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F o n t o s !
A Lelkipásztor visszamenőleg augusztus 1-től felemelt árat 

fizet a nyomdának, amire a f. évi előfizetések nem nyújtanak 

fedezetet. Ezért, valamint azért, hogy a polgári évre térve át, 

ez az évfolyam nem 12, hanem 13 számban jelenik meg, kény

telenek vagyunk m i n d e n k i t ,  akinek lapunk jár, arra kérni, 

hogy a rendkívüli költségek fedezésére 2.50 pengőt az ide

mellékelt csekken beküldeni szíveskedjék.
* * *

Miután az új évfolyamot január 1-vel kezdjük, az új elő
fizetési díjakat is csak akkor tudjuk megállapítani.

* * *

Sok reklamáció érkezik amiatt, hogy a szeptemberi szá
mot nem kapták meg. Az expediálásnál a legnagyobb gonddal 
jártunk el. Csakis a postán veszhettek el. Pótlólag már senki
nek se küldhetjük meg a szeptemberi számot, mert összes 
tartalékpéldányainkat is szétküldöttük.

Címváltozásnál kérjük közölni a régi címet is!

M E G J E L E N I K  M I N D E N  H Ó N A P  ELEJÉN  
Előfizetési ára agy évre 12 pengő, vallástanító lelkéezeknek ée 
lévitáknak 9, aegédlelkészeknek ée theologusoknak 7 pengő. 

f i r f c i a r t H l i  é s  U aééhtvaM i C s I l é O m é l h ,  a s « r«tér 7.
Pwe w liMMnNi: n.«r».
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P a p o k  a  fő pap  előtt.

„Adj szám ot a te sáférságodról!"
12. Ö m egcselekszi!

..Atyámfiái, ajánlak titeket az Istennek és 
az Ö kegyelmessége igéjének, aki felépíthet és 
adhat néktek örökséget minden megszenteltek 
közt.“ Ap. Csel. 20, 32.

Az eredeti szövegben külön hangsúlyt érezni Isten hatalmán, amellyel 
a gyülekzetet építheti és örökséget adhat a megszentelteknek.

Nekünk ilyen hatalmunk nincs. Egy ideig ugyan azt szoktuk hinni, 
hogy jószándékunknak eredményesnek kell lennie és a gyülekezetben a 
Lélek fuvalmának buzgó munkánk nyomán érezhetőnek kell lennie. Azután 
jön a nagy csalódás és a szolgálatból való kiábrándulás, végül pedig kísért 
a csüggedés: hiába minden, kár a fáradságért!

A csüggedés bűn. Akit a „mindegy minden11 tétlenségébe fullaszt, 
elhordozhatatlan felelősséget vesz magára. Mert a fáradságért nem kár! 
Reá szükség van és az Ür akarja! A tévedés abban van, ha a magunk 
munkájától a kelleténél többet várunk és a legfontosabbról megfeledke
zünk. Amit mi végzünk, arra szükség van, de csak mint eszközre. Aki az 
eszközt használni akarja és a munkát sikerrel koronázhatja, az az Ür! 
A csalódások a munka meddősége miatt azt sújtják le, aki erről megfe
ledkezett, vagy akinek türelme elfogyott a várásban, hogy Ö megcsele
kedj e.

Ezért a leghatásosabb védőszer minden csüggedés ellen, ha teljes 
hűséggel folyó önfeláldozásunk mellett is Istennek ajánljuk a reánkbízot- 
takat és az Ö kegyelmessége igéjének. Neki megvan az a hatalma, amely- 
lyel mi nem rendelkezünk! Kegyelmét hirdető igéje letörhet olyan ellent- 
állást is, amelyen tehetetlenül törik meg a mi buzgó igyekezetünk. Fel
építheti azt is, amit mi ügyetlen kézzel leromboltunk. Nemcsak hatalma 
van minderre, hanem kegyes szándéka is. „Azt akarja, hogy minden ember 
idvezüljön.11 (Tim. 2, 4.)

Ha így tekintünk munkaterületünkre, soha reménytelen, fáradt pa
pokká nem válhatunk. Ellenkezőleg: napról-napra szent kíváncsisággal 
várjuk, milyen csodálatosan fogja megcselekedni, aminek eszközeiként 
minket elhívott.

Hogy mégis miről kell nekünk számot adnunk?
Arról, hogy vájjon olyan buzgón munkálkodunk-e, mintha egyedül 

mi nyitnók meg, vagy zárnók be emberek előtt az üdvösség kapuját.
Arról, hogy mégis abban a boldog tudatban munkálkodunk-e, hogy 

a kapu minden bizonnyal feltárul minden más látszat ellenére is, mert 
kitárja Ő, akinek erre hatalma van, akkor, amikor Ő akarja.

Budaker Oszkár.



530

A  d o lg o zó szobában .
Az egyház szava.

„Tudjuk, hogy azoknak, akik Istent szeretik, 
minden javukra van. — Nemcsak pedig, hanem 
dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy 
a háborúság békességes tűrést nemz, a békessé- 
ges tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig 
reménységet. A reménység pedig nem szégyenít 
meg.“ Róma 8, 28; 5, 3—5.

Ha az első világháború idejéből kerülnek kezünkbe egyházi írások, 
igehirdetések, imádságok, gyakran megdöbbentenek.

Az első világháború is kétségtelenül szorongattatásokkal járt, de ezek 
nem léptek túlságosan közel az egyház testéhez. Hallotttunk egyes esete
ket, amikor magános keresztyének viaskodtak hitük kérdéseivel, de az ő 
kérdésük nem volt az egyház egyetemének problémája. Az egyház nem is 
érezte meg tisztán kötelességeit. Amit mondott, az inkább a világ hang
jára adott visszhang volt, amikor azonban kezdeményező módon önállóan 
kellett volna szólnia: — hallgatott.

Ma a helyzet gyökeresen változott.
Sok felől veszik ma körül az egyházat a szorongattatások. Néhol 

egészen a vértanúságig. Ezek azonban azt eredményezték, hogy az egyház 
világosabb látásig jutott. Valósággal évszázadokra kell visszalapoznunk, 
amíg olyan hanggal találkozunk, amilyennek használatára ma az egyház 
kötelezettnek érzi magát. Tudatában van annak, hogy felelős a világért, 
mégpedig Isten előtti felelősséggel.

A világ — vagy hangos szóval, vagy egyszerűen a magatartásával -— 
mindenfelé azt bizonygatja, hogy ő autonóm. Senkinek sem tartozik szám
adással. Közben azonban az egyház mind határozottabban hirdeti: sem 
az állam, sem a társadalom, sem a világ, sem az egyes ember, nem önma
gáé, hanem ezek mind annak az Istennek az uralma alá tartoznak, aki Fia, 
Jézus Krisztus által valóságosan uralkodik.

Meg kell vallanunk természetesen azt is, hogy ez a hang még nem 
egészen tiszta zengésű. Az alap, amelyre az egyház áll, amikor szól, még 
meglehetősen különböző. Nagy útat kell még megtennie ahhoz, hogy min
denütt egyöntetűen hirdessék Jézus Krisztus egyedüli, feltétlen uralmát.

Az egyház ráéhredt kötelességére és jogára, — hogy szóljon.
Különböző helyekről és különböző egyházi közösségekből szeretnék 

szemelvényeket bemutatni arról, hogy az egyház ráébredt arra a köteles
ségére, egyben jogára, hogy szóljon.

1930-ban a Lambeth-konferencián, azaz a világ összes anglikán 
püspökének konferenciáján, — a szociális kérdésekről tárgyalva — meg
állapítják: „Az egyház, gazdasági és politikai véleményeltérések esetében 
köteles határozottan és félreérthetetlenül bizonyságot tenni az igazságos
ság, testvériség elvéről, valamint arról, hogy minden emberi élet egyfor
mán végtelenül értékes. . .  Az egyház kötelezve van arra, hogy meghali- 
gattatásának jogát igénybevegye és nem fogadhatja el azt a nézetet, hogy



ezek a kérdések, — (t. ill.' a szociális kérdések) hatáskörén kívül esnek.11
Az 1934-ben Barmenben tartott Német Evangélikus Egyházi Hitvalló- 

zsinat határozataiból a következő kettős tétel érdekes ebből a szempont
ból: „Elvetjük azt a hamis tant, hogy az állam bizonyos meghatározott 
feladatokon túl az emberi élet egyetlen totális rendje lehetne, tehát, hogy 
az egyház feladatait is betöltheti.11 — És viszont: „Elvetjük azt a hamis 
tant is, hogy az gyház különös megbízatásán túl állami formát, állami 
feladatokat, állami méltóságot követelhessen magának, azaz államszerve
zetté váljék.11

1934- ben az USA anglikán egyházának Protestáns Püspöki Egyháza 
a következőket állapítja meg: „Az ipar és gazdasági élet viszonyai oly 
módon alakultak, hogy az egyháznak különösen is világos véleményt kell 
mondania. Nem a hitre vonatkozó nyilatkozattétel ez. Gazdasági kérdések
ről van szó. De az egyház nem teheti élete szabályává, hogy tapintatosan 
hallgasson, vagy hideg közönnyel félreálljon, ha a munka és a tőke élet- 
fontosságú érdekei forognak kockán. Üzleti dolgok és a vallás szoros 
összefüggésben vannak egymással, elválasztani őket egymástól — zűrza
vart támaszt.11

1935- ben az Óporosz Unió evangélikus egyházának Dahlemben tar
tott hitvalló zsinata „Irat a gyülekezetekhez11 címen nyilatkozott meg és 
többek között ezt mondja: „Népünket halálos veszedelemben látjuk. A 
veszedelem: az új vallás! Az egyháznak — Urától kapott parancsa alap
ján — kötelessége őrködni azon, hogy népünk megadja Krisztusnak azt 
a dicsőséget, mely a világ Bíráját megilleti. Az egyház tudja, hogy Isten 
számonkéri tőle, ha a német nép figyelmeztetés híjján fordul el Krisztustól.11

1937- ben az oxfordi világkonferencia, melyen körülbelül száz egyházi 
közösség képviselői vettek részt, — „Egyház — Nép — Állam11 címen 
tanácskozott. Itt a következő nyilatkozatot tették: „Az egyháznak az állam 
iránti kötelezettsége mindenekelőtt az, hogy egyház maradjon. Azaz: 
Istenről tegyen bizonyságot, az ő igéjét hirdesse... Ezt a feladatát nem 
áldozhatja fel, akár egyetért vele e kötelességteljesítése közben az állam, 
akár nem. . " És megállapítja, hogy nemcsak az egyes keresztyénnek 
állanak fenn ilyen kötelességei, hanem az egyház közösségének is.

1938- ban az Amerikai Egyházi Szövetség -— az amerikai egyházak 
közötti együttműködés szerve — missziói konferenciáján hirdette: Az egyes 
államokban hiányzik a felelősség az egész világ egyetemével szemben. 
Viszont az egyház törődése minden nép javát célozza. Tehát neki erkölcsi 
megfontolásokat kell tennie. Innen ered az államok és az egyház közötti 
feszültség. Az egyház azonban nem elégedhetik meg az ideális állapot 
elméleti hangoztatásával. Közvetlenül kell befolyásolnia a nemzeti politikát.

Az egyházak ökuménikus bizottságának ideiglenes tanácsa 1939 jú
liusában Genfben, szólva az „Egyházak és a nemzetközi krízis11 címen, 
szintén azt hangoztatja, hogy a világ bajával szemben az egyház nem 
lehet közömbös.

A norvég egyház püspökeinek az államhatalom képviselőihez intézett 
1941. január 24-iki memorandumában ezt olvassuk: „Hogy külsőségeiben 
miképpen alakul a közösségi rend, az közömbös kérdés. Ahol azonban Isten 
parancsait érinti — amelyek minden közösségi élet alapjait képezik — az 
 egyháznak kötelessége, hogy félreérthetetlen világossággal beszéljen. Ezzel
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szemben hasztalan hangoztatják, hogy az egyház ilyenmódon a politikába 
keveri magát. Luther világosan megmondja, hogy az egyház nem avat
kozik illetéktelenül emberi dolgokba, amikor a felsőbbséget inti, hogy 
legyen engedelmes a legmagasabb felsőbbség — Isten — iránt."

1941. januárjában Nagybritanniában, Malvernben az anglikán egyház 
kétszáz vezetője és tagja a yorki érsek elnöklete mellett van együtt érte
kezleten és kimondják: „Mivel az egyház nem emberi szervezkedés, mely 
emberi akaratból létesült, hanem Isten alapítása Jézus Krisztus által, mely 
egyházban Krisztus, mint testén át folytatja az emberek között megváltó 
művét, kötelessége és joga az egyháznak, nemcsak híveihez szólni, hanem 
az emberi életre vonatkozó igaz alapjainál fogva az egész világhoz is“ . . .  
„Minthogy az egyház — amint ma látjuk — nem képviseli ezt a közösséget 
(melybe minden ember és nemzet hivatalos) szükségesnek tartjuk, hogy 
lépések tétessenek igaz lényege megvalósítására."

Az egyház szava az államhatalom felé.
Nemcsak nagy általánosságban szól az egyház arról, hogy joga és 

kötelessége hangját hallatni, hanem bőségesen vannak adatok, amelyek 
szerint határozottsággal szólnak az államhatalom képviselőihez:

1935-ben a Német Evangélikus Egyház Ideiglenes Vezetősége egy 
iratot szerkesztett, melyet ugyan nem szántak a nyilvánosságnak, azonban 
eddig kiderítetlen okok folytán, más országok sajtójában mégis napvilágot 
látott és széles körben vált ismeretessé. Ebben az iratban az ideiglenes 
vezetőség teljes mértékben méltányolja azt, hogy a nemzeti szocialista 
forradalom vezetői 1933-ban elmondhatták: „A bolsevizmus fölötti győzel
münkkel egyben legyűrtük azt az ellenséget is, mely a keresztyénséget és 
keresztyén egyházakat is megtámadta és elpusztítással fenyegette" — 
„azonban azt tapasztaljuk, hogy a keresztyén egyház elleni harc hevesebb 
és elevenebb, mint 1918 óta bármikor volt." — Hosszabb elsorolással el
mondják aggodalmaikat és így fejezik be: „Amit iratunkban a Vezérnek 
mondottunk, hivatalunkból folyó kötelességünk alapján mondottuk. Az 
Egyház az Úr kezében van."

A Német Evangélikus Egyház 1935-ben Augsburgban tartott zsinata 
„Wort an die Obrigkeit" című nyilatkozatában több panasz előadása után 
így ír: „Isten igéjéhez vagyunk kötve és semmi sem tántoríthat el népünk 
és államunk iránti kötelességünktől. Amit vallástételünkért el kell szen
vednünk, azt magunkra vesszük. Legkomolyabb tiszteletadással kell azon
ban rámutatnunk, hogy olyan engedelmességre nem vállalkozhatunk, mely 
Isten kegyelmével ellenkezik. A világ semilyen hatalma nem tépheti el 
az egyházat Ura iránti engedelmességétől. Alázatosan kérjük, ne engedje 
meg a felsőbbség, hogy a keresztyénség és a népközösség között szaka
dékot támasszanak. Adjanak az evangélikus egyháznak teret arra, hogy 
a nép életében elvégezhesse szolgálatát. Az egyházat erre a szolgálatra 
kötelezi az Isten, de a szíve szerint is kész ennek elvégzésére."

Az Amerikai Egyházi Szövetség, mely alapítása óta szokásba vette, 
hogy nagy erkölcsi horderejű kérdésekben kialakított véleményét közölje 
a kormánnyal — vagy írásban, vagy küldöttség űtján — 1938-ban kihall
gatást kért az elnöktől és a küldöttség többek között ezeket adta az 
elnök tudomására:
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„Meg- vagyunk győződve afelől, hogy országunk stratégiailag, törté
nelmileg és a gondviselés által arra kap ma elhívást, hogy a világot még 
áldozathozatal vállalása árán is békességre vezesse. . .  Ha a történelmi ta
pasztalatok még igazak és érvényesek, úgy a most megkezdett ú t . . .  
háborúra vezet. . .  a régi irányzat káoszba fullad. . .  ön más útra vezetheti 
a világot... biztosítjuk Önt reménykedéseinkről és imádságainkról.'1

A római pápai állam közvetítései a különböző kormányoknál rend
szerint diplomáciai úton történnek meg, tehát részleteiben nem jutnak a 
nyilvánosság elé. Az utóbbi évek encyklikái azonban gyakran szólnak az 
államró/, így tehát az államhoz is. A „Summi Pontificatus" encyklika
1939-ben hosszan szól az államról és megállapítja — „Az államot vég
célnak tekinteni, amelynek egyszerűen mindent alávetnek, végül is szük
ségszerűen ártana a népek igaz és maradandó boldogulásának."

A Skót Egyház Egyetemes Zsinata 1939. május 30-án az „Egyház és 
Nemzet" kérdésében a következő nyilatkozatot tette: „Az egyetemes zsinat 
nem nézheti nyugtalanság érzése nélkül a jelen helyzetet. Nyugtalanítja, 
ha az államok hatalmas fegyverkezésére a megoldatlan és elválasztó 
problémákra, a tisztázatlan kérdésekre gondol, melyek háborúra vezetnek. 
A zsinat meg van győződve afelől, hogy a fegyverkezés a népeket sem 
meg nem óvja a háborútól, sem állandó békére nem vezeti. Éppen azért 
kéri, találtassanak útak. hogy a nemzetek a feszültséget okozó kérdéseket 
megtanácskozhassák. Kéri a kormányt a háború indítóokainak kiküszö
bölésére."

A holland protestáns egyházak 1940 októberében és 1941 márciusában 
a jelenlegi felsőbbséghez fordulnak, kifejezik az országban folyó esemé
nyek fölötti nyugtalanságukat és szabad vallásgyakorlat engedélyezését 
kérik.

A norvég evangélikus egyház püspökei 1941 január 15-én a norvég 
kultuszminiszterhez memorandumot nyújtanak be, melyet 1941 februárjá
ban pásztorlevélben a gyülekezetekkel is közölnek: „A norvég alkotmány 
megállapítja, hogy „az állam nyilvános vallása az evangélikus-lutheri 
vallás". Az egyház számára tehát fontos tudni, hogy az állam, mely az 
egyház ügyeivel is foglalkozik, követi-e azokat a jogi és erkölcsi köte
lezettségeket, melyek az egyház hitalapjában, a bibliában és a hitvallási 
iratokban foglaltatnak?"

Az egyház szava a nemzeti közösséghez.
Megszólalt az egyház azzal az igénybejelentéssel is, hogy szavát 

necsak a hivatalos állami vezetők, ne is csak- egyes keresztyén hívek, 
hanem az egész nemzeti közösség is meghallgassa:

A Német Hitvalló Egyház Vezetősége 1937 reformáció ünnepén nyi
latkozatot tett, melyet a hitvalló egyház ideiglenes vezetőségén (Dahlem) 
kívül az evangélikus egyházak tanácsa és mintegy száz vezető laikus is 
aláirt. Az ország lakosságához fordulnak. Részletesen foglalkoznak Rosen- 
bergnek a Mythos-ban közzétett és a keresztyén egyházak ellen irányuló 
támadásaival. írják: „Isten törvényei iránti engedelmességgel, ígéreteibe 
fogózó hittel, nem mulaszthatjuk el, hogy népünknek a Jézus Krisztusról 
szóló evangéliumot a biblia és reformáció üzenetét az ember bűnös' vol
táról és az Isten kegyelméről — ne hirdeásük. . .  Tudjuk, hogy Isten köve
telni fogja rajtunk népünk lelkét."
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Nagybritánnia egyházi vezetői, a canterburyi érsek, a skót egyház 
moderátora és a szabad egyházak moderátora 1939 szeptemberében üzen
nek a nemzetnek. A háború akkor már megindult. „A keresztyén ember 
háborús polgári kötelességei“-ről írva kívánják, hogy legyen nemzeti 
bűnbánat, éber imádság és felebaráti szeretet. „Segítsen Isten, hogy a ránk 
váró nehéz megpróbáltatások se feledtessék velünk, hazafiakkal, hogy 
keresztyének vagyunk.11

A holland református egyház (Hervormed Kerk) zsinata 1940 októ
berében üzenetet olvastatott fel minden szószékről, majd a következő hó
napokban szakaszonként részletezték ezt az egyház hivatalos lapjában: 
„Mély alázattal ismeri be a zsinat az egyházzal együtt a bűneit Ura és 
Feje előtt. Legmélyebb hálával ismeri fel Isten kegyelmét abban, hogy 
olyan sok embert vezet vissza az imádsághoz és az egyházért való mun- 
kához.“ Felhív a szentségekkel való élésre, az ige hallgatására, a vallás- 
szabadság fölötti őrködésre, a keresztyén otthon jelentőségére és a vasár
nap megszentelésére.

Ismerős többek előtt és tartalmában mélyen megrendítő az a „Vígasz
talás Üzenete'1 című írás, melyet a finn egyház püspökei 1940 virágvasár
napján, tehát az 1939/1940-es téli háború békekötését követő napon intéz
tek az egész ország népéhez: . . .  „A béke feltételei fájdalmasabban érin
tették népünket, mint a háború bármely híre. Népünk és hadseregünk 
bizalmát Istenre építette. Isten válaszolt is a frontoknak és az otthonok
n ak ... Isten segített a Jézus Krisztusról való evangéliumnak megőrzésé
ben . . .  Legyen neki hála ezért. . .  Meg kell tisztítanunk magunkat és 
Isten előtt saját és nemzetünk bűneit megvallani. . .  a háború ütötte mély 
sebeket csak a közösen vállalt kötelességteljesítés gyógyíthatja m eg. . .  
Isten megáldja népünket!. . .  Nincs a földön hatalom, legyen még annyira 
erős, mely megállhatna, ha hazugságon, igazságtalanságon és erőszakon 
alapszik, mert a gonosznak Isten akarata előtt el kell pusztulnia, ha elér
kezik órája. . .  Ha Isten segít népünknek, úgy a nagypéntekre húsvétnak 
kell következnie. Ebben bízunk, ezért imádkozunk teljes szívvel."

1941 januárjában Svédország püspökei fordultak közös pásztorlevél
lel az ország lakosságához: „A nyilvánvaló veszély, mely népünket fenye
geti, eredetét abban hordozza, hogy az államhatalom egyik igen fontos 
feladatát elmulasztotta, amikor az erkölcsi életet bontó erőknek ellenállás 
nélkül szabadfolyást engedett. Amig törvényhozásunk az 5. és 7. paran
csolat rendelkezéseit védelmezte, addig a 6. parancsolattal szemben mind 
erélytelenebbül viseltetett. . . “ A továbbiakban kérik az állam, a társada
lom, az egyesületek vezetőit, akiknek az ifjúságra befolyásuk van, tegyék# 
lehetővé, hogy az egyház jól elvégezhesse páratlanul álló szolgálatát. 
Tegyék lehetővé ezt a vasárnap megszentelésének biztosításával.

A svájci evangélikus egyházi szövetség 1941 júniusában üzenetet inté
zett Svájc népéhez. — A vallás szabadságára, a gondolkozás és szólás fele
lősségére utal. Felhívja a polgárokat a fegyelem megőrzésére . . .  „Mindez 
akkor óvható meg, ha Isten iránt vagyunk engedelmesek.

* * *

Sok hasonló idézetet lehetett volna még összegyűjteni. Itthonról is. 
A magyarországi keresztyénség is hallatta szavát a kavargó világ árjában.
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Megnyilatkozott a mindenféle hódító korszellemmel kapcsolatosan, szólt 
az ifjúsági nevelés, a keresztyén otthon védelme, az ünnepszentelés ügyé
ben és sok más kérdésben, az államhatalom és a társadalom felé egy
képpen.

Súlyt helyeztem arra, hogy vegyesen, — különböző földrajzi, külön
böző nemzeti és különböző felekezeti területről mutassak be nyilatkozato
kat. Meggyőződésem ugyanis, hogy mindannyiunknak jó látni azt, hogy 
az evangélium által látáshoz jutott szemek nem vakultak meg a világban. 
A harcterek küzdővonalain innen sem, túl sem. A háború borzalmai között 
olyan könnyen sodródik el az ember szíve addig a kétségig, hogy vájjon 
erejét vesztette-e az evangélium? És nagyon nehéz tárgyilagosan nézni. 
Megnyugtató lehet, hogy ami ma történik, nem az egyház képviselőinek 
közömbös félreállása mellett történik, hanem mindenütt a világban van
nak Isten országáért viaskodó bizonyságtévők és imádkozok.

De azért is mutattam be ezeket a szemelvényeket, hogy ezek a han
gok mindannyiunkat — bátorítsanak. Nemcsak világviszonylatban és a 
nemzeti életben vannak kérdéseink, melyekkel kapcsolatban az egyházhű 
embereknek el kell mondaniok intő szavukat, hanem közülünk mindenki 
talál a maga őrhelyén alkalmat, hogy megszólaltassa az evangélium szavát 
a felvetődő kérdésekkel kapcsolatban. Bátran kell szót emelnünk! Ezzel 
evangéliumi meggyőződénüknek nemcsak méltóságot adunk, nemcsak a 
hitelét támasztjuk alá, hanem szólnunk kell, mert ez elalkudhatatlan köte
lességünk is. Ellenkező esetben hűtlen szolgáknak bizonyulunk.

Meg kell tanulnunk, hogy ébren figyeljünk az útmutató Istenre, hogy
azután tisztán és megtéveszthetetlenül lássuk, merre kell mennünk.

«

Magosságos Szentlélek Isten! Szemem boldogtalansága, hogy túlsá
gosan sokat néz lefelé és keveset fölfelé! Taníts meg figyelmemet helye
sen elosztani: hogy ne nézzek annyit rajongó tekintettel fölfelé, hogy 
közben közömbössé lesz számomra, ami idelent történik és csupán saját 
nyugalmamat és az elragadtatás boldogságát keresem és ne nézzek oly
annyira lefelé, hogy közben szemem megfájdul, tanácstalanná és eldur- 
vulttá válik. Szentlélek Isten! Tisztítsd meg szememet, hogy tisztán lás
sam a Megváltót, annyira tisztán, hogy Öt hirdethessem megpróbált népem
nek meglátogatottságának ebben az idejében!

Így kell nekünk magyar evangélikus lelkészeknek imádkoznunk 1943- 
ban! A szószékünk ma annyira felelősségteljes hellyé változott, hogy meg
remeg rajtunk fekete köntösünk, amikor a szószék lépcsőin felhágunk. 
Isten házában szabad a szó. Nem olyan értelemben, hogy úgy használjuk, 
amint nekünk tetszik, hanem olyan értelemben, hogy Isten igéje szabadon 
rendelkezik mivelünk. Míg a világban elhallgattatnak sok hangot, addig 
a templomban csak egyféle cenzúra érvényesülhet: a Szentlélek cenzúrája. 
Ez pedig olyan cenzúra, amely nem hallgatásra, hanem szólásra kényszerít. 
Félelemmel teli kérdés mindannyiunk számára, hogy a mostani világban 
alkalmas eszközök vagyunk-e, megfelel-e mérhetetlen felelősségnek a vál
lunk szélessége? Ma meg kell értetnünk is, hogy Isten nemcsak az egyes 
emberek megváltó Istene, hanem a mi népünknek is egyetlen menedéke.

Mi magyar evangélikus lelkészek tehát hirdessük népünknek a meg
váltó Isten evangéliumát!

Wolf Lajos, Budapest.
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Egyházi esztendő a szószéken.
Szenth. u. 20. v. Mt. 22, 1—14. A példázatnak Lukácsnál szereplő vál

tozata a Szth. u. 2. vas. evangélioma. Máté előadásában jobban kidombo
rodnak azok a vonások, amelyek a példázatot allegóriává szélesítik. Meg
szokott hasonlat a Bibliában az, hogy Isten király. I. Móz. 15, 18; I. Sám. 
12, 12; Zsolt. 5, 3; 10, 16; 29, 10. stb. Általános a menyegző képe is a 
messiási üdvkorra vonatkoztatva. Mt. 9, 15; 25, 1; Ján. 3, 29. 7. vs...
„és azoknak városait felégeté“. Nyilván Jeruzsálem pusztulására vonatkozik, 
annál is inkább, mert az eredeti szövegben egyesszám van. 9. vs. A hívás 
megismétlése szintén Izrael esetéből értendő. Egyfelől Mózes és a prófé
ták, másfelől Keresztelő János, Jézus és az ő apostolai jelentik a hívás 
kétszeri megtörténtét. A 10—13. vs.-be foglaltak külön részt alkotnak. 
A keresztutak: utcák és országutak kereszteződése, tehát általában a for
galmas helyek, ahol idegenek is megfordulnak. Hogy Máté a nem izraelita 
„idegeneket11 érti azok alatt, akikhez kiment a másodszori hívás, az abból 
is sejthető, hogy a szegények, csonka-bonkák, sánták, vakok felsorolás 
nem szerepel nála, eltérően Lukácstól.

A példázat jelentése. Jézus az övéit is szeretné részeltetni abban az 
örömben, amelyben neki része van az Atyával való közössége révén. 
A meghívás az Istennel való együttörvendezés állapotába, az Isten-gyer
mekségbe nem ismer faji, társadalmi-osztálybeli, anyagi megkötöttséget. 
Az Isten gyermekéül elhívó kegyelem feltétlenségét jelenti a példázatban 
az, hogy a szolgák „jókat és gonoszokat egyaránt'1 begvüjtenek. Univer
zális és feltétel nélküli ez a kegyelem, de azért nem lehet visszaélni vele.

Izrael életében a példázat a visszaélésnek két formáját szemlélteti. 
A hideg közöny az egyik. Mit nekik az Uruk kegye. Nem is nagyon érzik 
kegynek, mert „nem törődvén vele megy egyik a maga szántóföldjére, 
a másik a kereskedésébe". A nyílt ellenségeskedés a másik. Sötét gonosz
ságot vet itt felszínre a szív mélyére ásó ige. De ez a valóság. A szeretet 
gyűlöletet, a kegyelem nyílt-szembeszállást vált ki. így mutatja a kereszt is. 
Ennek a világnak örök szégyene marad, hogy eljön a Legszentebb a vi
lágra, a szeretet igéivel és cselekedeteivel jár szerte és akkor e világ 
vezetésre rendeltjeinek nincs előbbrevaló az ő megfeszítésénél — mondja 
egy híres igehirdetőnk. Itt újra az allegorizálás érdeke adott egy Lukács
tól eltérő vonást a példázat Máté szerinti megfogalmazásába. Ott van 
e mögött Jézusnak, a prófétáknak és az apostoloknak martirsorsa s a 
Krisztus-tanítványsággal mindenkor együttjáró kereszthordozás.

Ha az allegorikus értelmezésben, — amelyre ez a példázat kétség
telen ad némi jogot — a fentiek értelmében továbbmegyünk, akkor benne 
van ebben az igében az is, hogy nincs egy fajhoz kötve az Istennel való 
közösség örömébe elhívó kegyelem elleni vétkezés. Azok között is akad 
nem méltó, akikkel a szolgák másodszori hívás során töltik meg a me
nyegzői házat. Itt a magyarázatnál általában fel szoktak venni egy keleti 
szokást a vendéglátó által rendelkezésre bocsátott menyegzői ruháról. 
II. Kir. 10, 22 és Jel. 19, 8 azonban kevés alap ahhoz, hogy ezt a szokást 
általánosnak és a példázat magyarázatának a tengelyébe állíthatónak ve
gyük. Kétségtelen, hogy jól felhasználható ennek a szokásnak a feltéte
lezése arra, hogy a hit által való megigazulást a példázat tengelyébe állít
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suk. De ha ezt tesszük, többet magyarázunk ki belőle, mint amire való
ban teret enged, A példázatban mindössze ez van: Egy ember úgy próbált 
befurakodni a lakodalmas házba, ahogy volt. Nem érzett kitüntetést ab
ban, hogy ő oda mehet. Mit neki a király, mit neki a lakodalmas ház! 
Az az ember ez, aki a kegyelem nagyságát, rendkívüliségét kegy-mivoltát 
nem érzi, semmi ünnepélyes meghatottság nem fogja el Isten szeretetével 
szemben, a hit mozdulatlan benne, nem életújulásra késztető, kényszerítő 
s abban sugalmazó erő. „A kegyelem feltétlen. A hozzá vezető utat nem 
barikádozza el Isten az emberek elé szabott követelések feltételeivel. Jönni 
jöhetünk ahogy vagyunk, de Nála nem maradhatunk olyanoknak, amilye
nek voltunk." (Doerne) „Hiába való minden vitázás arról, hogy mit jelent 
a lakodalmas ruha: hitet jelent-e, vagy kegyes keresztyéni életfolytatást, 
mindkettőt jelenti, mert a hit nem különíthető a jótcselekvéstől, viszont 
igazi jócselekedet nem fakad, csak hitből." (Kálvin.)

A prédikáció feladata. Ébresztgessük a lelkiismeretet, tudatosítva 
egyéni felelősségünket. Isten nemcsak kegyelmes Isten, hanem egyben 
szent is, igazságos is. Bizodalmás szeretettel lehetünk iránta, de egyben 
félnünk is kell Öt. Kifejezett akarata is van annak az Istennek, aki a 
kegyelmében részeltet bennünk, ez azt jelenti: nem mindegy neki, hogy 
kik vagyunk. A bűnbocsánat elnyerésével együttjár a készség a bűnnel 
való határozott szakításra.

Falusi viszonyaink között gyakori eset, hogy csak a keresztyénség 
objektív adottságai iránt találunk érzéket. Van egyház, annak vannak 
bizonyos tradicionális funkciói; ezeket igénybe veszik s többé-kevésbbé 
részt vesznek azokban. Van kikristályosodott tan, amely előtt hagyomá
nyos tisztelettel meghajolnak anélkül azonban, hogy benne élnének. E mel
lett a személyes viszonyulás, a belső megmozdulás, a hit, a megtérés, 
tehát az alanyiság egészen elsikkad. Nem is gondol sokszor az ember 
arra, hogy magát tartani is kellene ahhoz, subjektive állást foglalni azzal 
szemben, aminek az objektív létével számol. Ma újra az objektívnek a 
jelentőségét kezdik hangsúlyozni, ha megtesszük is, nem szabad elmu
lasztanunk az ilyen igében adott alkalmakat annak hangsúlyozására, hogy 
személyesen felelősek vagyunk; mert hasztalan egyház, tanigazság, üdv
rend, elkárhozhatunk, ha a királyi menyegzőn való részvételre személyes 
magatartásunk miatt méltatlanoknak találtatunk.

Szenth. u. 21. v. Ján. 4, 46—54. A 46. vs. „Ismét a galileai Kánába" 
v. ö. 2, 1. „basilikos" vagy főembere, vagy rokona a királynak. A király 
Heródes Antippas. V. ö. Mk. 6, 14.

Fontos exegetikai probléma, hogy' külön elbeszélés-e ez, vagy a 
synoptikusoknál (Mt. 8, 5—13 és Lk. 7, 1—10.) ismert kapernaumi szá
zados történetének jánosi változata. Magában a történésben is van kü
lönbség. Ott Kapernaum, itt Kána az esemény színhelye. Ott pogány ember 
megy Jézushoz kérésével, a főembernél nincs külön említve, hogy pogány 
lett volna, így valószínű, hogy zsidó volt. A legfőbb különbség azonban 
a kettő között az, hogy a kapernaumi százados hitén csodálkozik Jézus, 
a kánai főemberét pedig korholja. (48. vs.) Ez a különbség a tengelye 
történetünknek s ez biztosít neki külön helyet és jelentőséget a perikópa- 
rendszerben.

A történet értelme. Hogy lesz teljessé a kánai főember hite?
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I. A hit a kezdőfokon. A főembert a nyomorúsága vitte Jézushoz. 
Nincs kilátás már arra, hogy ember segíthessen. Hátha Jézus! Hallott 
róla, láthatta is már, az övéinek a táborába azonban nem tartozott. A tár
sadalmi állása is megnehezítette volna ezt. Most azonban, hogy bajban 
van, megpróbálkozik Vele is. Jézus szüntelen harcolt az ellen, hogy benne 
a csodatévőt keressék és lássák, itt is megmondja mit tart az ilyen „hit“- 
ről. Szavainak külön súlyt ad az, hogy Galileában hangzanak el. A gali- 
leaiak hite főképpen a csodákkal állt vagy esett. (V. ö. 6, 14 és köv./

II. A hit Jézus pásztori nevelése alatt. Az ilyen hit visszájára fordítja 
az Isten és az ember viszonyát, Az ember vél rendelkezhetni Istennel. 
Eszközzé akarja tenni Istent, a helyett, hogy magát adná Isten rendelke
zésére. Ilyen volt a főember hite is, de el kell fogadnia Jézust Urának. 
Alá kell vetnie magát annak, ahogy Jézus rendelkezik felőle. Amennyi 
hite volt, nem tudta másképpen elképzelni a gyógyítást, csak úgy, hogy 
Jézus majd hozzámegy s a keze érintésével, vagy a maga módja szerint 
mással viszi végbe azt. (Eltérőleg a kapernaumi századostól.) S íme neki 
kell indulnia a sötétnek, ráhagyatkozva arra, amit Jézus mond: „ . . .  a te 
fiad él“. Láthatót és kézzelfoghatót akart, hogy aztán esetleg higyjen, 
hinnie kell és Jézus szavára megindulnia, hogy aztán láthasson. (V. ö. Ján. 
20, 29.) S az úton kiviláglik, hogy Jézus szava teremtő ige, végbeviszí, 
amit kijelent. „Mikor világosságot üzen nekem, akkor megvilágosít; mikor 
hitet kíván tőlem, akkor hitet ébreszt bennem, mikor vádol, akkor töre- 
delemre bír, és mikor szentsége megaláz, örök szerelme új tavaszok szá
mára újjáteremt." (Ravasz L.)

III. A gyümölcsöző hit. A hite most már személyileg kapcsolja Jézus
hoz. Nyilvánvalóvá lesz előtte, mi a leglényegesebb. Nem az a legfonto
sabb, amit ő akar elérni Jézussal (a gyógyulás), hanem az, amit Jézus 
akar elérni vele (hogy higyjen mind ő, mind pedig az ő háza népe általa). 
Az igazi hit természetes és legelső gyümölcse, azoknak a hithez jutása, 
akik ránk vannak bízva.

A prédikáció feladata. Magától értetődő, hogy az ember végső nyo
morúságában Istenhez fordul. Ezt leinteni nem lehet célunk, megbélyegezni 
nincs jogunk. Isten a végső kétségbeesésig visz, elszakad minden tartó 
szál, elzárul a kimenekvésre minden út s a megmaradás egyetlen lehető
ségeként az Istenre való hagyatkozás marad. Egyetlen fogódzó marad s 
ez az ige. Ezzel vezet az Isten a sötétségen át. De akik mernek mellette 
dönteni s tudnak minden más látszat közepette is a szavára építeni, azok
kal Isten jeleket is láttat. (V. ö. Gedeon tört.) Természetes, hogy az ember 
Istennel nem kísérletezhetik csak úgy a maga kedvtelésére. Isten sose adja 
magát az ember kezére. Mindig megmarad ő a velünk és rólunk rendel
kezőnek s a hit ezt alázatos engedelmességgel el is fogadja. Legyen ez 
a prédikáció a hit önvizsgálata s indítás arra, hogy Krisztus népe és híve 
mai megpróbáltatásában is tudja ráhagyni magát Urának a szavára azzal, 
hagy aki Benne bízik nem csalatkozik.

Szenth. u. 22. v. Mt. 18, 21—35. A 21. vs. megfogalmazása héberes. 
Tartalmilag rokon vele Mt. 7, 1 és köv. Lk. 6, 36 és köv. Péter kérdése 
mögött talán ott van az, amit az evangéliomok Lk. 17, 4-ben hoznak- 
Péter azt hiszi, nagy számot mond. Kétsége ez: vájjon, ha az ember több
ször egymásután megbocsát, nem az lesz-e ennek a következménye, hogy
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a másik könnyen veszi a bűnt. 22. vs. Jézus felelete nem új számot állapít 
meg — magasabbat a Péterénél, — hanem határtalan megbocsátást kö
vetel. Ha számolunk, ez azt jelenti, hogy nem bocsátottunk meg fenntartás 
nélkül. A megbocsátás az ellenünk való vétkezés tényének is az elfele- 
dése, nem felrovása és elraktározása arra az időre, amikor a bosszúállás
nak jogos teret engedhetünk. V. ö. 1. Móz. 4, 24.

23—24. vs. példázatban szól a megbocsátásról.
23. vs. Minden olyan királyi a példázatban: az adósság is és annak 

elengedése is. 24. vs. A 10.000 tálentom roppant nagy összeg, hisz egy 
tálentom 6000 P-t ért. De ne ez a kérdés foglalkoztasson itt bennünket, 
hogy lehet-e szolga ennyivel adósa az urának. Jézusnak a példázatba fog
lalt mondanivalója kívánja, hogy minél inkább kidomboríttassék az a kü
lönbség, amely van a között, amivel a szolga tartozik Urának és a között, 
amivel szolgatársa tartozik néki.

25. vs. Az adósságért az ember abban az időben nemcsak vagyoná
val, hanem személyével, és hozzátartozóinak személyével is felelt, mert 
akit rabszolgaként el lehetett adni, az anyagi értéket jelentett. 26—27. vs. 
Amit ura cselekszik vele, még csak kérni és remélni se merte. 28—30. vs.- 
ben megkapóan művészi az egyezőség (v. ö. 26b és 29b), hogy annál meg
döbbentően domborodjék ki a végén az ellentét a szolga és ura eljárása 
között. A király mennyire király és a szolga mennyire szolga! 31. vs. 
Senki se ítélhet másképpen mint a szolgatársak. 32—34. vs. Az erkölcsi 
igazság követeli azt, amit a király tesz. Lehetlen valakinek ura kegyéből 
hatalmaskodnia szolgatársa felett. Az úr jósága nemcsak abban nyilat
kozik meg, hogy elenged, hanem szükség esetén abban is, hogy védel
mébe veszi szolgáját olyannal szemben, aki tudhatna könyörületről, mert 
hisz megtapasztalhatta ura jóságát, s kegyetlenséget és könyörtelenséget 
mutat társa iránt.

A példázat értelme. Mi a példázat állásfoglalása a megbocsátás kér
désében? Az, hogy a megbocsátásra való kötelezettségünket magasabb 
összefüggésbe állítja be. Az evangéliomi erkölcsiséget teljes egészében 
jellemzi az, amit itt a megbocsátásról Jézus mond. A kezdeményező az 
Isten. Ez a példázat is olyanoknak szól, akik Kristzusban Isten gyermekei, 
vagyis bűnbocsánatban részesedtek. Isten bűnbocsátó kegyelme ugyanis 
nékik nem a távoli jövő ígérete, hanem jelen valóság. (Karner.) Ha nekünk 
az Isten kegyelme által van életünk, akkor nem állhatunk a szigorú jog 
álláspontján felebarátunkkal szemben. Isten kegyelme feltétel nélküli; Isten 
nem kíván megfelelő ellenértéket érte, nem kell kiérdemelni, vagy meg
szolgálni. Elveszíteni azonban el lehet, ha ellenkezésbe jutunk vele fele
barátunkkal szembeni könyörtelenségünk és keménységünk miatt. Akit 
Isten könyörülete nem tesz könyörületessé és Isten bocsánatából nem tanul 
megbocsátani, el is játszotta ezeket. (Schlatter.)

Hogyan érvényesíthetjük igehirdetésünkben a példázat mondanivaló
ját? Kilátástalan vállalkozás a megbocsátásról prédikálni mindaddig, amíg 
az emberek el nem jutottak oda, hogy nincsen számukra más lehetőség 
az , , életre" csak Isten bűnbocsátó kegyelme. Ne a bűnbocsánatra való 
kötelezettségnek száraz letárgyalása legyen ez a prédikáció csupán, hanem 
legyen bizonyságtevés a bűnösön megkönyörülő isteni kegyelem nagysá
gáról. Ennek az igének megértéséhez az szükséges, hogy az ember tuda-
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tára jöjjön Istennel szemben fennálló vétkessége teljes súlyának. (10.000 
tajentom.) Be kell látnunk, hogy a bűn nemcsak gyarlóság, gyengeség, 
hanem tartozás, vétkesség; azaz olyasvalami, amiért joggal számoltat el 
s juttat kárhozatba bennünket Isten. Neves igehirdetők ezen a ponton 
fogják meg a példázat mondanivalóját. (Hofacker.) Mindén tartozást 
meg kell fizetni valakinek. A bűnben fennálló tartozást is. Isten nem veszi 
ezt könnyen, mutatja Krisztus keresztje. De egyben azt is mutatja, hogy 
ö  megfizetett érettünk s általa bűnbocsánatot nyerhetünk. Aki mostmár 
ebben hisz és erre alapít a saját eljárásában az ellene vétkes embertársá
val szemben, az nem cselekedhetik ennek ellentmondóan. Ha mégis így 
cselekszik, méltán sújtja Urának ítélete. A Krisztusban megajándékozottak 
készek arra, hogy ajándékozzanak, ha nem volnának fenntartás nélkül 
készek, elveszítenék az ajándékot. (Doerne.)

A megbocsátásról prédikálva nézzünk szembe a való élettel! Kétség
telen, hogy rengeteg a gyűlölet s az engesztelhetetlen harag, általában 
az, ami embert embertől elválaszt, családban, gyülekezetben, társadalom
ban. Ha valaki tudatosan keresztyén-számba akar menni, tudja, hogy ke
resztyén-volta bizonyos dolgokat elvár tőle. Arra azonban alig gondol, 
hogy „komolyanvett" keresztyénségéből folyik a haragosával való össze- 
békélés is. Ezen a téren más mértéket alkalmazunk mint pl. azoknál a 
bűnöknél, amelyek a 6, 7. parancsolatba ütköznek. A való helyzet ismerete 
kötelez bennünket arra, hogy igehirdetésünkkel ne vesszünk általánossá
gokba. Úgy prédikáljunk, hogy kiki adott egyéni helyzetében egyéni pa
rancsot kapjon a feszült viszony rendezésére. Az engesztelhetetlen gyű
lölet s a megbocsátásra való készség hiánya, mint valami átok ül ott az 
ember imádkozó- és hit-életén. Gyűlölet, engesztelhetetlen harag emberi 
exisztenciánknak a gyökerére támad, „életünk" csak kegyelem és meg
bocsátás révén van, meg nem bocsátani annyit jelent, mint szembekerülni 
azzal, ami nekünk életet ad s így magunkra venni a halálos ítéletet: a kár
hozatot.

Do e r n e  nyomán: Szabó Lajos, Kissomlyó.

Az egyházi év útmutatása.
Az egyház prédikációját istentiszteleti életében jellegzetesen megha

tározza az egyházi év. Az egyházi év: Krisztus-év, az Ür kegyelmének 
kedves esztendeje (Luk. 4, 19), amelyben a váltságmű isteni drámája — a 
kegyelmi eszközökből élő, imádkozó egyház személyes átélésére — jelen
valóvá lesz.

Az egyházi év szerves egész, benne minden ezt hirdeti: az Ür jön! 
Ez az evangélium lesz nyilvánvalóvá az egész egyházi évben, amelynek 
minden ünnepe, minden vasárnapja az, Isten üdv-ökonómiájának egy-egy 
mozzanatát hangsúlyozza, — az egésznek szerves összefüggésében.

Amint az egyházi év fókuszai (húsvét-pünkösd, epifánia-karácsony) 
kialakultak, egyúttal mindegyik nagy Krisztus-ünnepnek kialakult az 
előkészületi- és a befejező-időszaka is, amely utóbbi az ünnep üdvtényét 
új életet teremtő hatalmában mutatja meg.

Az egyházi év ünnepeinek objektív (üdv-) tényszerűsége és a keresz
tyén gyülekezetben személyes elsajátításra, szubjektív átélésre mutató ren-
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deltetése leginkább nyilvánvaló az ősi perikopákbó\. A perikopákban közel 
2000 éves liturgikus életének egyik drágakincsét és az egymásutáni nem
zedékek imádságos hittapasztalatával való felbonthatatlan kapcsolatát őrzi 
az evangélikus egyház. — Különösen is fontos tehát a viva vox evangelii 
szolgálatában, hogy az egyház életrendjének tiszta, objektív erőforrásából 
táplálkozzék a személyesség és élményszerűség. Különben a szubjektiv
izmus, a vallási individualizmus, az elszegényedés veszélye fenyegeti 
szószéki szolgálatunkat. Viszont a vele való egységben — a tárgyi meg
határozottság révén — igazi evangéliumi mélységet, tartalmi gazdagságot 
és kifejezésbeli erőt nyer meditációnk és prédikációnk.

Amikor az ádvent I. vasárnapján Isten kegyelméből reánk virradó új 
évben — vasárnap- és ünnepnap délelőtt — „szabad textus“ alapján prédi
kálunk, jól tesszük, ha fokozottan figyelünk arra az útmutatásra, amelyet 
az egyházi év ünnepei, időszakai adnak. Ez az útmutatás istenáldotta segít
ségül kínálkozik nekünk, az Ige magyar prédikátorainak, hogy a „szabad- 
ság“ lehetőségei között minél jobban meglássuk és szolgáljuk homiletikus 
feladatunkban is az „egy szükséges“-et.

I. Ádvent.
Az ádvent (adventus Domini =  az Űr eljövetele) karácsony előkészü

leti időszaka. — Első percétől fogva a felkelő napra, a világ Világosságára 
mutat és a hozzánk alászálló mennyei Király eljöttére, az inkarnációra: 
az Ige testté levésének csodálatos kegyelmi tányéré irányítja figyelmünket. 
Ezért jellemzi a várakozás és a bűnbánat.

Az ádventi várakozásban már itt van valami a karácsonyi örömből, 
szelíd fénye enyhíti az előkészületi időszak komolyságát. •— A Király vá- 
rása szükségképpen lett az egyház életrendjében a bűnbánat és böjt ide
jévé. A Krisztus-várás szelíd örömének és a Király fogadására készülő alá
zatos bűnbánatnak a feszültsége adja meg az ádvent igazi jellegét, amelyet 
gyülekezeti vonatkozásban így fejezhetünk ki: ádvent — ébresztés ideje. 
— Ébredj, ideje már, hogy az álomból felserkenj, már felkelőben a nap; 
jön Királyod, készítsd az útját, méltóképpen fogadd! Vigyázz, hogy szíve
det el ne veszítsd e világon, ne feledd, hogy a dicsőséges ádvent felé még 
úton vagy; a Király iránti hűségben járj, semmivel és senki ítélkezésével 
nem törődve, hanem híven a prófétákra és útegyengetőikre, Isten követeire 
figyelve! Már közel az Űr, méltán örülhetsz, de vigyázz, hogy hogy fel
ismerd és befogadd öt, a békesség Királyát! — Isten akarata, hogy ádvent 
szent ide'jén minél hatalmasabban megszólaljon az egyház ébresztő riadója, 
a térítő kerygma: a lelkek megmentésére.

Ezért olvassa naponta az egyház imádságos lélekkel az ótestamentum 
királyi prófétáját: Ézsaiást, aki az eljövendő Királyról prófétái, miközben 
bűnbánatra-megtérésre hív. — S ezért lép elénk az ótestamentum és új
testamentum határának nagy ébresztő-térítő prédikátora: Keresztelő János, 
az Ütegyengető, Krisztus heroldja. (A textusokat, amelyekben olyan hatal
masan szólít meg Isten igéje, használjuk ádvent hétköznapjain minél bősé
gesebben, — gyülekezeteink ébresztésére!) — De ádvent nemcsak a bűn
bánatnak, hanem a Krisztus-várá9 szelíd, szent örömének is az ideje. 
Ezért látjuk a két prédikátor között Urunk édesanyját: Sz. Máriát, akinek 
a szíve alatt pihent az Üdvözítő szent születése előtt. Máriától tanuljon



542

meg az egyház az Úr ígéretére hagyatkozva, alázatos engedelmességben 
várni, szent örömben szolgálni, mindenestől Krisztus-hordozóvá lenni! — 
Luther „Magnificat “-magyarázatából (Luk. 1, 46—55) egészen kétségtelenül 
nyilvánvaló, hogy az ádventi várakozás az Isten szent igéjébe, ígéretébe 
való meditációs elmélyedést, csendes imádságos életet és az ádventi Király- 
lyal való szentségbeli közösséget kívánja az egyháztól.

Advent idejének mind a 4 vasárnapja — jóllehet közös, hasonló voná
suk is nem egy van! — egészen sajátos üzenetben szólaltatja meg az evan
géliumot: az Úr jön!

Advent I. vasárnapja. Az egész évnek és ádventnek első napja ez 
a vasárnap. Üzenete: az Ür jön, — méltóan fogadd! Az ősi evangéliumban 
(Máté 21, 1—9) és epistolában (Róm. 13, 11—14) együtt van a mennyei 
Király jövetelének az öröme és a méltó fogadás komoly intelme. (V. ö. 
a 24. zsolt., valamint Ézs. 45, 8!) — Ezért könyörög az egyház az Űrhöz: 
„támaszd fel hatalmadat és jö jj. . . “ ! (V. ö. „Az egyház ősi kollektaimád- 
ságai“, — a Lelkipásztor XVI. évf. 3—12. sz., 1940.)

Az ótestamentumból ide kívánkozik textusnak Ézsaiás 11, 1—5, illetve 
Ézsaiás 62, 10—12; mind a kettő az evangéliumban és epistolában adott 
témát szólaltatja meg. Krisztus eljövetelének kegyelmi ténye új kezdet a 
keresztyén gyülekezét életében.

Az evangéliumból egészen önként kínálkozik az Ézsaiás 61, 1—2-re 
támaszkodó Lukács 4, 16—21, amelyben az ádventi ígéret és beteljesedés 
is egészen szemléletesen tárul elénk. — Az ádventi Királyt pedig mint 
az igazság királyát különösen is hangsúlyozottan prédikálhatjuk János 
18, 36—37 alapján!

Epistolai textusként igen alkalmas ádvent I. vasárnapjára pl. II. Korint. 
4, 6, amelyben a kegyelem világosságának Krisztusban lett felragyogtatá- 
sáért és szívünkbe árasztásáért ad hálát az apostol. — Annak is megvan a 
tárgyi lehetősége, hogy ezen a napon a Jelen. 22, 13—21 alapján prédikál
juk az „Alfát és Omegát1, — a „jövel, Uram Jézus“-t!

Dr. Jánossy Lajos 
egyetemi ny. r. tanár.

Összekulcsolt kézzel.
Im ádságok a svéd ágendából.

Szentháromság utáni 20. vasárnap.
Kollekta:
Urunk, adj hűséges keresztyéneidnek kegyelmet és békességet, hogy 

megtisztulhassanak mindentől, ami megfertőz és rendíthetetlenül szolgál
hassanak téged teljes szívből. Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Igehirdetés utáni imádság:
Úristen, mennyei Atyánk! Országodba elhívtál minket és ránk bíztad 

annak javait. Kérünk: Szentlelkeddel oltalmazz meg attól, hogy kegyel
medet el ne mulasszuk, engedd lelkiismeretesen megfontolnunk irányod
ban fennálló felelősségünket, hogy bűnnel és hűtlenséggel el ne csúfítsuk 
az igazság öltözetét, amelyet megszerzett számunkra szerelmes Fiad, hanem
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minden napon hűséggel szolgáljunk néked, amíg kegyelmedből helyet adsz 
majd nekünk a menyegzői lakoma asztalánál. Ámen.

Szentháromság utáni 21. vasárnap.
Kollekta:
Úristen, siess elénk kegyelmeddel mindenütt, hogy elvégezhesse ben

nünk munkáját és mindenkor készek legyünk a jó cselekvésére. Urunk, 
a te Fiad, Jézus Krisztus által. Ámen.

Igehirdetés utáni imádság:
Mindenható Isten! Fiad által megígérted nekünk bűneink bocsánatát, 

a megigazulást és az örök életet. Kérünk: ébressz szívünkben Szentlelked 
által bizalmat 'igéd és ígéreteid iránt, hogy minden szükségünkben és 
kísértéseink között naponként keressünk segítséget Megváltónknál, aki 
mindent megad nekünk, amire szükségünk van és aki nem engedi, hogy 
valakit is kitépjenek kezéből. Ugyanazon Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus 
által. Ámen.

Szentháromság utáni 22. vasárnap.
Kollekta:
Istenünk! Te vagy erősségünk és menedékünk.' Hallgasd meg gyüle

kezetednek azt az imádságát, melyre magad tanítottad és add meg nekünk, 
amit hitben kérünk tőled. Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Igehirdetés utáni imádság:
Mindenható, örök Isten! Fiad, a mi Megváltó Urunkért nem bánsz 

velünk érdemünk szerint, hanem szívesen megbocsátasz és ajándékaiddal 
gazdagítasz. Kérünk: tarts meg kegyelmesen Fiadra építő hitünkben, bo
csásd meg jóságosán naponként minden vétkünket és kormányozva irá
nyítsd Szentlelked által szívünket, hogy felebarátunk iránt mindig szere- 
tetet tanúsítsunk, szívesen megbocsássunk neki, szolgáljuk és segítsük őt, 
hogy harag és engesztelhetetlenség által magunkra ne vonjuk ítéletedet, 
hanem benned mindig jóságos Atyánkat láthassuk. Ugyanazon Fiad, a 
mi Urunk Jézus Krisztus által, aki él és uralkodik veled és a Szentlélek
kel egyetemben öröktőlfogva mindörökké. Ámen.

Advent első vasárnapja.
Kollekta:
Urunk, Jézusunk! Jöjj el hatalmad erejével egyházba és gyülekezetbe, 

hogy minden hűséges követőddel együtt mi is kegyelmed által minden 
bűntől megszabadulhassunk és védelmed alatt vigasztalást nyerhessünk 
minden veszedelemben. Te élsz és uralkodói az Atya Istennel és a Szent
lélekkel egy Istenként öröktől fogva mindörökké. Ámen.

Igehirdetés utáni imádság:
Úr Isten, mennyei édes Atyánk! Illő, hogy neked hálát adjunk, téged 

magasztaljunk és dicsőítsünk mind örökké, hogy nekünk, szegény embe
reknek Fiadat adtad királyul, akik nélküle a bűn és a halál zsarnoksága 
alatt elvesztünk volna. Ő az igazság királya, aki halálával megszabadít 
bűneinktől és megvált a haláltól. Kérünk: világosíts meg, kormányozz és 
vezess minket Szentlelked által, hogy csak ehhez az igazságos királyhoz 
és Megváltóhoz ragaszkodjunk és a világhoz hasonlóan meg ne ütközzünk 
külső szegénységén, vagy tanító szaván, hanem reá építsük bizalmunkat 
és vele együtt örök üdvösséget nyerjünk. Ámen.
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Petri Olaus svéd reformátor bűnbánati imádsága:
Mindenható örök Isten!
Vallomást teszek előtted, hogy nem viselkedtem irányodban úgy, 

amint kellett volna. Nem volt igaz hitem tebenned és nem téged tartot
talak mindenben szemem előtt. Nem is cselekedtem úgy felebarátom irá
nyában, amiképpen szeretném, ha te cselekednél velem. De fordulj hoz
nám irgalommal, szerelmes Fiad, Jézus Krisztus érdeméért. Nincs senki 
más, akihez mehetnék. Ügy járulok hozzád, mint gyermek az atyjához. 
Nézd el bűnömet, adj kegyelmet és erőt, hogy megjavíthassam életemet. 
Ugyanazon Fiad és a Szentlélek által. Ámen.

Wolf Lajos.

Szószéken.
Szenth. u. 20. v. November 7.

Bent, vagy k in t?
Máté 22, 1—14. Ének: 5, 412.

Lépten-nyomon halljuk s mi magunk is túlságosan könnyen kimond
juk, hogy semmi vagy legalább is nagyon kevés örömöt nyújt az életünk, 
de annál több szomorúságot és fájdalmat. Pedig Isten sok és igazi örömöt 
akar adni. „Menyegzőt" készített s ami szinte még fontosabb, menyegzői 
„ebédre" hívott és hív, hogy sok igazi örömben lehessen részünk. A me
nyegzői lakoma, melyet a király elkészített, az ő egyetlen fiához kapcso
lódik s nélküle el nem képzelhető. Amit Isten elkészített és amire meghív 
bennünket, az Ö egyszülött Fiához, a Jézus Krisztushoz van kötve s nem 
jelent mást, mint Krisztus követését és ennek'folytán a Krisztussal s az 
Atyával való közösséget, az üdvösséget, amely magában hordja a teljes 
örömöt. Ha mégis kevés igazi örömünk van, az csak azért van, mert azt 
a sokat, amit Isten adni kész, nem fogadjuk el és ezáltal magunk ássuk 
meg életünk igazi örömének a sírját. Meggyőzhet bennünket erről a mai 
példázatunk azáltal, hogy fényt vet 1. Isten hívogató szeretetére, 2. az 
ezzel szembeni hálátlanságunkra és engedetlenségünkre, 3. az ezt sújtó 
isteni ítéletre.

1. Jó, hogy életünk nem a saját kezünkben, hanem Isten hatalmában 
van. Ő indította el az életünket, Ő szabta meg célját, Ó jelölte meg a 
célhoz vezető utat, Ő vezeti hatalmával, bölcseségével és szeretetével a 
cél felé. Maga az Isten. „Sokan vannak a hivatalosak"; tulajdonképpen 
mindenki hivatalos az Isten országába. Isten azt akarja, hogy minden 
ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson (I. Tim. 2—4). Ezért 
választott egykor magának népet, hogy. kijelentésének, akaratának hordo
zója legyen. Ezért állított prófétákat a nép által kívánt királyok mellé, 
hogy Őt, az Istent képviseljék, sokszor király és nép ellenére, nem egyszer 
egy-egy próféta ellenállásának legyőzésével, hogy annál világosabb és 
bizonyosabb hivatás- és küldetéstudattal bírjon. Ezért adta, mikor az idő 
betelt, saját Egyszülöttjét e világba, hozzájárulván ahhoz, hogy Egyszü
löttje öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedjen (Zsid. 
12, 2). Ezért rendelte Krisztus apostolait a békéltetés szent szolgálatára,
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hogy a távolvalók immár közelvalókká, az Isten nélkül valók Isten tulaj
donává legyenek (Ef. 2, 12—13). Ezért adta az igét és az igehirdetés hi
vatalát, hogy isteni szava szólni meg ne szűnjék ezen a földön s ha a föld 
felett nem szólhat, szóljon a földalatti katakombavilágban, de szólni meg 
ne szűnjék. Ezért adta Szentleikét, hogy szava üres és gyilkos betű ne 
legyen, hanem nyomában világosság támadjon, élet fakadjon és öröm 
ujjongjon.

Tehetett volna-e és tehetne-e valaha is . ennél többet az Isten? El
készítette üdvösségünket, amelyet senki ember fia: se magunk, se más, 
se bölcs, se hős, se rajongó elkészíteni nem tudna, felkínálja e drága 
ajándékát, szeretetánek sok jelével és erejével hív s nevünkön szólítgat, 
hogy hozzámenvén nékünk adhassa, amit elkészített, amire szükségünk 
van, ami nélkül örömünk csak bánattá, boldogságunk siralommá, életünk 
halállá változik: többet nem tehet. Kezedbe Veszed az Igét: Isten hív. El
mégy oda, ahol az Igét hirdetik: Isten hív. Beszélgetsz hívő emberekkel: 
Isten hív. összetör betegség, koporsó; kétségbeejt mások gonoszsága s 
még inkább saját bűnöd: azért történik ez, hogy jobban meghallhasd Isten 
hívását. Isten többet nem tehet, mint amennyit tett és tesz, hogy igazi 
és teljes örömünk legyen Nála.

Mindegy, hogy kik és mik vagyunk, akiket hív. Nem számít, hogy 
milyen fajhoz, felekezethez, társadalmi réteghez tartozunk. Nem számít, 
hogy a „hivatalosak*1 között szerepelünk-e vagy sem. Az sem számít, 
hogy „jók*1 vagy „gonoszak1* vagyunk-e. Isten jóhoz és gonoszhoz, hivata
loshoz és nem hivataloshoz, zsidóhoz, pogányhoz, keresztyénhez egyaránt 
küldi szolgáit, küldi mindazokhoz, „akiket csak találnak a keresztutakon11, 
ott, ahol sűrű a közlekedés, ahol irányválasztás, döntés elé állíttatik a 
vándor. Hozánk is. Meg lehet és legyen is meg az a bizonyosságunk, hogy 
hozzánk is. Hiszem és vallom, hogy „akit az Úr egyszer a vérével meg
váltott, az néki örök időkre drága és felejthetetlen, még ha el is bukott 
úgyannyira, hogy soha többé vissza nem tér hozzá.“ A golgotái kereszt 
Isten megszűnhetetlen szeretetéről beszél nékem, ezért hiszem és hirde
tem, hogy Isten minket is hív a Vele való közösség boldogságába, örö
mébe. Hív a templomban, hív a titkos kamránkban, hív a csillagos ég 
alatt, hív a véres csatatéren, hív most...

2. De milyen hálátlan és engedetlen tud lenni az ember! Hálátlan, 
mert hiszen Isten szeretete, mellyel ajándékát elkészítette, iránta való 
hálára kötelez, engedetlen pedig, mert hívogatása iránta való engedelmes
séget követel. De az ember gondolatai és útai olyan mások, mint az 
Istenéi. Isten azt mondja: Jöjj hozzám! Az ember azonban nem megy 
hozzá. Kitér az Ür melletti döntés elől. Nem megy hozzá.

Hogy miért nem megy? Azért, mert úrrá lesz benne az Istentől el
szakadt autonóm ember, akinek nincsen köze Istenhez. Ez az ember egy
szerűen nem akar menni. Mondhat ő akármit, távolmaradását indokol
hatja akármilyen sürgős teendővel, áltathatja önmagát ezzel vagy azzal, 
Isten megállapítása ez: nem akar menni. Nem érték neki az Isten aján
déka? Lemondást és áldozatot jelent számára otthonról el s a „menyegzői 
lakomára1* menni? A szíve megkeményedett Isten szavával szemben, —- 
Isten büntetése ez —, melyet már annyiszor elutasított magától? Kellemet
len és kényelmetlen néki amit Isten mond? Mindez külön-külön is és
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együtt is lehetséges, de a refrén mindig ugyanaz: nem akar menni. Amint 
Zakariás prófétánál olvassuk: „De nem akarák meghallani, sőt vállaikat 
vonogaták és bedugák füleiket, hogy ne halljanak. Szívókét is megke- 
ményíték, hogy ne hallják a törvényt és az Igéket, amelyeket a Seregek
nek Ura küldött vala az ő lelke által'1 (Zak. 7, 11—12). Aki nem akar 
menni, az marad, ahol van: bűnben, szomorúságban, halálban. Marad, 
mert Isten ott hagyja.

Hogy miért nem megy? Azért, mert megveti Isten hívását. Nem 
törődik Isten szavával és Isten dolgaival. Isten szeretetét, törődését, fára
dozását semmire sem méltatja, annyira sem, hogy a maga távolmaradását 
és ellenállását megindokol la. Semmi néki az egész. Nem törődik a saját 
leikével sem. Életét betölti a földi gond, munka, esemény, izgalom, ember, 
nép. Ezért nem megy, mikor Isten hívja.

Hogy miért nem megy? Azért, mert istentelen emberré lett. A nem
akarás, a nemtörődés, a megvetés odáig fajul nála, hogy gyilkosságra vete
medik: akik Isten nevében jönnek hozzá, hogy Istenhez vezessék s így 
élete meggazdagodjék, azokat szidalmazza, nyomorgatja, üldözi, gyilkolja. 
Ugyan ki? Talán a zsidó? Igen, a zsidó. Talán a pogány? Igen, a pogány. 
Talán a keresztyén is? Igen, a keresztyén is. Talán én is? Oh, én csak 
nem? De igen, én is. Hálátlan és engedetlen vagyok én is. Ügy fáj a szí
vem, mikor ezt be kel! vallanom, de nem mondhatok mást, mert ezt mondja 
az Úr. De csak mondja is Ö, s mondjam én, mert így jön el az óra, amikor 
immár nem fogja mondani ö  s nem kell mondanom nékem . . .

Dehát nem mentünk-e? Hiányzunk-e egyetlen istentiszteletről vagy 
bibliaóráról vagy bárhonnan, ahová úgy gondoljuk, hogy Isten hív? Jól 
van, nem hiányzunk, de mégis ez a kérdés: milyen ruhában mentünk oda? 
Nem az ünneplő ruhádról avagy munkászubbonyodról van szó, hanem arról, 
hogy a saját ruhádban mentél-e, vagy pedig abban, amelyet az Ür készí
tett és tartogatott számodra; abban, amit te varrtál meg, vagy amit 
Krisztus szőtt-szerzett néked; a saját emberségednek vagy Krisztus vérének 
az igazságában jelentél-e meg. Erről van szó. Mert ha a sajátodéban, 
akkor jobb lett volna el nem menned. Bűnöd néked ez az elmenésed. 
A nemakarás, a megvetés, a gyilkolás mindig bűn, mert hálátlanság és 
engedetlenség rejlik benne, de a saját emberséged igazságában elmenni 
és megállni Isten előtt nem kevésbbé bűn, mert tudatos ellenállás és Isten 
akarata elleni cselekvés az, hiszen azt jelenti, hogy kitartasz amellett, 
hogy te, az ember úgy, ahogyan és amilyen vagy, odaillő és odavaló vagy 
Isten közelségébe, Isten örüljön, hogy egyáltalában elmentél hozzá, és 
az Isten szerezte üdvösség jár néked. Bűn ez.

3. Isten pedig megítéli ezt a bűnt. ö  tudomással bír a meghívottak 
állásfoglalásáról és magatartásáról. Számon kéri ezt a magatartást. Nem 
nyugszik bele az elutasításba, mert Ö nem tartozik a nemakarók, a nem- 
törődök, az ellenségeskedők sorába. Nem elégszik meg a telt házzal. Szá
mon kéri a távolmaradást is és a meg nem felelő megjelenést is. Haragja 
azokon, akik akár távolmaradnak, akár meg nem felelő módon jönnek hozzá, 
s haragiában, mely sohasem igazságtalan vagy szeretetlen, lesújt rájuk. 
Hogy mikor és milyen formában, előre nem tudiuk és elő nem írhatjuk 
néki. Igen gyakran már e földi életben. Az evangélium szívével érző ember 
lehetetlen, hogv Isten sújtó haragját ne lássa a mostani rettenetes világ
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égésben, amelyet a mai írók egyike nem is háborúnak, hanem „romború- 
nak" kíván nevezni s amelynek mint „nagy esztelenségnek“ a szolgálatába 
állott az emberi ész teljes gépezete. Okát ám lássa a bölcselkedés az em
bernek a civilizáció elleni küzdelmében, mellyel azt le akarja magáról 
rázni, mert elviselhetetlennek érzi, az evangéliom nyelvén Isten ítélete a 
neve, mely az emberiségre rászakadt, amiért még mindig nem ismerte 
meg, ami az ő békességére van, vagy ha megismerte is, megvetette. Isten
nek tudomása van a meghívását elutasító magatartásról és számon kéri 
azt gyakran már e földi életben, de biztosan a halál órájában. A számon
kérés órájában kitűnik, hogy névleges keresztyénség, átlagos keresztyén- 
ség, jótékonykodó keresztyénség, egyházias keresztyénség, mindennemű 
keresztyénség, amely ilyen és csak ilyen, gyökerében pedig önigaz ke
resztyénség, a számonkérő, ítélő Isten előtt elveszett. „Mimódon jöttél 
ide, holott nincs menyegzői ruhád?11 Isten a menyegzői asztalnál, azaz a 
vele való közösségben nem tűr meg senkit, aki önmagával nem szakított 
és Krisztushoz nem talált; aki saját ruháját le nem vetette és Krisztus 
köntösét föl nem öltötte. Amit Isten irgalmassága elkészített, azt szent
sége kénytelen elvenni. Isten reménységét, mellyel reánk tekintett, megöli 
saját emberi akarásunk, mely nem akarja, amit Isten akar, nem tartja 
értéknek Isten drágagyöngyét, megveti, gyűlöli Isten szeretetét s harcol 
ellene. Isten virágjára ráhull bűnünk gyilkos harmata s elhervadunk, el
halunk, elkárhozunk. „Vessétek őt a külső sötétségre!"

Biztató szó is hangzik az igéből felénk: „És megtelék a menyegző 
vendégekkel." Akikkel megtelik, akik ott is maradhatnak, azok koldusok, 
szegények, csonkák-bonkák, azaz olyanok, akik ismervén önmagukat fel
adták önmagukat és elfogadták Krisztust. Ök részesülnek Isten közösségé
ben, övék lelkűk üdvössége. Testvér, ezek között lehetsz és légy te is! 
Vesd le ó-ruhádat és öltözd fel az újat! Törj össze és újulj meg! Siess, 
ne késlekedj, hogy el ne késsél!. . .  A fiatal harcos nem akart megtérni. 
Segesülten a kórházba került. Állapota napról-napra súlyosbodott. Ekkor 
levelet kapott a hívő húgától, aki arra kérte, hogy amikor levelét olvassa, 
szálljon magába, vesse le szennyes, foltos ruháját és vegye magára az 
Isten menyegzői ruháját. Amikor egy bajtárs, aki a levelet felolvasta, 
ehhez a mondathoz ért, a halálos beteg összeszedvér utolsó erejét felült 
az ágyában és belekiáltotta a kórterembe, hogy a szívek beleremegtek: 
„Késő, késő!"... Testvér, siess, hogy késő ne legyen! Áron is megvedd 
az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok. Isten hív. Ámen.

Zulauf Henrik, Budapest.

Szenth. u. 21. v. November 14.
Halálból életbe.

János 4, 46—54. — Ének: 65, 361.
A felolvasott igékben kétségtelenül minden a hit körül forog. Ahogy 

Bach fugáiban a főtéma ismételten visszatér és sok variáción át a fel
színre törve mindent ural, — úgy tér vissza a királyi ember fiának cso
dálatos meggyógyításában a hit, amely minden egyebet győzelmesen túl
harsog: „És hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott", — és valamivel 
tovább: „És hitt ő, és az ő egész háza népe". E hite miatt láthatta a 
királyi ember azt, amit második jel gyanánt tett Jézus, amikor Júdeából
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Galileába ment. Így kerül abba a képtárba, melyet az Ö- és Újszövetség 
a hit hőseiből állított össze. Világítsa hát be együttlétünket ebben az órá
ban mint textusunknak összefoglalása, de egyúttal mint útmutatás ez a 
szó: „És hitt1'. Ennek az Igének fénye vezessen annak felismeréséhez, hogy 
a hit elvezet először az életből a halálba, hogy azután a halálból vissza
vezessen az életbe.

A halál kopogtatott a királyi ember ajtaján; kedves fia „halálán 
vala“. Ki ne, ismerné azt a fájdalmat, mely e szóban rejlik: haldoklik. Ahol 
halálos beteg van, ott mindenki lábujjhegyen jár, még a lélegzetet is 
visszafojtják, — a családtagok szeme, szíve, gondolata a betegre irányul,
— a család egész külső élete úgy akadozik, mint a haldokló érverése. 
A szülők bizonyára mindent megtettek, ami hatalmukban állott: elhivatták 
a leghíresebb orvost, megvették a legdrágább orvosságot, de minden hiába 
volt: a halál egyre közeledett. Az atya nem bír fájdalmával. „Hozzá méne“,
— a halál birodalmából a hegyre siet, hol az élet lakozik. Ha ő maga 
volna beteg, dehogy is fordulna Jézushoz. Sztoikus nyugalommal vagy 
szadduceusi könnyelműséggel nézne a hálái szemébe. Azt mondaná: katona
dolog! De gyermekét elveszíteni, az fejhajtásra készteti. Igen, a szeretet 
szent köteléke sokszor az egyetlen eszköz, melyei Isten a tőle elfordult 
szívet meg tudja fogni. „Meghallá, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett*1. 
Amit máskor közönyösen fogadott volna, t. i. hogy a názáreti próféta, 
a híres csodaorvos ismét a közelben jár, — az most neki a legérdekesebb 
újság, valóságos örömhír, igazi evangélium. „Hozzá méne“, — óh mi 
mindent mond nekünk ez a menés! Aki olyan lélekkel megy Jézushoz, 
mint a királyi ember, az már megértette a szenvedés szavát, a halál üze
netét. Mert a szenvedés Csak arra való és a halál is csak annyit üzen, 
hogy. személyesen menjünk Jézushoz. Ha azonban a mi hitünk az élet 
útját akarja járni s a halál birodalmából az életbe akar érkezni, akkor 
a hitnek először az életből a halálba vezető utat kell megjárnia. Az atya 
megáll az élet fejeledelme előtt. „És kéré őt, hogy menjen el és gyó
gyítsa meg az ő fiát“. Az ember azt hihetné, hogy olyan gyönge hit
palánta, amilyen a királyi ember hite volt, Jézusnál különleges gyöngéd 

bánásmódban fog részesülni. S ehelyett mi történt? Jézus ezt az alig 
serdülő hitet olyan útra viszi, melyen az alig fog tudni járni, — olyan 
helyre, melyen a palánta — nem is kell csodálkozni rajta — rövidesen 
elpusztul. Az Úr válasza úgy éri, mint a késői fagy a kinyílt virágot. 
Ahelyett, hogy a pogány ember eljövetelének őszintén örülve azonnal 
meghallgatná kérését s fiának meggyógyítása által nevének dicsőséget 
szerezne egy előkelő római családnál s általa az egész pogány világban,
— Jézus kemény elutasító választ ad: „Ha jeleket és csodákat nem láttok, 
nem hisztek". Nem annyit jelent-e ez, mint hogy Jézus a királyi ember 
minden számítását keresztülhúzza s reménységét a csalódással cseréli fel? 
Az atya az életből a halálba zuhant!

Testvéreim, ez a leggyakoribb akadály, mely a hit útjába áll s melyen 
oly sokan felbuknak. Ezt az akadályt pedig nem lehet elkerülni, át kell 
menni rajta, le kell győzni. Sőt még több, az akadályt hálásan kell fogadni, 
mert hitünket megtisztítja. Aki reménységében csalódik, az reménységét 
félülvizsgálja, várakozásában szerényebb lesz. Világosan látjuk ezt a mai 
Igékben. Fiának meggyógyítását kérte az atya. A kérés természetes volt;
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Jézus is minden bizonnyal annak találta. Ámde az atyai szeretetnél is 
van feljebbvaló! Az Üdvözítő nem azért jött, hogy meggyógyítsa mindazt, 
amiből az ember kigyógyulni akar. Egy a szükséges dologi, — s ez az 
egy dolog képes a világ minden baját megszüntetni. Ő az Úr, — ezt kell 
elismerni, erről kell vallást tenni, ezt kell hinni, — ez és semmi más az 
ő küldetésének végső célja. Tehát nem az egyes ember külső egészsége 
vagy benső megelégedése, hanem Isten országa, ez Jézus küldetésének 
célja. Azért is az olyan hit, mely csak magára az emberre irányul, nem 
a legmélyebb vagy legmagasabb hit. Felette áll az a hit, mely már nem 
önmagáért könyörög, hanem azt kéri: a Te neved szenteltessék meg, — 
a Te országod jöjjön el, — a Te akaratod legyen meg. Ez az a hit, mely
ben nem az Én áll a középpontban, hanem az Űr s az ő dicsősége. Ezért 
utasítja el az Ür a királyi embert: ha jeleket és csodákat nem láttok, 
nem hisztek.

Az atyát az elutasítás a porba sújtja ugyan, de ő nem zúgolódik e 
nemvárt nevelőeszköz ellen, ellenkezőleg aláveti magát neki, hogy a por
ból egy második, más természetű kérés szálljon Jézushoz. Egyedül menjen 
haza, eredmény nélkül, egy nagy csalódással? Hosszú az út a hegyen 
épült Kánából a Genezáreti tenger partján fekvő házáig; legalább öt órát 
vett igénybe. Hegynek fel, hegynek le, régi rossz utakon. Egyedül menjen 
haza? Aki haldoklóhoz siet, annak szemében a gyorsvonat, az autó is 
csigalassúsággal mászik. Óh milyen jó lesz Jézus vigasztaló útitársnak 
hazafelé. Észre sem veszik, hogy órákig gyalogolnak. „Uram, jöjj, mielőtt 
a gyermekem meghal''. S az Úr ezt a kérését sem teljesíti, nem megy 
vele, de — útitársnak adja melléje e szavakat: „Menj el, a te fiad él“! 
A csodaorvos testileg nem lesz mellette, de ez a szó kíséri az úton.

A királyi ember hite megtisztult, mint tűzben az arany. A nappal 
világosságára csak az méltó, aki vállalta az éjszaka sötétségét. Aki nem 
fél a halálba vezető útnak kockázatától, az megtalálja a halálból az életbe 
visszavezető utat. A királyi ember azért ment át ezen az élményen; 
mert hitt.

Ezzel eljutottunk szentleckénk második üzentéhez. Az atya nem en
gedte magát az elutasítás által egyszerűen lerázni. Jézus csodatevő ere
jébe vetett hite — az elutasítás következtében -— nem válik hitetlenséggé, 
hanem felnövekedik igaz hitté. Ha az elutasítás után mogorván haza sie
tett volna, akkor soha sem hallotta volna a nagy szót: menj el, a te fiad 
él! De minthogy állhatatosan ott maradt, a csalódás után is ott maradt, 
— kitartó hűsége hűségre talált. A halál valóságába beleszól az élet, miután 
a látszólagos életet a halálnak adta át. Az élet az élet valóságához vezet, 
miután minden ideigvaló földi valóságot megtagadott. A hit rákapcsol 
az utolsó, a legerősebb kötelékre, miután előzőleg az aggódás összes földi 
lehetőségeit feladta. Mihelyt az ember nem hivatkozik többé a földiekre, 
a láthatókra, Jézus elvezeti őt egy titkos helyre, hogy feltárja előtte a 
maga csodálatos segítségének minden teljességét, — arra a titkos helyre, 
ahol a hivő ember tapasztalja, hogy a segítség nem a mi hitünket követte, 
hanem ellenkezőleg megelőzte. Mielőtt kiáltanak, már felelek nékik, 
mielőtt szólnának, már hallom őket. Imé, ennek az ígéretnek valóságát 
éli meg a szorongatott atya. Ha szolgái nem is jöttek volna eléje — teg
nap hét órakor hagyta el őt a láz, — ha fiát már holtan találta volna, —
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ő mégis, ő akkor is tudta s vallotta volna: az én fiam él! Mert hitt az 
ember a szónak, a mit Jézus mondott neki.

A hit olyan erő, mely a láthatalannal a látható legnehezebbet is 
legyőzi. A hit az az erő, mely a láthatatlan segítségével a láthatóról a 
győzelem tudatával képes lemondani. Az ilyen hitnek nincs szüksége lát
ható jelekre és csodákra, mert bárhová néz, mindenütt Jézus jeleit és 
csodáit látja. Ez a hit tud a halálból az életbe visszamenni, mert előbbb 
az életből a halálba mert menni. Ha ilyen hit él bennünk, akkor nekünk 
is olyan élményben lesz részünk, mint a királyi embernek. Szívünk törté
nete nem lesz többé a csalódások története, hanem a legértékesebb s leg- 
boldogítóbb tapasztalatoké.

„És hitt ő, és az ő egész háza népe". Ez a hit gyümölcse: az élő hit 
hitet ébreszt másoknál. Olyan mint a lámpafény, mely mindenkinek vilá
gít, — olyan mint a friss forrás, mely mindenkit felüdít, aki iszik belőle. — 
Óh bár ilyen fények világítanának a családokban, — bár ilyen források 
fakadnának gyülekezetünkben. Hívő családatyák, hívő családanyák — a 
családi hajlékok fényei s forásai. Aki bennem hisz, abból élő vizeik forrá
sai buzognak. „Higyj az Úr Jézus' Krisztusban, és üdvözülsz mind te, 
mind a te házadnépe". — Kuszy Emil, Losonc.

Szenth. u. 22. v. November 21.
Fontos m ennyei titok.
Máté 18, 23—35. — Énekek: 6, 444.

Mostani szentleckénkben az Úr a mennyország egyik titkáról beszél. 
Hiszen így kezdi: „Hasonlatos a mennyeknek országa . . . “ Amidőn a pokol 
borzalmaiban oly nagy része van a ma emberének, úgy-e, milyen jól is 
esnék kissé elgyönyörködni a mennyország szépségeiben. De még többet 
érne, ha valami meg is valósulna belőlük már a mostani, földi életünkben, 
a saját életünkben is.

Hallgassuk meg azért, miféle mennyei dolgokról szól hozzánk Isten 
igéje, s gondolkodjunk, vájjon nem kaphatnánk-e belőlük mi is, most is 
valamennyien!

1. Ha a mai embernek a mennyországról kezdenek beszélni, akkor 
rögtön valamilyen felhőköntúli csodavilág, valami túlvilági meseország 
jelenik meg lelki szemei előtt, mely tele van fehérszárnyú, tündöklő szép
ségű angyalokkal. Sőt ott látja az üdvözült lelkek seregit is. Az egyiknek 
a kezében pálmaág, a másikéban zengő hárfa. És valamennyien ott hár- 
fáznak és hozsannáznak az Úr gyémánt trónusa előtt örökkétartó öröm
ben és zavartalan boldogságban.

Nem különös, hogy amikor Jézus beszél a mennyországról, akkor 
tanításában ezeknek a mesés képzeteknek mintha nyomát se látnók? Mert 
az ige nem angyalokról beszél, hanem egy hatalmas királyról, akinek, 
rengeteg a pénze (milyen prózai!), hiszen egyetlen szolgájának 10.000 
talentumot kölcsönöz, ami még akkor is, ha ezüst- és nem aranytalentu
mot számítunk, kb. 80,000.000 békebeli pengőt jelent. Sőt nem csak köl
csönöz neki ennyit, hanem amidőn az nem tudja tartozását visszafizetni 
s könyörögni kezd, a király könnyűszerrel elengedi szolgája minden adós
ságát! Azután szó van szolgákról, akik nemcsakhogy nem üdvözölt fehér
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lelkek, hanem közülük legalább az egyik nagyon is sötét lélek. Hiszen 
ugyanakkor, amikor királya 10.000 talentumot engedett el neki, ő 100 
dénárért, kb. 80 békebeli pengőért nekiesik szolgatársának s irgalmatla
nul fojtogatja, majd az adósok börtönébe veti.

Mi ebben a felhöntúli? A mennyei? A túlvilági? Nem nagyon is 
úgy fest mindez, mint a mi nyomorúságos földi életünk?

2. Jegyezzük jól meg, hogy amikor Jézus a mennyek országáról 
beszél, a lehető legritkábban szabad földöntúli dolgokra gondolnunk, a 
legkevésbbé pedig filozófusaink „transcendens11 fogalmaira. Még arra a 
hozzáférhetetlen világosságra (I. Tim. 6, 16) se, amelyben Isten „lakozik11 
A Gazdagról és Lázárról szóló tanításban se a földöntúli vonatkozások 
a lényegesek pl., hanem az, amit itt, ezen a földön kell megtennünk addig, 
amíg nem késő. Jézus elsősorban nem azért jött, hogy a másvilágról tájé
koztasson bennünket. „Ha a földiekről szóltam néktek és nem hisztek, 
mimódon hisztek, ha a mennyeiekről szólpk néktek?“ — kiált fel egy 
ízben méltatlankodva hallgatója hitetlenségén (Jn. 3, 12). Azért se jött, 
hogy kiszabadítson bennünket földi létünk „börtön“-éből s Isten látha
tatlan paradicsomába emeljen. „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a 
világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól11, — olvassuk főpapi 
imádságában. Hanem elsősorban azért jött, hogy ezen a földön megtörje 
a pokol uralmát, s szüntesse a bűn okozta szörnyű szenvedéseket. Azért 
jött, hogy vele együtt eljöjjön erre a földre Isten országa, hogy miképpen 
a mennyben, legyen meg itt a földön is az Isten akarata. Ezért jellemzi 
tanítását az a bizonyos életközelség. Ezért van a mai példázatának is oly 
sok köze mostani életünkhöz. Ezért lehetünk bizonyosak benne, hogy ha 
hallgatunk az igére, mostani földi életviszonyaink is lényegesen meg
javulnának, s pokoli kínok helyett mennyei örömök töltik be életünket.

3. Mi hát a fontos ebben a példázatban? Az, hogy megértsük, mi
csoda mennyei dolog a megbocsátó, irgalmas emberszeretet, s mennyire 
megszépítené életünket, ha miként a példázatbeli király adós szolgájának, 
mi is meg tudnánk igaz szívvel bocsátani azoknak, akik vétkeztek ellenünk.

„Hol szeretet, ott béke, hol béke, ott áldás", — mondja közismert 
házi-áldásunk. Viszont, ahol nincs szeretet, ott nincs béke se, ahol meg 
nincs béke, ott áldás sincsen, — ahogyan erre a mai történelmi idők is 
tanítják azt, aki tud és akar még ma is gondolkodni. Ha a mai népekben 
s azok vezetőiben egy szikrányi jézusi szeretet is lett volna, nem jutott 
volna oda a világ, ahol most vergődik, s milyen más lehetne mindnyájunk 
élete! De nemcsak a történelem porondján van ez így, hanem mindennapi, 
kispolgári életünkben is. Ha egy-egy család körén belül, vagy a munka
társak között van szeretet, akkor ott van béke és van áldás is. Az egy
ház mai gyengeségének is a főoka nem az, hogy sok és sokféle egyház- 
felekezet van, hanem hogy egyik-másiknak mégcsak soha problémája se 
volt az, hogy vajjon tartozik-e megbocsátó, irgalmas szeretettel szeretni 
a más felekezethez tartozókat. Hiába osztogatják azért legkülönfélébb 
papjaink az áldást, amíg .meg nem tanulják egymás igaz, jézusi szereté- 
sét, az áldásból is átok fogan az élet valóságában.

4. Az a mi legfőbb tragédiánk, hogy már el se bírjuk képzelni, mi
ként valósulhatna meg valami is Jézus tanításából a mi mindennapi éle
tünkben. „Májd ha meghalunk, a sírban, ott lesz békesség11, — mondja



a hitetlen magyar. „Jézus célkitűzései eszményi értelemben veendők, s 
azoknak megvalósulására itt a földön nem, hanem csak a túlvilágon gon- 
dolhatunk“, — mondja végeredményben ugyanazt a hitetlen pap és teo
lógus. Hogy Te megbocsáss régi haragosodnak igaz, őszinte szívvel? Hogy 
újra egészen jóban légy vele, úgy mint valaha, vagy még sokkal inkább? 
Hogy Te megalázd magad s keresd a békességet, amikor Téged bántot
tak meg? Mindennek van határa! — mondod. Lehetetlen, mi már többé 
soha nem lehetünk jóban, — hangsúlyozod ismételten. Hogy a német és 
a zsidó valaha is testvérnek tekintse egymást, s az öntudatos proletár ne 
gyűlölje kapitalista „kizsákmányoló“-ját? Nem, ez lehetetlen, — mondja 
az egyik is és a másik is. Majd ha egyik a másikat teljesen „megsem- 
misíti“, akkor igen, de előbb nem.

Képtelenség még csak gondolni is arra, hogy másként is lehetne. . .
5. Képtelenség. Lehetetlenség. Mindennek van határa. . .  Nos, mivel 

a keresztyének ma többnyire így gondolkodnak, ez a főhiba. Ezért érezné 
ma mindenki éretlen gúnyolódásnak, ha állapotainkat mennyeieknek meré
szelné nevezni. Ezért szabadult rá a világra a pokol, s fog is benne tom
bolni és pusztítani mindaddig, míg a megbocsátó szeretet nem jut ura
lomra.

Értjük-e most már, hogy a megbocsátó szeretetről szóló példázat 
valóban a mennyek országának egyik fontos titkára tanít? Értjük-e, 
mennyi köze van ennek a tanításnak a mi mai életünkhöz? És érezzük-e, 
menyire szomorú, hogy már hinni se tudnak sokan abban, hogy ez a 
tanítás egyetemesen kötelező minden emberre és népre? Érezzük-e, meny
nyire a pokol karmai közt vergődik hitetlenségében ez a mai világ? Van-e 
sejtelmünk róla, milyen irtózatos hatalma van a pokolnak felettünk?

6. Mi azonban nem azért gyülekeztünk egybe Isten házában, hogy 
gyöngeségünket és hitetlenségünket megállapítsuk, sem azért, hogy a 
pokol hatalma felett rémüldözzünk. Hanem éppen ellenkezőleg: Azért, 
mivel hiszünk Abban, aki mégis megtörte a pokol hatalmát, aki magára 
vette a megbocsátó szeretet súlyos keresztjét, s azt mindvégig, utolsó 
leheletéig hordozta. És azért is, mert hiszünk abban, hogy Általa az ő 
megváltottjai is járhatnak a megbocsátó szeretet útján, s Isten igaz gyer
mekeiként igyekezhetnek a békességre.

Testvér, Teneked van-e erőd Krisztusnak ilyen követésére? Nem 
hivatkozol-e arra a félreértett és félremagyarázott hittételünkre, hogy az 
ember a saját erejéből nem képes semmi jóra? Tudod-e, hogy az Űr azt 
mondja? „Minden lehetséges a hívőnek" (Mk. 9, 23)? Tudod-e, hogy Pál 
apostol is azt írja: „Mindenre van erőm a Krisztusban. . . “ (Filip 4, 13)? 
János apostol pedig azt mondja: „Az az Isten szeretete, hogy megtartjuk 
az ő parancsolatait; az ő parancsolata pedig nem nehezek“ (I. Jn. 5, 3)?

Igen, az ő  parancsolatai nem nehezek. Igen, mindenre van erőm a 
Kriszusban. Igen, a hívőnek minden lehetséges. Még az is lehetséges, 
hogy most szívedben felébred a vágy a megbocsátó szeretet gyakorlására 
s mire legközelebb találkozunk itt a templomban, minden haragosoddal 
szívből és igazán megbékülsz. S ha nem is beszélsz róla, szemed boldog 
ragyogásából tudni fogom, hogy már Te is ismered gyakorlatból, tapasz
talatból a mennyország egyik fontos titkát, a megbocsátó testvérszeretetet.

Dr. Vető Lajos, Diósgyőr-vasgyár.
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Advent 1. v. November 28.
Egy a szükséges dolog!
Lukács 10, 38—42. — Ének 112, 432.

Ennek a szent evangéliomnak a súlypontja ezen a kijelentésen van: 
Egy a szükséges dolog!.. . És Jézusnak ez a megállapítása nem csupán 
Máriának és Mártának szól. Jézus örök időkre mindenkinek mondja' 
Emberek, egy a szükséges dolog! Egy!?... Csupán csak egy!?... Oh 
Istenem, hiszen ha most elibénk állna a kívánságok angyala és újra elmon
daná: Mondd meg, mire van szükséged és én megadom néked! — képzel
jétek, micsoda kívánság-fergeteg kerekednék itt! Hogyan rimánkodnék 
egészségéért a beteg, békességért, akinek pokollá lett az otthona, hogyan 
könyörögne vigasztalásért a kisírt szemű szomorkodó, hogyan kiáltana 
pártfogó után az árva, mindennapi kenyérért az elhagyott! Jaj ha egy 
láthatatlan kéz írni kezdené ennek a mi nyugtalan szivünknek minden 
kívánságát — micsoda ezer arcú szükség tekintene reánk!. . .És ha meg
szólalhatna városoknak, faluknak, vagy a magyar hazának a szíve!. . . 
Mint az árvíz — tengernyi szükség partmosó haragja ostromolná lábunk 
alatt a földet.

. . . Jézus pedig elismétli és szivünknek szegezi a maga tételét: Egy 
a szükséges dolog! Egy! Csupán csak egy!

A felolvasott részből azután azt sem nehéz kitalálni, hogy Jézus 
előtt ez az egyetlen szükséges dolog nem más, mint az ő evangélioma, az 
ő örökké megmaradó igéje. Advent első vasárnapja tehát azt kiáltja bele 
a világba: Emberek! Egy a szükséges dolog, a Krisztus igéje, az evangé- 
liom. Egyedül erre van szükségtek!. . . Tudom, hogy most sokaknak szi
vében kétségek támadnak. Hiszen a mai ember valami egyoldalú szent 
túlzásnak tarja Krisztus kijelentését, amelybe mi papok olyan szívesen 
belekapaszkodunk és elveszítve lábunk alól a földet, mint a holdkórosok 
behunyt szemmel, felhőkben járva hirdetjük tovább ezt a szent lehetet
lenséget... Egy a szükséges dolog! — így csak az beszélhet — mondja 
a mai ember — aki nem ismeri az életet, aki nem látja ennek a felgyúj
tott világnak tengernyi szükségét. . . Azt is tudom, hygy a hitetlen gúnyo
lódás megint vállunkra zuhintja a gyakori vádat: Lássátok, ilyen túlzott, 
merev tételekbe kapaszkadnak bele a kegyes keresztyének és egy életen 
keresztül áltatják velük magukat, mint fáradt utasok a csalóka délibábbal!

Mi pedig mindezek ellenére Krisztussal és Lutherrel tovább prédi
káljuk a korszerűtlen tanítást és ezzel lépjük át ae ú.i egyházi esztendő 
küszöbét: „Jegyezze meg magának minden ember, hogy a lélek minden 
nélkül ellehet, csak Isten igéje nélkül nem és hogy az Isten igéjén kívül 
semmi sem segít őrajta. Mig ha igéje van, akkor mindene van! Van az 
igében eledele, öröme, békessége, világossága, igazságossága, igazsága, 
bölesesége, szabadsága — van minden java fölös bőséggel". (Luther:
A keresztyén ember szabadságáról.)

Jertek hát Testvéreim, nézzünk keményen szembe ezzel a kérdéssel: 
Igazat mondott-e Krisztus!?. . . Jertek, ezen a csendes órán vívjuk meg 
a harcot a Krisztus igazságáért: Egy a szükséges dolog!. . .

1. 1940. telén is vérrózsák nyíltak a finn mezőik fehér havában. Emlé
kezzetek csak vissza: egy egész világ bámulta akkor a finn csodát. Amikor 
az orosz sereg rárontott északi testvéreinkre, szivszorongva mindenki



arra gondolt, hogy Európa legkisebb népét milyen könnyedén összetöri 
Európa legnagyobb népe. Boldogan csalódtunk! Sőt azt kellett látnunk, 
hogy az a kis nép nemcsak megáll és visszaveri százezres ellenséges töme
gek szakadatlan rohamát, de felmutatja a legnagyobb csodát, tud a gono
szért jóval fizetni, tudja Ujtestamentummal „bombázni" az orosz fővárost, 
keresztyén megtorlásul azokért a rettenetes robbanóbombákért, melyek 
egyetlen télen 11.000 finn házat pusztítottak e l... És azóta nem hazabe
szélő papok, hanem generálisok állapították meg, hadvezérek, hogy a finn 
ellenállás ereje -— a finn csoda — annalk a népnek evangéliomot szerető, 
hivő leikéből táplálkozott. Az az evangéliom, amely odatartozott minden 
finn katona hadfelszereléséhez, a hivő harcos szíve felett többet jelentett 
keményen markolt acélfegyvernél. És az az evangéliom, amely fölé imád
kozva hajolt az otthonmaradottak népe, erősebbnek bizonyult, mint a 
Mannerheim-vonal, pedig azt sziklába vágták!. . . Látod, az Isten cáfol
hatatlan példát terít a szemed elé, hogy a nemzeti életben nincs döntőbb, 
nincs fontosabb, nincs eiőbbrevalóbb, mint az evangéliom, semmi másra 
nincs égetőbb szükség, mint az egyetlen szükségesre: az evangéliomra!

2. Azt meg Cholnoky Jenő, ez a magyar földrajztudós állítja, hogy 
Délamerika földje természeti kincsekben még sokkal gazdagabb, mint 
Északamerika. És mégis, a gazdagabb föld népe szegényebb, országaik 
még ma is vad területek, ahonnan visszariad az európai ember, a kincsek
ben szegényebb Északamerika meg a világ legelső nagyhatalmai közé 
tartozik. Egy spanyol ember ezt a nagy különbséget így magyarázta meg: 
Az én spanyol őseim elindultak Délamerikába kezükben csákánnyal, szi
vükben azzal a gondolattal, hogy megrabolják annak a földnek gazdag 
aranyát — Északamerikában meg kezükben Bibliával érkeztek a „zarándok 
atyák" és szivükben csak egyetlen vágy égett, hogy az új hazában lélek
ben és igazságban imádhassák az Istent. A szegényebb földön magasra 
emelték egyetlen kincsüket, az evangéliomot és ime minden megadatott 
nékik. . . A gazdagabb portáról ma is szegényebb szomszéd néz észak felé!

Látod, azt gondoltad, hogy a gazdasági élethez igazán semmi köze 
sincs az evangéliomnak. Azt gondoltad, hogy a gazdasági élet mindenütt 
aranyra, ezüstre, valutára, devizára, váltókra van felépítve. Azt gondoltad, 
hogy az evangéliom csak itt érvényesülhet a templom négy fala között, 
de ha megnézed a világ térképét kiábrázolva látod az igazságot s álmél- 
kodva kell vallanod: egy a szükséges dolog még a gazdasági életben is, 
az evangéliom!

3. És higyjétek el, hogy gyülekezeteink jövője sem a telekkönyvnél 
van feljegyezve. Evangélikus anyaszentegyházunk fényesebb holnapját nem 
lehet számoszlopokra felépíteni, mert itt is egy a szükséges dolog!. . . 
Néhány évvel ezelőtt Miskolcon jártamban megnéztem a görögkeletiek 
templomát. Azt hallottam róla, hogy annak idején az orosz cár gazdag 
adományát is beleépítették falaiba. Akkor valami 2000-en voltak.. .  S ma 
ott áll nagyszerű pompában a fényes templom, tele drága képpel... ott 
áll a hatalmas bérház, melynek jövedelme az egyházat gazdagítaná.. . 
ott van a 200 hold föld, amelyen a görögkeleti eklézsiának aratnának — 
ha volna eklézsia! De mindössze néhány család él ott. Tönkrementek. 
Elfogytak. Pedig talán egyháziadót sem fizettek. Tekintélyes vagyonuk 
sem tudta megtartani a gyülekezetei.

554
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A mi kis gyülekezetünknek 51.000.— korona névértékű hadiköl- 
csönkötvénye van . Valamikor egyházukat féltő hiveink nagy jóigyeke
zettel, alapítványokra akarták felépíteni 300 lelkes gyülekezetünk jöven
dőjét. Isten pedig megsemmisítette ezt az emberkéz vetette fundamen
tumot. Bizakodásaink dugábadöltek, számításaink megcsaltak s amikor 
évenként egyszer számadóközgyűlésünkön elnézegetjük az értéktelenné 
vált papirosainkat, lelkünkre száll a Krisztus igazsága: Egy a szükséges 
dolog!. . . Emberek, az anyaszentegyház jövendőjét sem lehet más funda
mentumra építeni, csak az evangéliomra.

4. De téged talán mégis legjobban érdekei a saját magad egyéni 
élete. Azt mondod: lehet, hogy a nemzeti életben, a gazdasági életben, 
az egyházi életben megáll a Krisztus igazsága, de az én egyéni életemnek 
annyi más szüksége is van, amelyek kiáltanak, sebeznek és minden nap 
új gondokkal terhelik szívemet. . . Szeretett Testvérem! 1939-ben, amikor 
Dr. Tóth Tihamért beiktatták a veszprémi róm. kath. püspökségbe, a 
vasúton összetalálkoztam egyik ismerősömmel, aki éppen a püspök beik
tatásáról tartott hazafelé. Utitársam beszélgetés közben — az emberi 
lélek örök irigykedésével — elmondotta, hogy az új veszprémi püspök 
valami 60.000 hold jól felszerelt birtok mellé, még 2.000.000.— arany pen
gőt is örökölt elődjétől. Mint szegény gyülekezet papját, még engem is 
megszédített ennek a nagy vagyonnak az emlegetése.

De amikor a beiktatás után három hónapra az a nagyon irigyelt 
püspök a halálos ágyon vergődött, eszembejutott: Én Istenem, mit segített 
volna az a 60.000 hold föld, mit segített volna az a 2,000.000.— pengő, ha 
nem lett volna evangéliom! Evangéliom, mely a halál kapujában megálló
nak azt mondotta: Ne félj, mert én megváltottalak!...

És ha majd te, vagy én vergődünk ott, mit akarsz, hogy megszólal
jon at  utolsó órán!?

Elég lesz-e, ha elmondják, mennyi birtokod volt!. . .  Elég lesz-e, ha 
elibéd rakják kitüntetéseidet!. . .  Elég lesz-e, ha füledbe súgják, hogy 
hányán irigyelték szépségedet, hogy bálkirálynő voltál az egyik farsan
gon! . . .  Lesz-e más, ami megcsendesíti vergődésedet, lesz-e más, mint az 
evangéliom: Ügy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta . ..  
érted is adta, hogy el ne vessz és örök életed legyen!

Most mondd hát, hogy Jézus nem ismerte az életet. Most mondd, 
hogy mi papok felhőket kergetünk, amikor egyetlen megmaradásként 
ezt prédikáljuk: Emberek, ezen a világon csak egy a szükséges dolog. 
A lélek minden nélkül ellehet, csak Isten igéje nélkül nem!

Látod, hogy ezen a földön mindent, a nemzeti-, a gazdasági-, az 
egyházi- és az egyéni életet erre az igére kell ráépíteni. Úgy tartja ez 
az ige világunkat, mint hatalmas vastraverzek a felhőkarcolók óriás épít
ményeit. Jaj annak, aki félredobja és megveti.

A mai vasárnap programmot ad egy egész esztendőre. Minden va
sárnap tovább hirdeti: Emberek, egy a szükséges dolog1...

Nagy Miklós, Zalaegerszeg.
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Elm élkedések advent 1. vasárnapjára.
Ján. 1, 47. Téma: Ádventi bizonyság. — Advent elé mindig örömmel 

szoktunk tekinteni. Talán azért, mert karácsony előre veti fényét már erre 
az időre is. Talán azért is, mert úgy gondoljuk, hogy ez az idő, mint egy 
új egyházi év kezdete számunkra megint valami újat jelent. Talán azért is, 
mert megérezziik, hogy ádventnek örök emberi vonása van: a várakozás. 
Leginkább azonban mégiscsak azért tekintünk örömmel ádvent felé, mert 
ereznünk kell, hogy Isten erre az örök emberi vonásra a tulajdon kézjegyét 
adta, mikor ezt a várakozásunkat Krisztus-várássá tette s így annak egyet
len és igaz tartalmat adott. Ezért örülünk ádventnek: mert várhatunk, mert 
még várhatunk és mert Krisztusra várhatunk.

Ebbe a várakozásunkba szól bele a kérdés: „támadhat-e Názáretből 
valami jó?“

Különös kérdés ez, ha ma tesszük fel így. Amikor Nátániel kérdezte, 
meg lehetett érteni, miért teszi. Jézusról, a názáreti ács fiáról nagyon 
kevesen tudtak még akkor, akik tudtak róla, azok sem ismerték igazán. 
Ma azonban csaknem az egész világon Róla beszélnek. Ma milliók és 
milliók vallják azt, hogy ismerik Jézust, vagy legalább is, hogy nagyon 
sokat tudnak Róla. Ma tehát úgy látjuk, hogy már időszerűtlen feltenni 
ezt a kérdést, „támadhat-e Názáretből valami jó?“ S valóban így nem is 
szoktuk kérdezni soha. Mi egy kissé másként szoktuk feltenni ezt: támadt-e 
Názáretből valami jó? így egyáltalán nem időszerűtlen, mert mindnyájunk 
kérdése ez; támadt-e Názáretből valami jó?

Erre a kérdésre egész őszintén szeretnénk azt a feleletet adni, hogy: 
igen, Názáretből kimondhatatlanul sok jó támadt. Mégis nagyon sokan 
vannak, akik nemmel felelnek reá. Hiszen, ha körülnézünk ezen a világon, 
úgy látszik, mintha jogunk is lenne ilyen feleletre, sőt úgy látszik, mintha 
nekünk lenne igazunk. Igen eljött Jézus, megmutatta az egyetlen utat 
.az embereknek, amelyen járva igazán és Isten kedvére élhetnek. De meny
nyivel lettek jobbak az emberek? Mennyivel lett kevesebb a bűn és több 
a jó közöttünk? Mennyivel lett általa több a szeretet és kevesebb a vér 
és a könny? Azt kell látnunk, hogy semmivel. Sőt ő  maga is keresztre 
jutott. És ha azt mondják is Róla a tanítványai, hogy harmadnapon fel
támadott, de újra magunkra hagyott bennünket és nem hagyott mást 
reánk, csak azt a bizonytalan reményt, hogy egyszer majd visszajön 
közénk. Ebben az egyetlen vékonyka szálban kell megkapaszkodnunk és 
erre kell reáhelyeznünk az életünket. Erre pedig igazán nem építhetünk. 
Hiszen annyi biztosabb alapot kínál a világ s ezeknek mindegyike boldog
ságot és békét ígér nekünk. Nem ezeknél van-e az igazság? Hiszen, lehet, 
hogy akkor, amikor megjelent Jézus, nelki volt igaza. Ma azonban úgy 
látszik már, hogy az Ö ideje lejárt. A ma emberének nem valók az Ö 
gondolatai. Túlsókat követel és nagyon szűk korlátokat szab a termé
szetes ember elé. Ma pedig éppen a természetes embernek kell korlátlan 
életet biztosítani. Talán így még meg lehet tenni azt, ami Jézusnak nem 
sikerült: talán így meg lehet javítani ezt a világot.

Támadt-e hát Názáretből valami jó? Kérdés, amely annyi ember szívé
ből szakad fel és amely annyi embert fordít el és szakít el egészen Krisz
tustól, mert nem találják meg a helyes feleletet reá.

Pedig van rá helyes felelet! Fülöp felelete: „Jer és lásd meg!“
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Jer és lásd meg! Nem lehet tehát kívülről vizsgálnunk a dolgot és 
látszat szerint alkotnunk ítéletet. Mennünk kell oda, ahol ma is megbizo
nyosodhatunk arról, amiről Nátánael megbizonyosodott: Rabbi, te az Isten 
fia vagy. Nátánael ebben találta meg kérdésére a feleletet. Mi sem talál
hatjuk meg másban, csak ebben: Te az Isten fia vagy! Nem vi'lágboldogító 
eszmék hirdetője, nem kegyes tanítómester, aki a maga rendszere szerint 
jóvá akarja nevelni a világot. Nem! Te az Isten fia vagy, aki megváltónkul 
jöttél le közénk s aki él is végezted ezt a munkát, még ha még olyan 
kevéssé is láttatik meg a világon és rajtunk. Erről pedig nem bizonyo
sodhatunk meg másutt, mint ott, ahol Jézus Krisztus ma is szól hozzánk, 
ahol ma is hallhatjuk és láthatjuk Őt. Oda kell hát mennünk. Az Egyházba, 
a gyülekezetbe, a bibliánk mellé. Oda, ahol az Ő igéjét hirdetik s leg
főképp, ahol az ő  tulajdon testét és vérét nyújtják nekünk. Ezeken kívül 
sehol másutt a világon bizonyosságra nem találunk. Itt maga Krisztus juttat 
bizonyosságra.

Minden bizonnyal ott él a szívedben is a kérdés: Támadt-e Názáret- 
ből valami jó? — Nem kaphatsz rá soha más feleletet és különösen nem 
ma, ezen az első ádventi vasárnapon, csak ezt: Jer és lásd meg!

* * *
Lukács 19, 1—10. Téma: Amit az Úr jövetele számomra jelent. — 

Ez a történet szemléletes bizonysága annak, hogyan cselekszik Jézus a 
bűnös emberrel. Nem az a döntő jelentőségű itt, amit Zakeus tesz, hanem 
amit Jézus visz véghez. Ha ezt tartjuk szem előtt, úgy a történetnek 
három alapvonása domborodik ki különösképen.

1. Jézus messiási küldetésének az elveszettek megkeresésére és meg
mentésére határozott, konkrét vonatkozása van (10. v.). Ezzel ugyan nem 
mondtunk meg mindent Jézus munkájáról, kétségkívül kifejeztük azon
ban Jézus küldetésére nézve a legdöntőbbet. Ő maga is ezt tartja egyik 
legfontosabb feladatának. Így Jézus eljövetele mindig ítéletté válik azok 
számára, akik semmiféle bűnről tudni nem akarnak (7. v.). Ezeket ő nem 
látogatja meg, náluk nem vesz szállást, bűnösöket megmentő cselekedete 
ezek előtt botránkozássá lesz.

2. Az üdvösség, amelyet Jézus személye jelenvalóságával nyújt, mint 
az elveszett és elkárhozott ember számára adott bűnbocsánat és újjászüle
tés válik valósággá (9. v.). Jézus nemcsak új Isten-ismeretet, vagy talán 
új morált hoz, hanem élet-változást az emberek számára itt és most. 
Éspedig nemcsak mint eljövendő ígéretet, hanem mint beteljesedett való
ságot! „Ma“ lett (történt meg) üdvössége ennek a háznak.

3. Ebből következik a harmadik: ahol az ő  jövetele és jelenléte való
ságos esemény, ott a meglátogatott embereken nagy gyakorlati életválto
zás következik be. Ez az életváltozás nem előfeltétele, hanem épen el
maradhatatlan következménye Jézus érkezésének és jelenlétének. Bennünk 
nincsen ennek semmiféle feltétele, sem pedig lehetősége. Ez a változás 
nem az érzelemvilágunkban következik be, hanem valóságosan, tettekben 
megmutatkozóan a mindennapi életben (8. v.).

A történet, mint ádventi textus elsősorban azt akarja világossá tenni, 
hogy az egyház ádvent-ünneplése nem a karácsonyra való lelki előkészü
letből áll, az ehhez való lelki hozzá-hangolódásból, hanem sokkal inkább 
Jézus Krisztus új érkezése tényének megbizonyításából, ill. az erről való
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bizonyságtételből. Luk. 19 : 1—10 épen ezért a legszorosabban összekap
csolódik ádvent első vasárnapjának ősi evangéliumával: Máté 21 : 1—9-cel.

Ádventnek természetesen megvan az az értelme is, hogy az a vára
kozásnak és felkészülésnek az ideje. (Keresztelő János alakja.) Az Ür 
még nincsen itt, de megígérte jövetelét, ezért: készítsétek az Űr számára 
az utat. Azonban ezen ádventi várakozás felett áll az üdvtörténeti jelen 
(praesens): „Ö már úton van“. Ez az üdvtörténeti praesens, ez a Zákeusról 
szóló történet speciális ádventi értelme. S ez a gyülekezet számára, az ige
hallgatók számára a „ma“ hangzó bizonyságtétel által válik jelenvalósággá. 
Az egyháznak Istentől kapott megbízatása és felhatalmazása van arra 
nézve, hogy a bibliai „ma‘‘, amint az itt Zákeussal történt, a szószék alatt 
lévő igehallgatók számára is „ma“ legyen.

Ebben van az új egyházi év jelentősége: arra akar rámutatni, hogy 
a Jézus Krisztus személyében és munkájában megjelent üdvösség újra és 
újra jelenvaló a számunkra. Minden év az Ürnak kedves esztendeje. Aho
gyan Jézus Zákeusnál szállást vett, úgy kész ő  arra, hogy ma is szállást 
vegyen nálunk. Ez nem lehet számunkra kérdés. A kérdés csak az, váj
jon mi készen vagyunk-e az Ö számára, úgy, ahogyan készen volt az a 
vámszedő? Természetesen Zákeus nem az ő készenléte által érdemelte ki 
az üdvösséget. Jézus kegyelmet adó igéje (9. vers) nem felelet Zákeus 
fogadalmára, hanem megfordítva: Zákeus fogadalma a felelet Jézus igé
jére. Nekünk Zákeus alakján meg kell tanulnunk, mit jelent az, hogy 
Jézus őt magához engedi jönni. Ez jelent: bűnbánatot, megtérést, egész 
életünk forradalmát (revolucióját). Meg kell értenünk, milyen nagy még 
a zűrzavar a mi keresztyénségünkben. Meg kell azonban a bizodalomnak 
is erősödnie bennünk, hogy az Ür még nálunk is, bennünk is mident újjá 
tehet.

A gyülekezet egésze számára azonban ez a történet itt az egyházi é\ 
kezdetén komoly figyelmeztetés is arra nézve, hogy az Ür éppen azokhoz 
akar eljönni, akik nem juthatnak az ö közelébe, akiket nem akarnak az 
Ö közelébe engedni és az Ő tagjainak elismerni. Jézusnak ez a tette, hogy 
tudniillik nem a kegyesekhez, hanem a bűnösökhöz tér be, lehetetlenné 
tesz minden farizeusi elzárkózást. Ha Ő az új egyházi évben sem tesz 
mást, mint keresi az elveszettet, akkor ebből a missziói cselekvésre való 
új felhívás következik a gyülekezet minden egyes tagja számára.

Laborczi Zoltán, Celldömölk.

Jö n !
— Adventi úrvacsorái beszéd. —

105. ének.
Imhoi jő néked a te királyod, alázatosan és 

szamáron ülve, és teherhordozó szamárnak vem 
hón. Máté 21, 5.

Ádvent a mi legnagyobb ítéletünk. Szívünk gyökeréig meg kell ren
dülnünk, mikor halljuk, hogy Krisztus jön. Ki r á l y  — n é k e m —  a l á -
z a t o s a n :  milyen félelmetes! — Ádvent a bűnömmel kapcsolatos. Krisz
tus bűnöm miatt jön. Ha nem volna bűnöm, akkor én tudnék Hozzá menni 
s akkor nem kellene Néki jönnie hozzám. Bűnöm ítélete s tehetetlenségem
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megállapítása az a puszta tény, hogy Krisztus jön. — Még hozzá nem is 
csak hozzám, hanem nékem. Nem térhetek ki előle, szemtől-szembe kell 
Vele kerülnöm. Úgy állok előtte, mintha rajta kívül egymagám volnék 
a világon. Velem van dolga s bűnöm ügyét Vele rajtam kívül más el nem 
intézheti. — Királyom gyanánt jön. Nem tanítani s szép példát adni, ha
nem meghódoltatni. Engem, a lázadót, királyi uralma alá hajtani. — 
S milyen megdöbbentő: mindezt alázatosan teszi. Isten Fia emberré aláz- 
kodik 9 szamárháton közelít hozzám. Ez mutatja hova jutottam. Ilyen 
mélyre kellett szállnia Krisztusnak, hogy megtaláljon.

De éppen ez teszi kegyelemmé ádventot. Bűnben veszteglek, moz
dulni sem tudnék, Ö indul felém. Nem vagyok méltó, el kellene kerülnie, 
mégis jön. Tisztátalanságomat nem veti meg: nyomorúságomban keres 
meg. — A bűnösök között első vagyok, mégis nékem jő. Dicsőségéből, 
angyalok társaságából — enyém akar lenni. — Nem zsarnokom és bírám, 
hanem kegyelmes királyom. Hiszen ezért üresítette meg magát s vette fel 
a szolgai formát. Lángpallosú követet is küldhetett volna ítéletvégrehajtó
nak, teljes királyi dicsőségben is jöhetett volna. De lám maga jön, emberi 
képünkben, alázatosan. Hogy szorongó szívem megtáruljon s édes remény
séggel elfogadja a kegyelmet. — Megutált bűneimmel asztalához térde
lek s minden ajándéknál nagyobbat veszek: őt magát.

Megkegyelmezett bűnösök! Gyertek együk e kenyeret, igyuk e poha
rat s hirdessük az Úr halálát, amíg eljövend! (I. Kor. 11, 26.) Ámen.

Szabó József, győri lelkész.

Bölcsőtől a koporsóig.
Tem etési beszéd.

A  szenvedés m egdicsőül
— Testi fogyatkozással született temetése. —

Róm. 8, 18.
Mint ahogy két madár csendesen alászáll arra a fészekre, amelyet 

átmelegíteni akarnak, úgy ereszkedik most két érzés a szívetekre. Az 
egyik a mélabús szeretet, a másik a szeretetteljes megnyugvás érzése.

Milyen a mélabús szeretet? Ilyennel ölelgeti a gyermek azt a babá
ját, amelyiknek valamely tagja eltörött. Nem az épet, nem a szépet veszi 
kezébe és szorítja kicsiny szívére, hanem azt a csorbát, azt a töröttet. 
Ez lesz a kedvence, erre vigyázz ezután még jobban, külön helyre mél
tatja, bánatosan szereti. — Ilyen mélabús érzés fogja el szívünket akkor 
is, amikor délcegnövésű tölgyek mellett látjuk azt, amelyik valami okból 
csonkává, tökéletlenné lett, s elálmodozunk: mivé vált volna ez a többiek 
mellett, ha a természet ennek alkotásánál nem hibáz el valamit! — E 
bánatos szeretetnek érzésével öleli magához az édesanya azt a gyermekét, 
amelyiknek szüksége van gyámolításra, szüksége nagyobb gyöngédségre 
és féltőbb gondra. S az édesanya nem a tökéletest, nem a délceget, nem 
a nagyelméjűt szereti jobban, hanem ezt a szegény szánandó gyermekét.
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Ti is ezzel a mélabús szeretettel szerettétek a testvért, a rokont, — 
ilyennel szerette az édesanya a gyermekét, s viselte gondját.

A második érzés, amely szívünkre ereszkedik: a szeretetteljes meg
nyugvás érzése. Ha egy törtszárnyú madarat látunk, amelyik nem tud 
felemelkedni s csak vergődik a porban, nem azt mondjuk-e: kár érette, 
de legjobb volna, ha végleg elpihen!? Ha látunk egy életet, amelyik már 
csak törtszárnyú madár vergődése, hasonlókép arra gondoltat: nem jobb 
helyen volna-e ez a tört élet Isten kezében, mint itt a földön? Nem jobb-e 
ott lenni, ahol nincsen seb, mert begyógyíttatik? Ahol nincs könny, mert 
letöröltetik? Ahol nincs az ember társtalanul, mert mennyei seregek fog
ják körül? Gyöngéd lehet az anyai szív és féltő szeretettel teljes, odaadó 
és önfeláldozó lehet a testvéri szív, de sehol nem lehet a lélek oly bol
dog helyen, mint Istennél. E meggondolások erősítik meg bennünk a 
szeretetteljes megnyugvás érzését.

És most látjuk, mennyire igaz a felolvasott ige: „Amiket most szen
vedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelen- 
tetik.“ Az elhunyt szenvedése békévé, elhagyatottsága Istenben való meg
nyugvássá, könnyes léte Krisztus áldozati vérével tisztára mosott létté di
csőül. S amit ti szenvedtetek a szegény elhunytért, az is dicsőséggé fino
mult. A testvértekért való gondban váltak szebbekké, Istennek tetszőb- 
bekké érzéseitek. Benne, testvériekben, ismertétek meg a lét nyomorú
ságait, s benne váltatok megértőbbekké és résztvevőbbekké a mások nagy 
fájdalmai iránt. Benne váltatok alázatosabbakká azzal a tudattal, hogy 
a természet is hibázik néha egy-egy lét megalkotásában, de ennek is van 
rendeltetése Isten terveiben. Benne, az elhunytban, vált szívetek áldozat- 
készségre hajlandóvá. És ha e testvértek mellett voltatok, az az áhítat vett 
benneteket körül, amely elfog minket egy szerencsétlenség, vagy valamely 
mérhetetlen megpróbáltatás láttára, amikor megtorpan az ész, mert el
érkezett a megérthetés határáig s érzi: itt Isten cselekszik, emberi elmére 
érthetetlen módon, s a lélek hitre alázkodik. Megérti, hogy az Isten gon
dolatai mások, mint az ember gondolatai, az Ür útjai is mások, mint az 
ember útjai.

Hát nincs-e igaza az Igének, hogy amiket most szenvedünk, nem 
hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik?

Egy költemény szerint volt egy kis púpos gyermek, akit testi fogya
tékossága miatt csúfoltak vásott társai, s mikor meghalt, hozzá angyal 
szállott, megérintette a púpot és ebből angyalszárnyat bontott ki, s száll
tak együtt az ég felé. Mintha meglátogatottságában az elhunyt is egész 
életén át ily púpot hordott volna, amelyet megérintett most az Isten 
angyala, hogy az egyébként gyermekien jó és ártatlan lélek a szárnyait 
kibontva Isten világa felé szálljon. S mintha a gyászotok szent terhét is 
megérintené most Isten angyalának ujja, s abból két angyali szárny bon
takozna ki: a hité és a megvigasztalódásé, s száll a lelketek ama világ 
felé, ahová az elhunyt lelke is röppent s amely világban teljességgel meg
ismerjük, hogy az a szenvedés, amiket most szenvedünk, nem hasonlít
hatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik.

Kutas Kálmán, Szombathely.
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Katedrán .

Racionalizmus a katechetikában.
A racionalista teológia már a múlttá s így történeti távlatba vezet 

bennünket. Azonban érdemes vele foglalkoznunk, mert egyrészt hatása, 
mint liberalizmus, napjainkig él; másrészt az újabb teológiai irányok 
biblikussága és hitvallásossága nagymértékben, mint a racionális-liberális 
teológiára való reakció jelentkezett s így ha közvetve is, de összefügg 
azzal a teológiával, amelynek destruktív volta életre keltette a teológia 
lelkiismeretét. Ennélfogva ha negatív teológiai területen fogunk is járni, 
a múlt tanítása a katechetika alapvető értékeinek a megőrzésére és ápo
lására figyelmeztet és negativizmusa, pozitív eredményekre ébreszthet.

Szükséges a filozófiai és teológiai hátteret felvázolnunk a racionális 
katechetika képéhez, mert ez a katechetika nem volt önálló és bibliai, 
nem a keresztyénség lényegéből táplálkozott, hanem a keresztyénségen 
kívül álló kulturális, filozófiai, pedagógiai, egyszóval emberi uralom alatt 
élt. A katechetika, mint a teológia egyetemének egyik résztudománya, 
sohasem lehet független és önálló az illető teológia alapvető állásfogla
lásától, már csak azért sem lehet ez, mert más és más anthropológiát 
bont ki például a racionális teológia, mint a dialektikus teológia, ennél
fogva minden idők katechetikája beleágyazódik az egyetemes teológia 
életfolyásának a medrébe, már csak az írásmagyarázati, a rendszeres és 
a történeti teológia megállapításaitól való függésénél fogva is. A racioná
lis katechetika is függvénye a racionális teológiának. Viszont a teológiai 
racionalizmus az újkor filozófiai racionalizmusának volt a függvénye s 
a teológia mintegy a filozófia árnyékává vált. A racionális katechetika 
tehát a racionális teológia, illetve filozófia gyakorlati, közelebbről vallás
pedagógiai alkalmazása.

I. Racionális filozófia. Már a renaissance. és a nyomában lévő huma
nizmus az embert állította az érdeklődés homlokterébe. A középkori lélek 
transzcendens beállítottságával szemben az újkori ember a földi életre 
készül s életcéljának nem az üdvösség elnyerésének a biztosítását látja, 
hanem szellemi képességeinek minél teljesebb kibontakoztatását. Esze által 
szabadnak és önállónak érzi magát, megmámorosodik azoktól a lehetősé
gektől, amelyeknek a perspektívái felnyílnak előtte, amikor az emberi 
észt autonómnak, törvényadónak tekinti s amikor felszabadulhat a ki
jelentés „megkötöttsége11 alól, s megalkothatja az antik világ emberesz
ménye alapján a homo humanus-t.

Az önmagát túlértékelő ember világnézete először Descartes filozó
fiájában található meg. A híres „Cogito ergo sum“ tételével valóban új 
korszakot nyitott a filozófia történetében, még pedig az öntudatfilozófia 
korszakát, amely napjainkig ér. Descartes szerint a gondolkodó ész szá
mára első és egyetlen bizonyosság az, hogy gondolkodik, s első tétele az, 
hogy az ember eszes lény. A „cogi ergo sum“ önmagában evidens tétel, 
amelyre közvetlen intuíció segítségével bukkan rá a gondolkodó ész a 
nélkül, hogy bonyolult következtetésekkel jutna el hozzá. Ebből az eszes 
öntudatból tud a létezők valamennyiéről tudomást szerezni. Az eszes ön-
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tudat háromféle nagy képzetcsoport által értesíti az elmét a létezőkről. 
Először vannak olyan képzetek, amelyeket az elme önkényesen és kénye- 
kedve szerint alkotott, ilyen a plas kentaur képzete, másodszor a képzetek 
a külső-tárgyi világból érzéki közvetítéssel jutnak az ész tudomására, 
végül harmadszor vannak velünk-szíiletett érzetek, mint amilyen például 
az Isten képzete. Ezzel Descartes a dolgok valamennyiét az emberi intellek
tusba helyezi, tőle indul el többszáz éves vándorlására az a gondolat, hogy 
a dolgok, s bennük Isten is csak az emberi tudatban létezik, s ezért év
századokon át a filozófia a tudatnak a vizsgálatával foglalkozik, az „Én“ 
kerül a vizsgálódás középpontjába, az emberi köti le a gondolkodó feje
ket s a filozófiától függő teológia sem törődik egyébbel, mint a „kegyes 
tudat“ filozófia-teológiájával.

A descartesi filozófia azonban egymagában még nem lett volna elég 
ahhoz, hogy a teológiába is belevegyüljön az értelem erejébe s az emberi 
intellektus értékébe és teremtő erejébe vetett hit, ehhez még Kantra volt 
szükség. Kant már teljes egészében az emberrel foglalkozik s az emberi 
ismeret világa köti le elsősorban. A Tiszta Ész Kritikájában az apriori és 
aposteriori, a szinthetikus és analitikus ítéletek, a kategóriák, s maga a 
transzcendentális módszer, mind-mind az emberi intellektus s benne a lo
gikus ráció működésének és törvényeinek a felfedezései. A gyakorlati ész 
pedig az ember erkölcsi életének az alapjául szolgál, mint törvényadó, 
autonóm erkölcsi vezér. A kategorikus imperativus egyik kanti fogalma
zása szerint „Cselekedjél mindig úgy, hogy tartsd tiszteletben az erkölcsi 
személyiséget önmagadban is, meg másokban is, s legyen az mindig aka
ratod célja és sohasem eszköze.11 (Nagy József fordítása. Filoz. tört. 
368. 1.) Hatalmasan megnő itt az ember, ez a büszke, „erkölcsi személyi
ség11, akinek önmaga erkölcsi voltának a megőrzéséért kell erkölcsösnek 
lennie, mert ha erkölcstelen volna, akkor önmaga szállítaná le a saját 
féltve őrzött, fenséges magasságú erkölcsi értékét. A gyakorlati ész 
tehát erkölcsi törvényadóvá növekedett.

Kant után egyre jobban nőtt az emberi intellektus és szellem nagy
ságába vetett hit a német idealizmusban, amelynek ugyan kétségtelenül 
idealista alapja van, most csak annál azoknál fogva említjük a racionalista 
filozófia cím alatt, mert a német idealizmus is voltaképpen az emberi 
szellem köré font babérkoszorút s lényege sem égyéb, mint az eszes, 
gondolkodó „Én11, a szellem apotheózisa. Ezt az intellektualizmust már 
ősétől, a platonizmustól örökölte, amely az észnek szintén vezérfontos- 
ságot tulajdonít s ilyenformán lényegileg szintén közel van a racional
izmushoz, sőt annak elszellemesített formájául tekinthető. Fichte szerint az 
Én, a tudatos szellem, — szemben a tudattalannal, az anyaggal — már 
nemcsak törvényadója az ismeretnek és egyúttal vele a világnak, hanem 
teremtője is. Schellingnéi az anyagi, tárgyi természet és az alanyi szel
lem nem egymástól különálló valóságok, hanem ugyanannak a létezőnek, 
az Abszolútnak, két megjelenési formája. Az önmagából kilépő és tárggyá 
levő abszolút Szellem a történelem isteni drámája folyamán válik az 
alany és tárgy azonosságának a teljességévé, így tehát az Istenemberről 
szóló tanítások mithosszá válnak, mert a tárgyi és az alanyi, az anyagi 
és a szellemi nem csupán a történelem egy bizonyos pontján, nem csupán 
egy emberben, Jézusban, kerülnek egymással az identitás, azonosság
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viszonyába, hanem a történelem egész hosszúságú folyamata alatt, s így 
az Ige testté levése csak szimbolikus kép. Hegel már az ész előtt nem 
ismer korlátokat, a filozófiát látja a vallás legmagasabb formájának, 
vagyis a vallás egyúttal észszerű is, érthető és magyarázható, amint azt 
Hegel a keresztyénséggel meg is tette az általa felállított tézis, antitézis, 
szintézis keretében. E szerint a keresztyénség istene önmagában a tézis, 
mássá, azaz emberré levő állapotában antitézis és önmagához való vissza
térésében szintézis.

Descartes óta a filozófia egyebet sem csinált, mint az emberi szel
lem, az ész köré igyekezett glóriát varázsolni s teljes egészében engedte 
a görög szellem intellektualizmusát és az emberi intellektus értékébe 
vetett hitét szétáradni a szellemi élet egész területén.

II. Racionális teológia. A filozófia emberközponti beállítottsága 
döntő hatást gyakorolt a teológiára is. A teológia megszédülve a filozófia 
nagy eredményeitől és hangzatos ötleteitől, szerepet cserélt vele. A hajdan 
,,ancilla“ filozófia úrrá lett a teológia felett, s most már a teológia ment, 
ahová vitorláját a filozófia szele fújta. Az emberi tudat dicsőítése folyt 
a filozófiában s így e témát átvette a teológia is, megszületvén a racio
nális teológia, majd ennek utóda a liberális teológia. Az alábbiakban racio
nális teológusok megjelölésén azokat értjük, akik szerint a keresztyén 
vallás lényege az emberi intellektusban van megadva.

Schleiermacher éppen a racionalizmus túlzásaitól akarta megvédeni 
a teológiát, azonban sokkal inkább állt Kant, Fichte, Hegel s különösen 
Schelling hatása alatt, sem hogy ezt a célkitűzést végre tudta volna haj
tani. Amint már Descartes a valóságot az emberi intellektusba helyezi, 
úgy Schleiermacher a vallást megtalálhatónak véli az emberi tudatban, 
amelynek legmagasabb formája nála: az érzelem. Ez az érzelem azonban 
nem az, amit általában értünk alatta, hanem bizonyos megismerési moz
zanat rejlik benne, ez az érzelem: belső szemlélet, az Universum szemlé
lete, az istenségtől való függés közvetlen tudata. „Das wahre Wesen dér 
Religion. . .  is t. . .  das unmittelbare Bewisstsein der Gottheit, wie wir 
sie finden ebenso sehr in uns selbst, als in dér Welt.u (Fr. Schleiermacher: 
Reden über die Religion, 133. 1.) Isten tehát az emberi tudatban és a 
természetben található meg, itt kerül elő Schelling hatása, aki szefint a 
szellemi és anyagi az identitás viszonyában vannak egymással az abszolút
ban, így Schleiermachernél is az ember és Isten közötti éles különbség 
elmosódik, elhalványul a bűn lényege is. Az emberi intellektusra oly 
büszke filozófia, a schleiermacheri teológián is érezteti hatását, amennyi
ben az embert nem tudja bűnében elesettnek látni, hanem az embert is 
nagynak és értékesnek akarja látni, aki nincs kiszolgáltatva a Bibliának 
sem, mert a hittételeket a vallásos kedélyállapot alkotja meg. („Christ- 
liche Glaubensátze sind Aussagungen dér christlich frommen Gemütszu- 
stande in der Rede dargestellt.11 Schleiermacher: Dér christliche Glaube.) 
Ugyancsak schellingi hatás alapján védi, hogy a kijelentés nem egy
szeri, s nem a történelem bizonyos pontján, katexochén módon Jézus 
Krisztusban jelenült meg, hanem állandóan tart s a nagy vallásos egyé
niségeknek hajlamuk van arra, hogy a világmindenség és Isten szemlélete 
közben az új igazságra való ébredés élményét érjék el. A racionális 
filozózia hatása tisztán kimutatható a schleiermacheri teológiában: az
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ember intellektusa által alulról elindulva éli meg az Istent. A kegyes 
tudatban található meg az Isten. A hit olyan lelki állapot, amely a saját 
tulajdonunk, tehát valami immanens emberi-ben van adva s megszűnik 
Isten szuverén királyi hatalma is, így méltán mondja Barth a schleier- 
macheri teolóiáról, hogy voltaképpen nincs tárgya e teológiának. (K. Barth: 
Die kirchliche Dogmatik, 306—311. 1.)

Feuerbach konok következetességgel végiggondolja a schleiermacheri 
teológiát s a vallást egészen az emberből magyarázza, Isten csak az 
emberi szellemben létezik, az ember alkotta, a maga képére találta ki, 
ha előtte leborul, voltaképpen önmagát imádja. D. Strauss pedig Jézust 
tekinti kitalálásnak, aki a vallásos fantázia által mitizált alak. Ritschl a 
vallást szintén az emberi szellemben keresi s lényegét az ember erkölcsi 
életfolytatásában jelöli meg, szerinte a keresztyén vallás lényege az 
ethikum. Troeltsch az egyetemes szellemi élet egyik területét látja a 
vallásban, ezzel a vallás is az emberi szellem produktuma, amelyben 
eddig a keresztyénség a legmegfelelőbb, de elvileg nincs kizárva ennek 
a felülmúlása sem. A kijelentés az emberi szellem vonulásában, a törté
nelemben lelhető meg, s ennélfogva a vallás lényege a historicum.

III. Racionális katechetika. Egészen vázlatosan ez volt az a filozófiai
teológiai légkör, amelynek hatása alól a katechetika sem tudta kivonni 
magát. A racionális teológiában megváltozott a Szentírásnak, Isten Igé
jének, a Hitvallási Iratok tekintélyének a jelentősége, a racionalizmus 
más teológiát és más anthropológiát termelt ki, amelynek nyomai gyö
kerestől megváltoztatták a keresztyén katechetikát is, s racionális kateche- 
tikává tették. A következőkben nem nyílik terünk arra, hogy a racionális 
katechetikát történelmi múltjában teljes részletességgel tárgyaljuk, hanem 
csak a vezető szempontokat kíséreljük meg rendszerbe foglalni.

1. A racionális katechetika tárgya: a keresztyén vallás, azonban 
„minden theológiai-dogmatikus lim-lom nélkül", amint azt a soproni ev. 
egyházközség által 1798-ban felállított polgári iskola Bredetzky Sámuel 
nevű tanára megjegyzi. Szerinte: „a dogmatikát száműzni kell, mert ha 
a gyermekeknek hat-nyolc éves korukban előre absolutióról, a Krisztus 
által való megváltásról (!!), kegyelemről, szentháromságról stb. dogmati- 
zálunk,. . .  akkor egyenest gondolikodásnélküli, a vallással szemben közö
nyös, megbámult szellemű és szívű embereket képzünk. A nagy genfinek 
(J. J. Rousseau) egészen igaza van, amikor Émile-jének egyik helyén így 
szól: Ha a legvisszariasztóbb butaságot akarnám ábrázolni, egy pedánst 
rajzolnék, aki a gyermekeket a katekizmusra tanítja." (Kornis Gyula: 
A magyar művelődés eszményei. 1777—1848. Budapest, 1925. II. köt. 391— 
392. 1.) Ez a nyilatkozat híven tükrözi a racionalizmus felfogását, amely 
szerint a keresztyén vallást meg kell őrizni a „felekezeti" dogmatikumtól, 
s minden hitvallásos megkötöttség „igájától", mert semmiféle tekintélyi 
érv sem állhat meg a szabad, autonóm, törvényadó ráció előtt. Ami az 
ész rostáján kihull, arra nincs is szükség, egyedül az ethi'kumban lehet 
valami észszerűt találni, ezért az így átértékelt keresztyén vallásban ez 
a legfontosabb tartalom is. Ethikum nélkül felbomlana a társadalmi 
együttélés lehetősége és rendje, meginogna az emberi szellem és intellek
tus féltve őrzött alkotása, az ember büszke kultúrája! Az erkölcs szüksé
gességét a ráció is bármikor igazolni tudja (Kant) s éppen az a kérész-
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tyén vallás páratlan előnye a többi vallással szemben, hogy a legmaga
sabb erkölcsiséget hozta a kultúra és az emberiség számára. Ennek a ke
resztyén vallásnak további nevezetessége az, hogy — schleiermacheri ha
tásra — az emberi tudatban létezik, mint annak birtoka és tulajdona, 
benne „a mi hitünk" tárgyáról van szó, „a mi hitünk'' történelmi alaku
lásáról, vagy éppen fejlődéséről és lassú tökéletesedéséről, azaz „a mi 
vallásunkról". A bibliai történeteknek is csak annyiban van értelme, 
amennyiben kegyes érzelmeket tudnak ébreszteni, s az erkölcsi kategoricus 
imperativus-t el tudják mélyíteni. Ennélfogva igazán mellékes az, hogy 
az illető bibliai történet igaz-e vagy nem, vagy pedig hogy az erkölcs 
útjára vezérlő történet bibliai-e vagy pedig csupán a tanító által kitalált 
történet. (Für die Erzeugung von Religion ist es gleichgültig, ob diie 
Geschichte wahr oder Erfunden ist." Kabisch: Wie lehren wir Religion? 
Göttingen. 1912. 120. 1.) — A racionális katechetika tárgyát tehát így 
szűkíthetjük meg: tárgya az a keresztyén vallás, amelynek lényege az ész 
rostáján megszűrt erkölcsiség s amely „a mi vallásunkról" szól, úgy, amint 
azt az emberi szellem megalkotta.

2. Ebben a sajátos keresztyén vallásban nincs semmi észfeletti vonás, 
s így semmi kétség sem fér a keresztyén vallás, taníthatóságához. A ka- 
techéta munkája éppen olyan, mintha történelmet, vagy irodalmat taní
tana, tehát elsősorban ismeretet közöl, immanens valóságot, tant, tudo
mányt, amelyet bárki elsajátíthat. Az anyagnak azonban mozgató hatása 
is van, az ismeret matériája egyúttal formál és képez is, amint a magyar 
történelem ismerete, mint matéria, lángralobbanthatja és tudatossá formál
hatja a magyar nemzeti érzést, vagy az irodalom ismerete, mint matéria, 
kialakíthatja az esztétiki értékítéletek helyes formáját, úgy a keresztyén 
vallás ismerete, mint az intellektus számára való matéria, kiformálhatja 
a „homo ethicus“-t, a helyes ismeretekből megszülethetik a helyes gya
korlati cselekvés kategoricus imperativus-a, s a gyermek, miután előbb 
megismerte az erkölcsi világot, követni is fogja annak belső sugallatát. 
A racionális katechetika célja ennek megfelelően az, hogy megismertesse 
a keresztyén vallást a maga történelmének teljességében, hogy azután 
az erkölcstani részben a gyermeket erkölcsi cselekvések végzésére ösz
tönözze.

3.. Ennek a célnak a tükröződését találjuk meg a racionalista tanr 
tervekben is. Ritschl és Troeltsch hatására a katechetika anyaga a törté
nelemre és az erkölcstanra szűkül le. Mindig jellemző a teológiai állás- 
foglalásra az, hogy milyennek szabja meg a kor, vagy teológiai- irány, 
vagy az egyén a katechetika anyagát. Amint jellemző Lutherra az, hogy 
a kátét, a Szentírás legpregnánsabb összefoglalását állítja a katechétai 
munka homlokterébe, ugyanúgy jellemző a racionalizmusra az, hogy meg
jelentek tantervek, amelyek elején az Ószövetség, azután az Újszövetség 
„történelme" állott, ami folytatódott a reformációig terjedő, majd a refor
mációtól a legújabb korig tartó egyháztörténelemmel, s erre következett 
a hit- és erkölcstan. A XIX. sz. historizmusa a keresztyén vallás megisme
rését teljesen a historicum-ból akarta elérni, mert „a mi vallásunk1' fej
lődését és változását csak a történelmi múlton keresztül lehet igazán 
figyelemmel kísérni, a jelen tanítását csak a múlt különféle szellemi erői
nek eredményéül lehet felfogni. E katechetikai historizmus tulajdonkép
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pen nem egyéb, mint az egyetemi katedrákon uralkodó „történet-kritikai'1 
módszer elemi és középiskolai szinten lévő, népszerű kiadása, amelyben 
a Szentirás kinyilatkoztatás-tartalma elmosódott, de ugyancsak megnőtt 
a keresztyén valláshoz fűződő ismeretanyag.

4. A módszer kérdésének a fontossága logikusan következik abból, 
hogy a keresztyén vallás tanítható, mert ha valaki beletanulhatja magát 
a keresztyén vallásba, akkor csak a módszeren múlik az, hogy ez minél 
pontosabban, gyorsabban és maradandóbban történjék meg. A pedagógia 
igen nagyot fejlődött éppen a methodológiában s eredményeit befogadta 
a katechetika is. Különösen Herbart gyakorolt nagy hatást a katechetika 
módszertanára. Herbart szerint a szellemi életben s az oktatásban egyaránt 
két ritmikusan ismétlődő fázis különböztethető meg: az elmélyedés és 
az eszmélkedés (Vertiefung und Besinnung). Ezeken belül egy nyugvó 
és egy haladó mozzanat található. Az elmélyedésben és eszmélkedésben 
a nyugvó és haladó mozzanat ismétlődésével négy tanítási fokozat álla
pítható meg. 1. A nyugvó elmélyedést jelenti a dolog világos szemlélete. 
(Stufe dér Klarheit.) 2. A haladó elmélyedés az új képzetnek a meglévő
höz való kapcsolásából áll .(Stufe dér Assoziation.) 3. A nyugvó eszmél
kedés során az új ismeret beilleszkedik a megszerzett ismeretek rend
szerébe. (Stufe des Systems.) 4. A haladó eszmélkedés az új ismeret alkal
mazásában rejlik. (Stufe dér Methode.) Ezeknek megfelelően a tanító 
feladata is így tagolódik: mutatni (zeigen), összekapcsolni (verknüpfen), 
tanítani (lehren), alkalmazni (philosophieren). Herbart leghívebb tanít
ványa, Ziller, mestere négy fokozatát ötre egészítette ki: analízis, szinté
zis, asszociáció, rendszerezés, alkalmazás. Az így megadott oktatási foko
zatok ezután több-kevesebb módosítással kerültek át a katechetikába. 
A Herbart—Ziller-féle methodológia alapján Pfenningsdorf a katechetika 
számára öt fokozatot szerkesztett. (Pfenningsdorf: Wie lehren wir Evan
gélium? 1921. 158—169. 1.) Az öt ú. n. lélektani fokozat a következő: elő
készítés, odatárás, értékelés, elmélyítés, tettekre hívás. Bár Pfenningsdorf 
éppen a herbarti módszer ellen foglalt állást, mégsem tudta annak hatását 
levetkőzni s még mindig úgy véli, hogy módszerbeli ügyességen és mes
terkedésen múlik a katechétai munka eredménye. Azzal, hogy a kateche
tika elfogadta a herberti módszert, egyúttal elismerte, hogy tárgya éppen 
úgy tanítható, mint a természetrajz, vagy kémia, mert a herbarti módszer 
tisztára csak az új ismeretek megszerzésére irányult s ami ezen felül 
van, arra beállítottságánál fogva nem is volt figyelemmel. A racionális 
katechetika legfőbb gondja tehát az, hogy hogyan tudja „megtanítani" 
tárgyát, a keresztyén vallást. E módszertan következménye a keresztyén 
vallásról való felfogásnak.

Ezekből nyilvánvaló e katechetika végső nyomorúsága, mert egyfelől 
a filozófiától kapta világnézeti és vallási megalapozását, másfelől a világi 
pedagógiából vette módszerét. Mindkettő a keresztyénségtől idegen terü
let, s befolyásuk sem lehetett megtermékenyítő ennél fogva. Ma Isten 
iránti mélységes hálával mondhatjuk, hogy a keresztyénség egyre jobban 
kezd felszabadulni abból a rabságból és szolgaságból, hogy mindig a filo
zófia „uraságtól levetett' holmijaiból éljen s az emberi, filozófiai uralom 
alól egyre inkább mer Isten igéjének az uralma alá állani.
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IV. A racionális katechetika bírálata. A racionalizmus kétségtelenül 
destruktív teológiai irányzat, s a keresztyénség meghamisítására vezetett, 
azonban azzal, hogy igen könnyen bánt a keresztyénség és a katechetika 
alapvető értékeivel, akaratlanul is felhívta a figyelmet ezekre az általa 
megszegényített, kifosztott, vagy pedig elnyomott és lenézett értékekre. 
Csakhamar erőteljes visszahatás követekzett be a racionalista teológiai 
gondolkodással szemben. A racionális teológiával szembeni új tájékozó
dás kialakulásának teológiatörténetével e helyütt nem foglalkozhatunk, 
erre nézve Karner Károly: Evangélium, magyarság c. kötetének „A háború 
előtti és a jelenkori teológia főirányai1' c. tanulmányára utalunk. A teoló
giatörténet mellőzésével most csak a racionális Ikatechetika bírálatát 
kíséreljük meg elvégezni az evangélikus teológia álláspontjáról.

A racionális katechetika éppen azért, mert a rációt emeli mindenek 
fölé, következetesen és logikusan felépített gondolatrendszer, amelyben 
az eredmények nem véletlenül vetődtek fel, hanem a racionalizmus belső 
lényegének a következményeiként állanak előttünk. Ennélfogva nem elég 
a részeredmények okozatánál kezdeni a vizsgálódásunkat, hanem a racio
nalizmus végső előfeltevéseihez, az alapépítmény okához kell fordulnunk, 
amiből azután szükségképen következik a racionalizmus minden egyes 
konkrét tanítása.

1. A racionalizmus végső előfeltevése az, hogy a tapasztalati világot, 
amint az körülöttünk és bennünk van, a tevékeny egyetemes szellemiség, 
az Ész alkotja meg ia maga sajátos elvei szerint. A tapasztalati világ 
tehát alkotás, az Ész, a Szellem, az Én alkotja meg a maga világképét, 
magyarázza a jelenségeket, ad törvényt önmaga cselekvései elé, s mind
ezt saját megismerésének és logikájának a rendje szerint végzi, tehát 
eleve lemond arról, hogy az objektív világot magyarázza, mert az szá
mára lehetetlen, hanem csak azt a világot magyarázza és csak annak 
törvényadója, amelyet ő ismer meg, amelyet tudni, értelmével befogadni 
és megismerni képes, ami ezen kívül van, mint a kanti Tiszta Ész szerinti 
Isten léte is, arról nem állíthat semmit, mert vizsgálódásai csak az emberi 
tudatban meglévő istenképre szorítkozhatnak, ezért lesz a schleiermacheri 
teológia is a „kegyes tudat11 teológiájává. Azonban amikor az ész alkotója 
és törvényadója a világnak, ezzel elmossa az Isten, mint Teremtő és az 
ember, mint teremtmény közötti végtelen mély különbséget. Az ész meg 
tudja teremteni önmaga törvényei alapján az Isten igéjétől független, 
úgynevezett autonóm erkölcsöt. Amikor az ész Istentől szabadulni akar, 
s a maga önálló útjára akar lépni, éppen a bűn lényegének, az Istentől 
való elszakadásnak a mélységébe süllyed, teremtő akar lenni ott, ahol csak 
teremtett lehet!

2. Mivel az emberi intellektus alkotja meg a maga világképét, 
ugyancsak ebben az intellektusban található meg a vallás is, amely annál 
a ténynél fogva, hogy az ész által jött létre: észszerű is. A vallást éppen 
ezért meg kell tisztítani az észszerűtlen elemektől, mithikus alakoktól, 
mendemondáktól és fantáziálásoktól. A történet-kritikai módszer szán
déka sem egyéb, mint a keresztyén vallás észszerűvé, azaz a racionális 
tudomány által megismerhetővé és rendszerezetté való fésülése! Ami az 
ész rostáján kihull, az felesleges a keresztyén hitben, mert a kanti anthro- 
pológia alapján az ember úgysem tud az ész világán kívül álló dolgokat



megismerni. Isten igéjét is körül kellett nyírni az ész feltételei szerint. 
Ezzel azonban a racionalizmus Isten igéjét hamisította meg és árulta el, 
erkölcsi cselekvések példatárává, normakönyvévé téve a Bibliát.

3. Ebben az átszűrt keresztyén vallásban azután egyedül az erkölcsi 
vonatkozású dolgok voltak „érthetők11 s ettől már csak egy lépés hiány
zott annak a kimondásához, hogy a keresztyén vallás lényege az ethikum. 
Vagyis állandóan az emberi körül mozog a racionalizmus gondolatvilága, 
mert hiszen az erkölcsi sem egyéb, mint a helyes emberi cselekvés és 
magatartás. A megváltás ténye, Jézus Krisztus keresztje, az Isten és 
ember közötti viszony megromlott volta, az igéről és a szentségekről 
szóló tanítás a legmostohább elbánásban részesültek. Általában mindaz, 
ami az Isten cselekvése, ami a róla szóló emberi tudományt teológiává 
teszi, a teológikum, hiányzik a racionalizmusból, s az erkölcsi állandó 
hangoztatásával félre ismeri a keresztyénség lényegét. A teológiát pedig 
az ember felé irányítja 9 a „kegyes tudat11 alkotásai alapján a teológia 
Isten helyett, az emberről kezdett szólani.

4. Ezeknek a racionalista alaptanításoknak a felvázolása után jutunk 
el a racionális katechetikához. Ha a keresztyénség lényege az ethikum, 
s a keresztyén vallás is az észben található meg, a „kegyes tudat“-ban, s 
az észszerűség a jellemzője, akkor a keresztyén vallás, mint az ész által 
rendezett tan, tudás, ismeret: tanítható, oktatható úgy, mint bármely más 
ismeret is, sőt ismeretanyaga számos nagy erkölcsi példát tartalmaz, amely 
a növendékben is hasonló erkölcsi cselekvést válthat ki. A racionális ka
techetika teljesen egyszerűnek látja feladatát: tanítani, oktatni. (Hit-oktató, 
vallás-tanító.) E mögött esetleg még az a sokratesi ethikai intellektualizmus 
is meghúzódhat, hogy aki tudja és ismeri, emlékelte és intellektusába zárta 
a keresztyén vallás ismeretanyagát, az cselekedni is fog annak az értelmé
ben. Ezz,el a katechetikát profanizálta. Besorozta a többi tárgyak körébe, 
s ugyanolyan elveket szabott eléje, mint amilyeneket a valóban oktatható 
tárgyak elé szabott. Bár kétségtelen az, hogy a keresztyén tanításban van 
ismeret és szükséges bizonyos tudás is hozzá, de a katechetika lényege: 
alkalmazott igehirdetés, közvetve, vagy közvetlenül, de: a keresztről való 
beszéd. Ismeret annyiban, amennyiben közli a gyermekekkel mindazt, ami 
az ige alapján a Szentháromságistenről, az embernek vele való viszonyáról, 
a Krisztus testéről, az egyházról közölhető, de mindez csak merő lehetőség 
és alkalomfeltárás ahhoz, hogy a hirdetett ige Isten szuverén, királyi 
jótetszéséből cselekvésbe menjen át és megteremje az engedelmes hit gyü
mölcseit. A katechétai munkában valóban van tanítási mozzanat, azonban 
ezt a racionalizmus eltúlozta, mert ennek szerepe csak eszköz! s oly mér
tékben szükséges, amennyiben az igehirdetés és az egyház életformájához 
való tartozás megkívánja.

5. A keresztyén vallás ismeretanyagát a XIX. sz. historizmusa külö
nösen a történelemben látta összefoglalhatónak, a racionalizmps keresz
tyén vallásának a lényegét, az erkölcsöt pedig a nagyszámban megjelent 
hit- és erkölcstanok adták. így 'a katechetika anyaga történelmi és erkölcsi 
részre egyszerűsödött le. Ezzel azonban a racionalizmus megszegényítette 
a katechetika anyagát, sőt annak lényeges elemeit vetette el. Ezek között 
első helyen kell megemlítenünk a kátét, amelyről a katechetika nevét is 
nyerte, s amelyről Luther is olyan nagy véleménnyel volt. Luther Kis
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Kátéja valóban a gyermekek és egyszerűek számára készült, nem rideg 
dogmatikai vázlat, hanem az élő hit bizonyságtétele, a vígasztalás és erő
sítés könyve is, úgyhogy maga Luther is állandóan tanulja a Kátét. „Noch 
thue ich wie ein Kind, das mán den Cateehismon leret und lese und spreche 
auch von wort zu wort des Morgens und wenn ich zeit habé, das Vater- 
unser, zehn gebot, glaube, Psalmen usw . .. Und muss ein Kind und Schüler 
des Catechismus bleiben und bleibe auch gerne.“ (W. A. XXX. 125. 14.j 
A „kicsinyek Bibliáján", a Kátén kívül, a racionalizmus a Szentírás jelen
tőségét is megtörte azzal, hogy a keresztyén vallás történeti dokumentu
mát látta benne, elhistorizálta, s ezzel elemberiesítette. Az erkölcsinek 
az egyoldalú hangsúlyozása szintén az elemberiesítés irányába vezet, mert 
benne az emberi helyes cselekvés lesz fontossá, nem pedig Istennek embert 
megszólító Igéje és kinyilatkoztatása. Ezért nem tud a racionalizmus mit 
kezdeni a páli teológiával, a hit által való megigazulás eredeti értelmével, 
az összes apostoli levelekkel, vagy például az eszchatológiával, ellenben 
annál inkább tudja megérteni az evangéliumnak azokat a történeteit, ame
lyek mint példák, a helyes erkölcsi cselekvés kategóricus imperativusait 
alkalmasak meggyökereztetni. Ebben a kérdésben is Luthernek kell igazat 
adnunk, aki szerint: „Für allén dingenn sollt in den hohen und nydern 
schulen die furnehmst und gemeynist lection sein die heylig schrifft." 
(Luthers Werke, Clemen 1. 416.) A kicsinyebbek számára csak az evangé
liumokkal való foglalkozást ajánlja, később azonban az ó- és Újszövetség 
egészét, az apostoli leveleket is ismerniök kell, mert Luther szerint a 
katechetika legfontosabb anyaga a Szentírás, ahol pedig ez nem így van, 
attól a helytől óvva inti a szülőket, hogy. gyermekeiket odaküldjék. („Wo 
aber die heylige schrifft nit regieret, da rád ich furwar niemand, das er 
sein kind hyn thue." L. W. Clemen, I. 417.) A .Szentírás középpontba állí
tása a katechetikában csak természetes következménye a lutheri teológiá
nak! Ezt részletesebben fejtegetni most nem áll módunkban, csak a raci
onális katechetika vezető anyaga és a lutheri katechetika vezető anyaga 
közötti különbség szemléltetéséül említettük meg. Mindkettő belső lénye
géből következik a katechetika anyagának ilyen egymástól különböző 
beállítottsága.

A racionális katechetika a múlté ugyan, de hatásai napjainkig nyúl
nak. Még csak folyamatban van a racionalizmus felszámolása a teológia 
valamennyi területén, de a vele való polémia még nem zárult le, még csak 
folyik a racionalizmus indáinak a teológiai testéről való lefejtése. Gyakor
lati szolgálatunkban csak úgy tudunk a racionalizmus hatásától megmene
külni, ha minél világosabban látjuk a racionalizmus végső előfeltevéseit 
és az azokból következő konkrét eredményeket. A racionalizmus, — ke
resztyén szempontból — negatív értékű tanítása vezethet bennünket a 
katechetika ősi értékeinek a megőrzésére s lehet segítségül abban a mun
kánkban, amely a lutheri keresztyénség eredeti alapjához való visszatérést 
célozza.

Dr. Ottlyk Ernő, Rozsnyó.
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M a g u n k  k ö zö tt .

Gyűléseink.
Régente az egyház gyűléseit létérdek hívta össze. Életszükséglet volt, 

hogy időnként megbeszéljék az egyház hitelvi, esetleg kormányzati kérdé
seit. E gyűléseken az anyagi kérdések kisebb jelentőségűek voltak. —- 
A rendszeres, vagy éppen évenkénti gyűlés jóval későbbi keletű.

A régi egyházi gyűlések dolgát ma jórészt a zsinat, esetleg a konfe
rencia végzi. —• Kérdés, hogy a zsinat és sok konferencia mellett van-e 
szükség még egyházközigazgatási gyűlésre is? A mostani formában, méret
ben és módozatban alig. — Az E. T. megállapítja a különböző fokozatú 
gyűlések célját és hatáskörét. A gyakorlat azonban e téren is sokszor 
átlép az elméleten.

Gyűléseink hosszúak. A kerületi gyűlés három napig tart. Bizonnyal 
rövidebben is végezhetne, aminthogy egyik kerületünk máris alaposan 
kurtított. De ha már három napig tart, volna mit elhagyni és volna mit 
megbővíteni.

Gyűléseink rendetlenek. Aki rendezett már, az tudja igazán. Közben 
is rendetlen. Kimenés-bemenés, tere-fere: inkább zsinagógái zajongás, mint 
épületes egyházi gyűlés.

Gyűléseink barokk-ízűek. Tekervényes, bonyolult minden. Hiányzik 
az egyenes egyszerűség. Néha gyűléseink tulajdonképpeni napjának fele 
üdvözlés. Ha összetennénk a temérdek főtisztelendő-nagyméltóságú-méltó- 
ságos-nagytiszteletű-mélyentisztelt-közgyűlést, órák telnének belőle. —- 
Pedig e drága órák igen kellenének, mert fontos tárgyakra nem jut idő. 
A rossz időbeli-gazdálkodás az elején tékozol, a végén zsugori. Elején 
andalgunk, a végén kergetve pergetik a tárgyrendet. Ilyenkor nem igen 
lehet már érdemesen megszólalni.

Bár tán nem is érdemes. Az ügyek eldőlnek a bizottsági gyűléseken. 
A „köz“-gyűlés már csak bólongat. Ez kényelmes mindenkinek, de közben 
önáltatássá silányodik az autonómia.

Még aránylag anyagi ügyek váltanak ki nagyobb érdeklődést. Jellemző!'
Nem csoda, ha ezek után mindig többen vannak, akik megfogadják: 

nem megyek többet.
Mindezt nem a magasból mondjuk —- másnak. A gyűlés mi vagyunk:, 

bírálatunk tehát tulajdon fejünkre hullik.
Okuljunk! És pedig a kisebb közületeken. Az egyházközségi gyűlésen 

kell kezdeni. Minden gyűlésen egyetlen nagy, időszerű főgondolatnak kell 
átütő erővel uralkodnia. Minden egyéb ez alá sorakozzék. Megtudnánk-e 
mondani egy mondatban, hogy idei gyűléseinknek mi volt az időszerű 
főgondolata? Figyelni az idők jeleit és készülni a jövendőre: ez a fődol
gunk. Mert ki tudja, meddig gyűlésezhetünk még szabadon?!

Isten kegyelme maradjon velünk!

Dr. Győrffy Béla, Felpéc. Szabó József, Győr.
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Feladatok előtt.
Papi szokás, hogy amikor magunk között összejövünk, számba vesz- 

szük egyházi életünket, közegyházunk ügyeit és mindent alapos kritika 
tárgyává teszünk. Vagy azt hiszem, helyesebben szólok, ha azt mondom, 
hogy mindent eléggé lecsepülünk. S amikor mindent jól megkritizáltunk, 
megelégedetten indulunk utunkra, mintha jó munkát végeztünk volna. 
Ez a negatív kritika azonban mit sem ér. Azért szeretnék néhány szót 
szólni feladatainkról. Nemcsak azért csupán, mert a negatív munka nem 
viszi előbbre egyházunk ügyét, hanem azért is, mivel más jelenségek is 
arra késztetnék, hogy feladatainkat számba vegyük.

Ma uniós törekvések kereszttűzében állunk. A római katolikus egy
ház elérkezettnek látja az időt, hogy félhivatalos szervei révén hol test
véri szeretettel, hol meg érthetetlen eretnekségünket szemünkre vetve 
igyekezzék minket magához édesgetni, vagy jobb belátásra bírni. Nagy
szerűen felkészült emberek állanak ennek az ügynek a szolgálatában; hisz 
a görög katolikusokkal 66.6 százalékot kitevő katolilkusság tömegéből 
telik is. De nemcsak ők, hanem református testvéreink' is tesznek olykor 
uniós ajánlatot, ha nem is hivatalosan. És ez természetes is, mert hisz mi 
csak 5 százalékot teszünk ki. Eltüntetésünk jelentené az első kézenfekvő 
eredményt. (S bizony akadnak híveink közt is olyanok, akik nem is nagyon 
tiltakoznának ellene.) Ha azonban van még mondanivalónk a magyarság 
számára és szükség van még arra az életfelfogásra, amelyet az evangélikus- 
ság képvisel, akkor ismét számba kell venni feladatainkat.

A feljebb említett negatív munka helyett azért is igen komolyan 
kell megvizsgálni a teendőinket, mert ma a tömegek is számításba jönnek 
és pedig egyrészt mint számarány, másrészt pedig mint az értékek ki
választása és kiművelése szempontjából számításba jövő emberanyag. 
Máskép kifejezve ez azt jelenti, hogy az 5 százaléknyi evangélikusságnak 
a maga 5 százalékából kell annyi értéket kitermelnie, mint a katolicizmus 
a maga 66.6 és a reformátusság a maga 19 százalékából. És jelenti azt is, 
hogy az 5 százaléknak ugyanannyi munkát kell végeznie, mint a 66.6 és 
19 százaléknak, vagy együttvéve a 85.6, sőt rajtunk kívül levő 95 száza
léknak. (Ez talán túlzásnak látszik, de a tömeg számarányát ma csak így 
lehet ellensúlyozni.)

Mivel így a magunk 5 százaléknyi csekélysége a legnagyobb mérvű 
minőségi munkára van elkötelezve, a legsürgősebben szükség van mind
nyájunk munkájára és a munka tervszerű megosztására. A munka- és 
erőmegosztásra elsősorban teológiai téren van szükség. Nem lehet az, 
hogy semmivel se foglalkozzunk komolyan és tudományosan, csak azért, 
mert mindenbe belekóstolunk; vagy hogy teológiával egyáltalán ne fog
lalkozzunk. Teológiánk egyes szakjaiban szaktudósokra van szükségünk. 
De kell, hogy legyenek olyan embereink is, akik szaktudós módjára is
merik a katolikus, református, orthodox egyházat és a protestánsnak 
nevezett közösségeket is.

A teológia mellett azonban a filozófia művelése sem hanyagolható el. 
Itt is tudósokra van szükségünk, hisz ma alig van köztünk valaki, aki filo
zófiával foglalkozna. Következik a neveléstan és a többi tudomány. Min-
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den tudományszakban oly kiváló embereket kell kitermelnünk, hogy ismét 
előfordulhasson, hogy papjainkat egyetemi katedrákra hívják meg.

A háború után sor kerül az egyházi kapcsolatok kiépítésére s akkor 
a kis nemzetnek nagy jelentősége lesz, mert szavuk megbízhatóan egy
házi és nem politikai szó lesz. De hogyan építsünk ki külföldi kapcsola
tokat az európai nyelvek tudása, nélkül. Előttünk áll tehát a nyelvtanulás 
és az európai műveltség fokozott megismerésének a kötelezettsége. Az 
egyházi kapcsolatok azért is lesznek nagy jelentőségűek, mert bár poli
tikamentes lesz egyházi szavunk, tudásunkkal és művelségünkkel mégis 
nagyon sok barátot szerezhetünk hazánknak. Itt meg kell említenem egy 
kedves emléket. Boldogan emlékszem vissza arra a nemzetközi keresztyén 
diákszövetségi világgyűlésre, amelyen egymás után három magyar is 
akadt, aki akár németről franciára, vagy franciáról angolra tudta tol
mácsolni az előadókat. A külföldiek közül csak egy svájci vállalkozott 
erre a feladatra. Az idősebbektől hallottam ez alkalommal, hogy ilyen 
tolmácsolás nem az első eset volt nálunk. Köztünk fiatalabbak között 
lesznek-e ily nyelvtudósok?

Gondoljunk továbbá arra, hogy nem is vagyunk kultúrprotestánsok, 
népünk s főkép az evangélikusság nevelése és a műveltek utánpótlása 
szintén nagyobb feladatokat fog ránk róni. És ki tudja, hogy hányféle 
feladat vár még ránk.

Mivel csak 5 százalék vagyunk, de a 85 százalék munkájával felérő, 
sőt túlszárnyaló munkát kell nyújtanunk, alapos erőmegosztásra van szük
ség. Eme erőmegosztás szempontjából kívánatos volna, hogy egyházunk 
vezetősége az ifjú nemzedéket, amennyire az csak lehetséges, lehetőleg 
arravalóságának megfelelő helyre helyezze el, illetve elhelyezkedését ilyen 
irányban befolyásolja, hogy a benne levő értékek kifejleszthetők legye
nek. De az egyházmegyei és az egyházkerületi lelkészegyesületeknek is 
azon kell lenniök, hogy a már tudományosan dolgozókat buzdítólag len
dítsék előre, munkájukat támogassák. Azt pedig, aki nem tud dönteni 
afelől, hogy mihez fogjon, bízzák meg neki megfelelő munkával. Baráti 
körök és egyes évfolyamok is megoszthatják egymás között a ránk váró 
feladatokat és az azokkal kapcsolatos munkát. Ha pedig valaki egyedül 
áll valamely elhagyott őrhelyen, nem tudnak róla, akkor is választhat 
magának munkakört és felkészülődhet a fent . jelzett feladatok elvégzé
sére. Csenben, szinte titokban elkezdhet dolgozni, alkotni, hogy amikor 
ép az ő munkájára lenne szükség, már kész eredményekkel állhasson elő. 
A baráti körben és a magányosan végzett értékes munkára is van már 
példa egyházunkban.

Vállaljunk azért feladatokat és készüljünk a jövőre. Mi fiatalok ne 
nézzük rossz szemmel azt, aki komolyan tudományosan dolgozni akar, 
az idősebbek meg ne húzódozzanak a tudnivágyó fiataltól. Keljünk nemes 
versenyre. Ne legyen jelszóvá, hogy hiába minden, nem érdemes dolgozni. 
Mutassuk meg, hogy igenis érdemes.

Nem mondtam e sorokkal sok újat, csak elismételtem, amit már sokan 
elmondtak. De ily ismétlésre szükség van. Azzal sem áltatom magamat, 
hogy egyszerre tudósok leszünk, de lagalább alapot kell raknunk, amelyen 
az utánunk következő nemzedék építhet.

Güttler Vilmos, Budapest.



573

Lelkészegyesületeink.*)
Az egyházmegyei lelkészegyesületek, beleszámítva a Tolna-Baranya- 

Somogyi egyházmegyei klkészi köröket is, összesen 42 értekezletet tar
tottak s azokon 52 előadás hangzott el.

Ezeken kívül püspök úr „A ma és holnap feladatai'1 központi témá
val 3—3 napos körzeti lelkészkonferenciákat rendezett Gyenesdiáson,, 
Bonyhádon, Sopronban, Győrött, továbbá Gyenesdiáson egy konferenciát 
a segédlelkészek részére.

A győri egyházmegyében a sokoróaljai kör tagjai a nyári hónapok
ban hetenként munkaközössége összejöveteleket tartottak.

Előadások voltak a Mele témákon kívül A lelkészhiány, A lelkipász
tor feladatai, Thurneysen „Az ige szolgálata11 c. könyve, A ker. egyházak 
egysége, Az Ószövetség a ker. igehirdetésben, Az evangélizációról, Szük
ségesnek, életfontosságúnak tartom-e a liturgiái kérdések mostani rende
zését?, A lelkészek katonai szolgálata, Schopenhauer, Az egyéni és kö
zösségi sors értelmezéséről, Renan, Teendőink, Tábori lelkészi szolgála
tunk és honvédeink lelki gondozása, A theológia mai kérdései, Üj munka
mezőn (levente).

Részletesebb jelentést lehetne készíteni az egyházmegyei lelkészegye
sületek munkájáról, ha az egyesületek a jegyzőkönyveiken kívül még 
külön összefoglaló és részletes jelentést is küldenének be. A jövőre vonat
kozólag ez nagyon kívánatos lenne. Ezek a jelentések különböző indítá
sokat is adhatnának a többi egyesületeknek.

Tanítói és lelkészi közös konferenciák a győri egyházmegyében már 
éve'k óta vannak s más egyházmegyékben is az értekezletüknek legalább 
egy részét együtt tartja a lelkész- és a tanítóegyesület. Igen kívánatos, 
hogy a lelkészi, a tanári és a tanítói kar tagjai egymást és egymás mun
káját megismerjék s keresni kellene módot és lehetőségét, hogy közös 
konferenciára jöhessenek össze. Mindegyik karnak, de. magának egyhá
zunknak és az egyházi munkának is javára válna ez. Ha az egyházkerületi 
fokon nem is lenne megvalósítható, az egyházmegyékben meg lehetne 
csinálni egy  kis jóakarattal.

A lelkészi fizetések ügyében a veszprémi egyesület azon a nézeten 
van, hogy a fizetésjavítást egyetemlegesen kellene rendezni, nem pedig 
olyan formában, hogy a püspök úr felkéri a gyülekezeteket, lelkészük 
fizetésének megjavítására, mert így egyik gyülekezet megadja a javítást, 
a másik pedig nem. — A soproni alsó ehm. egyesület azt kívánja, hogy 
amiként a tanítók kapnak az államtól háborús munkaátalányt, úgy kap
janak a lelkészek is. Mindkét kívánság méltányos. Felterjesztendő lenne 
a MELÉ-hez, de egyidejűleg az egyházkerület útján az egyházegyetemhez 
is. Tekintve, hogy a lelkész milyen kényes helyzetbe jut — amitói a taní
tók és a tanárok meg vannak kímélve — azzal, hogy a gyülekezethez kell 
fordulnia fizetésjavításokért, amelyeket a tanítók és tanárok a gyüleke
zetek és az egyház megkérdezése nélkül megkapnak, az volna a leghelye
sebb, ha az egyházegyetem központilag gondoskodna a szükséges összeg 
előteremtéséről és annak kiutalásáról. Égy ilyen központi pénztár léte-

*) Részleteket közlünk a Dunántúli kér. Lelkészegyesül’etek elé ter
jesztett jelentésből.
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sitése egyéb szempontokból is szükségesnek mutatkozik. A lelkészhiányon 
is így lehetne gyökeresen segíteni; enélkül a lelkészi kar anyagi tekintet
ben más pályához viszonyítva egészen lecsúszik.

A Nyugdíjintézetnél a hátralékok összege az idei június végén 320.352 
P; ebből 192.474 P, vagyis az összes hátralék 63.2%-a a bányai egyház- 
kerületre esik. Óriási aránytalanság, ha meggondoljuk, hogy a bánya
kerületi lelkészek száma az összlétszámnak csak 34% -a s hogy éppen a 
bányai kerületben vannak a nagy egyházközségek. Nyilvánvaló, hogy a 
Nyugdíjintézet miyen nagy kárt szenved a mai viszonyok közt a tetemes 
hátralékok miatt. Már pedig az ő vesztesége mindannyiunk vesztesége is.

A Luther-társaság új vezetőséget .választott. Várakozásokat és igé
nyeket a Társaság iránt csak akkor van jogunk támasztani, hogyha azt 
felkaroljuk és támogatjuk.

Sürgetik az egyetemes Agenda kiadását. A soproni felső nélkülözi 
az agendában az egyházi felsőbbségért mondandó imát és azt pótolni 
kívánja. Ugyanaz szükségesnek tartja, hogy a keresztszülők nevét és 
vallását előzeseten jelentsék be s ennek nyomán újból felmerül a kérdés, 
hogy csak ev. vallású egyének fogadhatók-e el keresztszülőknek.

A győri ehm. a diakonuskérdés megindítását sürgeti az egyházkerü
letben. A német gyermekakció kapcsán a soproni felső panaszolja, hogy 
míg az ideküldött róm. kat. gyermekek eljárnak a templomba, az ev.-ok 
nem, egyesek közülük istenteleneknek vallják magukat.

A győri egyházmegyében, s talán máshol is új kérdés elé állította 
egyházunkat a kormánynak a szektákat betiltó rendelete. Ugyanis ezek
nek tagjai közül jelentkeznek nálunk belépésre s be is lépnek, de külön
böző kikötéseik és kívánságaik, vannak. Újból és újból felmerül, hogy 
meddig lehet elmenni ezeknek a kívánságoknak a teljesítésében. A vasi
közép egyházmegye déli részén szintén van egy vallási mozgalom, amely
nek tagjai ugyan nem lépnek ki egyházunkból, azonban mégis külön is 
szervezkednek.

Két kérdés foglalkoztatta különösebben egyházunk közvéleményét. 
Az egyik a keresztyén egység, a másik a lélek halhatatlansága. Az egész
egységi mozgalom csak r k. propaganda, amelynek célja a magyarországi 
protestánsok öntudatának gyengítése, alapja pedig az a feltevése, hogy a 
protestantizmus igazsága csak részigazság, amely benne foglaltatván a 
r. k.-ban, tessék levonni belőle a konzekvenciát. Ugyanilyen mozgalmat 
indított a r. k. propaganda Olaszországban is. A másik, a lélek halhatat
lanságának kérdése Harmati Béla könyve révén került megbeszélésre és 
megvitatásra.

A laikus munkások képzésével és munkábaállításával kapcsolatban is 
figyelmet érdemel az egyházegyetem megjelent szabályzata a belmissziói 
munkások egységes képzéséről. Eszerint minden egyházi önkormányzati 
testületnek valamint az egyházegyetem által megerősített alapszabályok
kal működő egyesületnek és szövetségnek joga van belmissziói munkáso
kat kiküldeni. Az értekezletek egyrésze ugyan kifejezetten a népfőiskolá
ban lát alkalmas eszközt laikus munkások kiképzésére, azonban valószí
nűleg csak a népfőiskola helyiségeire gondolnak, mert a népfőiskolának 
a célkitűzése egészen más. Eltérés van atekintetben, hogy a laikus mun
kás „hivatalos11 egyházi munkás legyen-e, vagy pedig olyan egyháztag,
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aki tanfolyamon belmissziói munka valamely ágára kiképzést nyert ugyan, 
de ilyen munka végzése mellett is megmarad polgári foglalkozásánál. Ez 
utóbbi hamarabb megvalósítható lenine, nem ütköznék annyiféle nehéz
ségbe. Ilyenfajta kiképzést könnyebb lenne nyújtani. Ehhez a kiképzéshez 
vezérfonalakra lenne szükség, s már most is égető szükség lenne egy 
olyan dogmatikára, amely nem teológusok, hanem laikusok számára ké
szült. Ez nem jelenti azt, hogy már nem lett volna szükségünk egy egé
szen tudományos evangélikus dogmatikára. Hosszabb megbeszélés tárgya 
volt a konfirmációi káték dolga. Ezen a téren legelőször is meg kellene 
állapítani a konfirmációi oktatás célját és anyagát, miközben tekintettel 
kell lenni kétféle konfirmandusra; akik ev. felekezeti iskolába járnak, s 
akik másfajta iskolába járna, mert az előképzettségük más. Alapul Luther 
kiskátéját ajánlják általában. Azonban milyen nehéz lesz a kiskáténak 
konfirmációi oktatás céljára való feldolgozása, amikor azt már az elemi 
iskola alsó osztályaiban is tanítják.

B ib lia i szó tár.
12. Dicséret.

Az Üjtestámentum különbséget tesz hála és dicséret között. Az alap
jelentés mindkettőnél ugyanaz: az adományról az adakozóra emelni tekin
tetünket. Meghatódni a Mindenható hatalmától és jóságától s Öt ezért 
tisztelni.

A hálaadásnak az a sajátsága, hogy egészen személyes vonás rejlik 
benne. Hálaadásra Isten közelségének különös megtapasztalása késztet 
bennünket; az isteni segítségnek határozott átélése. A dicséretre ezzel 
szemben az jellemző, hogy az ember önmagán és egyéni megtapasztalá
sán túl emelkedik. A dícséretmondó tekintete az isteni cselekvés nagysá
gát és mélységét csodálja. Megemlékezik a nagyvilág teremtőjének csodás 
munkáiról. Imádó csodálkozásban annak bölcseségét szemléli, aki a törté
nelem folyását irányítja. (Róm. 11, 33—36.)

Hálás vagyok a mindennapi kenyérért, amely asztalomra kerül, de 
dicséretet mondok annak, aki agyagból, kőből és homokból kenyeret te
remt. Hálát adok a napsugárért, amely szobámba özönlik, és dicsérem a 
megszámlálhatatlan bolygók teremtőjét s a csillagos ég változhatatlan 
rendjének létrehozóját.

Már a hálaadás is szabaddá és boldoggá tesz, de igazában a magasz
talás közepette érződik meg ennek ereje. A dícséretmondás hatalmasan 
kitágítja látókörünket, s szűk látóhatárunkat akkorára növeli, mint a sasé. 
Pál és^ilás lelki látókörét nem korlátozták a börtön falai, mert „ének
kel dicsőítik az Istent" (Csel. 16, 25). Isten dicsérete fenség, ujjongás és 
győzelem!

Ford. Garam Zoltán, Boba.
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K önyvtárban.
Hol nap  felé.  A Református 

gyülekezeti Evangélizáció Baráti 
társaságának IV. láthatatlan konfe
renciája. Szerkesztette Békefi Benő, 
Nyíregyháza, Jósa András-u. 23. 
Ára 3.50. P.

Ez a kötet olyanoknak a bizony
ságtételeit tartalmazza, akik egy 
olyan konferenciára gyűlnek össze, 
ahol testi szemeikkel nem láthatják 
egymást: — láthatatlan konferen
ciára. A Krisztusban létrejött kö
zösség legyőz minden térbeli távol
ságot. Akik a Krisztusban megta
lálták egymást, azok száz és ezer 
kilométeres távolságból is úgy tud
nak szólni egymáshoz, mintha semmi 
térbeli távolság se volna közöttük. 
Az egyik Budapestről, a másik Kas
sáról, a harmadik Kolozsvárról, a 
negyedik Nyíregyházáról és így to
vább. .. küldi bizonyságtételét. Eze
ket foglalja egybe a „Holnap felé" 
három fejezetben: Tegnap, Ma,
Holnap. Amit elmondanak egymás
nak, az szól miden megváltást, sza
badulást kereső léleknek. Melegen 
ajánljuk ezt a könyvet főleg az 
evangélizáció munkája iránt érdek
lődőknek.

Minden kézbe Bibliát! A napok
ban hagyta el a sajtót Wimmer M. 
Anzelmnek, a Budapest-belvárosi 
szervitarendház tagjának: Minden 
kézbe Bibliát című munkája. A 
szervita-szerzetes író „évek óta li
turgikus és biblikus estéket tart, 
melyeket szépszámú közönség láto
gat". A vallásos megújhodás szol
gálatában álló munkája arra irá
nyult, hogy a liturgikus mozgalmat 
fellendítse és a „Biblia, a Szent írás 
iránti érdeklődést felkeltse". Könyve 
három részre oszlik. A kiindulópont 
Isten, minden lét forrása és cél
pontja. Istenkeresése azonban ko
moly akadályokba ütközik. Világ
nézetében csak vergődik a modern 
ember, míg el nem jut az isteni 
kinyilatkoztatáshoz.

A Biblia Isten írásba foglalt 
igéje. Kizárólagos tárgya az örök 
üdvösség eléréséhez szükséges igaz
ság. A Biblia szerzője Isten, az 
isteni szerző mellett emberek is 
szerepelnek.

Minden kézbe Bibliát főcímmel 
arról szól, hogyan használjuk a 
Bibliát? Kezdjük az Újszövetség 
könyveivel, világnézetünk kriszto- 
centrikus, elsősorban Krisztust ke
ressük, a négy evangéliumban fel
ismerjük Krisztus arculatát. Jelleg
zetes római katholikus szempontok 
következnek: „a Szentírást nem
szabad és nem is tanácsos kisérő 
jegyzetek nélkül olvasni". Meg
okolja a jegyzetes szentírás-kiadás 
szükségességének okait. Tárgyila
gos ismertetésünkben azonban nem 
hallgathatunk el egy kikezdést. A 
68. lapon írja:

„Köztudomású, hogy nemkatoli
kus oldalról, értjük alatta főleg az 
angol és amerikai szektákat, bib
liatársulatokat és hasonló szerveze
teket, az egész világot elárasztják 
nevetséges, potomáron beszerezhető 
elferdített, saját céljaiknak megfe
lelően átdolgozott bibliakiadványok
ka lS zere tn é n k  tudni, hogy a fe
rences kezdeményezésű „Egység út- 
ja“ mozgalom ezt a szervita-kitételt 
helyesli-e? Mi úgy érezzük, hogy 
ilyen kitételek miatt kérdéses a ró
mai katolikus egyházban az egysé
ges vélemény befelé és kifelé.

Gyakorlati tanácsai elfogadha
tók különben. Mindennap olvassunk 
valamit a Szentírásból, zsebbe te
hető bibliakiadások révén villamo
son, vonaton, autóbuszon, előszo
bában, váróteremben, amikor egy 
kis időnk van. Gondolkozva olvas
suk, alkalmazva az életre.

Leszámítva egy-két bántó téte
lét, örömmel köszöntjük e könyvet. 
Úgy érezzük, hogy a reformáció 
hullámverése elérkezett a római 
katholikus egyházba is. Nem feljt- 
.iiik el azt sem, hogy az egyház
történelem tanúsága szerint a Szent
írás nevelte mindig azokat a lelke
ket, akik felül tudtak emelkedni fe
lekezeti szűkkeblűségen és nemcsak 
szóban, hanem tettekkel járták az 
egység útját.

Dr. Joó Sándor: A Húsvét homi- 
letikuma. Addig is, amig az ismer
tetésre sor kerül, már most fel
hívjuk olvasóink figyelmét erre a 
re ndkívüli értékes könyvre.

Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz (Harangsző nyomdája), Győr.



Bejelentés és fe lh ívás!
„A lélek halhatatlanságának védelme" című értekezésemet, Isten ke

gyelmében bízva, hamarosan nyomdába adom. Ez az irat összefoglaló 
válasz mindazokra a hozzászólásokra, amelyek „A lélek halhatatlansága" 
című könyvemmel kapcsolatban nyilvánosan napvilágot láttak, vagy ma- 
gánlevélben hozzám érkeztek. Az értekezés tartalma: Előszó. — A könyv 
visszhangja. — Válasz a hozzászólásokra. — Lehetséges-e az áthidalás? — 
A másik tábor egyértelműségének hiánya. — Bibiikus-e a „lélek halhatat
lansága" kifejezés? — A „lélek halhatatlansága" kifejezés etimológiai sík
ban. — A kérdés a másik tábor szemszögéből nézve. — önálló szubsztan- 
cia-e a lélek? — A „nincs önálló lélek" tantétel eredete. — A kibontakozás 
egyetlen útja. — A könyvecskét az igénylők számához mérten csak kor
látolt példányszámban nyomtatjuk. Árát lehetőség-szerint alacsonyra szab
juk. Kérem lelkésztársaimat, hogy amennyiben az irat megküldését kíván
ják, igénylésüket november 20-ig egy levelezőlapon okvetlen jelentsék: 
Evangélikus Lelkészi Hivatal ösagárd, u. p. Keszeg, Nógrád megye címre.

Harmati Béla.

Előfizetési fe lh ívás!
A napokban jelent meg Spurgeon „Gondolatok11 c. alatt a híres nagy 

angol igehirdetőnek válogatott gondolatgyüjteménye. Az 1300 gondolat 
olyan bő és tartalmas fogalomkörben mozog, hogy a könyv mindenki 
számára élvezetet és értéket jelent. Előfizetési ára f. évi nov. 10-ig 3.60 P. 
Bolti ára 4.50 P. Megrendelhető: „Olajág11 könyvkereskedés, Budapest, 
II., Mária-tér 3. címen az összegnek postai befizetési lapon való előzetes 
beküldésével. Csekkszám 22064.

Keresztelési em léklap.
A dunántúli egyházkerület Lelkészegyesülete „Keresztelési emlék- 

lap“-ot adott ki keresztelés alkalmára szánt ajándékul. Barna és kék 
nyomásban példányonként 6 fillérért az összeg előzetes beküldése mellett 
megrendelhető: Evangélikus lelkészi hivatal, Nagykanizsa címen.



BAROSS-NYOMDA: UZSALY ÉS KONCZ (HARANGSZO NYOMDÁJA) GYŐR.


