érezzük, hogy eveszünk, ha 
Ö nem segít rajtunk. A zsoltáríró volt ezen a helyen, amikor így imádko
zott: A mélységből kiáltok hozzád Uram, hallgasd meg az én szómat. 
Csak aki a bűntudatnak ebbe a mélységébe jutott, az kiált segítség után, 
az kiált Krisztus után és az tapasztalja meg az Ő isteni hatalmát vészek 
és viharok félett.

3. A harmadik feltétele annak, hogy feltáruljon előttünk Krisztus 
dicsősége, a Benne való feltétlen gyermeki bizalom. A kishitű ember soha 
sem láthatja meg Isten dicsőségét, mert kételkedik az Ö erejében és meg
feledkezik az Ö mindenhatóságáról. A tanítványok Jézus sok csodájának 
voltak már szem és fűltanúi, de a mostani veszély olyan nagy félelmet 
ébresztett bennük, hogy hitük meggyöngült. A nagy veszély gyakran 
szokta kshitűvé tenni az embereket. Ez a mostani próbás idő is nagyon 
sok emberben kételyt és félelmet ébreszt fel. Ma nagyon sokan töpreng
nek azon, hogy mit hoz a holnap. Hány éjszaka álmát veszi el az aggodal- 
maskodás. Az álmatlanság ma sokkal gyakoribb betegség, mint régebben. 
Gondoljunk Jézusra, aki a legnagyobb viharban is tudott nyugodtan és 
békésen aludni, mert tudta, hogy Atyja parancsol a szeleknek és viharok
nak. A remegő tanítványok felébresztik Jézust, aki kénytelen megdorgálni 
őket. „Mit féltek ti kishitűek?ʺ Mintha azt akarta volna mondani: hát 
elfelejtettétek azt a sok csodát, amelyet láttatok, hát nem tudjátok, hogy 
az van veletek, aki a vizet borrá változtatta. Mi is nagyon sokszor meg
érdemeljük Krisztus dorgálását és figyelmeztetését: mit féltek kishitűek, 
hát nem tudjátok, hogy minden hatalom nékem adatott mennyen és földön?

Mennyi töprengést és aggodalmaskodást látunk ma lépten-nyomon 
a keresztyének között is. A gyermeki hit vagy teljesen hiányzik, vagy 
annyira meggyöngült, hogy a bajban képtelen Istenre nézni. Mennyire a 
mi korunkra is vonatkozik Jézus mondása: „Ha meg nem tértek és olyanok 
nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mehettek be Isten országába.“ 
Milyen is az a gyermeki hit?

Az egyik lelkésznek a következő élménye volt egy keresztyén csa
ládban. Az apa játszott kétéves kisfiával. Megfogta hóna alatt, lóbálja 
jobbra balra, mindig erősebben, ami természetesen a kisfiúnak nagyon 
tetszik. Egyszerre egy erős lendítéssel maga fölé dobja úgy, hogy a fiú 
a levegőben repül több, mint két méter magasságba. Arra gondolt a 
lelkész, hogy mit csinálnánk mi felnőttek, ha valaki nyolc méter magas
ságba lendítene és eleresztene. Bizonyára rémülten gondolnánk a követ
kező pillanatra, amikor ilyen nagy magasságból a föld felé kezdenénk 
zuhanni. A kisfiú azonban nem aggodalmaskodott, le nem vette szemét 
apjáról, nagyot kacagott a számára olyan nagy magasságban és belehara
pott a kezében lévő almába, nem törődve a veszéllyel, amely fenyegette. 
Nem törődött lendülettel, magassággal, mert feltétlenül bízott apja biztos 
karjában. A lelkész úgy érezte, hogy ez a gyermek nagyon megszégyení
tette őt. Miért nem tudunk mi is ilyen feltétlenül bízni a mennyei Atyánk 
hatalmas karjában, amikor a mai élet hullámai hánynak-vetnek, paskolnak 
bennünket.

/



81

A kishitűség mindig bizalmatlanság Istennel szemben. Akkor támad 
fel, amikor kételkedni kezdünk az Ö segíteni akarásában, az Ö hatalmá
ban és erejében. A Sátán ezt úgy éri el nálunk, hogy a bajt túl nagynak 
mutatja és egészen betölti vele gondolkozásunkat, érzelmeinket úgy, hogy 
semmi mást nem látunk, csak a bajt. Elfelejteti velünk a Sátán azt, hogy 
a mi Istenünk ura a hullámoknak, szeleknek, háborúknak és ellenségeink
nek is. Meg akarjuk látni Krisztus dicsőségét és erejét? Bízzuk rá magun
kat gyermeki hittel, feltétlen bizalommal különösen a veszélyek idején és 
akkor látni fogjuk, hogy mindent néki rendelt alá az Atya.

Kicsoda számunkra Jézus és a Róla szóló ige? Unalmas prédkáció- 
téma vagy talán megszokott imatárgy? Ha hitéleted csak unalmas egy
hangúsággal halad előre, ha az igében semmi újat nem találsz, akkor 
benned van a hiba. Ha Krisztus valóban él bennünk, akkor a mi életünk 
csodáról csodára való haladás, ö  mindig újabb és újabb dolgokat tartogat 
számunkra, mindig többet és többet mutat meg Isten országából előttünk, 
hogy ne szűnjünk meg csodálkozni és magasztalni az Ö nevét. Azért olyan 
kevés a hálaadás imádságainkban, mert nem tudunk eleget csodálkozni. 
Ennek a feltétele azonban az, hogy Vele egy hajón járjuk az élet tengerét, 
hogy mindig helyes szemszögből nézzük Öt és hogy feltétlenül bízzuk 
magunkat Öreá. Ö az, aki mindig többet és többet mutat meg magából 
a hívők előtt ebben a földi életben, ahol csak rész szerint van az ismeret 
és rész szerint a prófétálás, míg majd egyszer színről-színre láthatjuk az 
Ö teljes dicsőségét és hatalmát. Addig is járjuk a csodálkozás iskoláját. 
Ámen.

Endreffy Zoltán
újvidéki lelkész.

Bölcsőtő l a  koporsóig.

Diadal a halál fölött!
Halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te 

diadalmad? A halál fullánkja pedig a bűn, a bűn 
ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki 
a diadalmat adja nekünk, a mi Urunk Jézus Krisz
tus által! I. Korinthusi levél 15:55—57.

Minden időben a halál volt az, ami a földi embert leginkább nyugta
lanította. Ez érthető is. A halál az ember legnagyobb ellensége. A halál 
minden földi köteléknek az elszakítását jelenti.

Tegyük föl, hogy egész földi életedben a vagyonszerzésért folytattál 
küzdelmet. Isten segítségével sikerült házacskát építened, földecskét sze
rezned. Azt hiszed most kezdődik számodra a nyugodt és megelégedett 
élet. De egyszercsak eléd lép legnagyobb ellenséged, .a halál és véget vet 
földi boldogságodnak.

Tegyük föl, hogy egész életedben családod felnevelésén fáradoztál. 
Végre gyermekeid felserdülni látod. Eljön az az idő, amikor ők veszik
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kezükbe a munka szerszámát. Végre jobb napok virradnának reád. De eléd 
lép kérlelhetetlen ellenséged a halál és véget vet földi életednek.

A legrégibb időtől mindmáig sokat töprengett az ember azon, miként 
tudhá ezt a veszedelmes és kérlelhetetlen ellenséget: a halált legyőzni. 
Az emberiség legkiválóbb elméi hiába kísérleteztek ezzel. Talán sikerült 
a halált ideig-óráig feltartóztatni, késleltetni, az életet néhány esztendővel 
meghosszabbítani, de a halált legyőzni élő embernek még nem sikerült.

Azért nem tudta legyőzni földi ember a halált, mert nem tudta le
győzni földi ember a bűnt. A halál fullánkja a bűn — mondja az írás —, 
más szóval a bűn a halálnak az okozója. Aki vállalkozott arra, hogy le
győzi a halált, annak vállalkoznia kellett arra is, hogy legyőzi a bűnt.

Jézus Krisztus volt az a hős, aki a keresztfán egyszeri és tökéletes 
áldozatával legyőzte a bűnt. De amikor a bűnt legyőzte, legyőzte egy
szersmind a halált is. Azért kiált fel ujjongva Pál apostol: Elnyeletett 
a halál diadalra! Halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalmad?

Ezek a szavak eredetileg idézetek az ótestámentomból. (Ésaiás 25 :8, 
Hoseás 13 : 14.) Amiről Ésaiás és Hoseás próféták csak álmodtak, az ímé 
megvalósult: A bűntelen Krisztus, aki a világ bűnéért öletett meg, harmad
napon diadalmasan feltámadott a halálból. Ha pedig a mi Urunk testileg 
feltámadt, ezzel bebizonyította, hogy van a halálból feltámadás. Hála az 
Istennek, aki a diadalmat adja nekünk a mi Urunk, a Jézus Krisztus által!!!

Ezzel a keresztyén bizonyossággal állunk meg emellett a koporsó 
mellett, melyben egy keresztyén asszony testvérünknek, N. N.-nek, a földi 
maradványai pihennek. Ide hoztuk koporsóját a templom elé, mert ez a 
templom azt hirdeti, hogy él és uralkodik a megfeszített és feltámadott 
Krisztus, a halál legyőzője!

Búcsúzz el, Kedves Halott! földi szeretteidtől: férjedtől, gyermekeid
től, testvéreidtől, rokonaidtól, barátnőidtől, ismerőseidtől, jó szomszédaid
tól és az egész ősagárdi Gyülekezettől!

Mindjárt újból megkondulnak koporsód felett a harangok, de szo
morúan kongnak, mert egy sokgyermekes édesanyát siratnak. Bánat fel
hője fedi be fölöttünk az eget, de a felhőn is keresztül tör a győzelmi 
szózat: Elnyeletett a halál diadalra! Halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol 
a te diadalmad? Hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk 
a Jézus Krisztus által!

Harmati Béla
ősagárdi lelkész.

„A z Ur adta, az Ur vette el “
14 éves, hirtelen elhunyt diák felett.
„Az Úr adta, az vette el. Áldott legyen az Úrnak neve.“

Gyászoló Testvéreim! A mi utolsó ellenségünk, a halál seregszemlét 
tartott. Nem válogatott, azt ragadta el, aki számításunk szerint még közöt
tünk maradhatott volna. Zsenge életet oltott ki és mi tehetetlenül állottunk 
meg vele szemben. Nem tudta visszatartani a gyermeket a szülők meleg 
és aggódó szíve. Sok gonddal neveltették, taníttatták és akkor egy lap
pangó betegség néhány nap alatt a halál mellé szegődve kiveszi kezetek-
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bői. A nagyrabecsült orvostudomány is tehetetlenül szemlélte a halál rom
bolását. Nem segített semmi!

A fájdalom óráiban kétségbeesetten kérditek: miért?
Miért esett az meg éppen veletek? Nem vigasztal, hogy megmaradt 

három egészséges gyermeketek. Az otthon csak az elköltözöttel volt tel
jes. Ügy hiányzik, mint a hegedűn az elpattant húr, vagy mint a virágról 
lehullott sziromlevél Ezért kérditek: miért?

Jób is kérdhette volna. Ót is borzalmas veszteség érte. De ő nem 
perel, hanem hálát ad. Az Úr adta, az Ür vette el. Áldott legyen az Úrnak 
neve. Körülötte minden vigasztalan, ő mégis áldja az Istent! Jób tudja és 
hiszi, hogy minden az Úré, még az élettel is Ö rendelkezik. Addig adja, 
amíg jónak látja. Ki lehet Néki tanácsosa?! Ezen az igén keresztül vigasz
tal meg Titeket, kétségbeesetteket az Ür.

Fiacskátokkal is rendelkezett, mert néki helye van Őnála. Az isko
lában tanárai parancsolták helyére, most az Atya küldi őt arra a helyre, 
amit Jézus készített el számára. Fiacskátok helyrement! Nem történt semmi 
különösebb. Elment, hogy Istennek szolgáljon örökkévaló ártatlanságban 
és boldogságban. Ezért kell most néktek áldani az Istent a koporsó mel
lett is. Az lenne a kétségbeejtő, ha nem tudnánk, hogy gyermeketek a 
néki előre elkészített helyére ment!

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen! Higyjetek Istenben 
és higyjetek Őbenne, a helyetkészítő Krisztusban. Bocsássátok keresztyén 
reménységgel útjára gyermeketeket és áldjátok az Istent, hogy a mi Urunk 
Jézus Krisztus vére őt is fehérre mossa. Janika tiszta ruhában mehet he
lyére: az Atyához.

Ezért mondjátok el a Szentíróval: az Ür adta, az Ür elvette. Áldott 
legyen érte az Ürnak neve.

Schuler Ödön
Nagybánya.
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K a te d rá n .
Kedves Szolgatárs!
A Lelkipásztor „Katedránʺ rovatát szeretnénk a magyarországi evan

gélikus vallástanítással foglalkozó egyházi munkások munkaközösségévé 
tenni. Evégből szükségesnek látszik, hogy hozzászóljanak a rovat munká
jához mindnyájan, akiknek az egyházi nevelés kérdése szívügye.

Célkitűzésünk az, hogy az elvi kérdések állandó napirenden tartása, 
tisztázása, tudományos elmélyedő munka mellett és ennek alapján állva, 
gyakorlati segítséget, ösztönzést nyújtsunk az egyházi nevelés munkásainak.

Arra kérem már most kedves Szolgatársamat, hogy az alábbi néhány 
kérdésre való válaszolással kapcsolódjék bele munkaközösségünkbe, illető
leg tegye lehetővé, hogy minél hathatósabban szolgálhassuk az egyházi 
nevelés és a vallástanítás ügyét rovatunk szerény keretein belül.

1. Minek örült legjobban az elmúlt esztendőben, mit tudott leginkább 
felhasználni a „Katedrán“ rovatban megjelent munkák közül?

2. Mit kifogásol eddigi munkánkban, mit hiányol?
3. Miről szeretne leginkább hallani, milyen kérdések megbeszélését 

tartaná legsürgősebbnek?
4. Kiket ajánl munkatársakul rovatunkba?
A válaszokat erre a címre kérem: Groó Gyula vallástanító-lelkész, 

Győr, Dugonics-u. 5.
Groó Gyula

vallástanító lelkész, 
rovatvezető.

Ami kim aradt az előszóból.
A középiskolai V—VI. osztályú egyháztörténelmi tankönyvekhez.

1. Előszavunk 6. pontjában utaltunk arra, hogy „a tanítás nem ter- 
jeszkedhetik ki mindegyik iskolában, mindenütt az egész tankönyvreʺ . 
Hogy mit értünk ezen, azért nem fejthettük ki részletesebben, mert az elő
szót a tanulók is olvashatják. Nem írhattuk meg, hogy bizony sok esetben 
csak a felét lehet megtanítani a könyvnek. Egyháztörténelmi tankönyveink 
ugyanis szándékosan a jelenlegi helyzetben adott legtágabb lehetőségre 
vannak méretezve. A közölt anyagot legfeljebb heti 2 órás, nyugodt me
netű, kedvező légkörű tanítás esetén lehet megtanítani. Ezzel tisztában 
vagyunk. Hivatalos utasításra és egyúttal saját meggyőződésünk alapján 
tartottuk kötelességünknek, hogy kielégítsük a legmagasabb terjedelmi 
igényt.

Ennek folytán szükségessé válik egyes fejezetek, ill. egyes pontok 
kihagyása. Előrebocsátjuk, hogy valóban a kihagyás a helyes, nempedig 
az, hogy nagy anyagot felületesen tanítunk. Inkább nyújtsunk keveset, jól 
feldolgozva, mint sokat feldolgozatlanul. Inkább tudjanak a tanulók keve
set jól és világosan, mint sokat rosszul és zavarosan.
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Lehetetlenség általános érvénnyel mindenféle esetben helytállóan meg
mondani, hogy vallástanító lelkész kartársaink mit hagyjanak el s mit ne. 
Hiszen ez igen sokféle tényezőtől függ. Evangélikus iskoláink vallástanárai 
nyugodtan tárgyalatlanul hagyhatnak olyan fejezeteket, amelyeket veszé
lyeztetett helyeken éppen ellenkezőleg alaposan fel kell dolgozni. Néhol 
heti 2 órás ugyan a tanítás, de mivel délután van, mégsem éri el a tanév 
összes óráinak száma a délelőtt folyó tanítás teljes óraszámát. Nézetünk 
szerint az a helyes eljárás, ha kartársaink már a tanítás kezdetekor számot 
vetnek a lehetőséggel, és ehhez képest előre kijelölik, mit fognak okvet
lenül megtanítani és mit fognak csak akkor, ha ráérnek. Nagyon jól tud
juk, hogy még a leggyakorlottabb kartárs is elszámíthatja magát, de ez 
nem igazolja az előre való tervezgetés kényelmes és felelőtlen mellőzését. 
Akik a korábbi tankönyvekből éveken át tanítottak, persze tanmenet nél
kül is tudták, mit kell kihagyniok, de az újaknál néhány évig bizony 
szükséges lesz előre számolgatni, mire jut idő, mire nem.

A tananyagot előre havonként beosztani, vagyis tanmenetet készíteni, 
az előbbi okon kívül valószínűleg ajánlatos a vallásórák látogatóira való 
figyelemből is. Ha nincs tanmenet, akkor különösen ismétléskor tájéko
zatlan lesz a látogató, hogy minek a tudását feltételezheti a tanulóknál. 
Míg viszont, ha van, akkor nem fog élni a gyanúperrel, hogy ötletszerűen 
hagyta el ezt vagy azt a fejezetet a kartárs. Az aztán a felügyelők, ellen
őrzők dolga, hogy előre kérik-e a tanmenetek beküldését. Igazán nem 
lenne nagy kívánság ahhoz képest, hogy a tanároknak milyen sok az 
adminisztrációjuk. De valóban nem a tanmenetek kitűnőségétől függ a 
vallástanítás jó-volta.

Az előbbiek ellenére is kötelességünknek tartjuk közölni, hogy mi 
magunk mely fejezeteket, ill. mely pontokat tartjuk elsőrendűen megtaní- 
tandóknak, ezek közül pedig csillaggal jelezzük azokat, amelyeket mégis 
inkább tartunk órai olvasmánynak, mint leckének.

I. kötet: 1, 1—2; 2; 3; 4, 6; 7, 3; 8; 9; 10; 12, 2; 15, 1—4; 16; 17,
1—2; 18*; 19; 20; 21; 22; 23, 1; 24, 1—3; 25; 28; 1; 29; 30; 31; 32, 5. 7.,
34, i—3; 35, 1; 36, 2. 3.; 37*; 38*.

II. kötet: 1*, 2, 1—2; 3, 3—4; 4; 5, 1. 3.; 6, 2; 7, 2—3; 8; 9; 10; 11;
12; 14; 15; 21; 22. 1. 3-^1; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33, 1—2; 34*; 35, 1; 35,
2*; 36, 1—2; 36, 3*; 37*; 38*; 39.

A II. kötet 25. és 26. fejezetéről nem írhattuk meg az előszóban, hogy 
az utóbbit csak lánytanulóknak szántuk, ennek ellenében viszont részükre 
mellőzhetőnek tartjuk az előbbit. Ez inkább érdekelheti a fiúkat.

A fejezetek kiválasztása attól is függ, hogy egy-egy osztály tanulja-e 
a könyvet, vagy két osztály összevontan. Ha tanítványaink mind előbb 
tanulják az 1. kötetet, akkor mellőzhető ennek utolsó fejezete. Ellenben 
mellőzhetetlen akkor, ha tanítványaink egy része később tanulja az I. 
kötetet, mint a másodikat. Ebben az összefüggésben állapítjuk meg, hogy 
az összefoglaló fejezeteket (II. kt.) igyekeztünk úgy szerkeszteni, hogy 
nehézség nélkül tanulhassák azok is, akik az I. kötetet még nem tanulták.

Abban az esetben persze, hogyha a kartársak az egész tankönyvet, 
vagy szinte az egészet tudják tanítani, sok részlet „i s m é t lő d ik Kérjük, 
ne róják fel ezt nekünk, hiszen ez elkerülhetetlen volt, minthogy gondol
nunk kellett azokra, akik szűkösebb körülmények között végzik munkájú-
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kat. Az a méltányos, hogy az utóbbiaknak kedvezzünk, s ne az előbbieknek 
Különben sem tartjuk veszedelmesnek az ismétlést. Igazi tanulás nincs 
többszöri ismétlés nélkül. És az unalmasság veszélye is kiküszöbölődik, 
ha új összefüggésben tűnnek fel a már ismert részletek.

2. Bizonyára világosan kifejeztük, hogy az apróbetös szöveget nem 
szántuk sem leckéül, sem kötelező házi olvasmányul, sem feltétlenül meg
beszélendő anyagul. Egyenesen visszaélés könyvünkkel, ha kartársaink lec
kének vagy kötelező házi olvasmánynak jelölik ki. A fogalommagyaráza
tokat kivéve, legfeljebb annyit rendeljenek belőle leckéül, amennyit nem
csak megmagyaráztak az órán, hanem le is Írattak volna tanítványaikkal, 
ha nem lenne benne amúgy is a könyvben. Ez a mérték lesz az egyedül 
helyes korlát ahhoz, hogy túlsókat ne kívánjunk a tanulóktól.

Ezzel azt a kérésünket is megújítottuk, hogy ne mérje senki a feje
zetek hosszúságát teljes szövegükön, hanem csakis a nagybetűs sorokon. 
Igaz, így is vannak olyan hosszú fejezetek, amelyek egy leckéül nem jelöl
hetők ki. De az elhatárolásban bizonyára hasznos lesz a pontokra bontás.

3. Máris fülünkbe jutottak megjegyzések, hogy könyvünk túlsók anya
got nyújt. Lehet. De az igazság kedvelőit arra kérjük, hogy ne csalattas- 
sák meg magukat az apróbetűs szöveg bőségétől, vegyék azt úgy, mintha 
ott sem lenne és hasonlítsák össze könyvünk nagybetűs szövegét más 
történelmi és egyháztörténelmi tankönyvekkel, mennyi adat, név, évszám 
van azokban s a miénkben. Néhol még a nagybetűs szövegben is zárójelbe 
tettük az évszámokat, hogy ezzel is jelezzük: ezeknek az adatoknak a meg
tanulását nem tartjuk szükségesnek.

4. Akármennyire óvjuk is kartársainkat attól, hogy ne terheljék meg 
tanítványaikat, mégis emlékeztetünk arra, hogy viszont itt-ott több adatot 
kell közölniük és megkívánniok, mint amennyi a tankönyvben van. Kívá
natos ugyanis, — amint erre céloztunk, — hogy a helyi egyházközség, egy
házmegye, egyházkerület történetét és jelenét mindenütt megismerjék ta
nulóink. Ennek kapcsán az elöljárók nevét is közölni kell, sőt meg is kell 
kívánni. Jól megfontoltan kerültük a ma élő személyek nevét, ettől csak 
ritka esetben tértünk el. De természetes, hogy meg fogjuk kívánni az ille
tékes elöljárók nevének ismeretét.

Az élet mozgása is szükségessé teszi az anyag bővítését. Szándékosan 
említetlenül hagytuk a délmagyarországi német esperességet, mert jogilag 
ilyen nincs. De élőszóbeli tanításunkban szólhatunk s szólnunk kell róla. 
Intézményeink köre pedig tágul. Ma már teljesebb sorát közölhetnénk 
népfőiskoláinknak. Talán már a közeljövőben újabb statisztikai adatok áll
nak rendelkezésünkre a hazai evangélikusságról. Kívánatos, hogy akkor 
majd az újabb, adatokat tanítsuk.

5. A II. kötetben gyakran utalunk az 1. kötetre. Ezzel azt tanúsítjuk, 
hogy a két kötetet szerves egységnek tartjuk. Kívánatos, hogy tanítvá
nyaink szintén mind lássák az egyház történetének belső egységét. Ennek 
megláttatását szolgálta volna, hogyha a két kötet egybefűíve jelenik meg. 
Azonban a két kötet külön kibocsátását teljesen igazolja az a meggondolás, 
hogy így a VI. ill. megfelelő osztályosok nem kénytelenek megvásárolni 
a teljes művet. Ráér később, amikor a bevezetéssel együttjáró nehézségek 
elmaradnak, újra fontolóra venni, hogy nem kellene-e a két kötetet egybe
fűzve kibocsátani.
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6. Állandóan készek vagyunk arra, hogy kartársainkat segítsük mun
kájukban. Ehhez azonban szükséges, hogy ők viszont segítsenek minket 
feladataink meglátásában. Mi ezzel a cikkünkkel is bizonyságát akarjuk 
adni, hogy a könyv megírásával nem tekintjük bevégzettnek a munkánkat, 
hanem keressük a kapcsolatot az együttmunkálkodásra vallástanító lelkész 
kartársainkkal.*)

Wiczián Dezső és Sólyom Jenő.

M agunk között.

A liturgus. II.
A sekrestyében.
Nem tisztázott közöttünk a sekrestye értéke és értelme. Jó finn test

véreinknél, ahol a papiak sokszor 10 km-re van a templomtól és a lelkész 
néha óráig tartó sí- vagy szán-út, csónakázás, vagy autóbusz-út után jut el 
a templomhoz, a sekrestyének olykor egészen lelkészi hivatal jellege van. 
P. o. itt jegyzi fel magát az ívre az úrvacsorát venni szándékozó. A sok
szor hatalmas sekrestye esketésre, vagy egyéb kazuáliák elvégzésére is szol
gál. Télen a teafőző sem hiányzik belőle, hiszen az égő kályha mellett el
gémberedett tagjait melengető lelkésznek jól esik egy csésze forró tea, 
vagy kávé. Természetesen egészen más a jelentősége a sekrestyének ott, 
ahol a lelkész tíz lépésre lakik a templomtól. A sekrestyét még öltözkö
désre sem igen használja. Nem más-e a sekrestye, mint hely a gyülekezet 
közelében, ahol a lelkész megvárja a kezdő ének végét, hogy az oltári 
szolgálat befejeztével újra oda térjen vissza? Utolsó alkalom a megírt 
s félig megtanult prédikáció átnézésére?

Állapítsuk meg a következőket: A sekrestye templom. Ha a sekres
tyében vagyok, a templomban vagyok! (Szolgatársaim talán nem értenek 
mindnyájan egyet velem. Megvallom, hogy én sem voltam ezen az állás
ponton, míg egyik „világi11 testvér a sekrestyében rágyújtani akaró kánto
romat nem figyelmeztette arra: „Barátom, ez is a templom, hiszen egy 
fedél alatt vannak és csak az ajtó választja el tőle!11) Semmi esetre sem 
helyes az, ha a sekrestyét a lelkész kultikus jelleggel felruházott előszobá
nak tekinti, amelynek méltósága és rendje és a benne való viselkedés el
választható a templomhajó méltóságától és rendjétől. A sekrestye nem 
lomtár, ahol a rendetlenül összehányt gyertyacsonkok, énekszámtáblák, ki-

*) Kérjük kartársainkat a következő sajtóhibák szíves kijavítására 
és kijavíttatására:

I. kt. 114. lap 15. sor: De Ruyter kiejtése: dö röjter. — II. kt. 13. lap 
16. sor: stóla helyett olv.: stólát. — 16. lap, 8. pontban a nélkül szó után 
pótlandó: kell. — 23. lap alulról 16. sorban a mutatva szó után pótlandó: 
a. — 31. lap 6—7. sora helyesen ez: a római katolikus egyház igényt tar
tott, de nem a római katolikus vallásban nevelkedtek. — 31. lap 11—12. sor: 
római vallásra szavak közé pótlandó: katolikus. — 61. lap 20. sor: gyüleke
zettől helyett olvasd: gyülekezetektől. — 66. lap 7. sor: 1868 helyesbítendő: 
1859
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mustrált könyvek között egy-két templomegere tengeti búsan szegény éle
tét, hanem egy utolsó alkalom a lelkész, a liturgus számára, hogy szent 
szolgálatának megkezdése előtt magát és szolgálatát Urának kegyelmébe 
és segítségébe ajánlja. Milyen jó, ha a templomnak van sekrestyéje, ahová 
elvonulhat a liturgus az utolsó negyedórára, különösen akkor, ha kis 
lelkészlakon nagy családdal áldotta meg az Isten. Ott legalább csendet 
és nyugalmat talál. Én épülő új templomunk sekrestyéjét így rendezem be: 
Szekrény, íróasztal, térdeplőzsámoly, felette Luther sekrestye-imádsága, 
amely mindig arra figyelmeztet, „magamtól mindent elrontanék11. Fogas. 
A falon a templommal kapcsolatos képek, p. o. konfirmációi csoportkép. 
A templom tisztogatására szolgáló eszközök, tartalék-székek, perselyek 
szép rendben egy másik megfelelő helyiségben és nem az oltár háta megett, 
találják meg a helyüket.

Ismét a liturgus.
Elkanyarodtam a témámtól. Mégsem tudtam elkerülni a sekrestyét, 

mert „magunk között11 kell, hogy róla is szó essék.
Beharangozáskor a lelkész lépjen be a templomba. Nem lehet ki

fogásul felhozni azt p. o., hogy a lelkésznek több szolgálata van. Fáradt, 
pihennie kell. A papi padban is pihenhet. Ha pedig szolgálatára el nem 
készült — több funkció esetén is — az énekek alatt nem fog elkészülni, 
illetőleg a papi padban is el tud „készülni11. (Sok helyen szokás az, hogy 
amikor a lelkész belép a templomba, a gyülekezet feláll. Feltétlenül meg
tartandó gyakorat ez. Azt azonban a köztudatba kell vinni, hogy a fel
állás nem az idős parochus közkedvelt és nagyrabecsült személyének szól, 
hanem az Isten szolgájának. Elkerülendő azért az a helytelen gyakorlat, 
hogy a „méltóságos úrnak11 feláll a gyülekezet, a káplánnak nem. Ez úgy is 
megnyilatkozik, hogy a „nép11 feláll, a rektorné vezetésével a falu „eleje11 
nem, mert a fiatal lelkésznek ez nem dukál. Az Isten szolgájának, akár
milyen korú és tehetségű, álljon fel mindenki! Ezt a hivatásunk méltósága 
követeli meg!)

A liturgus belép a templomba, de ne tegye ezt úgy, akkor sem, ha 
helyi szokás szerint a gyülekezet nem vesz tudomást róla, t. i. nem köszönti 
és tiszteli meg felállással, hogy nem veszi észre a gyülekezetei. Tisztes 
fejhajtással köszönti híveit, akik most vele együtt Isten elé lépnek, viszont 
nem integet, kezet nem rázogat. Természetesen viselkedik, póz és mester
kéltség nélkül. Ugyanezt teszi akkor, amikor az oltár elé lép.

Az oltár előtt.
Sok helyütt az egyházfi megy a lelkész előtt, hogy kinyissa az oltár 

ajtaját és becsukja, majd újra kinyitja és a lelkészt helyére bocsátja. 
Ügy mondhatnánk tehát, hogy az egyházfi és a lelkész az oltár elé vonul
nak. Nem látom ennek semmi szükségét. Miért kell a lelkészt az oltárba 
bezárni. Nem lehet az ajtó, az úrvacsorát kivéve, nyitva? Esketés alkal
mával is maradhat úgy! Megítélésem szerint semmi szükség az ilyesmire. 
Oda talál a lelkész maga is az oltár elé, egyházfi nélkül is.

Milyen kár, hogy nincs magyar evangélikus kegyességi életforma. 
Nem volna vitás, hogy a liturgus letérdeljen-e az oltár előtt, vagy sem? 
Introibo ad altare dei. . .  de hogyan mondom el a magam introitusát? 
Egyes vidékeken nem tűrik a térdeplőt az oltár előtt, máshol természetes
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a liturgus térdeplése. Népünk lelkében kialakult kegyességi világot nem 
célszerű máról-holnapra megbolygatni. Ha egyes vidékek népe Isten előtt 
sem hajlandó letérdelni, mert nem „katolikus11, ne botránkoztassuk. 
Mindenesetre a magunk imádságának, vagy fohászának adjunk kellő, de 
méltóságteljes formát. Nevelünk is ezzel. (Egyik gyülekezetben a templom
ban helyet foglaló hívek leülve mintegy ráfekszenek a pad könyvtartó 
részére. Rájöttem, hogy lelkészüket egy generáción át úgy látták, hogy 
majdnem az oltárra hasalt; gondolták, nekik a padra kell ráfeküdniük. 
Est modus in rebus! Magunk áhítatának és könyörgésének adhatunk úgy is 
kifejezést, hogy benne a jó ízlés és mérséklet ne hiányozzanak.

Oltárról vallott felfogásunk bizonyosan különböző. Van, akinek a szó
szék mellett másodrangú; van, aki majdnem római szemüvegen át nézi. 
Kétségtelen az, hogy az oltár — Ür asztala — jelentőségét a rajta el
készített Ür teste és vére, valamint a rá helyezett offertorium adta meg. 
Leborulásunk tehát nem az oltárnak szól, mert önmagában véve nem vala
mi szent hely, amelyet különösképen még ereklye is gazdagít. De nem is 
minden jelentőség nélkül való. Luther bölcsen cselekedett, amikor így 
hagyta meg minékünk. Előtte való viselkedésünket nem lehet úgy monda
tokba és szabályokba foglalni, hogy belőle egy merev és élettelen ka- 
zuisztika legyen. Viszont, ha valahol, úgy az oltár előtt feltűnő magatartá
sunk sokfélesége, amely nagyon sokszor bántó. Önkéntelenül azt gondol
ják híveink, hogy mi vagy nem tanultuk, hogy hogyan kell az oltár előtt 
viselkedni; vagy nálunk az teljesen mindegy, mert ahány pap és ahány 
gyülekezet, annyi szokás! Tehát ez nem valami egészen komoly dolog!

Kíséreljük meg néhány gondolat idevetéséve! azokat az általános 
alapelveket megrögzíteni, amelyek az „oltári szolgálatiban vezethetnek 
bennünket.

Az oltár elé úgy menjünk ki, hogy elegendő időnk maradjon imánk 
elmondására, az oltári ige megkeresésére. Szokás szerint térdelve vagy 
állva tegyük ezt. Az oltár nem könyves polc, azért ne rendezzünk rajta ki
állítást. Ha több könyvünk és bibliánk van, úgy helyezzük el, hogy ne 
tegyen ilyen benyomást. Ügy forduljunk ki — mindig jobb felé, ha több 
lelkész szolgál egymás felé —, hogy az ének-vers épen véget érjen; Mivel 
mi sem méltatlanabbak, sem igazabbak nem vagyunk, mint a velünk isten
tiszteletet végző gyülekezet, fejünket keservesen ne lógassuk, se fennen 
ne hordjuk. Általában legyünk természetesek. Az oltár nem való arra, 
hogy háttal állva ráüljünk, vagy nekidüljünk.

Szolgálatunk sorrendjét az egyetemes érvényű liturgikus rend írja 
elő. Itt nem részletezem. Ha azonban van térdeplő, akkor minden imádsá
got térdepelve mondunk. Mindent, ami a gyülekezetnek szól, a gyülekezet 
felé s mindent, ami Isten felé szól, az oltár felé fordulva végezzünk. 
Komoly magatartásunk ne legyen szenteskedés, de ne legyünk hányaveti 
módon „otthon“ ’áz oltár előtt. Ha ünnepélyes alkalommal, vagy úrvacsora
osztáskor többen szolgálunk, az oltár előtt ne beszélgessünk. Nincs vissza- 
tetszőbb, mint purparlé a fungensek között. Meg lehet állapítani előre a 
teendőket. Nagy gyülekezetben előfordul, hogy az ezrekre menő úrvacso
rázó gyülekezetben elfáradnak az idősebb lelkészek és behozatva az egy
házfival egy széket, az oltár előtt pihenik ki fáradságukat. Ne tegyük ezt. 
Igaz, hogy János apostol — a hagyomány szerint — hordszékből prédi-
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kait; még sem botránkoztatott. Mégis, ha Isten oly korral áld meg, hogy 
szolgálatunk olykor terhes, ne üljünk le az oltár előtt. Inkább menjünk 
a sekrestyébe. Gyülekezetünk meg fog érteni. Az oltár maradjon oltár.

Kosa Pál
rákoskeresztúri lelkész.

Az úrvacsora osztásának rendje.
Nehéz elérni, hogy mindenek ékesen és szép rendben történjenek 

a gyülekezetben. Nehéz úgy végezni szolgálatunkat, hogy a templomban 
mindenek ékesen és szép rendben történjenek. Éktelen dolog, ahogy sokan 
osztják a Krisztus testét és vérét.

Most csak arról a külső rendről beszéljünk, amit elvár a szentség 
kiosztásának végtelen komolysága.

Mit kíván az ékesség és szép rend tőlem, aki kiosztom a szentséget.
Azt követeli, hogy belső lelki elmélyülés mellett magam külsőleg is 

legyek tiszta. Legyen tiszta a ruhám. Lelkészi palástom nem lehet gyű
rött és nem élheti „fénykorát11 és nem állhat hadilábon a kefével. Cipő
met jól megnézem, ha az oltár elé lépek: azazhogy még otthon rendbe
szedem. Reverendámat hétköznap nem lógatom hetekig a dohányfüstös 
irodában, mert itt nagyon közel hajolok híveimhez és nem mindenki 
élvezi a dohányszagot. Legyen tiszta az arcom. Ha tíz szál hajam van, 
azt is ráncba kell szednem és a borotválkozást nem végzem el előző 
napon.

Híveim sohasem látnak ilyen közelről, tehát legyen tiszta a fogam. 
Ott egymás szájába nézünk... Ha a fogkő feketére fekszi, vagy a 
dohányfüst barnára ötvözi, elmegyek a fogorvoshoz és 'rendbeszedetem . . .  
s ha lehet, kihullt fogaimat pótoltatom. Beszélnem kell a szent cselek
mény közben. Híveim arcába lehellek, tehát nem lehet szájszagom, mert 
ez bizony még az oltár előtt is visszataszító.

Legyen tiszta és ápolt a kezem. Nem kisasszonykézre van szüksége 
a papnak, hanem férfias, de mindig ragyogóan tiszta kézre. A körmeim 
nem gyászolhatják az idők múlását. Tisztaságukat nem bízom a pipaszur- 
kálóra, hanem a körömollóra és a még fontosabb körömkefére. Elmegyek 
a patikushoz és megmondja, hogy mivel lehet lerágatni jobbkezemről a 
nikotinfoltokat!

De a tisztaság ne legyen rajtam ordító. A rózsaszínpudert hagyjam 
csak a cselédlánynak és ne gondoljam, hogy a kezemre dörzsölt, émely
gős párfümtől rettentően meghatódnak híveim, mert az intelligenciát nem 
a drogériában mérik.

Gondoskodnom kell arról, hogy a szent edények ragyogjanak a tiszta
ságtól. Nem bízom az egyházfira, hanem a feleségemre és a nőegyletre 
ezt a feladatot. Ezek az edények ne legyenek hibásak és addig-addig kol
dulok, amíg arany-, vagy ezüstedényeket szerzek.

Ha nékem kell adnom a bort, akkor sem a megsavanyodott, nyúlós 
lőrémet adom a híveimnek, hanem tiszta bort töltök a pohárba, mert ezt 
még a „magyar11 becsület is megkívánja. Nem csak nyelve hegyéhez érte
tem a kelyhet, de nem is borítom a nyakába híveimnek, hanem megpró
bálok ügyes lenni.
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Nem töredezett, dirib-darab ostyát adok, hanem symbolummal ellátott 
ostyát rendelek!

Nem rohanok a kiosztás közben, de nem is kényelmeskedem, mert 
a lassú embert rossz nézni. Nem krákogok és nem szipogok.

Borkiosztás közben forgatom a kelyhet, de ezt ne vegyék észre hí
veim. Nem- oszthatom tehát egy kézzel a Krisztus vérét, mert komolytalan 
ez a mozdulat. Akkora karimájú kelyhet szerzek, amely forgatva megfelel 
annak, hogy senki szája a másik érintési helyére ne kerüljön, vagy egy
szerre csak annyi embert rendelek az oltár elé. Rendet tartok a híveim 
között, hogy ne tolakodjanak az oltár előtt. Már láttám összeesni a tolon
gásban a nagypénteki oltár előtt... Egyetlen szeretettel elmondott hirdetés 
rendet teremtett mindenhol; csak nem szabad belenyugodni a rendetlenségbe! 
Kihirdetem, hogy először a nők, utána a férfiak padonként jönnek és egy
szerre hány ember jöhet; akik pedig, mint családtagok, egymás mellett 
akarnak letérdelni a Krisztus előtt, azok maradjanak a végére. Hányán 
megköszönték már ezt a jó rendet! A kelyhet — az oltár felé fordulva •— 
megtörtöm hófehér, mindig újra mosott keszkenővel, de nem hívom fel 
erre a figyelmet. Nem mutatom, hogy magam is tartok a fertőzéstől.

A templom nagyságához sokszor kevés számú gyónót egy területre 
ültetem, ne lógjon egyik a karzaton, a másik valahol a sarokban, mert 
az úrvacsora „Communio“: a Krisztussal való egyesülés és embertársaim
hoz való közeledés, nem pedig távolodás.

A külső rend és helyesen megválasztott forma mindig szolgálhatja 
a tartalom szent ügyét s a szétszórtság, a pongyolaság leronthatja a leg
szentebb dolgok célját.

Azután. . .  nem engedhetem meg, hogy a hívek legfontosabb köte
lessége az legyen, hogy úrvacsora-vétel után az oltárt telerakják tíz- vagy 
kétfilléresekkel, mert nem lehet megfizetni a megfizethetetlen kegyelmet! 
Erről a legnehezebb leszoktatni a híveimet. Ügy segítettem rajta, hogy 
kihirdettem: Minden fillér a szegényeké!

Hiszem, hogy mindezekért nem haragusznak meg az én szeretett 
szolgatársaim.

Bácsi Sándor
pápai lelkész.
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K ö n y v t á r b a n .

Bőhm Károly: Az ember és világa. VI. rész. Az aesthetikai érték tana. 
Budapest, 1942. Orsz. Evang. Tanáregyesület. Ára: 12 P. — A legnagyobb 
magyar filozófusnak mindmáig kéziratban levő, poszthumusz kötete ebben 
az évben jelent meg nyomtatásban s vele teljes egészében előttünk áll 
főművének, „Az ember és világá“-nak hatalmas gondolatépülete. Bőhm Károly 
bölcseleté sajátos szellemfilozófia. Amíg valamely külső inger hatása alatt 
állunk, az inger mögötti reális valóság képét szellemünkkel utánaképez
zük, mintegy megkettőzzük; ez a tevékenységünk, mint egyetemes emberi 
tevékenység, nem tudatosan, nem előre elhatározva és fontolva kezdődik 
meg és megy végbe. Közben azonban önmagára visszaszegződhetik s így 
öntudatossá lesz. Ekkor a „való" jegyében és világában állunk. Mikor 
pedig a reális valóság adta külső inger hatását veszti rajtunk s Énünk 
önálló, szabad tevékenységbe kezd, — vagyunk a „kellő" jegyében és 
világában. A való és a kellő világa ugyanaz, mindakettő egyformán Énünk 
alkotása, a valót is mi teremtjük, képezzük szellemünkkel, a külső inger 
hatására ugyan, de vele szembeszegezve, lényege szerint attól függetlenül 
s a kellőt is mi teremtjük, ha szellemünk a külső inger hatása alól fel
szabadul, teljesen önálló lesz úgy, hogy csak belülről határozódik meg.

Az Énnek ez utóbbi tevékenysége, — mely a bőhmi filozófia közép
ponti és legeredetibb gondolata, — hozza létre az értékeket: a logikai, 
etikai és az esztétikai értékeket, a szerint, hogy milyen síkon vetül ki 
és valósul meg.

Ha a vallás felől közeledünk a fent vázolt rendszerhez, fel kell vet
nünk ezeket a kérdéseket: mi az az erő, mely felszabadítja Énünket, hon
nan veszi szellemünk ennek az erőnek azt a nagyságát, amely nemcsak 
felszabadítja, de szabadságában fenn is tartja, önállításában elviszi egészen 
az értékek megvalósításáig. Belső tapasztalásunk egyik legbiztosabb ténye 
ugyanis, hogy szabadságunk, önállóságunk, maga az emberségünk ment
hetetlenül szétporlik (visszasüllyed a természetiségbe vagy önistenítésbe 
csap át, ami egyre megy), hacsak egy kívülről és felülről jövő erő, szemé
lyes hatalom meg nem ragadja.

Bőhm maga is érzi e kérdések súlyát s rendszere több pontján fog
lalkozik is velük. Szerinte a bennünk kényszerűség folytán létrejövő, 
összesereglett képek sokasága idézi elő az Én szorultságát, hogy azokat 
kivetítse: így emelkedik fel az Én a maga önállóságára. Ez a szorultság 
tartja fenn és készteti arra is, hogy önmagát mennél inkább állítsa egészen 
az esztétikai értékek megvalósulásáig. Van bennünk egy kiirthatatlan 
belső vonzalom, vágy az esztétikai szabadság után: ez a vallás (Bőhm 
vallásfogalma!) s így a művészet és vallás el nem választhatóan össze
függenek.
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Mindez azonban nem kielégítő számunkra. Hogy az Énnek az a 
szorultsága a benne kényszerűségből támadt -képeket kivetíti, az csak. 
leírja, de nem magyarázza meg a szellem tényét. Az én önállítása pedig 
megérteti ugyan az esztétikai szemléletet, vagyis azt, hogy Énünk képes 
esztétikai tevékenységet kifejteni, de nem magyarázza meg azt az erő
többletet, mely kell ahhoz, hogy ez a tevékenység ne csak tevékenykedjék, 
hanem az igaz, a jó és a szép értékeit hozza létre. Ha ezek emberi életünk
ben megvalósulnak, csak akkor érthetjük meg kielégítően, ha Isten általá
nos kegyelmi ajándékait látjuk bennük.

Bőhm Károly esztétikája, mint széles és biztos filozófiai alapokon 
nyugvó esztétika — magyar viszonyok között — a maga nemében páratlan 
s a világirodalomban is elsőrangú munka. Általános értéke még inkább 
kitűnik, ha nem- önmagában nézzük, hanem a korszellem szélesebb táv
latába állítjuk. Nyugati kultúránk az ember önigenlésére van alapozva s 
ennek az autonómiának egyre szélesebb és egyszersmind egyre félelmete
sebb arányú kibontakozása. Válságát most éljük és szenvedjük mindnyájan. 
A bőhrni filozófia a nyugati kultúrformának sajátos szellemfilozófiai vetü- 
lete. Akik azért korának szellemi térképén tájékozódni kívánnak, akik 
korunk színpadának kulisszái mögé akarnak bepillantani, egészen a 
mozgató legbelső szellemi rugókig, mindazoknak — tehát nemcsak filo
zófusoknak, esztétikusoknak, — figyelmét felhívjuk Bőhm Károly élet
művére, közelebbről annak most megjelent VI. részére. F. I.

Egyházközségek figyelmébe. Az egyházi körökben nagy örömmel és 
hálával fogadott Zündel: „Blumhardt János Kristóf életrajza" című műből 
— a fordító és kiadótól nyert értesülés szerint — mindössze csak 200—240 
példány van még. Mivel azonban a második kiadásra, — a mai nagy 
nyomdai nehézségek miatt a kiadó egyelőre nem is gondolhat, — szeret
nénk ezt a kis készletet egyházközségeink számára biztosítani. Különösen 
azért, mert ez az értékes, igazi papi szolgálatra serkentő és építő mű nem 
hiányozhat egyetlen egyházközség, lelkész és intézmény könyvtárából sem! 
Sok oldalról a szegénységet hozzák fel okul, hogy eddig még nem tudták 
megszerezni a művet. Most a fordító előzékenységéből a három kötetes 
(egybekötve), csaknem 750 oldalas hatalmas művet igen olcsón: 9.80 P 
(bolti ára 13.80 P) bocsáthatjuk rendelkezésre az egyházközségeknek, lel
készeknek és előfizetőinknek. Kívánságra még ezt az összeget is lehet 
két részletben fizetni! Rendelje meg mindenki mielőbb ezt a kiváló művet 
a saját érdekében is, mert e kis készletből csak igen rövid ideig áll 
módunkban a rendeléseket kielégíteni. — Megrendelhető a „Harangszó" 
kiadóhivatalában, Győr. Az összeghez 16 fillér portóköltség is csatolandó.

A sebész találkozik Istennel. Rövidesen megjelenik Reök Iván sebész
főorvos könyve. Nem orvosregény, sokkal magasabb igénye van. Azokhoz 
a kereső, vágyakozó emberekhez szól, akik szeretnének hinni, de művelt
ségük természettudományos fundamentumára nem tudják ráépíteni a Biblia 
isteni kinyilatkoztatásának tanításait. Bizonyítja, hogy a hit és tudás között 
nincs ellentét.

A könyv fejezeteinek címe: A sebész találkozik Istennel. — Mit mond 
az orvos a szeretetről? — A Biblia és a korszerű orvostudomány. — A 
szenvedés kérdése. — Lélekhasadás. — Istenkeresés. — Utak és akadályok. 
— Normális, vagy abnormis-e a világmindenség? — Megválthatja-e az
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ember önmagát? — A hitből való megigazulás. — Elméleti es gyakorlati 
keresztyénség. — Test, lélek és szellem viszonya. — Hipnózis, szuggesztió 
az autoszuggesztió. — A spiritizmus. — A harmadik misszió. — Indivi
dualitás. — Egyéniség és személyiség. — Hiszem testünk feltámadását!

A könyv iránt mutatkozó érdeklődés megállapítása érdekében és a 
tetemes nyomdai költségekre való tekintettel előfizetési felhívással fordul 
a kiadó a közönséghez. A könyv bolti ára: fűzve 6.50 P, kötve 9.— P lesz. 
Aki azonban előfizet a könyvre, a postaköltséget beleszámítva, kedvez
ményesen fűzve 5.— P, kötve 7.20 P-ért kaphatja meg. Az előfizetés ösz- 
szegét január 10-ig az Evangélikus Testvéri Szolgálat címén (Budapest, 
VIII., Eszterházy-utca 12.) vagy a „Keresztyén Igazság, Budapest" 7546. sz. 
csekkszámlán a cél megjelölésével ugyancsak az ETSz részére kérjük be
fizetni. Az előfizetés kedvezménye csak az összeg előzetes beküldése esetén 
igényelhető.
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B ib lia i szótár.

1. Angyal.

Ez a kifejezés néha követek megjelölésére is szolgál. Például Keresz
telő János is „angyal", aki Krisztus útját egyengeti. (Mté. 11, 10.) Azokat 
a tanítványokat is angyalnak nevezi az eredeti szöveg, akiket Jézus egy 
samaritárius faluba előreküld, hogy neki szállást készítsenek. (Lk. 9, 52.) 
Az angyalok azonban legtöbb esetben mennyei lelkek, akik rendelkezésére 
állanak a Mindenhatónak parancsai teljesítésére. Az angyalok léte az egész 
újtestámentumban magától értetődő. Arra is van utalás, hogy a teremtett 
világ egyes megmozdulásai összefüggésben vannak az angyalok szolgá
latával. (Zsolt. 104, 4; Jel. 14, 18 és 16, 5; Ján. 5, 4.)

Az angyaloknak azonban különös megbízatásuk van az emberekkel 
kapcsolatos szolgálatra. Az „őrző"- vagy „őrangyalok“-at, tehát olyanokat, 
akikre egy bizonyos emberrel kapcsolatos szolgálat bízatott, nem a közép
kor találta ki. Jézus világosan beszél erről, amikor azt mondja a kicsinyek
ről, hogy: „Az ő angyalaik a mennyben rrfindenkor látják az én mennyei 
Atyám orcáját." (Mté. 18, 10.) A cselekedetek könyve szerint a Mária 
házában összegyülekezettek a fogságból kiszabadult Pétert az ő angyalá
nak tartják. (Csel. 12, 15.) Az őskeresztyén gyülekezetben is számoltak 
tehát azzal, hogy vannak angyalok, akiknek különös szolgálatuk van 
egyes emberek életében. Péter megszabadulása teljesen egy — bizonyára 
az ő — angyala által megy végbe. (Csel. 12, 15.) A zsidókhoz írt levélben 
ezt olvassuk: „Az angyalok szolgáló lelkek elküldve szolgálatra azokért, 
akik örökölni fogják az üdvösséget." (Zsid. 1, 14.)

Fontos alkalmakkor mélyreható isteni cselekedetek bejelentésére 
mindig megjelennek az angyalok. Így Jézus születésekor (Lk. 2, 9—13.), 
feltámadásakor (Mté. 28, 2—5; Lk. 24, 4; Ján. 20, 12.), a mennybemene
telkor (Csel. 1, 10.). Az első pogánynak az egyházba való felvételét egy 
angyalnak hírszolgálata vezeti be (Csel. 10, 3—). Az angyalok különböző 
alkalmakkor Jézust is szolgálják: a pusztában, a Gecsemáné kertben.

Olyan időben, amikor Isten közvetlen jelenléte megvonatik az em
beriségtől, az angyalok szolgálata is hiányzik; vagy ha nem hiányzik is 
teljesen, de csendes, feltünésmentes cselekvésre korlátozódik. Abban a 
pillanatban, amint az Emberfia eljött s Isten jelenlétét az emberiségnek 
újra elhozta, az angyalok világa is egészen másképpen nyúlik bele az 
emberek életébe: az ég megnyílt, s az angyalok fel- és alászállnak, tmert 
mindig van teljesíteni való megbízatásuk. (Ján. 1, 52.) Jézus csodáinál az 
isteni hatalmi tények kivitelezői az angyalok. Eljövetelekor mennyei dicső
ség fénye ragyogja be Krisztust és Isten angyalai veszik Őt körül. (Mté. 
16, 27; 25, 31; Mk. 8, 38; Lk. 9, 26.)
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2. Apostol.

Az apostol (követ) feladata az, hogy kapcsolatot teremtsen ország 
és ország között. Éhez legfelsőbb helyről származó megbízatásra van szük
sége. Kell, hogy küldetése legyen! Saját szakállára senki sem lehet követ. 
Ezért ellentéte az apostolnak az „akarnok" (volontár), aki azért vállalkozik 
valamire, mert azt őmaga akarja. Az ilyen lehet akármilyen buzgó, lehet 
még lángész is, ezáltal azonban még egyáltalán nem lesz követté. Fentről 
idevezető, Isten és ember közötti kapcsolat azáltal még nem teremtődik, 
hogy azt itt alant emberek akarják. A hit hőseinek egész serege (kik 
csodálatraméltó komolysággal akarnak keresztyének lenni) vagy a vallásos 
lángelmék egész csapata nem ér fel egy apostollal! De ahol akár csak 
egynek is van isteni küldetése, ott már fennáll a menny és föld között 
a kapcsolat.

A Krisztus előtti utolsó évszázadokban nem voltak isteni követek. 
A közvetlen kapcsolat szünetelt. De mindez mássá lett, amint Krisztus 
eljött. Neki korlátlan, teljhatalmú küldetése van; azért Ö az apostol, 
(Zsid. 3, 1.) azaz aki által a teljes kapcsolat Isten éá ember között először 
jött létre. Krisztus teljhatalma annyira átfogó, hogy Ö maga részéről is 
jelölhet meg embereket Isten országának itt alant való képviselőiül. Ezek 
az Ö apostolai. Megbízatásukat a magáéhoz hasonlítja: „Amiként engem 
küldött az Atya, én is aképpen küldelek titeket." (Ján. 20, 21.)

Krisztusnak nemcsak 12 apostola volt. Az újtestámentum minden 
gyülekezetben beszél apostolokról (Efez. 4, 11; I. Kor. 12, 18.), olyan fér
fiakról, akiknek felhatalmazása van a Krisztus és a gyülekezet között meg
lévő kapcsolatot fenntartani, vagy pedig új helyeken ilyeneket létesíteni. 
Az újtestámentum szellemében az apostolság nem valami rendkívüli beren
dezkedés, amelyre csak meghatározott időben volt szükség, hanem rendes 
szolgálat, amely mindig szükséges (a 12 apostolnak ugyan egyedülálló 
jelentősége volt). — Ha kivesznek az apostolok, azaz nincsenek többé 
meghatalmazott követek, úgy az ég és föld közötti kapcsolatok is meg
szakadtak.

R. Luther nyomán: 
Garam Zoltán 
bobai lelkész.




