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A békéltetés szolgálatában.
(II. Kor. 5, 18.)

1.
„Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem 

őt mindnyájunkért odaadta." Római lev. 8, 32.
A karácsony különösen most, sok otthonban nagyon is szomorú. 

Az asztalnál üresen maradt hely arra emlékeztet, hogy kitörött egy szem 
a láncból; emlékeztet arra, aki volt, de aki már nincs többé. Különösen 
abban az otthonban legfájóbb a veszteség, ahol az egyetlen gyermek esett 
el a fronton. Te édesapa, vagy édesanya, ki megtapasztaltad ezt, bizo
nyára most inkább megérted Pál apostolnak Istenről mondott szavait, 
mint korábban bármikor.

„Aki az ő tulajdon Fiának nem ked ve z e t t E z  a kifejezés: „nem 
kedvezett11, két dolgot mutat meg nekünk. Először is azt, hogy milyen 
kedves volt Istennek az ő Fia. Pál egészen bizonyosan Ábrahámra emlé
kezett, miközben leírta ezeket a szavakat. Bizonyára megindult lélekkel 
olvasta Ábrahámról, hogy nem kedvezett fiának, annak, kit hosszú év
tizedeken át a hit harcával várt, hanem kész volt feláldozni, mivel Isten 
úgy akarta. És mégis, ez igen gyenge kép Isten áldozatának nagyságáról. 
Egyetlen apa sem képes úgy szeretni az ő gyermekét, mintahogy az Atya 
szerette az ő Fiát.

De ez a kifejezés, hogy „nem kedvezett11 még egy másik dolgot is 
megmutat nekünk. Gondold csak el, ki volt az a csodálatos lény, ki fel 
tudta gyújtani Isten szívében ezt az áldozati készséget, hogy még a sze
retett Fiú sem volt elég hatalmas valaki, hogy annak a másik lénynek 
az érdekében ne áldozza fel őt. Nemde váratlan a válasz: az a lény te 
vagy és én vagyok, annak a lénynek a neve: ember. Isten az ő tulajdon 
Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta. Ez a szó „nem 
kedvezett11 tehát megmutatja nemcsak azt, hogy mennyire kedves volt 
Istennek az ő Fia, hanem mindenekelőtt azt, hogy mennyire kedvesek 
voltunk mi emberek az Isten számára. Úgy látszik, mintha igaz lenne az, 
amit egy író így mondott el: Isten sokkal jobban szeretett minket, mint 
az ő Fiát, mivel saját Fiának nem kedvezett, de nekünk igen.

Mi értelme volt hát ennek az áldozatnak? Nem kétséges, hogy nagy- 
volt az áldozat, de nagy volt a szeretet is, mely ilyen nagy áldozatra képes 
volt, nagy kell hogy legyen természetesen annak az értelme és célja is, 
amiért ez az áldozat meghozatott. Erre derít fényt a karácsonyéji üzenet
hozó szava: Mert született néktek Megváltó. Megváltót kaptunk. „Az 
Isten nem azért küldte az ő Fiát, hogy kárhoztassa a világot, hanem, hogy 
megtartassák a világ ő általa.11 Ezt Jézus maga mondta így. Ez hát annak 
a nagy szeretetnek nagy célja, mely ezt a nagy áldozatot véghezvitte. 
És ennek a nagy áldozatnak a célja már be is teljesedett. A világ kiengesz- 
teltetett.

") Felkérésre Tamminen helsinki esperes úr volt szíves elvállalni ennek a rovatnak 
folytatólagos megírását. Az olvasótábor e helyről is hálásan köszöni ezt a testvéri szolgá
latot. Űgyszintén Molnár Rudolfnak a fordítást. (Szerk.)

P a p o k a F ő pap előt t .*)
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Nagy áldozat, nagy szeretet, nagy cél, nagy következmény. De van-e 
ebben a világban éppen ezert nagy öröm is? Irgalmazz'on az. Űr nekünk. 
Az első látásra úgy tűnik, mintha Isten igazán semmit sem adott volna 
nékünk, hogy nem hozott semmi áldozatot, de még megváltást sem adott 
ennek a világnak. Hallgatnak a szájak, némák a nyelvek, és a szívek is 
nagyon sötétek.

Talán bennünk, az ige hirdetőiben lenne az ok? Megemlékeztünk-e 
mindig arról, hogy Isten abékéltetés szolgálatát adta nékünk? Hirdetői 
voltunk-e mindig a teljes megváltásnak és kiengesztelésnek? Szemébe mer
tük-e mondani mindenkinek bátran és egészen nyíltan: Te kiegeszteltettél, 
te megváltott ember vagy, ki bűneidből szabadultál? Hivatalunk különösen 
ennek az igazságnak nyilvánosságra hozatalában áll: Isten a békéltetés 
szolgálatát adta nékünk. Nagy öröm születik ott, hol felragyog ez az 
áldozat. A szívekbe valóban pljön az igazi karácsony.

K. V. Tamminen esperes, Helsinki. Fordította: Molnár Rudolf.

A  dolgozó szobában.
Hozzászólás a diakónus képzés 

és munka kérdéséhez.*)
Indító ok. Hozzászólásomat baráti felkérésre írtam meg, mivel meg

kérdezték, hogy mi a véleményem a diakónus képzésről.
A hozzászólás iránya A hozzászólás iránya olyan tanárnak a segíteni 

 akaró elgondolásai, aki a népfőiskolán és valószínűleg a leendő diakónus 
képző, vagy előkészítő tanfolyamon is részt fog vállalni a tanítás mun
kájában.

Szentírási források. A Csel. 6. részén kívül I. Tim. 3, 8— 13. részletesen 
leírja a diakónusok kiválasztását és kétségtelenül kimondja, hogy gyüle
kezeti emberek, akiknek feleségük van. Véleményem szerint ezt a részt 
igen erősen ki kell hangsúlyozni, nehogy valaki evangélikus szerzeteseket 
lásso'n bennük. Házasságukat fiatal korban elő kell mozdítani és erőszakos 
ajánlgatás nélkül arra kell törekedni, hogy a leánykonferenciákat látogató 
egyszerűbb leányok köréből kapják meg hívő és felébredett feleségüket, 
aki munkájukban segítségükre lesz és nem. csábítja őket világias társa
ságba. Általában csak mellékesen említik fel a házasság lehetőségét, de 
valószínű, hogy a gyakorlatban igen sok. diakónus használhatósága ezen 
áll, vagy bukik. Éppen a feleség, aki nem élt hívő környezetben és nem 
részesült kellő vallási oktatásban fogja a fiatal férj figyelmét a káros 
világi dolgokra fordítani.

Egyháztörténeti folytonosság. Kétségtelen, hogy az első keresztyének 
nem akarták eltörölni a vallási tradíciókat. Jézus példája előttük lebegett, 
aki szorgalmas látogatója volt a zsinagógáknak és megtartotta a zsidó 
ünnepeket, valamint minden alkalmat megragadott, hogy felmehessen Jeru-

Ez a cikk eredetileg nem a Lelkipásztor számára készült, hanem egy baráti beszél
getés eredménye gyanánt született meg, ahonnan eljuttatták lapunkhoz. A cikk annál figye
lemreméltóbb, hogy laikus írja . (Szerk.)
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zsalembe az ünnepi áldozatok idején. Az első keresztyének tiltakoztak, 
amikor őket ellenségeik „hamisan11 vádolták a régi szokások megváltoz
tatásával. (Ap. csel. 6, 14. stb.) Az első keresztyének istentiszteleti elemei 
között sok volt a zsidó elem. (Gyülekezet üdvözlése és az erre adott válasz; 
zsoltáréneklés; íráshelyek hetenként való olvasása és magyarázása stb.) 
Luther súlyt helyez arra, hogy az apostolok korából származó szokások 
megtartassanak és minden későbbi tradicionális szokást is megtart, ha 
az a Szentírással nem ellenkezik. A mai kor evangélikussága azt bizonyítja, 
hogy azokban az országokban, ahol az evangélikus egyház szervezetileg 
és szokásaiban is megtartotta a lutheri formákat, nagyobb az egyház ereje, 
mélyebb a hit és hamarább kezdődtek az ébredési mozgalmak is. Minden 
okunk meg van rá, hogy a diakónus intézmény szervezeténél a történetileg 
kialakult helyzetet vegyük alapul, ha erőteljesen működő szervezetté akar
juk kialakítani.

A legrégibb időkben kisebb képzettségű papi embert jelent, aki a 
püspöknek és presbitereknek (mai értelemben papoknak) segédkezik az 
úrvacsora kiosztásánál és felolvassa egy magasabb emelvényről (ambo) az 
arra a napra kijelölt, vagy szokásos evangéliumot. (Ap. csel. 6, 2 is utal 
ilyen szolgálatra.) Szórványos leírásokból arra következtethetünk, hogy 
a főistentiszteleten is volt fontos tevékenységük. Mégpedig mindenben, 
kivéve a Szentírás magyarázatát, ami a püspök, esetleg presbiter (mai pap) 
dolga volt. Mindenesetre arról szó sem volt — legalább is az én olvas
mányaimban — hogy a diakónus a rendre ügyelt volna föl. Erre ajtónálló 
szolgák (mai egyházfi, templomszolga) volt a hivatott. Inkább azt tapasz
taljuk, hogy a legrégibb istentiszteleteken nemcsak egy ember szerepelt, 
aki körül az egész istentisztelet forgott, hanem az egyetemes papság elvét 
a Kor. I. levél alapján betöltve több embernek volt a hívek közül aktív 
szerepe. A kialakulás korában II. és III. szd.-ban már az igét csak a püspök 
magyarázza, de a kötött (felolvasott) részeket lektorok és diakónusok 
végzik.

A középkor folyamán mind jobban és jobban rendszereződik az isten
tisztelet. A kötött részek perikópákban lefektetett sorrendje minden vasár
napra megállapítja a változó részeket és az egész keresztyénségre nézve 
szabályozzák az istentisztelet megváltoztathatatlan részét a kánont. Az 
istentisztelet főrészeit a presbiter, vagy a püspök végzi, de a változó részek 
felolvasását nem is egy diakónus, hanem több személy végzi. Az egyházi 
rend szentségét nagyobb rendeknek adták fel. L püspök, 2. presbiter (pap), 
3.szerpap (prédikátor). Ezt a szerpapot, akit tehát kézrátétellel pappá 
szentelt a püspök, nevezték diakónusnak, vagy prédikátornak. A püspök
felügyelő a legmagasabb rend, mert az apostolica successio alapján 
csak ő szentelheti fel a papokat. A presbiter=öregebb pap úrvacsorát 
szolgáltat és írást magyaráz. Mind a püspöknek, mind a presbiternek 
szolgál a diakónus=szolga (szerpap). Tehát a diakónus itt is a pap mellett 
végzi a kultikus szolgálat könnyebb részeit. (Nem a templom rendjére 
ügyel fel!) A diakónus a püspök megbízásából prédikált is, tehát az 
ókeresztyén-kori feladatainál többet végzett. A diakónus keresztelte meg 
a gyermekeket, tehát szentséget is szolgáltatott ki. A diakónus végezte 
az egyszerűbb munkákat az Úr asztala körül, azaz az oltáron. A kommunió 
meggyorsítására a pap által konszekrált úrvacsorai jegyek kiosztásában
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segédkezett. így több diakónus esetén nagy tömegek járulhattak az oitári 
szentséghez rövid idő alatt.

Olvasmányaim alapján szó sincsen arról, hogy a diakónus alacsonyabb 
szolgai munkákat végezett volna a templomban. A városban, vagy faluban 
végzett felkeresést és szeretetmunkát, de a templomban az egyszerűbb 
papi teendőket végezte.

Szolgai munkák végzésére a „kisebb rendek" voltak hivatva. Ezek 
nem vették fel kézrátétellel az egyházi rend szentségét, hanem ennek elő
készítő fokozatai, kiegészítői, vagy szolgái voltak. 1. szubdiakónus (alszer- 
pap) szintén a klérusba tartozik és az oltár körüli alacsonyabb ministráns 

• teendőket végzi. 2. ostiarius (ajtónálló) nem engedi be a templomba a 
kizárt és rendetlenkedő egyéneket, harangozik és az istentisztelet alatt 
a rendre felügyel. 3. lector (felolvasó) az epistolai szentleckét és a kötött 
imádságok egy részét ő olvassa fel könyvből, így tehermentesíti a püspö
köt, hogy az tényleg a Szentírás magyarázatra és konszekrálásra fordít
hassa figyelmét. 4. exorcista (ördögűző) régebben ördögöt űz, későbben 
betegeket látogat. 5. alkolythus (oltárszolga) a gyertyákat gyújtogatja, a 
bort és kenyeret hordja az oltárra és a pap kezébe adja. 6. psalmista=r 
kántor. 7. sekrestyés=raktáros. 8. fossor=sírásó.

Ha tehát a történeti tradíciókhoz hűek akarunk maradni, akkor nem 
szabad a diakónust teljesen kizárnunk az istentiszteletből. Ha valamely 
kötött rész felolvasását átengedjük a diakónusnak pl. közgyónó imádsá
got, akkor a diakónus tekintélyét emeljük (ez falusi viszonylatban jól), 
a diakónus önérzetét emeljük, mert látja, hogy neki magasabb hivatása- 
van. Ezzel egyúttal kedvét is emeljük hivatásához. Ha az úrvacsora gyor
sabb kiosztásában segédkezik, elkerülhetjük az úrvacsorás istentiszteletek 
igen hosszúra nyúlását és így szolgáljuk a gyakori úrvacsorás istentisz
telet elterjedését és megkedveltetését. Az igazi evangélikus istentisztelet
nek két része van: az igehirdetés és szentségek kiosztása! Ennek a vissza
állítása lebegjen szemünk előtt a diakónus intézménnyel kapcsolatban is, 
tehát a diakónus tényleg az Űr asztala körül szolgáljon! (Ap. csel. 6, 2/b.)

Külföldi példák. Mint laikus, nem merek és nem akarok bírálatot 
mondani egy ország evangélikusságáról sem, de mint sokat utazott és 
éveket a nyugati országokban töltött ember, kénytelen vagyok arra az 
álláspontra helyezkedni, hogy — minket magyarokat is beleértve — min
den ország evangélikussága több lelki mélységet, több jó példát, több
bitet és több tradíciót hint a világba, mint Németország. A dán, svéd és 
norvég diakónus rendszerről hallottam már, de most nincsenek pontos 
adataim kéznél és csak arra emlékszem, hogy egész egyházi szervezetük
ben és így ebben a kérdésben is az egyházi tradíció alapjára helyezkedtek. 
Mint már említettem, az egyház fogalma sokkal élőbb és erőteljesebb a 
hívek életében mint nálunk, de különösen Németországban. Jó lenne az ő- 
diakónusi szervezetüket alaposabban áttanulmányozni.

Finnországból már vannak adataim.
A nem papi egyházi munkások közt 1. fizetett laikus prédikátorok,

2. önkéntes laikus prédikátorok, 3. diakónusok, 4. vigyázok, 5. vasárnapi 
iskolai tanítók vannak. Nálunk Magyarországon ezeknek a munkakörök
nek nagy részét a diakónusoknak kellene viselniük, ezért minden csoport 
feladatával foglalkoznunk kell.



Fizetett laikusprédikátoraik a külmisszióknak és a finn evangéliumi 
szövetségnek vannak. Utóbbinak 123 önkéntes laikus prédikátora is van. 
A Herattaja ébresztő egyesületnek is van 3 laikus bibliamunkása (fizetett). 
A vasárnapi iskola szövetségnek 8 fizetett bibliamunkása van. Munkájuk 
igehirdetés szórványokban, konferenciákon és bibliaórákon. Legnagyobb
részt iskolázottabb emberek.

A diakónusok és diakonisszák száma kb. 1200. Nem tudom, hogy 
«bből mennyi a diakónus, de a sortavalai anyaházhoz 91 diakónus tartozik. 
A fiatalabbak az anyaház intézményeiben pl. kórházakban vannak alkal
mazásban, az idősebbek a gyülekezeti életben és részben az intézmények
ben. Az anyaházak nem kolostorszerűek, csak felügyeleti és irányítási 
központok. Ugyanahhoz az anyaházhoz férfiak és nők is tartozhatnak, mert 
egy helyről kapják az irányítást. Természetesen egyenruhájuk van.

A vasárnapi iskolai tanítók száma 21 ezer. Ez óriási szám! Feladatuk 
a hazai viszonyokhoz hasonló.

A nem evangélikus országok közül Hollandiában találtam meg a 
diakónus-lektor intézményt a református egyházban. A diakónus-lektor, 
azt hiszem, nem fizetett, hanem önkéntes tagja a gyülekezetnek. Nem tar
tozik anyaházhoz, hanem a helyi presbitérium választja meg. Templomon 
kívüli lelkigondozáson felolvas, a templomi istentiszteleten a bibliából meg
határozott részeket.

Egy esztendei angliai tartózkodásom alatt nagyon sok angol-amerikai 
felekezet életét tanulmányoztam. Ezekben a diakónus tisztség nem tradicio
nális, hanem felújított tisztség. Vannak felekezetek, melyek a gyülekezeti 
vént (gyülekezetenként csak egy ember lehet) nevezik diakónusnak. Ez a 
pódiumon a pap (ottani szóhasználat szerint: prédikátor, vagy pásztor) 
mellett ül. Bemondja az énekek számát és istentisztelet elején szabadon 
imádkozik. Kurátori teendői is vannak. A legtöbb amerikai eredetű fele- 
kezetben a pódiumon a pap karosszékétől jobbra és balra több diakónus 
is ül. Köztük néha nők is. Ezek felváltva éneket mondanak be, szabadon 
imádkoznak, sőt néha igét is hirdetnek, amikor a pap az egyik oldalszékre 
ül és a diakónus a középsőbe. Sokkelyhes úrvacsoránál tálcán a kelyheket 
a hívők helyére viszik. Éppígy a felszeletelt kenyeret is. A hívek helyü
kön egyszerre veszik fel az úrvacsorát a pappal, amikor a pap a szerez 
tetési igéket mondja. A kiosztott, de már üres kelyheket a diakónusok 
szedik össze. Némely felekezetben ugyanilyen feladatú egyéneket nem 
diakónusoknak, hanem presbitereknek, sőt más elnvezésüeknek is hívnak. 
Ezeknek a szegénygondozása, iratterjesztése, beteglátogatása, alkoholelle
nes propagandája és gyermekiskolai tevékenysége példátadóan nagy. Sem
milyen anyaházi szervezetük nincsen. Tisztán gyülekezeti tevékenységük 
van. Egyenruhájuk nincsen, de itt-ott láttam, hogy az- istentiszteleten 
fekete hosszú kabátot, vagy magas mellényt hordanak.

Magyarországi alkalmazás. A magyarországi alkalmazásban esetleg 
két kategóriába osztanám őket. A magasabb képzettségűeket, (iskolázot- 
tabbakat) a finn laikus prédikátorok módjára konferenciai szónokoknak, 
bibliaórai vezetőknek és szórványgyülekezetekbe küldendő istentisztelet
tartóknak használhatnánk fel. Az istentiszteleten valamely kötött rész fel
olvasását rájuk lehetne bízni, hogy az evangélikus istentisztelet mozgal
masabb legyen és a Kor. I. levél szellemében több ember legyen a tény
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kedésbe bevonva. Az istentiszteletünk ünnepélyes és komoly kereteinek 
védelme igen fontos egyházi cél, ezért a templomi istentiszteleten föltét
lenül hosszú fekete ruhában kellene megjelenniük, melyet templomon kívül 
nem hordhatnak.

A második kategóriába tartoznának azok, akiket kizárólag beteg- 
látogatásra, fogházakban való felolvasásokra, vasárnapi iskolai tanítókul 
és a szórványok tagjainak számbavételére alkalmaznák. Mindkét kategória 
segédkezhetne a templomi istentiszteleten, de főleg az úrvacsoraosztás 
(csak a kiosztás meggyorsítása, semmi más!) lebonyolításában. Ezzel a 
nagy gyülekezetek úrvacsorás istentisztelete meggyorsulna. Sajnos annyi 
a vasárnap délelőtti gyűlés, hogy saját tapasztalatból tudom, sok ismerős 
a hosszú úrvacsorái istentisztelet miatt nem vesz úrvacsorát. Ugyanígy 
sok háziasszony a vasárnapi ebéd elkészítése miatt nem bír másfél, vagy 
két óra hosszat a templomban lenni. A diakónusok segítségével el lehetne 
érni, hogy a mai átmeneti liturgia helyett a minden vasárnapi úrvacsora 
lutheri és biblikus rendszerét vezethetnénk be. Ez a mai rendszer mellett 
nagy gyülekezetekben lehetetlen volna.

Egyenruha kérdés. A diakónus úgy, mint a diakonissza külső ruhájá
val is tűnjék ki. Ez a külső ruha nagy védelmet nyújt az elvilágiasodás 
ellen. Így kocsmákba, lebujokba, zajos mulatságokra rostéi bemenni diakó
nus egyenruhában. A templomi egyenruha legyen hosszú fekete. Lehetőleg 
nem új szabású, hanem tradicionális (reverendaszerű). Az utcai ruha lehetne 
a mai fekete, zárt nyakú magyar ruha. Esetleg térdig érő fekete kabát. 
Igen ajánlatos lenne másszabású ruha esetén a magas, zárt mellény. 
A hosszú, földigérő ruha csak templomban és temetésen viselhető!

Diakónus képzés. Elvben 4 középiskola után 4 éves tanfolyam. Azon 
pedagógiai elvből kiindulva, hogy a pedagógus ne engedje ki a tanítványt 
a kezéből, míg kenyeret nem ad neki, a felvételi korhatárt módosítanám. 
Az első évben 30 éves korig a jelentkezőket felvenném és Gyenesdiáson 
különbözeti polgáriiskolai tanfolyamot nyitnék nekik a népfőiskola kereté
ben. Itt két lelkész és két oki. középiskolai tanár áll rendelkezésre, tehát 
a különbözeti vizsga és mellette az elméleti tárgyak tanítása megoldható. 
Ezzel az első évvel minden olyan jelentkező, aki már eddig is szeretett 
volna a gyülekezeti szeretetmunkában résztvenni, kiképezhető. A megkez
dett kiképzést pl. Nagytarcsán lehetne folytatni, ahol már tisztán gyakor
lati kiképzést kapnának. Anyaházzá Gyenesdiás volna kifejlesztendő. A ké
sőbbi évfolyamok 14—16 éves korban, közvetlenül a 4. polgári letétele után 
jelentkeznének. Az előkészítő évben bibliaismereten (népfőiskolái teljes 
bibliai, káté, hitvallás és egyéb anyag) kívül egészségtani, anatómiai és 
irodai (gyors- és gépírás, könyvelés) ismereteket kapnának. Erre a ki
képzésre a keszthelyi tanerők rendelkezésre állnak. Következő évben, vagy 
talán két éven keresztül a növendékek kórházakban lennének elhelyezendők 
és mint ápolók tanulnának ki. Itt természetesen sok alantas és undorító
nak mondott szeretetszolgálatot is el kell végezniük, ami igen jó nevelő 
eszköz. Ezután jönne a hároméves diakónus iskola. Így lenne foglalkozás 
a kezükben és ha nem válnak be, irodákban, vagy egészségügyi intézetek
ben elhelyezkedhetnek. Aki a gyakorlati élettel tisztában van, belátja, hogy 
a be nem vált diakónus többé iparos nem lesz! Ez biztos! Tehát kitanult
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ipar követelése nem szükséges. Legrosszabb esetben is altisztnek megy el 
a volt diakónus, de nem ipari munkásnak!

Anyagi ügyek. A diakónus anyag csak akkor lesz jó, ha kellő fizeté
séről gondoskodunk! Nem önként jelentkező fantasztákra, rajongókra és 
fanatikusan egyháziaskodó emberekre van szükség! Már a kezdőfizetésnek 
olyannak kell lenni, hogy a diakónus igen fiatalod megnősülhessen. Ez 
erkölcsi fejlődésére nézve igen fontos. Szomorú példák állnak előttünk a 
múlt káplánjainál, akikről későbbi parochus lelkész korukban a faluban 
megtudták, hogy gyermektartást fizet. Szomorú példát látunk a történe
lemből is. A strassburgi székesegyházban a középkor végén közel 100 ala
csonyrendű pap volt (Jansen szerint), akiknek erkölcstelensége megbot
ránkozást szült az egész városban. Nem szabad tehát egyházi proletariátust 
nevelnünk! A diakónusképzés csak akkor indulhat meg, ha előre meg lehet 
mondani a diakónusok fizetését és nyugdíj viszonyait. Így a komoly gon
dolkodású és természetes hajlamú fiúk is nagyobb számban fognak jönni. 
Egyébként fantasztákat és természetellenes gondolkodású embereket gyüj-tünk!

 Dr. Fekete Zoltán
m. kir. főiskolai intézeti tanár, 

Keszthely.

Az egyházi év útmutatása
Advent 2. vasárnapja. A prófécia és az apokalypsis feszültségében 

élő, hitben járó egyház tekintetét a hatalomban és dicsőségben eljövő 
Úrra irányítja, akire biztos reménységben, állandó vigyázásban, a jegyes 
Vágyódásával vár (evangélium: Lukács 21, 25—36, epistola: Róm. 15, 4— 13), 
s ebben a készültségi állapotában egyedül az Isten igaz igéjére hagyat
kozik, mert ez örökre megmarad; ez a vigasztalása, ez az erőssége. (V. ö. 
25. zsolt. és a koll. imáds.!)

Az ótestamentumból Ézsaiás 40, 1—8 igen alkalmas arra, hogy a két 
ádvent közt élő keresztyén gyülekezetei erősítse és vezesse.

Az evangéliumból pl. választhatjuk Lukács 12, 35—40-et, amely igen 
alkalmas arra, hogy felelősségre vonjon: Krisztus szolgája és Krisztus gyü
lekezete, kész vagy-e önmegtagadó életben, mint hű szolga felkészülten 
várni az Urat, — vagy pedig nagyon jól érzed itt magadat, — Nélküle?! — 
Az evangéliummal való tárgyi azonosság alapján említjük meg Máté 
6, 101 a-t, amelyben a felfelé és előre tekintő egyház vágyódása szólal meg: 
„Jöjjön el a Te országod!11

Epistolai textusként először Zsid. 10, 35—39-re gondolunk, amelynek 
figyelmeztető igéje a készültségben-vigyázásban élő egyház közösségében 
való megmaradásra int, hogy mint hívek: meghátrálás nélkül haladjunk 
a nagy nap félé és életet nyerjünk. — Azután megemlítjük Jakab 5, 5— 
10-et, ez a textus együtt szólaltatja meg az evangélium biztatását és az 
epistola intelmét: „legyetek béketűrők, — íme, a Bíró az ajtó előtt áll!“ — 
Ennek a vasárnapnak ádventi Krisztus-képe (a Király és bíró, dicsőségben) 
méltán késztet imádó hódolatra!

Ádvent 3. vasárnapja. Ez a vasárnap is azt hirdeti: az Ür jön, de 
különös hangsúllyal mutat rá maga az Ür a jövetelét szolgáló útegyenge- 
tőnek (evangélium: Máté 11, 2—10), illetve* az Isten titkai sáfárainak: az
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Úr szolgáinak felelősségére és sorsára (epistola: /. Korint. 4, 1—5), 
amelyből éppen az Űr értékelése alapján méltán árad szét az onnan felül
ről nyert szolgálatnak méltósága és öntudata. (V. ö. Ézs. 30, 30 és 80. zsolt. 
2. v., valamint a koll. imáds. is!)

Ezért alkalmas az ótestamentumból pl. Malakiás 3, 1—3, amelyből 
az Ütegyengető Krisztushoz-tartozása mellett nagy erővel tör elő az ádvent 
felelőssége, az Ür eljövetelének ítélet-jellege is.

Az evangéliumból -— éppen Keresztelő János személyének és szolgá
latának jelentőségénél fogva! — méltán lehet Lukács 1, 67—79 (a „Bene- 
dictus“ ) a prédikáció-textusunk; — esetleg Lukács 3, 1— 15, Kér. János, 
bűnbánatra hívó igéje.

Az epistolai anyagból 11. Péter 1, 19—21-et említjük, mint amelynek 
a prófétai beszédre, az ótestamentum útegyengetőire való figyelmeztetése 
egyenesen mutatja az utat az ígéret beteljesedésére, — az ádventi hajnal
hasadás és megvilágosodás felé.

Ádvent 4. vasárnapja. Az 1. vasárnapon felcsendült evangélium még 
erőteljesebben szólal meg: az Ür jön, az Ür közel, — örüljetek1 — Az evan
gélium (János 1, 19—28) nyilván szól az Ürról: „közöttetek van!“, az epis
tola (Filipp. 4, 4— 7) pedig szinte visszhangzik az Ür közelségének örömé
től. (Ez a keresztyén öröm betölti az egész istentiszteletet, az egész vasár
napot!) — Az Űr közelsége keresztyén örömünk alapja és forrása!

Méltán választhatjuk tehát az ótestamentumból Ézsaiás 40, 9— 7/-et 
prédikációnk alapigéjéül, mert az Ür eljöttének, kegyelmi jelenlétének 
boldogságát hirdeti: az Úr jelenlétének gyülekezete örvendező keresz- 
tyénségben szolgál a Királynak! — Ugyancsak lehetséges Ézsaiás 51, 3—5 
alapján prédikálnunk arról a nagy változásról, amelyet az Ür eljöve
tele okoz.

Az evangéliumból itt van a lehetőség János 3, 26—30 választására; 
ebben a textusban Kér. Jánosnak, az Ütegyengetőnek, a „Vőlegény barát
jának" Krisztus-örömmel betelt szíve szólal meg: „Annak növekednie kell, 
nekem pedig alább szállanom!11, — hogy egészen az ádventi Király, a 
mennyei Vőlegény, a testbejött Immánuel legyen számunkra a minden! — 
Ádvent utolsó vasárnapján prédikáció-textusunk lehet Lukács 1, 46—55 
(a ,,Magnificat“ ) iá, amely kiváltképpen alkalmas arra, hogy karácsony
előtti elcsendesedésre vezessen. (Sz. Mária „magasztaló éneke“  egész hétre 
való ádventi elmélkedés gazdag tárháza!)

Végül epistolai textusként igen jól használhatjuk pl. I. János 1, 1—  
4-et, — az üzenetet „az élet Igéjéről11, aki életet és örömet teremt és 
ma is megcselekszi, hogy igazi ádventünk lehessen: az előkészületi idő
szakból a Szentlélek világosságában megérkezhessünk karácsony küszöbére.

II. Karácsony.

Karácsony (incarnatio Verbi =  az Ige megtestesülése, Isten Fia 
emberré levése) az egyházi év első nagy Krisztus-ünnepe (dec. 25), amelyet 
az egyház tulajdonképpen nyolc napon át ünnepel. Karácsony Jézus szent 
születésének az ünnepe, amelynek csodálatos isteni tényében az ádventi 
ígéret válik valóra „az idő teljességében11. Isten üdvösséges cselekedete áll 
a középpontban s ez az egyház egész ünnepi igehirdetésének az alapja 
és normája: „az Ige testté lett és lakozék miközöttünk“  (Ján, 1, 14). —
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Isten emberré tevése csoda, amely nagy fordulatot, a váltságot és szaba
dulást hozza veszni tért emberi nemünknek: „nagy a kegyességnek eme 
titka: Isten megjelent testben“  (1. T im .3 ,16)1 Ez  él és hat az egyház imád
ságaiban és énekeiben, ez szólal meg prédikációjában (Luther!).

Az örök Ige megtestesülésé: az a csoda, hogy a szegénységben, szolgai 
formában megszülető Jézus Krisztusban Isten személyesen jelent meg a 
földön, az élet valóságát mutatja meg, — megóv minden szentimentális 
karácsonyi romantikától és nem engedi, hogy megüresítsük üzenetét. 
Karácsony nem valami önmagában maradó esemény, — a betlehemi jászol
bölcső nagypéntekbe és húsvétba mutat.

Karácsony ünnepét egészen beragyogja Jézus szent születésének, Isten 
megjelenésének mennyei tényessége, — bűn-halál-kárhozat sötétségét elosz
lató világossága. Ezért szinte kibeszélhetetlen szent örömnek az ünnepe 
karácsony. — A Végtelen véges testbe jött, a világ Ura szegény gyermek
ként közénk született, hogy mi Isten gyermekévé, mennyország részesévé 
lehessünk. Ezért borul le az Isteni Gyermek előtt imádva az egyház és 
a szent titkot csodálva boldogan énekli: „Világ kit bé nem foghata, most 
keblén tartja Mária. Az Isten, ki alkot, teremt, Mint gyermek köztünk 
megjelent!11 (Kér. Ék. 133, 3.)

Csakis ennek az üdv-ténynek az alapján — Isten kegyelmes szeretet- 
csodája, hozzánk ereszkedése folytán — és csakis az egyház ölén válhatik 
számunkra igazán a „szeretet11, család11 és „gyermek11 ünnepévé.

Isten népe Jézus születésének köszönheti, hogy nemcsak a várakozás 
reménységében, hanem hitbizonyosságban, a beteljesedés kegyelmében él
het: „velünk az Isten“  (Ézs. 7, 14 — Máté 1, 23)! — Ez a boldogító üzenet 
csendül fel karácsony éjjelén és ez zeng tovább az egész ünnepen: Meg
tartónk született, a sötétségben felragyogott Isten világossága, — Isten 
eljött, itt a megígért Messiás közöttünk, — megjelent az Isten üdvözítő 
kegyelme minden embernek! S aki most alázatban-szegényen jön, eljön 
dicsőségének teljességében, hogy országába szent népet vigyen. — A ka
rácsonyi örömhír személyes bizonyossággá akar lenni minden emberszív
ben és ezért kimozdít a régi életből: „menjünk el és lássuk meg e dolgot11; 
így teremt hitet, így részesít karácsony ajándékában, amely az újjászületés 
szentségében, a keresztségben lesz részünkké és a Világosság gyermekévé 
tesz, hogy új életben Isten imádására, hálaadó magasztalására késztessen. 
A karácsonyi evangélium egyben fellebbenti szemünk előtt az Ige meg
testesülésének csodálatos titkát: az Újszülöttben maga Isten jelent meg 
a földön. Az atyák és próféták után ez Istennek az utolsó, egyetlen ke
gyelmes szava és cselekedete az emberiség megmentésére: Jézus Krisztus 
Isten dicsőségének fénye és az Ő valóságának képmása ezen a világon, 
Benne maga Isten lakozik köztünk, — telve kegyelemmel és igazsággal.

Karácsony a szónak teljes és mélységes értelmében az egyház 
mennyei fényben tündöklő — igazi communio-ünnepe; a kenyér és bor 
színe alatt valósággal jelenlevő mennyei Király szállást keres és szállást 
vesz a szívekben, hogy a Vele való közösség és egység szüntelenül élet
újul ásunk lehessen.

Az egyház igazi karácsony-ünneplésében válik imádságos életté a 
Nicaenumnak a karácsonyi evangéliumból élő dogmája: „Hisznek az egy 
Úr Jézus Krisztusban, Isten Egyszülött Fiában, aki Isten az Istenből, Vilá-
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gosság a Világosságból, igaz Isten az igaz Istenből, — született, nem 
teremtetett, az Atyával egylényegű; — aki által minden teremtetett. Aki 
értünk, emberekért és a mi üdvösségünkért leszállóit a mennyből és meg
testesült a Szentlélek által Szűz Máriából és emberré le tt . . . “ ! — Ezért 
a kibeszélhetetlen kegyelemért magasztalja az Urat az egyház az ősi 
Te Deum-ban, a Luther által is annyira kedvelt és ezen az ünnepen külö
nösen is buzgón használt magasztaló énekben: „Isten, Téged áld u n k...!“ 
— Kár, hogy magyar gyülekezeteinkben alig ismerik és jóformán egyálta
lán nem használják!

Karácsony egész ünnepét hassa át a karácsonyi evangélium summáján 
„az Ige testté lett és lakozék miközöttünk!“

Karácsony ünnepe (dec. 25). A hozzá tartozó szent estével együtt 
(amelynek lekcióiban, énekeiben, imádságaiban már a nagy örömhír szólal 
meg) az egész nap az üdvtényt hirdeti, amelynek üzenete: az Ige testté 
lett: — Üdvözítőnk született! — Ennek a csodának szent öröme, áldása és 
isteni dicsősége tárul fel Jézus Krisztus születése ünnepének hármas evan- 
géliuinából és epistolájából (1. Luk. 2, 1— 14, — Titus 2, 11— 14; 2. Luk. 
2, 15—20, — Titus 3, 4—7; 3. Ján. 1, 1— 14, — Zsid. 1, 1— 12). — termé
szetesen az üdvtény más és más mozzanatának hangsúlyozásával. (V. ö. 
mind a három kollekta-imáds.l)

Az óstestamentumból önként kínálkozik textusnak Ézsaiás 9, 2—7, 
mint a betlehemi jászolbölcső isteni Újszülöttjében beteljesedett ígéret, 
amely Krisztusban valóság.

Az evangéliumból igen alkalmas Máté 1, 18—23: Szabadítónk szüle
tett, — velünk az Isten.

Epistolai textusként pedig ide kívánkozik. /. Tim. 3, 16, amely hitünk 
nagy titkát hirdeti: a betlehemi Gyermek — a dicsőség Ura, az üdvös
ségünkre testbe jött Isten.

Karácsony II. napja (István, első vértanú ünnepe, dec. 26.). Amióta 
csak megüli az egyház a mennyei Király földi születésének ünnepét, kez
dettől fogva odatartozik ehhez, hogy megemlékezik az Újszülött Király 
első vértanú-követőjének mennyei születéséről. — A jászolbölcső mögött 
már meglátszik a kereszt. — Karácsony második napjának ilyen megölése 
annak bizonysága, hogy az egyház a karácsonyi öröm túláradása közben 
sem feledi el, hogy útját itt a földön a mártírok vére jelöli, mert min
denre, ami onnan felülről való, üldöztetés és kereszt vár ezen a világon. 
A mennyei békesség Királyának népe itt a földön a küzdő egyházban él 
és nem a diadalmaskodóban; a Király harcosa, és hitvallója meghalva, 
életét áldozva győz és így lesz „megkoronázott11 (stephanos). Nem gyász
napként, hanem diadalmi ünnepként üli meg az egyház ezt a napot, amely
nek evangéliuma (Máté 23, 34—39) az Újszülött Király hitvalló harcosairól 
szól, akik a Lélek fegyverével küzdenek, epistolája (Ap. Csel. 6, 8— 15 és 
7, 54—59) pedig az első mártír bizonyságtevését és halálát mondja el, 
hogy mindenkor — de különösen mai — figyelmeztesse az egyházat arra 
a kikerülhetetlen harcra, amely a betlehemi Isteni Gyermek nyomdokán 
vár reá. — Erre az üzenetre ugyancsak nagy szükség van gyülekezeteink
ben! (V. ö. a 119. zsolt. 23. v. és a nap koll. imáds.!)
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Az ótestamentumból Ézsaiás 63, 75— 77-et ajánljuk, m intolyan tex
tust, amely arról szól, mint vállalja a megváltó kegyelem megtapasztalásá
nak erejében a hivő egyedül is a mártiromságot.

Az evangéliumból megemlítjük Máté 10, 32—39-et, amelyben maga 
az Ür mutat rá a kikerülhetetlen harcra, és kívánja a mártiromság vál
lalását.

Epistolai textusként először II. Tim. 2, 3—5-öt említjük, amelyben 
a mártír Pál apostol hív harcos, hitvalló keresztyénségre, amelyre győ
zelmi korona vár; — másodszor pedig /. Péter 4, 12—79-re gondolunk, 
amely az ugyancsak vértanú Péter apostol bizonyságtevésével a Krisztus 
nevéért való gyaláztatásnak és a megpróbáltatás tüzének vállalására, mint 
dicsőséges és Isten Lelkének hatalmában való szolgálatra int.

Karácsony utáni vasárnap. (Ezidén ez a nap nem szólal meg sajátos 
üzenetével, mert karácsony II. napja vasárnapra esik, de mégis megemlít
jük, üzenete u. i. a karácsonyi evangélium teljességéhez tartozik, — és a 
legtöbb évben külön megüljük.) A Király és alattvalói, — ezt írhatnók 
föléje üzenetének címéül. Az evangélium (Luk. 2, 33—40, — a történeti 
sorrendben eltolódás van!) teljesen karácsony fényében mutatja az Újszü
lött Királyt alattvalói között, akik az ígéret népének hívő képviselőiként 
veszik Őt körül; — az epistola (Gal. 4, 1—7) pedig úgy mutatja meg 
Királyunkat, mint alattvalóinak megszabadítóját, aki a szolgaságból Isten- 
gyermekeinek méltóságára emel. A régi és az új Izrael életének határ
vonalán azt sem hallgatja el ez a vasárnap, hogy a legkedvesebb alattvaló.- 
nak (sz. Mária) válik a legfájdalmasabbá a, Király szolgálata, a mellette 
való megállás.

Az ótestamentumból ide kívánkozik Ézsaiás 40, 26—31, — amely arról 
szól, hogy az Ür a benne bízókat milyen csodálatos életújulás erejével 
ajándékózza meg az Ö szolgálatára.

Az evangéliumból pedig választhatjuk pl. Lukács 12, 32-1, amelyben 
Isten műve maga a biztatás és bátorítás.

Az epistolai anyagból II. Péter 1, 10—11-re gondolunk; útmutatás ez 
a mennyei Király földi alattvalóinak a kegyelem országában való szol
gálatra.

(Ó-év este, dec. 31. Egyházi jellege szerint csupán a következő napnak 
előestje, vigíliája, — tulajdonképpen nem ünnep. Mégis mint a polgári év 
végének nagy a jelentősége és az egyház kötelessége, hogy jól felhasználja 
ezt az alkalmat és a karácsonyi evangélium fényével vessen világosságot 
a múlandóság útjára, és Isten üdvözítő kegyelmének Krisztusban lett meg
jelenését hangsúlyozva, Benne az örökkévalót, a Változatlant megmutatva, 
hálaadásra-bűnbánatra hívjon.

Az ótestamentumból textusként említjük Ézsaiás 40, 6 -8 -at, —  vagy 
51, 1—6-ot; de ugyancsak alkalmas és aktuális Hózseás 6, 1 üzenete is: 
„Jertek, térjünk vissza az Úrhoz!“

Evangéliumi textusként pl. Máté 14, 28-ra gondolunk, amelyben Péter 
kiáltása — Krisztusba fogódzása — egyetlen lehetőségünkét mutatja meg.

Epistolai textusként Zsid. 13, 14-et ajánljuk; — üzenete éppen a kará
csonyi üdvtény alapján az igazi vigasztalás és biztatás.)



588

Urunk körülmetéltetésének és szent nevének ünnepe (karácsony nyol
cada, „kis-karácsony“, — jan. 1., ,,újév“). Az Újszülött Király az aláza
tosság és áldozatkészség útján, a törvény alatt és így a mi Szabadítónk' 
Ezt hirdeti az evangélium (Luk. 2, 21). Ez az áldozatos kegyelem válik 
életté a Király megváltottjaiban, amint ezt nyomatékosan kiemeli a kará
csony-éjjelével azonos ősegyházi epistola (Titus 2, 11—14), — vagy a ná
lunk ennek helyébe került újabb epistola (Gál. 3, 23—29), amely Krisztus 
testbejövetelének áldott ajándéka gyanánt azt hangsúlyozza, hogy Isten 
gyermekei vagyunk a Jézus Krisztusban való hit által. — Ez az evangé
liumi és epistolai üzenet világítja meg a polgári „újév“  helyes értelmét 
Krisztus gyülekezetének, amely Jézus nevében (kegyelmében, az Ö hatalma 
alatt) indul el abba. S az utóbb említett epistola boldog bizonyossága az 
„újév“ minden várható bizonytalansága közt is teljesen elégséges!

így, a karácsony tényébő! és ajándékából Tájékozódva választhatjuk 
az ótestamentumból Ézsaiás 43, 1—3. a.-t, Isten kegyelmi tényekre támasz
kodó biztatását.

Az evangéliumból János 14, 13-ra gondolunk, mert benne Isten gyer
mekei a legnagyobb bizonyosságot és kiapadhatatlan erőforrást kapják 
és így nyugodtan indulhatnak a jövendőbe.

Az epistolai anyagból önként kínálkozik Ap. Csel. 4, 12, amely az 
egyetlen, megtartó Jézus-nevet írja szívünkbe.

Urunk köriknietéltetésének és; szent nevének ünnepe utáni vasárnap 
(ú. n. újév utáni vas.). Ez a vasárnap tulajdonképpen átmenet karácsonyból 
a küszöbön álló második nagy Krisztus-ünnepre. Ősi keresztyén, keleti 
tradíciót őriz egyházunk e vasárnap evangéliumában (Máté 3 : 13—17), 
amely Krisztus Urunk megkeresztelésének történetében nyilvánvalóan mu
tatja az Ür dicsőségét. A földre jö tt Istenfiának dicsősége egyre erősebben 
ragyog, — az incarnatio csodája már kibontakozóban van teljessége szerint 
ezen a világon: „ . . .  és láttuk az Ö dicsőségét, mint az Atya Egyszülött
jének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal!“  (Ján. ev.. 
1, 14b.)

Ennek a kegyelemmel teljes életnek a csodája a keresztség szent
sége. Ezért szól a keresztségben Krisztussal — az önmagát áldozatul adó 
dicsőséges Úrral — létrejövő titokzatos életközösségről a nap epistolája 
(régebben a karácsony-hajnali Titus 3, 4—7 hangzott itt is, újabban Róm. 
6, 3— 111), s ezzel is ennek a vasárnapnak karácsonyt és epilániát össze
kapcsoló jellegét domborítja ki.

Az evangéliumból a tárgyi összefüggés alapján kínálkozik textusként 
János 1, 29—34, .amely Kér. Jánosnak Krisztus megkeresztelése után el
hangzott bizonyságtételében hirdeti Isten Bárányának az áldozat útján 
felragyogó dicsőségét.

Az epistolai anyagból Koloss. 2, 9— 75-öt ajánljuk: a keresztség 
szentségében annak a Krisztusnak dicsőségében részesülünk, akiben az 
istenség teljessége lakozik testileg!

Dr. Jánossy Lajos 
egyetemi ny. r. tanár.
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Összekulcsolt kézzel*)
Imádságok a svéd ágendából.

Advent 2. vasárnapja.
Kollekta:
Úristen! Ébreszd fel szívünket, hogy utat készítsünk egyszülött Fiad

nak, Jézus Krisztusnak és érkezése által add nekünk azt a kegyelmet, hogy 
készséggel és tiszta lelkülettel neked tudjunk szolgálni. Ugyanazon Fiad, 
Jézus Krisztus, a mi Megváltó Urunk által, aki él és uralkodik Veled és 
a Szentlélekkel egyetemben öröktől fogva mindörökké. Ámen.

Igehirdetés utáni imádság:
Úristen! Mennyei Atyánk! Szent Fiad által nyilvánvalóvá tetted, hogy 

mindennek vége elközeledik és hogy mindannyian igazságos ítéletedben 
részesülünk. Kérünk: Tarts meg Szentlelked által igédben és az igaz 
hitben, óvj meg kegyelmesen a bűntől és vigasztalj meg minden meg
próbáltatásban, hogy szívünket evés, ivás, vagy az idők gondja meg ne 
terhelje, hanem mindenkor legyünk józanok, éberek, imádkozok és kegyel
medre építő teljes bizalomnak örömével várjuk Fiad eljövetelét, hogy 
általa örök üdvösséget nyerhessünk. Ámen.

Advent 3. vasárnapja.
Kollekta:
Kérünk téged Úristen: hajtsd füledet imádságunkhoz, világosítsd meg 

szívünket és töltsd meg azt kegyelmeddel. Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus 
által. Áámen.

Igehirdetés utáni imádság:
Úristen, mennyei Atyánk! Fiadat, a mi Urunkat, Jézus Krisztust e 

világba küldted, hogy minket, szegény embereket bűn és halál ellen segít
sen és örök életet adjon nekünk. Kérünk: világosítsd meg és vezesd szí
vünket Szentlelked által, hogy el ne fogjon a kishitűség, kételkedés, vagy 
más bűn, hanem bűnbánattal és hittel egyedül a te igédre figyeljünk, 
hogy így tagjai lehessünk annak a seregnek, amely a te Fiad, Jézus 
Krisztus által üdvösségre jut. Ámen.

Advent 4. vasárnapja.
Kollekta:
Ébreszd fel Urunk erődet és siess segítségünkre, hogy bűnünk ne 

akadályozhassa jóságodat, melyben hűséges kegyelmed által részesítesz. 
Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámdn.

Igehirdetés utáni imádság:
Úristen, menneyi Atyánk! Méltó és illő, hogy mindenkor hálát ad

junk néked, hogy Keresztelő János szava és keresztsége által útat készí-
•) Állandóan közlünk minden vasárnapi egyházi év szerinti imádságokat külföldi 

agendákból. Rendelkezésünkre állanak ezeken kívül a Schulek Tibor által összegyűjtött éa 
a Lelkipásztor kiadásában megjelent ..Régi magyar imádságok". Most megkezdjük a közlést 
Luther imádságaiból. Az eddig közölt és ezután közlendő imádságok biblikusak, dogmatikai 
és liturgiái szempontból mintaszerűek. Tanulmányozzuk és imádkozzuk, hogy ezek nyomán 
kialakuljon a mi agendánk. A svéd agendai imádságokat a Vízkereszt utáni 4. vasárnapig 
még folytatjuk, mert akkor fejeződik be egy egész évi sor. (Szerk.J
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teltél Fiadnak, Jézus Krisztusnak, aki emberré lett és eljött a világba, 
hogy bűnbocsánatot, Szentleiket és örök életet adjon. Kérünk: segíts, hogy 
Tendíthetetlen bizalommal építsünk kegyelmedre és irgalmasságodra, me
lyet ígértél, hogy soha kétségbe ne essünk, hanem minden megpróbáltatá
sunkban jó reménységgel legyünk, mindig óvakodjunk a bűntől, tisztán 
és szeplőtelenül őrizzük meg magunkat; ha azonban elesünk és emberi 
gyarlóság miatt nem maradunk állhatatosak, akkor add segedelmedet, 
hogy meg ne maradjunk a bűnben, hanem őszinte bűnbánattal megtér
jünk, újra ígéretedre alapozzuk bizalmunkat és így jussunk üdvösségre 
Fiad, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.

Karácsony 1. ünnepe.
Kollekta:
Űristen! Fiad, Jézus Krisztus születése által vigasztalást és békessé

get adtál a világnak. Alázatosan kérünk, hogy amiképpen most örven
dezünk világraszületésén, úgy lehessünk nyugodtak az utolsó ítéletre való 
eljövetelekor is. Ugyanazon Fiad, a mi Urünk Jézus Krisztus által. Ámen.

Igehirdetés utáni imádság:
Űristen, mennyei Atyánk! Szent angyalaid által jelentetted meg 

Fiadnak, Jézus Krisztusnak születését, a szegény pásztorok számára künn 
a mezőn és bíztattad őket, hogy ne féljenek, sőt örüljenek, mert a Megváltó 
Krisztus megszületett. Kérünk: Szentlelked által űzz el a mi szívünkből is 
minden rettegést és erősíts meg az igaz és örök örömben, annyira, hogyha 
ezen a világon megvetettek, szegények és megalázottak vagyunk is, mégis 
mindig az nyugtasson meg, hogy az Ür Krisztus megváltásunkra született 
és megsegít a halál és minden gonosz ellen és örök üdvösséget ád. Ámen.

Vagy:
Irgalmas Isten, szeretetben gazdag Atyánk! Köszönetét mondunk 

neked és magasztalunk téged, hogy váltságunkra és üdvösségünkre emberré 
tetted egyszülött Fiadat. Neked, Űr Jézus Krisztus, legyen örök dicséret, 
hogy gazdag létedre értünk, szegénységbe öltöztél, hogy általad mi is 
gazdagságra jussunk. Köszönjük, hogy bár az urak Ura vagy, testvérünkké 
lettél, hogy mi általad Isten gyermekei lehessünk. Szülessél meg a mi 
szívünkben is és add belénk az Istenfiúság lelkét. Te, az Atya dicsőségének 
hordozója újíts meg minket a magad képére. Hatalmas Békességfejedelem! 
Add meg nekünk a te békességedet és tartsd meg számunkra országodat, 
hogy dicsőségedben örökké áldhassunk és magasztalhassunk téged. Ámen.

Karácsony 2. ünnepe.
Kollekta:
Urunk, irgalmas Istenünk! Szentlelkeddel támogattad vértanúidat, 

úgyhogy nemcsak szájuk vallomásával, hanem vérük ontásával is bizony
ságot tettek Fiadban, Megváltónkban való hitükről. Kérünk, hogy mi is 
követhessük példájukat és igaz hittel állhatatosak maradjunk mindhalálig. 
Ugyanazon Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Igehirdetés utáni imádság:
Úristen, mennyei Atyánk! Te kegyelmesen megerősítetted Istvánt 

és más vértanúidat, amikor, hitükért kínt és halált szenvedtek és ezáltal is 
tudomásunkra adod, hogy a te országod nem e világból való. Kérünk: 
erősítsd meg szívünket Szentlelkeddel, hogy bármit kelljen is igédért és
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nevedért elszenvednünk, mégis rendíthetetlenül álljunk és vigasztalódjunk 
azzal a gazdagsággal, melyet kegyelmedből nyerünk el. Ámen.

Karácsony utáni vasárnap.
Kollekta:
Mindenható, örök Isten! Irányíts és kormányozz minket gondolataid 

szerint, hogy szeretett Fiad által gazdagok lehessünk jócselekedetekben. 
Aki él és uralkodik veled és a Szentlélekkel egyetemben öröktől fogva 
mindörökké. Ámen.

Igehirdetés utáni imádság:
Úristen, mennyei Atyánk! Fiadat, Krisztust alacsony sorban, szegény

ségben neveltetted és sokak elestére és felemeltetésére adtad. Kérünk: 
világosítsd meg Szentlelkeddel szívünket és ne engedd, hogy a hamis biz
tosságban élő vak világgal együtt megütközzünk őrajta, hanem segíts, 
hogy igazán megismerjük őt, aki fel tud emelni bűnből és ínségből, hogy 
szabadságban éljünk még ha az igéért és vallástételünkért szenvedés terhel 
is, mivel tudjuk, hogy akik igédet üldözik, nem juthatnak országodba, 
ellenben akik hisznek abban és kitartanak mellette, örök üdvösséget nyer
nek. Ámen.

Ó-év es*i imádság.
Örök, mindenható Istenünk és Atyánk!' Te szabod meg a mai nap 

múlását és nálad van elrejtve a holnapi nap. Kegyelmedből adod nekünk 
az egymást felváltó pillanatokat. Megköszönjük néked azt az évet, mely 
most fejezi be futását. Köszönjük örömét és fájdalmát, azt, amit hozott 
és amit elvett. Bocsásd meg bűneinket és titkos fogyatkozásainkat, amit 
elrontottunk és amit elmulasztottunk. Add, hogy senki miattunk ne szen
vedjen, hanem nyiss utat még most is, hogy jóvá tegyük amiben valakit 
megbántottunk, vagy ha kötelességet hanyagoltunk el. Segíts bűnünket 
megbánnunk és megsiratnunk és taníts teljes szívvel megbocsátanunk egy
másnak. Szabadíts meg attól, hogy a múlton tépelődjünk, vagy remegjünk 
a jövendőtől és taníts meg helyesen élni minden új nappal, amellyel meg
ajándékozol. Kezedbe tesszük le ami elmúlt és kegyelmedre építő bizalom
mal lépünk az újnak küszöbén át. Mutasd meg nekünk Urunk útaidat és 
az idők homályán át vezess célunk felé, melyet te tűztél földi vándorlá
sunk elé. Ámen. ,. . .Közli: Wolf Lajos.

Dr. Luther Márton imádságaiból.
A Német Mise kollektája.
Mindenható Isten, Ki oltalma vagy mindazoknak, kik Tebenned re

ménykednek, s Kinek kegyelme nélkül senki semmit nem tehet, sem 
Előtted meg nem állhat, add gazdagon megtapasztalnunk irgalmasságo
dat, hogy szent ihletésed által megtudjuk, mi a helyes és erőd által azt 
végbe is vigyük Jézus Krisztusért, a mi Urunkért. Ámen.

Ádventi imádságok.
Szerető Úr Isten, ébressz fel minket, hogyha Fiad jő, készek legyünk 

Őt örömmel fogadni, tiszta szívvel szolgálni Ugyanazon Fiad, a mi Urunk. 
Jézus Krisztus által. Ámen.

*  *  *
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Segíts, Kedves Urunk, Istenünk, hogy szent eljöveteled napja miha
mar eljöjjön, hogy megváltassunk és megszabadhassunk a jelenvaló gonosz 
világból, Ördög hatalmából, s a nagy gyötrelemből, melyet szenvednünk 
kell, kívülről, belülről, gonosz emberektől és önön lelkiismeretünktől, 
öldököld meg ó-emberünket, hogy végre is új testet kapjunk, mely nem 
bűntől terhelt, s minden rosszra hajlandó, mint a mostani, hanem amely- 
minden testi és lelki nyomorúságtól megváltottan, hasonlatos legyen meg- 
dicsőült testedhez, Kedves Urunk, Jézus Krisztus, hogy eljussunk végre 
dicső megváltatásunkhoz. Ámen.'

Karácsonyi imádság.
Segíts Kedves Urunk, Istenünk, hogy szeretett Fiad új testi szüle

tésének részeseivé legyünk és maradjunk, régi bűnös születésünkből meg
mentessünk Ugyanazon Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

Közli: Járosy Andor..

Szószéken .

Advent 2. v. December 5.
Az a nap.

 Malakiás 4. — Ének: 116, 594.

A világ pusztulásáról szóló gondolat annyira félelmetes, hogy köny- 
nyen megérthető az a magatartás, mellyel sokan elutasítják ezt maguktól. 
Elképzelhetünk olyan békés korszakokat, melyekben egész emberi nemze
dékektől idegen gondolat volt a végső ítélet, a föld összeomlása és ezért 
csak a szószék ijesztő beszédének minősítették. Ma úgy lehet, sok ember
hez személy szerint lép közelebb a világ végének hirdetése. Bizonyos, 
hogy az egész biblia tanítása oda mutat arra a napra, melyen Isten műver 
a föld összeomlik. Jézus hirdette, hogy újra el fog jönni ítélettartásra 
és akkor szakad rá a világra az utolsó nap. Vájjon mit hoz magával?

1. Elhozza mindenekelőtt a nagy és világos szétválasztódást. „Meg
látjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz.között, az '-ten szolgája 
között és a között, aki nem szolgálja őt“, — mondja felolvasott szent 
igénk előtti versében Malakiás. A különbség az Istent szolgáló, vagy vele 
szembehelyezkedő ember között már most is meg van, de emberi sze
münkkel nem mindig állapíthatjuk azt meg. A vőlegényt váró tíz szűz 
közötti különbség csak abban a pillanatban vált nyilvánvalóvá, amikor az. 
éjszakában valóban megjött a vőlegény. A tálentumot nyert három szolga 
közötti különbség is csak a számadás ítéletóráján tűnt ki.

A szétválasztódás tehát csak azon a napon történik meg. Előbb nem.. 
Jézus tanítása is e„rre figyelmeztet, amikor azt mondja, hogy a búza és 
a konkoly együtt növekszik. Ha Istennek ez a rendelése, nekünk semmi 
jogunk sincsen előbb kimondani az emberek élete fölött ezt a szétválasztó 
ítéletet. Legföljebb önmagunk fölött ítélhetünk. Addig inkább az a fel
adatunk, hogy hirdessük Isten mentő szeretetének evangéliumát. Amíg itt 
a földön élünk, életidőnk mindannyiunk számára lehet kegyelmi idő. 
Tartozunk másnak figyelmeztető szót mondani. A legfontosabb feladatunk 
pedig, hogy mielőtt az a nap elérkezik, a magunk üdvösségén munkálkod-
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junk. A szétválasztás Isten igazságos ítélete szerint történik és bizonyára 
sok meglepetést jelent majd számunkra. Luther mondotta egy ízben, hogy 
a mennyben három dolgon csodálkozunk majd el. Azon, hogy találunk 
ott olyan embereket, akiket nem reméltünk ott látni; továbbá azon, hogy 
nem lesznek ott olyanok, akikről bizonyosra vettük, hogy üdvösségre 
jutnak. Legjobban azonban azon kell majd csodálkoznunk, ha mi magunk 
is a megmentettek seregében találjuk meg helyünket.

2. A szétválasztódás nyomán az a nap sokaknak kimondhatatlan 
bajt hoz. A megváltoztathatatlan kárhozatot. Akkor senkinek nem áll 
módjában sorsán fordítani. Milyen megdöbbentő felismerés lesz az olyan 
ember számára, aki a földön Isten igazságából játékot űzött. Mondják, 
hogy Voltaire halála óráján sokkal kevésbbé volt nagyhangú, mint életé
ben általában. „Az egyház évszázadokon át a pokol gondolatával korbá
csolta az embert — panaszkodik valaki — pedig hazugság az egész pokol 
gondolata." Az ítéletkor ébred rá, hogy életével nem az egyház tanítása 
űzött könnyű játékot, hanem valamely felelőtlen szektatanítás akarta meg
könnyebbíteni életét, elferdítve Isten tiszta igéjét. Keserű a késő ébredés. 
Nagy baj a hővösen közönyös ember számára arra ébredni, hogy jó lett 
volna buzgóságban lobogtatni a lelket.

Az ítéletkor Jézus csak egyet vesz tekintetbe: hittél-e benne? A világ 
szeme a külső életet nézi, az ítélet Istene azonban a szívet. „Minden 
gonosztévő olyanná lesz, mint a pozdorja és megégeti őket az eljövendő 
nap" — írja üzenetében Malakiás. A kárhozat égető lángja az a szemre
hányás lesz, melyet önmagának tehet az ember, hogy nem kellett volna 
sorsának szükségszerűen így alakulnia.

Bármennyire lázongjon is a természetes ember Isten végső ítélete 
ellen és bármennyire vádolja is a keresztyénség igehirdetését azzal a meg
állapítással, hogy Isten szeretetével összeegyeztethetetlen dolgokat tanít, 
amikor az ítéletet hirdeti, nem mondhatunk egyebet, csak azt, amiről az 
Úr igéje szól, abból pedig kitörülhetetlen az utolsó számadás. Isten szere- 
tetére az ítélettel szemben hiába hivatkozik az emberi gondolat, mert ő 
valóban végigjár minden lehetséges utat, hogy minden embert a magáévá 
tegyen.

3. Ha Jézus híveihez tartozol, akkor az a nap kimondhatatlan örömöt 
hoz. „Feltámad néktek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja 
és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt." A prófétának ezt az ígéretét köny- 
nyen megérthetjük, ha a kép tanítását mindennapi életünk területére 
alkalmazzuk Beteg tüdővel, vagy más bajjal élő féltett szeretteinket a 
szoba árnyékából gyöngéden kivisszük a ragyogó nap fürdőjébe. Ez jelenti 
a gyógyulást. Mindannyiunk halálos baja, pusztító betegsége a bűnünk 
nyomora. Belőle gyógyulás, Isten gyermekeinek boldog egészségre jutása 
csak akkor lehet, ha valóban az igazság napja ragyog ránk és hoz szárnyai 
alatt gyógyulást.

4. Isten úgy szeretné, ha minden gyermekének ezt hozná az a nap. 
Ezért tesz meg mindent, amit figyelmeztető, megtartó, megmentő szeretete 
tenni képes. Ezért tanít ma is a próféta szaván keresztül arra, hogy figyel
jünk Mózesre, aki törvényt adott. Tekintsünk Illésre, akit útegyengetőnek 
szánt. Jézus az evangéliumban több ízben igazolta, hogy aki föllépése előtt 
bűnbánatot hirdetett Izrael gyermekeinek, Keresztelő János, az ádventnek



a jellegzetes alakja, Illés küldetésében járt. Tudta azt, hogy eljő az Isten 
Báránya, aki elhordozza a világ bűneit. Azért, mert Isten azt akarja, hogy 
minden gyermeke üdvösségre jusson azon a napon, azért enged most újra 
ádventi napokat átélnünk és azért bízza meg az anyaszentegyházat ma 
is, hogy a Keresztelő útegyengetését tovább végezze. Vágyat támaszt az 
iránt, aki eljő, hogy az átok súlya alól felszabadítson.

Az ószövetség utolsó prófétája kezet nyújt az újszövetség első prófé
tája felé, az ószövetség utolsó könyve is, meg az újtestámentum utolsó 
könyve Is azzal a szóval zárul, hogy Jézus jön. „Jövel Uram Jézus!" Ámen.

Wolf Lajos.

Meditáció adv. 2. v.
Lukács 8, 40.

Téma: a reménység népe. — Történeti helyzet: Megelőzőleg Jézus 
Galileában volt. Galilea népe örült, hogy közöttük van a Mester. Jézus 
azonban hajóra száll, otthagyja Galileát és a Genezáret tó túlsó partjára 
megy (8, 26). A galileiak Jézus nélkül maradnak. Ekkor elfogja őket a 
vágy Jézus után. Egyszerre hiányozni kezd nekik Jézus; most veszik észre, 
amikor nincs velük, hogy mit is jelent az ö  jelenléte. Várják hát vissza 
Öt, hogy újra láthassák és együtt lehessenek Vele. Amikor aztán Jézus 
a túlsó-partról útnak indul vissza Galileába:. „a nép örömmel fogadá őt“.

Galileának ez a Krisztusra váró és az ö  érkezésén örvendező népe 
és Krisztus Egyházának mostani népe sok közös vonást mutat.

1. Látszólag magára hagyott nép Krisztus Egyházának népe is. Mintha 
Jézus „áthajózott volna a túlsó partra11. Az Egyház magára hagyatottsá
gának sok jelét látjuk. A hitetlenség csakis ezt a magárahagyott keresz- 
tyénséget látja. A hívő tudja, hogy rejtetten, csak a hit számára 
„láthatóan11, Jézus jelen van mindig az Egyház népe között, az Igében, 
a communióban, a hívek közösségében. Mégis az Egyház az ő Urának 
dicsőséges jelenlétét sokszoros elesettségében keservesen nélkülözi és egyre 
inkább affelé az idő felé fordítja tekintetét, amikor az Egyház Ura a 
„túlsó partról11 újra visszajön.

2. Ezért az Egyház népe Krisztus után vágyakozó nép is. „Magára 
hagyottságában11 érzi meg, mit is jelent számára Urának jelenléte. Így 
tudja „megbecsülni11, így tudja „értékelni11, így tudja vágyai céljává tenni 
az ö  jövetelét. Bizonyos abban, hogy a „túlsó partról11 már útnak indult. 
Útban van tehát! Ezért sóvárgó vágyakozással tekint arra a napra, amelyen 
Ura megérkezik. II. Pét. 3, 12: „sóvárogjátok az Isten napjának eljö
vetelét11.

3. Így válik az Egyház népe Krisztusra várakozó néppé. Ez a vára
kozás nem egyesek magatartása. Nem csak az őrállóké! Az Egyház egész 
népére jellemző kell, hogy legyen, amit Galilea népéről állapít meg az 
ige: „mindnyájan várják vala Öt“. Pál apostol is az egész thessalonika-beli 
gyülekezetről állapítja meg: 1. Thess. 1, 10. Az Egyházra nehezedő kereszt 
csak erősíti abban, hogy várakozásával eljövendő Ura felé forduljon. Az 
Öreá való várakozás az Egyház népének vigasztalása és erőssége. Egyál
talán nem reménytelen várakozás ez. Sőt teljes bizonyosság!

594
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4. Épen ezért az Egyház népe már most az ő Ura érkezésén uiiongó 
és örvendező nép. Mindenki más félelemmel és rettegéssel tekint az Úr 
érkezése elé. Az Egyház népének határtalan örömmel kell feléje fordulnia. 
Maga az Úr kívánja ezt: Lukács 21, 28. — Ez az öröm sem egyes emberek 
öröme csiupán. Az Egyház egész népének örülnie kell!

Végezetül is az Egyház népe: ádventben élő nép, a reménység népe. 
Adventiének, reménységének beteljesedését — a hit számára sziklaszilárd 
bizonyossággal — az Űr ígerete biztosítja! „Bizony hamar eljövök11 — 
mondja az Egyház Ura. „Ámen, bizony jövel Uram Jézus11 — visszhan
gozza az Egyház hívő népe (Jel. 22, 20).

Laborczi Zoltán.

Advent 3. vasárnapja. December 12.

Vártam az Urat és hozzám hajolt.
40. Zsoltár 2—5. v. — Ének: 125.

Az első pillanatra úgy tetszik, ádventba, a reménykedés idejébe nem 
illik bele ez az ige. Hisz ez egy lélek ujjongásának örömére vonatkozik, 
ádvent pedig a jövőre mutat. Ez az ige megtörtént tényekről beszél, az 
ádvent pedig még ezután következő nagy események titkait sejteti. Ez az 
ige arról szól, hogy egy embert hogyan mentett már meg az Isten, ádvent 
pedig arra akar előkészíteni, hogy a mai emberiséget hogyan akarja most 
megmenteni az Isten. Ez az ige a megmentésére visszatekintő, a betelje
sülést már átélt ember örömszava, mi pedig a még ezután következendők- 
ben reménykedő emberek vagyunk.

Nem illenék ez az ige az ádventbe, ha csak a beteljesülést mutatná. 
Ha megnézzük, azt látjuk nyomban, hogy annak előzményeit is mutatja. 
Nemcsak a szabadulást, hanem a szabadulásvárást is. Bármennyire is a 
beteljesülés öröméneke csendül ki belőle, mégis csodálatos ádventi han
gulatot hordoz magában, s akinek ajakáról hangzik, azt igazi ádventi 
embernek láttatja meg, aki a szabadításvárás nagy titkára tanít meg ben
nünket s a tanításával utat mutat, fényt szór arra, amerre minden ádvent
ben élő ember vágya száll, az igazi' karácsony felé.

Ez az ember azért áll ma eléd is, hogy az igazi ádvent útját mutassa 
neked, amelyen járnod kell, ha szabadulást akarsz látni, hogy önmagát 
mutassa neked, akinek lelki mélységeibe bele kell nézned és azt az alap
érzést, amely minden ádventi érzést összefog, meg kell látnod és maga
dévá kell tenned, ha a megmentettség boldogságát át akarod élni!

Nézz hát rá, s lásd meg milyen az ádventi ember?
Az első, amit az ige említ róla, hogy várakozó ember. A várakozó 

emberek azonban nem egyformák. Különbség van közöttük abban a tekin
tetben, hogy kire, vagy mire várnak, azután, hogy hogyan várnak. Néz
zük, hogy ő kire vár és hogyan vár? Azonnal észrevesszük, hogy nem kö
zömbösen vár. Sokan így várnak. Ha megkérdezed őket, várakozásukról 
kevesen tudnának számot adni. Nagyobb vasútállomásokon láthatsz embe
reket, akik sétálgatva, vagy üldögélve csak várnak, de nem izgatja őket 
a vonat indulása, vagy érkezése, bárkinek távozása, vagy jövetele. Csak 
várnak, semmitmondó közömbösséggel, maguk se tudják, mit, vagy kit,
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— legtöbbször senkit. Ez az ember nem így vár! Nemis valami kényelmes 
várakozással vár, ahogyan az ember előre várja egy bejelentett látogató
ját, számítva a kedves órákra, amiket meleg otthonában fog vele eltölteni 
s ha megérkezik, boldogan kiált feléje: csakhogy itt vagy! De nem is 
kényszeredetten vár, a vendéglátónak azzal az únottságával, amellyel szí
vesebben látná a vendéget kívül, mint belül, magától távol, mint közel, 
szívesebben mondana neki Isten veledet, mint Isten hozottat. Ez az ember 
nem így vár. A várakozását nem is .a kíváncsiság fűti, amely megtelíti 
így ádventben a gyermekiélek karácsonyvárását, amely moslygóvá teszi 
az arcot, csillogóvá a szemeket és ragaszkodóbbakká a_ szíveket. A zsoltár
író várakozásában ezen felül és túl van valami abból, amit kemény tél 
idején ajtó előtt dideregve álló, könyörgő szavakat rebegő félig ruhát
lanok és kenyértelenek éreznek, van valami abból a sóvárgásból, mellyel 
a konyha felé néznek, van valami 3z éhség és szomjúság gyötrelméből, a 
nincstelenség kínjából és borzalmából. Abból, amit akkor érez az ember, 
mikor valami nélkülözhetetlenül hiányzik és élet halál kérdése függ attól, 
hogy elnyeri-e. Te várhatsz valamit úgy* hogy azt érzed, számodra ez élet, 
halál kérdése. S ezt nem közömbösen, kényelmesen, kényszeredetten, kí
váncsian, hanem lelked minden erejét megfeszítve, minden gondolatod és 
érzésed arra összpontosítva várod. Így várt ez az ember! Várakozása köz
ben megérezte, hogy élet és halál kérdése forog kockán, azért minden 
erejét, figyelmét, gondolatát a várakozásnak szentelte: Várván vártam ...

Várakozásának súlyt ad az, hogy egyedüliségben telt el. Egyedül álló 
ember volt. Senki sem volt körülötte és senki sem érzett vele. Az együtt
érzés csodálatos erőt jelent. Ha örömöd volt és az átáradhatott mások 
szívébe, mennyivel boldogobb voltál, mert tudtad, mások is örülnek veled. 
Ha szomorúságod volt s megosztotta valaki veled, mennyivel könnyebb 
volt a teher, mert tudtad, mások is hordozzák veled. S nem érezted viszont, 
mikor egyedül voltál bánatodban, mikor másoknak mindegy volt, mi tör
ténik veled, mikor lelkileg nagyon egyedül érezted magad, milyen bor
zasztó volt egyedül várni. Hogy siettetted az időt, hogy szeretted volna 
a beteljesülést látni, hogy ne kelljen tovább egyedül várni. Látod, ez ez 
ember ilyen egyedül váró ember volt, aki érezte az egyedüliség minden 
borzalmát és azért sóvárgott a beteljesülés után.

Az igéből megtudjuk azt is, hogy bajok között várt. Ha voltál már 
beteg, vagy családodban volt valaki súlyos beteg, ha rádszakadtak a bajok 
s vártad a gyógyulást, a szabadulást, akkor tudod, milyen nehéz a bajok 
között várni. Az orvost, a segítséget hogy szeretné az ember siettetni, 
közben hogy sóhajt, óh bárcsak jönne valaki! Ez az ember is így vár; bajok 
között vár. 1 »

Nézzétek, milyen nagyok a bajai! Nem testi, hanem lelki bajok azok, 
amiket ember nem tud gyógyítani. Ez az ember lelkileg szenved. Nem tud 
az élet magaslatán többé egészségesen járni, valami titokzatos hatalom 
Jeteperte, valami félelmetes kéz megragadta, a bűn mocsarába rántotta 
és hiába akar, nem tud kimenekülni onnan. Úgy érzi, az élet szakadékai 
megnyíltak előtte és a Sátán keze ezekbe rántotta. Ügy érzi, vérző sebek 
vannak a szívén, valami nagy kín ég a lelkén, amit nem lehet gyógyítani. 
A pusztulás gödrében, a sáros fertőben, a mélység fenekén van s ha nem 
jön valaki, itt kell elpusztulni.
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Ez az ember a kárhozat, a pokol rémeivel, a halállal szembenézve 
várt. A halálraszánt ember utolsó erőfeszítésével mégegyszer megkísérelt 
kiszabadulni. Hiába. Erőtlenül hanyatlott vissza. Megkísérelt emberi segít
ség után nézni, — körülötte nem volt senki és ha lett volna is, a bűn 
mélységéből nem tudta volna kiszabadítani. Kétségbeesett lélekkel néz maga 
elé, könnyek szöknek a szemébe és patakokban szántanak végig arcán. 
A pusztulás gödrében sír, mint a gyermek, aki vad idegenben éjjel eltévedt 
és már hallja a fenevadak ordítását. Minden út el van előle zárva. Nincs 
út semerre, csak felfelé! A mélységből csak felfelé lehet menekülni. De 
hogyan? Ha onnan felülről jön alá valaki érte.

Ezért néz és kiált felfelé, a halál szorítását torkán érző ember szaba
dulni vágyásának hangján: A szabadításodra várok Uram. Rajtam nem 
tud senki segíteni, csak Te egyedül. A pusztulás, halál mélységében Rád 
várok! Jö jj hát Uram!

Tudod, ki ez az ember? Ez a várakozó, egyedülálló, bajok közt küzdő, 
halállal viaskodó, s megmentését csak felülrő! váró ember? Ez az ádventi 
ember. Az Írás lapjáról kilép, odaáll eléd és a maga ádventjével ádventet 
élni tanít.

Először is figyelmeztet arra, hogy nem lesz karácsonyod néked, míg 
a mélységben nem érzed magad. Amíg nem látod, hogy te a bűn által 
nagyon mélyre sodródtál, hogy nem ott vagy, ahol Isten látni szeretne, 
hogy messze elkerültél tőle, nagy egyedüliségben vagy, ahol a kárhozat 
vizei zúgnak s elnyeléssel fenyegetnek.

Figyelmeztet arra, hogy nem lesz karácsonyod, míg meg nem tanulsz 
a magad sorsa felett kétségbeesni, bánatkönnyeket sírni, s bűnbocsánat 
után sóvárogni.

Figyelmeztet arra, hogy nem lesz addig karácsonyod, míg meg nem 
tanulsz felfelé tekinteni és Istenhez kiáltani, míg meg nem látod, hogy 
számodra minden út e világban el van zárva, csak egy út van s ez felfelé 
vezet és ezen csak úgy lehet elindulni, ha előbb könyörületből alájön 
valaki, maga az Isten. Emeld fel hát kezedet és könyörögj: Várlak Uram!

Ez az ember nemcsak figyelmeztet, hanem vigasztal is. Azt mondja 
neked, hogy nem lehetsz olyan mélységben, hogy ne lehetne onnan ki
menteni. Bajaid, bűneid sokasága akárhogy megnőtt, még nagyobbá nőtt 
az Isten szeretete és mentő kegyelme. Bízzál hát s az ádventi ember sza
vával kiálts: Várom a te szabadításodat.

Jézus erre a kiáltásra vár és mihelyt hallja, elindul, hogy megszaba
dítson, s ádvent után karácsonyod legyen! Lukács István.

Meditáció adv. 3. v.
II. Tim. 4, 5—8. Téma: Az Úrnak való szolgálat az Úrra váró gyü

lekezetben.
Az élet számunkra csupa szolgálát. A keresztyén élet is az, éspedig 

Jézus Krisztusnak való szolgálat. Aki azonban Jézus Krisztusnak akar 
szolgálni, annak számolnia kell azzal, hogy ebben a  szolgálatban a Róla 
való bizonyságtevésre, ennek józan felelősséggel való hordozására nyer 
felhívást (5. vers).

Nem jelent ez könnyű feladatot, mert ebben a szolgálatban készsé
gesnek kell lenni minden áldozatra, sőt a halálra is. Ugyanúgy, amint ezt



598

az apostol élete is példázza (6—7. vers, „még az én életem sem drága 
nékem. . Csel. 20, 24.). Harc, küzdelem ez, hiszen ez azt jelenti, hogy 
ebben az Isten-ellenes világban a Jézus Krisztusról való híradással kell 
előállanunk. A világ felelete erre a híradásra ellenkezés és elkeseredett 
ellenállás. Éppen ezért ez a harc, — még ha nemesnek neveztetik is — 
szüntelen teherhordozással, szenvedéssel, kereszttel jár, és nem egyszer 
emberi tekintetek előtt kilátástalan és reménytelen. Az apostol is ott állt 
a küzdők sorában s mind ebben neki is bőséges része volt (6. vers). Ő 
azonban ebben a harcban „a hitet megtartotta".

Ez csak azért volt számára lehetséges, mert az apostol túltekintett 
a földi élet határán és szemei előtt szünelenül „ama nap“ állott, amely 
minden hitnek, minden reménységnek, minden várakozásnak, az örök ád- 
ventnek boldog beteljesedése (8. vers).

Ennek a napnak középpontjában (ahogyan minden napunk közép
pontjában is) „az Út, az igaz Bíró“ áll (8. vers). Az akiről az apostoli 
Hitvallásban- így teszünk vallást „hiszek az Ür Jézus Krisztusban . . .  (aki) 
eljő ítélni eleveneket és holtakat".

Ez a Bíró azoknak, akik futásukat jól végezték és a hitet megtartot
ták, megadja az „igazság koronáját“ , az üdvösség teljességét (8. v.). Ez 
eltétetett ugyan minden ember számára és ha hiszek az Ür Jézus Krisztus
ban, a számomra is, azonban mégis csak Isten kegyelmes cselekedete által, 
mint Tőle kapott ajándék lehet az enyém. Nem azért tehát, mintha saját 
érdememből kifolyólag ez megilletne engemet. Ezt sem a harcommal, sem 
a futásommal, sem a mindvégig megtartott hitemmel ki nem érdemelhe
tem, hozzá jogot nem formálhatok. Egyedül azért lehet az enyém, mert 
az Ür, aki igaz Bíró, ezt kegyelemből megadja nekem. (8. vers.)

Ez az üdvösség természetesen nem egyeseké. Itt az önzésnek, a 
„csak én egyedül“-nek el kell pusztulnia. Nem egyedül, hanem csak má
sokkal együtt üdvözülhetek és részesülhetek az „igazság koronájának" 
elnyerésében. Éppen ezért „mindazoknak is, akik vágyva várják az Ő 
megjelenését" (8. vers), várakozó és az Ő fogadására készülő gyülekezetté 
kell összekapcsolódniok. Ennek a gyülekezetnek egy közös ismertető jele 
van: a Jézus iránt való szeretet, amely a reá való várakozásban mutat
kozik meg. (Az eredeti szövegben a várakozás kifejezésére az égapékosi =  
agapaó ige áll!) E a szeretet mindnyájukat fölébe emeli a világ, 
az élet és saját szívük minden nyomorúságának. Hiszen ők az eljövendő 
Úrra tudnak tekinteni, mind ezekkel szemben csak Ö benne bíznak és 
csak Reá támaszkodnak. így súlyos megpróbáltatásokat is, sőt a legnehe
zebbet is el tudják viselni, hiszen mind ezek közepette vigasztalja őket 
az a bizonyosság: az Ür jön!

Az Úr jön! Ebben van a gyülekezet reménységének célja, ebből nyeri 
tápláló erejét is. Ez az alapja és erőssége szeretetének is!

Laborczi Zoltán.
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A dvent 4. vasárnap ja . N o vem b er 19

A felüdülés ideje
Ap. Csel. 3, 19—26.

„A felüdülés idei“nek eljöttét hirdetteti Isten. Ki ne figyelne fel ma 
erre? Ez kellene. Ez után sóvárog megrokkanttan, megsebzetten, meg- 
szomorítottan és megfélemlítetten a világ. A száraz föld a langyos esőt, 
a dérlepte mező a napsugarat, s a mai világ olyat vár, ami gyógyítja 
a sebeket, pihenteti az idegeket, felejteti az átélteket.

„Hogy így eljöjjenek a felüdülésnek id e i..."  Vajjon hogyan?
A legtöbben úgy látják: a háborúval függ össze mindaz, ami nyom 

és emészt a világon. Számokkal alig kifejezhető anyagi érték semmisül 
meg, romlik a közerkölcs, tisztaság, bizalom, becsület és szavahihetőség 
kihal az emberekből s el foglalja helyét az állati ösztönök korlátlan 
uralma. Az átélt szörnyűségek hatása alatt elernyed a tartó erő: a hit is. 
Mi után vágyódna és mire várna tehát az, aki mindezt aggódva figyeli, 
ha nem arra, hogy visszatérjen a béke. S akkor majd el lehet takarítani 
a romokat, fel lehet építeni a szétdöntött városokat, újra fel lehet szán
tani a véráztatta mezőket, s a kultúra, a kényelem, a közjóiét szolgálatába 
lehet állítani mindazt, ami ma a pusztítás eszköze. így jönnének el a 
„felüdülés idei“.

S vájjon a háborúval tényleg megszűnne a „minden rossz" időszaka 
és elkövetkezne a „minden jó “-é? Tényleg elnémulna minden panasz, el- 
egyénlítődne minden külső és belső viszály? El lehetne képzelni olyan 
„békét", amely inkább nyitva tartana vérző sebeket, semmint hogy be
gyógyítsa, amely inkább sorvasztaná az erőt, semmint hogy üdítsen.

A háború minden rémsége mellett is csak részletjelensége annak a 
bajnak, amelyben szenvedünk s amelyben ádventi sóvárgás kél a „fel
üdülés idei" után. Ősidők óta folyik egy háború, születésünkkel kerülünk 
az ősátok alá. Ennek a háborúnak a megcsonkítottja, nyomoréka és 
betegje szól Adynál: „Uram háborúból jövök én, Mindennek vége, vége: 
Békíts ki Magaddal s magammal, Hiszen te vagy a béke." Mennyi a 
csonka-bonka, a rokkant, az összetört ebből a háborúból! Nézz végig 
magadon és nézz szét a világon, mindenütt láthatod az összeütközés nyo
mát! Egy időfeletti pártüíésben vagyunk cinkosai a tagadás és szembe
szállás ősi Szellemének. Az a mi bűnünk, hogy minden porcika lázad és 
ágaskodik bennünk Isten törvénye és „istenségbe ellen. Isten szentsége 
nem tűrheti ezt a lázadást. Ellene fordultunk s im szembetaláljuk magun
kat: Vele. Így kell felfognunk kudarcainkat s nyakunkon a halált minden 
rettentésével. lm ember, magadat akartad az Isten helyére, félrevetteted 
az ő törvényét, visszaéltél hosszútűrésével s lásdd ide jutottál sebzetten 
és tépetten semmivé zsugorodott életed rongyaiban remegsz a rjdeg 
Sors-isten kezében.

El-el emlegetjük ilyen időkben, hogy jó az Isten, velünk az Isten. — 
Szent az Isten! Isten káromlás azt mondani: velünk az Isten akkor, mikor 
sötét, igaztalan utakon járunk, mikor önző célok s hiúságunk szolgálata 
vezet, velünk, mikor az Ürban testvérünket el akarjuk áztatni s lába alól 
kirántani a talajt, velünk, mikor az irigység és boszú sarkall tettekre és 
sugallja a szavakat? Isten ítélete van rajtunk, Berzsenyi szerint: „Nem
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látod a bosszús egeknek ostorait nyomorult hazádon?" S Isten felhasznál
hat eszközül az ő pártütő népe ellen filiszteusokat, midianitákat, asszírt, 
babilonit, a nevükben a Krisztust hordozók, de életükkel megtagadók 
ellen tatárt, törököt, szervezett istentelenséget. A háború nem istenítélet 
abból a szempontból, hogy kimeneteléből meg lehetne állapítani, ki a 
háborús-vétkes és ki nem: de Isten ítélete abból a szempontból, hogy Isten 
sújt vele népeket, országokat, egész világot, tőle elfordult keresztyéneket; 
intés óvás és tanulság ez mindenkinek; győzőnek és legyőzöttnek, aki 
csak Isten kegyelméből megmaradhat.

Isten ellen való pártütésünk sok következményétől megrokkantan a 
tényeknek igazán megfelelő háborús-imádság ez: „Békíts ki Magaddal 
s magammal..." S a körülményekhez nagyon illő ádventi felhívás: „Bán
játok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek és 
eljöjjenek a felüdülés idei az Ürnak színétől! . . .“

Az emberiség nagy ádventjében nemcsak az ígéretek hangja cseng 
Isten választott embereinek az ajkán, hanem ott mennydörög a bűnbánatra- 
hivás és megtérés prédikációja is. Az elmondottakból kitűnik, hogy a mi 
megbánnivalónk nem egyes cselekedetek, hanem az az életirány, amelyen 
az Isten ellen lázadtunk, vele szemben bizalmatlanokká lettünk. Ezt a 
megbánást kell, hogy táplálja mindannak a meglátása magunkon és ma
gunk körül, ami azt mutatja: Isten igazságos ítélete sújt bennünket. 
Viszont a megtérésünk se merülhet ki életünk szépséghibáinak életművészi 
eltüntetésében, magunk megnevelésében, egy-két rossz szokás elhagyásá
ban, hanem az Istentől elfordult embernek hívő bizalommal és engedelmes 
gyermeki meghajlással oda kell fordulni Istenhez.

De azzal, amit mi teszünk és tehetünk, még nincs segítve rajtunk. 
Legyen bár könnyekig ható a megbánás, az önmegútálásig menő a bűntől 
való elfordulás, abbén még nincs megigazulásunk, ez még nem hoz;za az 
óhajtva óhajtott felüdülést. Bűneinkkel megterhelt számlánk kiegyenlítése 
felől csak akkor lehetünk nyugodtak, ha nem pusztán mi próbáljuk törölni 
azt cselekedeteinkkel^ hanem ha az Isten törölte azt az ő megbocsátó 
kegyelmével. Isten részéről kell, hogy történjék valami. A felüdülés idei 
nem jöhetnek csak az „Ür színétől”. így tudták ezt elődeink, mikor az 
újonnan megalakult gyülekezetbe került lelkipásztor így kezdette fel
jegyzéseit: „Minekutána az 1731. esztendőben szintén Űr színeváltozása 
napján haragos színnel tekintett volt az Ür ezen H. K.-i és több más K. a.-i 
ekklésiákra, elvette volt az Ür tőlük az ő lelkek eledelét az ő szent 
ig é jé t ...  viszont ugyanazon fent nevezett nap, az az Ür színeváltozása 
napján 1783. észt. kegyesen tekintetett az Ür ézen gyülekezetre, mert 
ugyanaz nap publikáltatott II. József engedelme, mely szerint a privátum 
religionis exercitium engedélyeztetett. . . “ Isten „haragos színét“, az ítélet 

  Istenét mutatják rejtetten és félelmetesen a mai világesemények. Viszont 
az ő kegyes színét nem látjuk és bűnbocsátó ténykedésével nem találko
zunk, csak Jézusban. Ezért az igének ezzel a részével „hogy eljöjjenek a 
felüdülés idei az Ürnak színétől", szorosan összefügg a  másik, „elküldje 
a Jézus Krisztust".

Csak Krisztus ajkán hallhatod a felmentő igét. Csak Benne, aki magát 
értünk adta, lép ki Isten abból az ítéletes némaságból, amely minket a 
történelem eseményeiben oly rejtelmesen és félelmetesen körülvesz. Itt
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megérthetjük Istent, mert hozzánk hajol, magát a számunkra érthetővé 
teszi. Hisz, akit támasztott, közülünk való, de Isten támasztotta, így a 
szava annyi mint az Istené és ténykedésében is Isten cselekszik. Isten 
„kegyes színe": az ő igéje, amint Jézusban szólít bennünket. Aki hittel 
ráhallgat, megmenekül, aki elfordul tőle, elveszett. Figyeld meg a gyer
meket! Hogy nyomja a lelkét egy a szülőtől súlyosan elítélt cselekedete! 
Nincs kedve se ételhez, se játékhoz. De a felszabadulás örvendező érzé
sével tölti el, mikor hallja a megengesztelődött édesapa szavát és oda
mehet a szeretet karjaiba. így függnek össze a „felüdülés idei" és az, hogy 
Jézus Krisztust küldi Isten, hogy benne hallhassuk az ő megengesztelődött 
atyai szavát és; érezhessük szeretetét.

De Isten ádventi ígérete túl nyúlik ezen. így a mi ádventünk se zárul 
le azzal, hogy egyesek a Krisztusban bűnbocsánatot nyernek. Többről 
van szó, mikor igénkben így olvassuk: „miglen újjáteremtetnek mindenek". 
Ez az ígéret hidalja át az ellentmondást hitünk és a között, amit magunk
ban és.magunk körül szemeinkkel látunk és füleinkkel hallunk. Azt jelenti 
ez, hogy minden külső látszat és e világ erőseinek hányi-vetisége ellenére 
is, Isten kezében tartja a történés szálait. Igénk megragadóan mutat rá 
arra, hogy mennyire az isteni tervek és ígéretek szerint történt Krisztus 
első eljövetele. így készíti elő Isten most ezt a világot a másodikra; a 
dicsőségesre. Nem kell ehhez az, hogy mi is lássuk testi szemeinkkel a 
fejlődést e felé. Tény, hogy az újjáteremtés Krisztus feltámadásával meg
kezdődött a világon s az egyes embernél is megkezdődik, amikor az Krisz
tusban bűnbocsánatot nyer. S ki tudja megfigyelni, hogy mi megy végbe 
a bimbó zöld burka alatt, egyszer csak szét feslik és kibontakozik egy 
sok színben pompázó virág. Ki sejti — a nélkül hogy felhívnák rá a fi
gyelmét azt, hogy a bábban valami folyamat történik s egyszer mégis, 
csak szétnyílik a takaró és a bebábozódott rút hernyó helyett, napvilágra 
kerül egy gyönyörű pillangó. Az ige nem beszél egyenesvonalú fejlődésről, 
de Szól törésekről: háborúról, ínségről, veszedelmekről. Azonban Isten a 
legreménytelenebb helyzetből is elő tudja hozni az ő újjáteremtett világát 
úgy, ahogy neki tetszik és akkor, mikor neki tetszik. Hisz nem mindenek 
megváltoztatásáról, átrendezéséről van szó, hanem „mindenek újjáterem- 
tésé“-ről. Egyszer majd csak üt a 12. óra s szétszakad a történések külső 
burka, vége lesz ennek a világnak és előtűnik az új ég és az új föld és 
„elküldi Isten a Jézus Krisztust, aki néktek előre hirdettetett,11 hogy átvegye 
az ő uralmát.

Addig mi itt idegenben élünk „a szövetségnek, a prófétáknak fiai“, 
vagyis az ígéret népe vagyunk csupán. Mégis nyilvánvalóvá kell, hogy 
legyen rajtunk, hogy Krisztusunk van. (26. vs.) Ő az ő mennyei dicsősé
gébe visszatérten is vezeti, téríti, feloldozza és vigasztalja az ő népét. 
Minél sötétebb lesz körülöttünk, annál fontosabb lesz a számunkra ez a 
kettő: 1. Isten igéje kilátást nyit a végkifejlés felé. 2. Van, akire hallgas
sunk tanácstalanságunkban. A világháborúból nem egy csapat annak 
köszönhette a megmenekülését, hogy hallgatott a vezetőjére. „Azt hall
gassátok mindenekben, amit csak szóland néktek!"

Szabó Lajos.
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Meditáció adv. 4. v.
I. János 1, 1—4. Téma: A teljes öröm. — Egészen közel, közvetlen 

karácsony küszöbén állunk. Épen ezért ezen a vasárnapon a már eljöttre 
való rámutatásnak és a Róla való bizonyságtételnek kell megszólalnia. 
Nem karácsonyi hangulat ébresztését jelenti ez — ennek nincs helye még 
itt az ajtó előtt sem — hanem az ujjmutatást Jézus Krisztus felé: ime, aki 
megígértetett, most „megjelent1*. Feladatunk az ajtóőré tehát. Feltárni 
sarkig az ajtót és bemutatni: ime! Az Ő megjelenésének ez a valósága adja 
egyetlen alapját és értelmét az Egyház ádvent ünneplésének.

Az hogy „megjelent", mindenek előtt egészen érthetetlen valami. 
Amikor az „életnek igéjéről", arról van szó „ami kezdettől fogva vala“ 
(1. v.) és „amely az Atyánál vala" (2. v.), ott az emberi értelemnek el kell 
némulnia. Az okosoknak, az értelmükkel mindent megmagyarázni tudók
nak értetlenül kell állniok. Ezt emberi ésszel megérteni, vagy megmagya
rázni nem lehet.

Ez egészen „érthetően“ tapasztalati tény is! (1. v.) Szemtanúk iga
zolják ezt, akik teljes meggyőző erővel mondják: láttuk, hallottuk, szemlél
tük, kezünkkel illettük. (Ezek a kifejezések háromszor fordulnak elő egy
más után!) Nem spekuláció tehát, nem valótlanság, nem fantazmagória, 
hanem kétségbevonhatatlan tapasztalatból fakadó valóság. Ehhez kétség 
nem fér! Róla az apostol és a többi „tanúk" mind hittel tesznek bizonysá
got. Erről nekünk is bizonyosságot kell szereznünk.

Ez örvendetes „evangéliom“ is! Örömhír itt közvetlenül karácsony 
előtt! Az élet igéje jelent meg. (2. v.) Ebben a halálraszánt, kárhozat felé 
sodródó világban az élet igéje. A kegyelem igéje! Ez az ige nemcsak hir
deti, hanem hozza is az életet. „Én vagyok . . .  az élet". Nem kiegészítője 
a meglévő életnek, hanem maga az élet. Nélküle a halál állapotában va
gyunk. Vele, de csak vele, az élet birtokosai!

Ez bizonyságtételre késztető erő is! Beszélni kell róla; hirdetni* kell. 
Tovább adni, szájról szájra, szívből- szívbe, hitből-hitbe. A tanuknak tanú
sítaniuk kell, amit láttak és hallottak! Éspedig azért, hogy a századok 
múlva feltett kérdésre is hangozzék a felelet: láttátok? — láttuk! Hallot
tátok? —• hallottuk! így hódít az „élet igéje", így árad szét egyre többek
ben az élet. "1

Ez közösségteremtő erő is (3. v.). Éppen a róla való bizonyságtétel 
révén válik azzá. A róla való bizonyságtételnek ugyanis a célja nem valami
féle tudás továbbadása, hanem az, hogy a hallgatóknak is közössége legyen 
„az Atyával és az Ö Fiával, a Jézus Krisztussal". Ő a bizonyságtevőkkel 
való közösségen keresztül közeledik hozzánk és így teremt közösséget 
magával. (3. v.)

Mindez a mi számunkra a legteljesebb örömöt ajándékozza. Az örö
möt itt e földön mindig fenyegeti valami. Teljes örömben csak a Jézus 
Krisztussal való közösségben lehet részünk. Krisztus tanúja, az élet igéjé
nek bizonyságtevője éppen arra érez kényszerítést, hogy másokat is erre 
az örömre segítsen (4. v.). Ma is azért vannak keresztyének és karácsony 
is azért jön el ismét, hogy egymást erre az örömre elsegítsük.

Várjuk karácsonyt, mint az élet bizonyságát, mint a gyülekezet meg
erősítését, mint az igazi, a teljes öröm erőforrását!

Laborczi Zoltán.
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Karácsony. 1.

Az utolsó szó.
Zsid. 1, 1—3. — Ének: 133., 401.

Nagy dolog az, amikor valaki valamiben kimondja az utolsó szót. 
A fellebbezhetetlent. A megmásíthátatlant. A — legeslegutolsót. Olyan ez, 
mint mikor felbontják a végrendeletet. Nincs fellebbezés, sem bírálat. 
Egy a teendő: kalaplevéve tudomásulvenni és szótlanul engedelmeskedni. 
Olyan ez, mint mikor a katona megkapta a parancsot. Mindent meg
kapott: leléphet. Kezdődik a végrehajtás.

Karácsony lényege a nevében van: incarnatio; Krisztus testi meg
jelenése. Krisztus testi megjelenésének pedig az a lényege, hogy benne, 
vele Isten kimondta az utolsó szót.

1. Mert Isten Krisztusban minden lényegeset és szükségeset elmon
dott Magáról. 1. vers. Nem minthogyha ekkor szólalt volna meg először. 
Az ótestámentomban is Ö szólt. Minden próféta kapott egy-egy porciói 
Isten kijelentéséből. 1. vers. Egyikkel a szeretetét üzente meg, másikkal 
az ítéletét. A próféta azonban csak hírnöke Istennek, Krisztus pedig maga 
Isten „jóhíre“ . A próféta csak hozza töredékesen Isten üzenetét, Krisztus 
pedig adja önmagában Isten teljes üzenetét. Vele kezdetét vette „az utolsó 
idő“, Isten üdvtervének utolsó fejezete, amely, hogy években meddig tart 
— nem tudjuk, de' amely után márcsak egy következik: Krisztus dicső
séges visszatérése. Addig Isten újat és többet magáról már nem mond. 
Semmiféle tudós agy, semmiféle költői elragadtatás nem kap többé új 
kijelentést, csak a Krisztusban lett utolsó kijelentést aprózhatja, magya
rázhatja. Nekünk meg kell ezzel elégednünk. Földi életünkben nem tud
hatunk meg mást és többet Istenről, mint amit és amennyit Ö magáról 
Krisztusban utolsó szóként elmondott. Sem hely, sem eszköz, sem mód 
nincs más, ahol amivel és ahogyan Istent megragadhatnánk.

Krisztus Istenhez való viszonyáról két fontos dolgot mond meg az 
ige. Egyik az, hogy Krisztus Isten dicsőségének „visszatükröződése11, ki
sugárzása. A hasonlat a napból való. Hogy a nap milyen és nekünk mit 
jelent, azt önmagában sohasem tudhatjuk meg, mert „szemünk bele nem 
tekinthet11. Hogy milyen a nap és nekünk mit jelent, azt a belőle sugárzó 
fény és áradó meleg érzékelteti. Nekünk a nap: fény és meleg. Fény, mely
nél látunk, meleg, amiből élünk. Krisztus Isten sugara és melege. Benne 
dobog a szíve s fényesedik fel a lénye. Ennyit magából emberre nem bízott.

A másik, amit igénk Krisztusról állít az, hogy Isten „valóságának a 
képmása“ . Eredeti nyelven: karaktér. Ennek a görög szónak a jelentése 
pedig: képmás, ábrázat, veret, másolat, lenyomat. Ahogy a régi magyar 
nyelv mondta: kimetszett bélyeg. Valami, ami. viaszba vagy lágy fémbe 
nyomva, pontosan visszaadja az eredeti minden vonását. Krisztus tehát 
Isten jellege, reprodukciója, pontos mása. Hol az az ember, akiről ezt el 
lehet mondani. Ezért utolsó szava Krisztus az Istennek.

Valamikor makacs, véres viták folytak arról, hogy Krisztus egylé- 
nyegű Istennel. Nem lehetünk eléggé hálásak azok iránt az egyházi atyák 
iránt, akik ebben a kérdésben az irgalmatlanságig hajthatatlanok voltak. 
Ma is máglyát érdemel az, aki tagadja Krisztus istenségét. Minden más 
mellékesebb. Ezen a ponton nem lehet engedni. E világon a legnagyobb
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gaztett Isten dicsőségének a megrablása. Isten dicsősége megrablásának 
leggonoszabb formája pedig, mikor valaki tagadja szerelmes Fiának isteni 
Atyjával való egylényegűségét. Mi azonban ma mégis inkább annak örül
hetünk. hogy Isten egylényegű Krisztussal. Hogy Isten olyan, mint Krisztus. 
Ha Krisztus irgalmas, pedig irgalmas, akkor Isten is irgalmas, mert Isten 
olyan, mint Krisztus. Ha Krisztus kéz, mely menteni lenyúlt értem, akkor 
ez a kéz Isten keze, mert Isten olyan, mint Krisztus. Amit Krisztus tett, 
abban Isten szándéka, felőlem való kegyelmes végzése, megmentése és 
felmentése tükörződik. Mire lehetünk mi még kíváncsiak Isten felől? Kell-e 
róla többet tudnunk s van-e annál nagyobb karácsonyi öröm, mint hogy 
Isten olyan, mint Krisztus?! Keménynyakú és kőszívű ember az, aki ettől 
meg nem indul és hálára nem buzdul.

2. Isten a Krisztusban a világról is minden lényegeset elmondott. 
Erről a világról sokan rengeteget írtak és beszéltek már. Leírások és elmé
letek gombarengetege burjánzott fel, hogy aztán helyet adjon mindig újra 
másnak. De amit a világról Isten jelentett ki a Krisztusban, az ma is 
megáll. Lehet cáfolni, csak megcáfolni nem, lehet döngetni, csak meg- 
dönteni nem.

a) Azt mondja igénk, hogy Isten a világot Krisztus által teremtette. 
2. vers. „Őbenne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, 
láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár .uraságok, akár feje
delemségek, akár hatalmasságok, mindenek őáltala és őreá nézve terem
tettek." Kol. 1, 16. Tehát már a teremtésben is Krisztus volt Isten akaratá
nak végrehajtója. Az a hatalmas, kezdeti „legyen11, melynek nyomán „lőn“ 
minden. Ez az egyetlen lényeges, amit a világ eredetéről tudhatunk. Milyen 
korlátolt dadogás ehez képest minden természettudományos elmélet az ős
sejtről, evolúcióról és egyebekről?!

b) A világ „fenntartása“  is Krisztus által történik. 3. vers. Ő a gond
viselés végrehajtója. Hát mondhat valaki nekünk a világ folyásáról lénye
gesebbet, vigasztalóbbat és örvendeztetőbbet, mint azt, hogy ez a világ 
nem véletlenek vaksorsszerű labdája, nem gazdátlanul száguldó mozdony, 
és fékevesztett fogat, amely vesztébe rohan, hanem bűneiben is, méltat
lanságában is Krisztus ölében van. A legjobb helyen vagyunk. Nem véres- 
kezű diktátorok kommandója alakítja jövőnket, hanem Krisztus átszege
zett keze.

c) A világ örököse is Krisztus. Őreá nézve teremtetett minden. Ez a 
világ arra való, hogy Krisztusnak öröme legyen. Isten drága hozomány
nak, karácsonyi ajándéknak szánta Fie számára. Vájjon ez a keserves 
világ, ez a vérsavóban forgó szörnyű sárgolyó örömet okoz-e . Krisztus
nak? És mégi9 Ő a mindenség örököse. Vállalta ezt a szörnyű hozományt. 
S ha majd eljön az utolsó karácsony' és Krisztus újra visszatér a világba, 
övé lesz és ítélete alá kerül minden. Lehet-e a mindenség sorsáról ennél 
lényegesebbet mondani?

3. Isten Krisztusban rólunk is megadta a végső kijelentést. „ . . . Ki  
minket bűneinktől m egtisztítván...11 Mi néked karácsony? Zöld fa, aján
dék, jobb ebéd, ünnepi hangulat és gyermekmese? Azt hiszed, azért nyílt 
meg az ég, az ige azért lett testté és Isten Fia csupán azért alázkodott 
csil’agtrónjáról istállószalmára, hogy te hajasbabát és ólomkatonát végy 
a gyermekednek? Sokkal halálosabb valóságról van itt szó. A te bűnöd
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ről és enyémről van szó. Lehet, hogy ez megzavarja a magunkgyártotta 
hamis ünnepi érzést, mégis az az igazság, hogy karácsonykor Isten ki
mondta az utolsó lényeges mondanivalót rólam: bűnös ember vagyok, el
veszett és elkárhozott, annyira, hogy csak ő segíthet. És : lám kész kö
nyörülni. Ezért lett karácsony. Én, a teremtés híres koronája, a hetyke, 
büszke ember, a nagy akarnok, nem tehetek egyebet, mint leborulni Krisz
tusom bölcsője elé, összetört önérzetem romjain imádattal egyetlen Uram
nak elismerve, irgalmat koldulni. Egyedül benne. Ó Isten végső kijelentése 
magáról, világról, emberről..— Elhangzott a szó! Az utolsó!! Most — rajtad 
a sor!!! Ámen.

Szabó József.

Meditáció Karácsony 1. ünnepére.
Lukács 2, 1— 14. Téma: A legnagyobb meglepetés. Ez a világ fárad

hatatlanul ontja éyről-évre a karácsonyi ötletet és gyártja a temérdek 
meglepetést. De az egyetlen, igazi, örök karácsonyi meglepetés e világnak 
Istentől van — Krisztusban. Mindent megúnhatunk, de hogy az ige testté 
lett: örökös, bámulatos, mindig friss csoda marad.

Meglepetés már maga az, hogy Isten cselekszik. Megtekintette ezt 
a nyomorult sárgolyóbist, pedig nem volt benne öröme. Nem nézhette 
nyomorult állapotát, belenyúlt és hatalmasan cselekedett. Nem Augustus 
császár itt a főszereplő, nem József, nem is Mária, sem angyal, sem a 
pásztorok, hanem az Isten.

Meglepetés, amit cselekszik. Fogas kérdést kellett megoldani: össze
egyeztetni Isten szentségét, meg az ember bűnét. S most jön a váratlan 
meglepetés: Isten pusztító ítélet helyett könyörületre indul. Világkatasztrófa 
helyett világamnesztia következik. Ez éppen nem észszerű logika, hanem 
meglepő kegyelem.

Az is meglepetés, ahogyan cselekszik. Az ige megtestesül. S ez olyan, 
mintha a csillag egyesülne a porral. Ésszel megfoghatatlan. Merő meg
lepetés. Krisztus az emberrélevés minden következményét levonja. Alkal
mazkodik a történelemhez, szinte belesimul abba. Éppen A. császár nép- 
számlálásával kapcsolatban születik, hogy e történelmi beágyazottság meg- 
foghatóbbá tegye a megfoghatatlant. Vállalja a szenvedést. Már anyja 
szive alatt üldözik: nincs számára hely. Egyszerű kisgyerek módjára, 
szegényen születik. Káprázatos égi tünemények kíséretében is jöhetett 
volna, gazdagon. Ehelyett vállalta a születés egészen emberi folyamatát 
és pedig istállóban:

Asszú szénán feküvék,
Jászoltól nem iszonyodék.
Kemény pólán helyezteték 
Kitől világ megtartaték . . .

Megérteni nem, csak csodálni lehet ezt a meglepő kegyelmet.
Meglepő az is, amiért mindezt cselekszi. Értem, a senkifia, kárhozott 

bűnösért történik mindez. Azért alázkodott olyan mélyre, hogy ott talál
jon meg, ahol vagyok. Hozzám jött, nékem. Hogy félelmem elmúljon. 
Hogy örömöm legyen. Megtartómul született. Mert erre van szükségem. 
Nem csak segítőre, példára, tanítóra, ihletőre, hanem megtartóra bűnömből.
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Ilyen csoda láttán nem lehet közönyösnek maradni. Akkora kegye
lem ez, hogy visszautasítása a legrettenetesebb ítélet. Karácsonyfán, aján. 
dékon túl lásd meg az örök karácsonyi meglepetést, Krisztust!

Szabó József.

Karácsony. 2.

„Menjünk el mind Betlehemig !“
Lukács 2, 15. — Énekek: 132, 142.

Isten megcselekedte azt, amire szívének áradó szeretete indította: az 
örökkévaló az időfelettiség dicsőségét felcserélte az idő korlátáival, — 
megszületett Augusztus császár idejében, — a Mindenüttjelenvaló a tér- 
felettiség állapotát felcserélte a tér határaival, — megszületett Betlehem
ben. Az angyalok is megtették, amit mennyei gazdájuk parancsolt nékik: 
hirdették a karácsonyi örömhírt: A szent történetből kitűnik, hogy az 
első karácsonyi emberek, a pásztorok is megtették azt, amit meg kellett 
tenniük: elmentek mind Betlehembe. Mai karácsonyt-ünneplők, halljuk 
meg mi is ezt a felszólítást: menjünk el mind Betlehemig!

1. Az első szó, melyet ebben a mondatban hangsúlyoznunk kell: 
me nj ünk .  Cselekvésre indító ige ez: mozduljunk! Az a mi karácsonyunk 
és egész keresztyénségünk egyik nagy hibája, hogy mozdulatlan kará
csony és keresztyénség. Bizonyos, hogy mai ünnepünkben és egész keresz- 
tyénségünkben az a lényeg, az a több, az a fontosabb, amit kapunk, amit 
csak el kell fogadnunk: az a szeretet, mely előbb szeretett, az a kegyelem, 
mely ingyen adatik, — de bizonyos, hogy ennek a passzív magatartásnak 
aktivitássá kell változnia. Emberek, népek, világnézetek azért fordultak el 
a keresztyénségtől, azért tekintik gyermekes legendának, régi kedves, de 
felesleges hagyatékának, az új világ kiformálásában elhanyagolható erő- 
és gondolatmennyiségnek, mert az aktivitást nélkülözik benne: a feszülő 
erőt, a lendületet, az alkotást.

Luther nagy ellenfeléről, rotterdami Erasmusról azt jegyezte fel egyik 
életírója, hogy szerelmese volt a gondolatnak s nagy árat fizetett érte: 
a tettet. A mai ember a tett szerelmese, nagy áron, a gondolat és szellem 
árán, de csupa erő és lendület-lénye ezért fordult el a mozdulatlannak, 
dogmákba merevítettnek, templomokba zártnak és szertartásokba kövük
nek látszó keresztyénségtől.

Végre kell hajtanunk tehát egyéni és gyülekezeti keresztyénségünkön 
az aktivitás reformját, s erre a reformra mi lehetne alkalmasabb ünnep 
a karácsonynál. Mikor megzendült a hír, a pásztorok azonnal indultak, 
mozdultak, mentek, cselekedtek. Van a karácsonynak érzésbeli tartalma: 
Isten szeretete s embereké. Ez a karácsonyban a szépség. Van gondolati 
tartalma: az angyali jóhír, az evangélium. Ez a karácsony igazsága. De 
akarati mozdulatok is vannak benne. „. . .  jóakarat az embereknek." Ezen 
a világon eláradt a Sátán akartából a szenvedés, letarolta emberi alkotások 
vetéseit és az örömök rózsáskertjeit, míg gátat nem vetett néki az 
isteni jóakarat, mely mindent javunkra fordít, még a szenvedést is. Eláradt 
a bűn is és láncra verte a szabad emberek millióit, míg az isteni jóakarat 
Jézusban szabadítót nem küldött. E'.áradt a földön a kárhozat borzalma, 
míg gátat nem vetett néki az isteni jóakarat az Üdvösség Fejedelmében.
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Ez azonban csak egyik fele a karácsonynak. A második ünnepen lássuk 
meg: karácsonynak az emberi jóakarat ünnepévé kell válnia.

Van a japánoknak egy pogányos, de mégis kedves ünnepük: a 
cseresnyevirágzás ünnepe. Ilyenkor leányok virágzó cseresnyefaágakkal 
bejárják a várost és minden olyan helyet megérintenek, ahol az ördög 
lakik: a pohár szélét, a könyvet, a kard élét, a szívet, az ajkat, a kezet. 
A virágzó ág pogány hitük szerint elűzi a gonoszt. Ilyen ünneppé szen
teld a karácsonyt: tépj egy ágat a szelíd olajfáról, Jézusról, s űzd el a 
gonoszt, győzd le a rosszat jóval.

Ez a szó: menjünk, a jócselekvés ünnepévé akarja tenni a mi moz
dulatlan karácsonyunkat.

2. A másik szóra helyezzük most a hangsúlyt: mi nd menjünk el. 
Az a mi keresztyénségünknek és karácsonyunknak másik nagy baja, hogy 
korlátok közé szorított keresztyénség és ünneplés. Nem olyan értelemben, 
hogy talán ezen a karácsonyon kevesebb az ajándék, mert nehezebb a 
beszerzés. Ez nem fontos, hiszen az ajándék értékét mindig az ajándékozó 
szeretet adja meg. Nem is olyan értelemben korlátozott az ünneplésünk, 
hogy talán sokan hiányoztak a karácsonyfa alól, mert messze sodorta őket 
a háború vihara. Lélekben és imádságban együtt lehetünk velük, hiszen 
a lélek és imádság számára nincs távolság. Nem a körülmények, mi ma
gunk korlátoztuk karácsonyunkat és keresztyénségünket. Isten kegyelme 
minden embernek megjelent, a pásztorok mind elmentek Betlehemig. 
Közöttünk azqnban vannak felnőttek, akik szerint a karácsony csak a 
gyermek ünnepe Csak ő hisz benne és csak ő örül neki. A gyermeknek 
való a karácsonyi szent történet is mesés fordulataival és 'angyalaival. 
Igaz, jellegzetesen a gyermeké a karácsony, de mondjátok csak, ti fel
nőttek, néktek nincs szükségetek örömre, szeretetre? Vájjon nem azért 
olyan tépett, bús és reménytelen az életetek, mert nem tudtok gyermeki 
szívvel hinni, várni, örülni?!

A férfiak szívesen a nőkre korlátoznák a karácsonyt és az egész 
keresztyénséget. Az bizonyos, a női lélek fogékonyabb a hangulat, a szép
ség, az érzékek világa iránt. Jézust férfiak árulták el, ítélték el és végez
ték ki, a nők szolgáltak néki, megsiratták és eltemették. De ezek ellenére 
Jézus az igazi férfi-eszmény: munkában fáradhatatlan, a szenvedést jajszó 
nélkül tűrő, ellenségeivel keményen szembeszálló, a halált önként vállaló. 
Igazi férfiak csak Jézus mellett nőhetnek.

Az élet delén állók szívesen mondogatják: Jézus az öregeknek kell. 
Nékik van szükségük kísérőre, hogy könnyebb legyen a nagy átmenet. 
A bölcsek az együgyüeknek kínálgatják a bibliát, s az örvendezők a szen
vedőkre hárítják a „vallás vigaszát".

Régi legenda szerint egy keleti város kapujában állott egy Krisztus
szobor. Csodálatos szobor volt. Ha felnőtt férfi állott eléje, a szobor fel
magasodott és magasabb lett, mint az előtte álló. Ha gyermek térdelt 
eléje, a szobor is kicsinnyé lett. Igen, ez a Krisztus! Gyermek is megérti 
s mégis nagyobb a meglett férfiaknál. Egyszerű az együgyüeknek, de 
bölcsebb minden tudósnál. Szegénynek szegény, de gazdagabb Dáriusr.ál. 
Mindenkié ő! Ne szorítsátok korlátok közé a karácsonyt és a keresztyén
séget. Mind menjünk el!
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3. Végül a harmadik szó is hadd mondja el tartalmát. Betlehemig 
menjünk el.

Isten elment Bethlehemig. Halljátok csak, mit ír Pál Fil. 2, 4-ben. 
„Nem tekintette zsákmánynak, hogy ő Istennel egyenlő, hanem megüre- 
sítette magát." Istenből emberré lett. Letette hatalmát és gyenge gyer
mekként született meg. Letette dicsőségét és vállalta a gyalázatot. Micsoda 
méltatlan választ adtunk erre: mi is megüresítettük a karácsonyt és a 
keresztyénséget. A karácsonyra ráfogtuk: ez a gyermek ünnepe, az aján
dékozás alkalma, a család ünnepe. Keresztyénségünkből pedig kigyomláltuk 
a csodát, megszűrtük a nyárspolgári ész szűrőjén, s kegyes szokásokká, 
gyakorlati tanításokká, merev szertartásokká üresítettük.

Menjünk el mi is, mint Isten, Betlehemig! Lássuk álmélkodva a 
csodát. Karácsony a Szentlélektől fogantatött és szűztől született isten
ember ünnepe. Bethlehem ennyit jelent: a kenyér háza. Igen, Kriszus 
az a kenyér, mely a mennyekből szállott alá karácsonykor, hogy aki eszik 
belőle, el ne vesszen, hanem legyen örökélete. Testvérem, ne állj meg 
félúton. Ne elégedjél meg pótlékokkal, még ma sem, a pótanyagok világá
ban sem. Ne elégedjél meg emberi tartalmú ünneppel és vallásos mázú 
filozófiával, — jer, menjünk el Betlehemig, ahol Isten emberré lett, és 
imádjuk, csodáljuk, hirdessük: Jézus valóságos Isten, az Atyától öröktől- 
fogva született, és valóságos ember, szűz Máriától született, nekem Uram ..

Isten mindent megtett. Az angyalok elvégezték kötelességüket. Most 
rajtunk a sor: menjünk el mind Betlehemig! Ámen.

Dr. Kéken András.

Meditáció Karácsony 2. ünnepén.
Jakab 4, 8. Régtőlfogva kedves karácsonyi igém ez. Alig múlik el 

karácsony, hogy rá ne lapoznék. Gondok és munkák között sokszor úgy 
érzi az ember: egyedül vagyok. Karácsonykor érezzük: közel van hozzám 
az én Istenem. Hiszen, aki akkor jött, Immánuelnek neveztetett.

Ne feledjük el azonban azt, hogy kétféle közelség van. Tolongásban 
egészen közelembe kerülhetnek olyan emberek, akikhez a lelkemnek semmi 
köze. Viszont lehet valaki testileg ezer kilométerre, akár a sírban is, egé
szen közel van a szívemhez. Talán nincs közösségem azzal, akinek napon
ként megszorítom a kezét. S lehet közösségem a..zal az íróval,, akit sose 
láttam, de a könyvét olvastam.

Karácsony előtt is megvolt Isten és ember között a földrajzi közel
ség. Közel volt Isten a természethez. Az élet és világ fényeiben az Ő világ
rendező értelme és világkormányzó hatalma lélekzik. Közel volt Isten a 
törvényben. A templom és az áldozat is a földrajzi közelséget hirdette.

A lelki közelség karácsonykor valósult meg. Nem én valósítottam 
meg, hanem Isten. Emberré lett Jézusban. Egyszerű emberré. Isten Fia 
nem királyi palástban, nem tudósköntösben járt-kelt közöttünk. Ácsfiának 
nevezték. S hogy még közelebb kerüljön hozzánk gyermekké lett. Nem 
lehet elmenni síró gyermek mellett, hogy meg ne kérdeznénk: miért sírsz? 
S nem lehet elmenni mosolygó gyermek mellett simogatás nélkül. Tudjuk: 
szent és titokzatos az incarnátio csodája. Karácsonykor mégis átforrósodik 
a szívünk: Gyermek született nékünk. S a ne'v ez: Immánuel.
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S milyen jó karácsonykor arra gondolni, hogy Isten a további lépé
seket is megtette. Hogy bűnöm el ne válasszon az Ö szentségétől, a Gol- 
gotháig jött elém s eltörölte bűneimet. S hogy egészen az enyém lehessen 
és bennem élhessen, az Ige és szentség útján Lélekként jön lelkemhez és 
szállást vesz testem templomában.

Régtőlfogva alig múlik el karácsony, hogy ne imádkoznám el a zsol
táríróval: „Élőmbe jön az én kegyelmes Istenem.“ (Zsolt. 59, 11.) Ámen.

Dr. Keken András.

Ó-év estéjén.

Láttad-e Őt?
Jel. kv. 1. r. 8. v. — Ének: 1, 155.

Az ezerkilencszáznegyvenharmadik esztendőnek utolsó estéje van. 
Szerte a világon mindenki érzi, hogy ó-év estéje idén különösen nagy 
alkalom. Hiszen olyan év múlt el, amelyik tele volt bűnnel, bajjal, nyomo
rúsággal, szenvedéssel és gyásszal. Alig volt részünk örömben, csendes 
pihenésben. Ezért mindenki visszafojtott lélekzettel tekint a holnap felé. 
Vájjon mit hoz az új esztendő? Vége lesz-e a háborúnak, a gondnak 
és a bánatnak? S ha békét hoz a holnap, vájjon mit jelent ez majd a 
mi számunkra? Csak igen kevesen merészelik felidézni a régebbi évek 
könnyelmű szilveszteri mulatozását. Az emberiség túlnyomó részének nincs 
kedve már ehhez. Mindnyájan örülünk, hogy elmúlt végre ez a kemény 
esztendő és szívszakadva várjuk az újat.

Mi mondanivalója van ma este Isten igéjének? Hiszen Isten igéje a 
gyülekezetben szól s a gyülekezet nem ma este temeti az esztendőt s nem 
ma este tekint könyörgő reménységgel a jövendő felé. Az egyházi eszten
dőnek nem most van vége. Sőt most épen ezt az estét a karácsonyi öröm 
ragyogja be. Arrró! szólt az igehirdetés, hogy „az Ige testté lett, közöt
tünk lakozott és mi láttuk az Ő dicsőségét. . . “ Holnap -pedig arról prédi
kál majd nékünk az Isten, hogy a testtélett Igének Jézus, azaz Szabadító 
a neve, mert Ő szabadítja meg népét bűneiből! Épen ezért a gyülekezet 
tagjai közül senkinek ,sem szabad elfelednie, hogy számunkra ó-év estéje 
csak alkalmas idő arra, hogy újra meghalljuk Istennek mindennapra 
szóló üzenetét. A különb;,ég csupán annyi, hogy más napokon családonként 
otthonainkban hallgatjuk Istennek igéjét, ma este pedig együtt a templom
ban. Mi nem vagyunk a világ fiai, akik egyedül ma este riadnak rá a 
rohanó idő múlására. Nem úgy állunk meg ma este Isten oltára előtt, 
mint kéztördelő és jajongó anya gyermeke holtteste felett, úgy sem mint 
pogány jós, aki tűzbebámulva a lobogó lángok szeszélyes kanyargásából 
olvasgatja a jövendő alakulását. Mi, Istennek gyülekezete és szent népe, 
a tegnapnak minden terhét és a holnapnak minden félelmét egyaránt Isten 
kezébe tesszük le, amiképen így cselekszünk az egész esztendő folyamán, 
ha ugyan valóban Ist i népe vagyunk! Azok felé, akik1 ma betévedtek 
templomunkba elsírni az emlékezés könnyeit, vagy hallani Istennek az 
új évre szóló védelmi szövetségét, mintegy garanciáját annak, hogy Isten 
minden körülmények között velük van, — azok felé missziói alkalom a 
ma esti istentisztelet, hogy, evangéliumot hirdessünk nékik!
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A ma esti evangélium ez: azt mondja az Úr „én vagyok az alfa és 
az ómega, a kezdet és a vég“ . Az alfa és az ómega a görög ÁBC-nek első 
és utolsó betűje. Ma este azt az örömhírt közli velünk az Úr, hogy Ő 
a kezdete és a vége annak a hosszú ábécének, amit emberi történelemnek 
nevezünk. Az ó-ember számára felfoghatatlan dolog ez. Hiszen a termé
szetes ember csak az időt tudja 'érzékelni. Minden szavunk, mozdulatunk, 
cselekedetünk és életünk időben folyik. Minden időbe kerül. Mintegy 
felfalja, megemészti az emberi életet a tűnő perc mohósága. Aki csak 
egyszer is életében komolyan gondolkodott, nem a világon feltalálható 
ellenmondások miatt rémült meg, nem a legyőzhetetlennek látszó nehéz
ségektől, nem a háborútól, nem a mérhetetlen rossz emberi természettől, 
nem a végzet hatalmától, nem ismeretlen erők sötét szerepétől riadt meg 
halálos komolyan. Az a legrettenetesebb az ember életében, hogy akármit 
teszünk, amíg gondolkodunk vagy cselekszünk, szeretünk vagy harcolunk, 
közben állandóan és feltartóztathatatlanul ketyeg az óra, múlik az idő, 
futnak a napok, évek és senki sem képes megállítani ezt a szörnyű roha
nást, senki nem tépheti ki magát ebből a halálos ölelésből. Menthetetlenül 
áldozatul estünk az időnek. Lehetsz bárki, az idő ugyanúgy szalad el fe
letted, mint a másik felett. Megóvhatod sok áldozat árán testedet a 
robottól, fárasztó munkától, ápolhatod magad, mint kerti virágot a kertész, 
éveid száma változatlanul növekszik. Az ember akár szerelmes, akár 
csalódott, tőkés vagy kisemmizett, győző vagy megvert, becstelen vágy- 
becsületes, — az óra egyformán ketyeg s jelzi az elmúlt időt, amit nem 
hozhatsz vissza, már nem változtathatsz meg, nem kezdhetsz újra. Ha 
egyszer amúgy igazában szembenéznél az idő múlásának könyörtelen tör
vényével, nem lelnél többet nyugtot ebben a világban, valami rettenetes 
félelem állandó menekülésre kényszerítene. Mert nem az a hiba, hogy 
a homokórán peregnek az órák, hanem hogy az idő rohanásával mind 
közelebb jön a vég, a halál! A múló idő nem arra figyelmeztet, hogy 
idősebb vagy, öregszel lassan, hanem mellen ragad s azt kiáltja megrettent 
arcodba: meghalsz! Háború elől talán elszökhetsz, betegség bilincseit 
lerázhatja orvostudomány rólad, a taposó malmok rothadt szalmájának 
szörnyű szagát kényeskedve talán messze kerülheted, tova osonhatsz nyo
morúságok mellett, mint a vérbefagyott ember mellett a farizeus, — de itt 
nem hazudhatsz, innen nem menekülhetsz, itt meg kell torpannod és halla
nod kell megrendült lélekkel: mindig közelebb jön hozzád a halál, a te 
halálod! Óh, itt sikolt fel egyetlen kiáltásban az ember: óh, én nyomoréit 
ember, kicsoda szabadít meg a halálnak eme testéből?!

Ha egyszer is átgondoltad már ezt és tudod, valami rettenetes belső 
tudással, hogy: meghalsz! te személy szerint, — akkor evangélium, igazi 
jó  hír számodra a ma esti ige: azt mondja az Ú  „én vagyok az alfa és az 
ómega, a kezdet és a vég!“ Nem minden idő tehát. Van örökkévalóság! 
Nem minden múlandó, nem mindent emészt meg az idő vasfoga. Van 
állandó, romolhatatlan és változhatatlan! Jézus az örökkévalóság! Első
sorban ez nem azért evangélium, mert Jézus örökkévaló. Hiszen ki az 
közülünk, az időnek gyermekei közül, aki kellőképen fel tudná fogni ezt 
a tényt. Elsősorban azért örömhír ez számunkra, mert Jézus az, aki örök
kévaló. Öt pedig mindnyájan ismerjük. Ebben a templomban senki nem 
lehet, aki ne hallott volna Öróla. Jézus, a bűnösök barátja, a szenvedők
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vigasztalója, a sírók és kétségbeesettek pártfogója, az üldözöttek támasza, 
a fö ld  minden ínségét ismerő, meggyötört, meggyalázott, szenvedő, a halál 
legrettenetesebb félelmével hadakozó, a haldokló és a meghalt Jézus az, 
aki örökkévaló. Jézus, aki megszabadítja népét bűneiből, a Bárány, aki 
érettünk meghalt, a Megváltó, aki megbékélte Istennel a világot s benne 
mi magunkat, az Úr, aki feltámadt a halálból s ezzel legyőzte az élet 
utolsó, legnagyobb ellenségét, a halált, ez a Jézus az, akiről ma hallod, 
hogy örökkévaló! Örömhír ez számunkra, mert most már tudnunk kell, 
hogy így az örökkévalóság nem könyörtelen zsarnok kezében van. Nem 
tehetetlen báb kapta osztályrészül, aki magának tetszelegve hordaná, 
mint a hiú emberek a földi címeket és rangokat. Jézus kezében van az 
örökkévalóság. Jézus az örökkévaló! Teljesedjen be rajtatok a tökéletes 
öröm, ujjongjatok ti remegő szívűek, álljatok meg ti menekülők, énekel
jetek hálazsolozsmát ti haláltól rettegők: örökkévalóságtok Jézus kezében 
van! Tiétek is az örökkévalóság, hiszen Jézus mindent nékünk ád, ugyan 
mit tartott meg magának? Jézus az örökkévaló Ür! örüljetek és vigadja
tok, mert érettetek van Jézus kezében az örökkévalóság. Néktek készí
tette el, számotokra szerezte vissza, részetekre is helyet tart fent az 
örökkévalóságban 1

Most már megértjük, mit is jelent ez a félelmetesen nagy szó: örökké
valóság. Amig csak a rohanó időt szemlélted megrettent lelkiismerettel, 
kibírhatatlan volt az élet. Most imé, minden újjá lett. Nem terhel és nem 
űz kétségbeesésbe a mögöttem levő időnek annyi elrontott dolga, a helyre
hozhatatlan vétkek és mulasztások bűne nem öl meg lassú kínlódással. 
Van bocsánat! Az örökkévalóság Üra elfelejti és háta mögé veti bűnein
ket. Amig csak a halál közeledtét figyeltük, haldoklóit bennünk minden 
reménység és boldogtalanabbak voltunk az állatoknál, hiszen azok, a 
lelketlen lények nem tudják, hogy a halál vár reájuk. Most, imé diadal
maskodik az új élet a halál felett. Van feltámadás! Ebben a két vallo
másban csendül ki az örökkévalóság. Ki az, aki hálát tudna érette adni 
Istennek? Ha már elnyerted az örökkévalóság ígéretét, tudod, hogy milyen 
csodálatos így az élet. Mások aggódnak földi életünk felől? Te nyugodtan 
éled napjaidat, mert életed Isten kezében van. Mások céljaik felé nyargal
nak, te békéssen végzed a mindennapi munkádat, mert tudod, hogy te 
napról-napra élsz. mint az Úrnak gyermeke. Mások hajszolják magukat és 
az időből zsaroló kézzel préselnek ki minden élvezetet, szórakozást, feled- 
tető örömöt, te mindent Jézustól vársz és mindent Néki áldozol. Mások 
múltjuk felejtését keresve menekülnek mindenki élői, még saját maguk 
elől is megpróbálják, te nem nézel hátra, mert tudod, hogy Isten sem 
teszi azt. Mások roppant vágyódással a jövőbe feszülnek s onnan várják 
életük könnyebségét, te nem így teszel. Igen, előrenézel szintén a jöven
dőbe, nem az időnek holnapjába azonban, hanem az időnek végére, ami 
egyúttal olyan közel is van, mint a következő perc és a holnapi reggel, 
mert az Urat várod, Jézust az Örökkévalót! Mások megremegnek a halál 
gondolatára is és mindenáron le akarják hazudni ezt a biztos valóságot, 
te nem teszed, mert már nagyon jól ismered a halált. Hiszen minden nap 
benne élsz, állandóan a halálban vagy s a halállal birkózol s ezért vagy 
egészen közel az örökkévalósághoz. A halál már nem ismeretlen hatalom,
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hanem a Jézus feltámadásában legyőzött ellenség. így tudod, hogy mit 
jelent az örömhír: Jézus kezében van az örökkévalóságod!

Láttad-e Őt? Magadat már láttad számtalanszor, felmagasztalva em
beri szavak és hizelkedések áradatában és porig megalázva. Társaidat is 
láttad már gyáván összeroppanva és szép hazugságokkal fűtötten. Láttál 
betegséget, gyászt, háborút és kegyetlenségeket, éhséget és jóllétet, szor
galmas munkát és felháborító lustaságot. Sok mindent láttál. Láttál már 
halált is, nem is egyszer. Néha talán azt hiszed, hogy már mindent láttál. 
Láttad-e Öt? Láttad-e az örökkévaló Jézust a te Uradat? Láttad-e Jézust 
megállani betegágy mellett? Láttad-e már, amint utcán játszadozó gyér 
mekeket megsimogat? Láttad-e Jézust, amint kísértések közben közelebb 
jön és hívogat a helyes útra? Amint az igazságtalanul elintézettek között 
jár? Amint a társadalom számüzötteivel együtt ebédel? Láttad-e Öt 
autóbuszban és moziban, láttad-e Öt éjszaka ágyad mellett é̂  nagy evés- 
ivás közben, láttad-e Öt á templomban, láttad-e Öt a temetőben s óh, 
mond, láttad-e Őt az örökkévalóság Fejedelmét, amint az idő rabságában 
szenvedő emberiségnek hirdeti a szeretetét? Amikor szenvedtél, éheztél, 
fáztál, beteg voltál, amikor elhagytak, amikor körülrajongtak, boldog
ságodban és halálfélelmedben láttad-e Őt? A történelem viharai dúlnak, 
— de az események mögött Jézus közeledik. Az emberi élet zajlik jó és 
rossz napok közt, — de az ember mögött Jézus áll s hívogat. A kis
gyermeken az Ő mosolya fénylik és a haldokló pillantása Őt keresi. 
Láttad-e Öt? Ma a polgári esztendő utolsó estéjén nem az a kérdés, hogy 
visszanézve mennyi bűnt látsz életedben s a világban, hanem látod-e Öt? 
Ismét nem az kérdés, hogy mit keresel a holnapi új évben magad s a 
viíág számára, hanem látod-e Őt? Hogyan eltörpülnek a mi dotgaink, 
milyen kicsi lesz az ember e kérdés előtt. Mit számít háború vagy béke, 
mit érdekel szeretteid jólléte vagy balsorsa önmagában, most csak egyet
len kérdés hangzik, a legfontosabb, a valóban sorsdöntő: láttad-e az 
örökkévaló Jézust az elmúlt évben s látod-e Öt a holnapodban? Ezen a 
ponton csendül fel messzi századokban élt költő szaván keresztül a nagy
szerű emberi vallomás:

„az évek szállnak, mint a percek. . .  
véred kihullott harmatával 
irgalmazz nékünk Jézus-Herceg.“

Az az evangélium, hogy láthatod Öt. Ez az egyetlen örömhír a szá
modra, hogy mindig, mindenütt, mindenben és minden helyen láthatod Őt. 
Mert Jézus az, aki volt, van és aki eljövendő! Tudod-e, hogy az Ür a 
Mindenható? Mindenható! Azt is megcselekedheti, hogy már itt ezen a 
földön és ebben az életben Öt láthatjuk. Ne gondold, hogy ráérsz még 
erre. Azt se véld, hogy ez csak a mennyben következik. Akik itt nem 
látják Öt, azok sohasem fogják odaát sem látni. Legyen ez ma minden 
örömöd, holnap és ezután minden időben egyetlen vígasztalásod és boldog
ságod: látod Öt, az Urat, aki alfa és ómega, kezdet és a vég, a hozzád 
lehajló és éretted földreszállt örökkévalóság!

Balikó Zoltán.
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Meditáció Ó-évre.
Zsolt. 121. Az ige'hirdető számára veszélyt jelent, hogy ez az ünnep 

világi, nem pedig keresztyén alkalom. Nagyon könnyen emberi gondolatok 
jutnak előtérbe s a keresztyén gondolat, vagy éppen Isten igéje csak 
takaróul szolgál. Ez a veszély már a textus, megválasztásánál is fennáll. 
Sőt, ha ezt sikeresen oldottuk is meg, a textus még akkor is könnyen csak 
mottó marad. Ezeket a veszedelmeket ki kell küszöbölni. Ez azonban csak 
úgy lehetséges, hogy mi — amennyire csak lehet — textusszerűen pré
dikálunk. Nekünk nem az újságok számára való szilveszteri gondolatokat 
kell előadnunk, hanem prédikálnunk kell! (Sammetreuther.)

Jobban megértjük a zsoltárt, ha az első vers második részét az eredeti 
szöveg szerint" olvassuk: honnan jön az én segítségem?

Ez a kérdés itt a zsoltárban a hívő ember kérdése. Kérdése azonban 
ez minden embernek, aki megállani kényszerül egy pillanatra a rohanó 
idő áradatában. Amikor észre kell vennünk, hogy nincsen hatalmunk az 
idő felett, hanem az hányja-veti életünket, egyre közelebb a vég felé, 
önkéntelen villan át az emberi lelken: ebben a megállíthatatlan áradatban 
honnan jön számomra segítség?

A múlt bizonyíték számunkra arra nézve, hogy mi honnét vártunk 
segítséget. A zsoltáríró is visszatekintve életére, tanulja meg ezt. Miről 
tanúskodik nekünk az elmúlt év? Honnét vártunk mi segítséget? Talán 
pénz, jólét, egészség, jószerenese volt az, amire segítséget várón a sze
münket felemeltük. Ha ezeket tekintettük segítségnek, szégyenkezve kell 
most beváltanunk: ezekben nincs számunkra segítség. Innét hát nem jön! 
Honnét várhatunk tehát? Csak onnét, ahonnét a zsoltáríró is várta: Az 
én segítségem az Úrtól van! Igen, egyedül csak Tőle és senki-semmi mástól.

Mi az alapja ennek a bizakodásunknak? Mindenekelőtt az, hogy Isten 
teremtő Isten! Az Ö keze munkája minden égen és földön, az élet is, az 
én életem is. (2. v.) Isten azonban nemcsak Teremtő, hanem szerető Atya 
is, aki féltő aggodalommal vigyáz gyermekeire. (3. v.)

Ez a vigyázás azt jelenti: Ö segítője, támogatója gyermekeinek (3. v.) 
Nem engedi, hogy bizonytalanul, tántorogva járjanak, mint olyanok, akik 
magukra hagyatottak, akiknek nincsen semmi támaszuk. Ö „nem engedi, 
hogy lábad inogjon"! Éppen ezért: „a lecsüggesztett kezeket és az ellan
kadt térdeket egyenesítsétek fel és lábaitokkal egyenesen já rja to k . . . “ 
(Zsid. 12, 12—13.)

Jelenti ez azt is, hogy Ö önzője és gondviselője gyermekeinek (3—
5. v.) Őrzi őket, vigyáz reájuk. Éberebben és hűségesebben, mint a leg- 
szeretőbb szívű édesapa. Szemét , soha le nem veszi róluk, még egy pil
lanatra sem szunnyad el. A pásztornak a munkája ez! Ennek a „feladat- 
nak“ a végzését a mennyei Atya a „jó Pásztorra11 bízta. (Ez. 34, 23., Ján. 
10, 11!) Ezért Isten pásztoroló szeretetének leghatalmasabb bizonyítéka 
éppen a karácsonyi evangélium!

Ez a pásztoroló szeretet, nemcsak a külső, kívülről fenyegető vesze
delmektől véd meg. Oh, igen attól is. (6. v.) Az elmúlt év is bizonyság 
reá; bizonyság az is, hogy még élünk. (Jer. Sir. 3, 22—$3.) Ő azonban 
„totálisan1* őrködik felettünk, pásztoroló szeretettel őriz bennünket min
den gonosztól; a Gonosztól is. Mind attól, ami a lelkünket fenyegeti (7. v.) 
Attól, ami nem ideig való, hanem örök életünknek, üdvösségünknek áll
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útjában és azt veszélyezteti. Az Ő szeme rajta van azon az ajtón is, amely 
az Ő választottjai számára tárult fel. (8. v.)

Mindez elég bizonyság kell legyen arra, hogy az Úrtól várjuk — hi
szen csak Tőle várhatjuk — a segítséget! A rohanó idő árjában a leg
nagyobb megnyugtatás és vigasztalás számunkra, hogy ez a segítség örök
kévaló (8. v.) Nem mulandó, nincs időhöz kötve, az év múlásával nem 
tűnik el. Megmarad sziklaszilárdan, — még egy összeomló világ köze
pette is -  bizony megmarad mindörökké. Laborczi Zoltán.

Bölcsőtől a koporsóig.*)
Keresztelés a finn égendában.

Az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében.
Szeretett Testvéreim!
Isten Igéjéből tudjuk, hogy minden ember bűnben születik s így nem 

képes a saját erejéből megszabadulni, hanem csak a mi Megváltónk a 
Jézus Krisztus által. Ezért akarjuk a szent keresztségben ezt a gyermeket 
a mi Urunk és Megváltónkhoz vinni, imádkozva teljes szívünkből azért, 
hogy vegye őt fel kegyelmesen a vele való közösségbe és adja reá bő
ségesen a Szent Lélek erejét, hogy így, mint Isten gyermeke és az ő 
gyülekezetének tagja, részesüljön mindabból a boldogságból, melyet a mi 
Megváltónk számunkra és minden ember számára kiérdemelt és felajánlott. 
Ehhez adja Isten kegyelmét a Jézus Krisztusért. Ámen.

Vagy:
Az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében!
Szeretett Testvéreim!
Midőn összegyülekeztünk Isten színe előtt, hogy a szent keresztség

ben elkísérjük ezt a gyermeket a mi Urunk és Megváltónk a Jézus Krisz
tushoz, tesszük ezt a Megváltó szavaira emlékezve: Ha az ember nem 
születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Nekünk 
ugyancsak ígéretünk van arra nézve is, hogy a háromságos Isten a kereszt
ségben adja nekünk drága kegyelmi ajándékait. Az ég és a föld minden
ható Ura biztosít arról, hogy ő kegyelmes Istenünk és Atyánk akar lenni, 
ki a Fia, Jézus Krisztus által megszabadít minket minden bűnünktől és 
minden igazságra elvezérlő Szent Lelkét adja nékünk. Adjunk hálát és 
magasztaljuk Istent ezért a kegyelemért. Mivel mi is az újjászületés 
fürdőjében, a szent keresztség által helyet nyertünk Isten szent Fiának 
országában, Istennek ezt a kedves munkáját drágának kell tartani és részt 
kell vennünk lélekben és igazságban a most történő szent cselekményben, 
hogy új áldást kaphassunk Istentől az ő félelmében és dicsőségére való 
vándorlásunkhoz, valamint mi is részesei legyünk mindannak a boldogság
nak, melyet Jézus Krisztus számunkra és minden ember számára el-

*) Ebben a rovatban közlünk klasszikus külföldi kazuáliákat azért, hogy visszatérve 
az egyetemes, illetve reformátori keresztyénség örökségéhez, hozzászoktassuk magunkat a 
kazuáliák reformátori felfogásához, gondolatvilágához és formájához. Mielőtt a régi örökség
hez Hyulnánk, közöljük a lutheri szempontból is példaszerű finn anyagot, azután sor kerül 
majd a Luther-szcrinti kazuáliákra. (Szerk.)
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készített és felajánl. Erre engedje Isten az 6 áldását a Jézus Krisztusért. 
Ámen.

Vagy:

Az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében.
Szeretett Testvéreim!
A mi Urunk Jézus Krisztus Szent Lelke által megalapította egyházát 

és gyülekezetét, melyben minden ember számára felajánlja a bűnök bocsá
natát és az örök élet kegyelmét, elkészítvén őket mennyei birodalmának 
dicsőségére. Mivel a Jézus Krisztus által ez a gyermek is részesült ebben 
a mennyei elhivatásban, meg akarjuk tenni azt, amit a keresztyén szeretet 
követel tőlünk és elkísérjük a keresztségben ezt a gyermeket a mi Urunk 
és Megváltónk a Jézus Krisztushoz. Imádkozunk most teljes szívünkből, 
hogy fogadja el kegyelmesen az Úr őt gyermekének és ajándékozza meg 
bőségesen a Szent Lélek erejével, úgy, hogy Isten gyermekeként és gyü
lekezete tagjaként elnyerhesse azt az ideig és örökkévaló boldogságot, 
melyet a mi Megváltónk számunkra és minden ember számára kiérdemelt 
és felajánl. Erre adja Isten kegyelmét a Jézus Krisztusért. Ámen.

Emeljétek fel szíveiteket Istenhez!
A mi Urunk, Jézus Krisztus maga rendelte a szent keresztséget, 

midőn ezt mondta tanítványainak:
Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, 

tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyá
nak, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, tanítván őket, hogy meg
tartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és imé én ti veletek vagyok 
minden napon a világ végezetéig. (Máté ev. 28, 18—20.)

Ezután a lelkész a kereszt jelét teszi a gyermek arcára és mellére, 
miközben ezt mondja:

Vedd a szent kereszt jelét arcodra és melledre annak bizonyságául, 
hogy a megfeszített Jézus Krisztus által megváltattál és tanítványául 
elhivattál.

Imádkozzunk!
Mindenható, irgalmas Isten, szerető mennyei Atyánk! Hálát adunk 

azért, hogy Fiad a Jézus Krisztus által a keresztséget gyógyító életfo
lyammá tetted, melyben elmosásnak a bűnök a Jézus nevében. Imádko
zunk hozzád: nézz kegyelmesen erre a gyermekre. Vedd fel őt a szent 
keresztségben a veled való közösségbe, hogy így megszabadulva bűntől, 
haláltól és az ördögnek hatalmából, megtelve Szent Lélekkel, örömmel 
szolgáljon Teneked életének minden idején és majd e földi élet után 
elnyerhesse az örök üdvösséget. Ámen.

Vagy:
Mindenható, irgalmas Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja! Könyör- 

günk Hozzád: nézz kegyelmesen erre a gyermekre, akit elhívtál országod 
részesévé. Vedd fel őt a keresztségben a veled való közösségbe, hogy így 
mint a Jézus Krisztus tanítványa és gyülekezeted tagja, megteljék Szent
lélekkel, hogy napról-napra növekedjék hitben és szeretedben, valamint 
egyre inkább megtisztuljon, erősödjék és hűségesen megújuljon a Téged 
való hallgatásban és szolgálatban életének egész idején és majd napjainak 
elmúlásával elnyerhesse az örök életet. Ámen.
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Hogy Isten meghallgatja könyörgésünket és kegyelmesen magához 
fogadja a gyermekeket, bizonyítja azt a szent evangélium, melyet Márk 
evangéliumának 10. fejezetében olvasunk:

Gyermekeket hozának hozzá, hogy illesse meg őket, a tanítványok 
pedig feddik vala azokat, akik hozák. Jézus pedig ezt látván haragra 
gerjede és monda nékik: Engedjétek hozzám jőni a gyermekeket és ne 
tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Istennek országa. Bizony mondom 
néktek: Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmi
képen sem megy be abba. Aztán ölébe vévé azokat, és kezét rájok vetvén 
megáldá őket.

A lelkész ezután a gyermek fejére teszi kezét és elmondja a Miatyán- 
kot. Ha egyszerre több gyermeket keresztelnek, akkor az Ür imádságát 
külön-külön kell elmondani, miközben a lelkész keze a gyermek fején van.

A lelkész eként folytatja, még mindig a gyermek felé fordulva:
Az Ür Isten, ki egyedül szabadít meg minden gonosztól és, aki a 

mi Megváltónk, az Ür Jézus Krisztus által kegyelemből hívott el téged, 
hogy részesévé légy annak az örökségnek, melyben részük van a szen
teknek is a fényességben, adjon neked erőt meghalni a bűnnek és élni 
az igazságnak. Ámen.

Tegyünk vallást keresztyén hitünkről, melybe ez a gyermek meg
keresztelendő:

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Te
remtőjében. Hiszek a Jézus Krisztusban, Istennek egyszülött Fiában, a 
mi Urunkban, ki fogantatott Szent Lélektől, született szűz Máriától, szen
vedett Pontius Pilátus alatt, megfeszíttetett, meghalt és eltemettetett. 
Alászállt a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadott, felment a 
mennyekbe, ott ül Istennek a mindenható Atyának jobbján, ahonnan eljő 
ítélni élőket és holtakat. Hiszek a Szent Lélekben egy keresztyén anya- , 
szentegyházat, szenteknek közösségét, bűnöknek bocsánatát, testnek fel- 
támadását és az örök életet. Ámen.

(Ezután ezt mondja a lelkész:
Ebbe a hitbe és minden ígéretek birtokolásába kereszteljük meg most 

ezt a gyermeket a háromságos egy Isten nevébe.)*)
A lelkész vizet önt a gyermek fejére háromszor, miközben ezt 

mondja:
Megkeresztellek téged N. N.**) az Atyának és a Fiúnak és a Szent 

Léleknek nevébe. Ámen.
Azután ezt mondja a lelkész:
Az Ür Jézus Krisztus kegyelme, az Istennek szeretete és a Szent 

Léleknek közössége legyen veled most és mind örökké!
Adjunk hálát és imádkozzunk:
Mindenható, örök Isten, szerető mennyei Atya! Áldunk Téged, hogy 

mindig erősíted és megáldod keresztyén egyházadat és gyülekezetedet itt 
e földön és hogy az újjászületés fürdője által ezt az gyermeket is felvetted 
a veled való közösségbe és az örök élet részesévé tetted őt is. Könyör- 
günk Hozzád: óvd meg őt irgalmasan és add, hogy vigyázó legyen a

*) A zárójelben levő szavakat el-is lehet hagyni.
**) A lelkész mondhatja először is a nevet.



bölcseségben, az időben és a kegyelemben, hogy minden időben kedves 
lehessen számodra, Fiad a Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Azután megáldja a lelkész a gyermeket:
Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az 

ő arcát terejtad és legyen hozzád kegyelmes. Az Ür fordítsa az ő arcát 
tefeléd és adjon neked békességet.

Az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Ámen.
Végezetül a lelkész felhívást intéz a (szülőkhöz) keresztszülőkhöz 

eképpen:
Szeretett Testvéreim! Ti itt vagytok bizonyságául e szent cselek

ménynek, melyben ez a gyermek felvétetett az Isten gyülekezetének kö
zösségébe, Isten gyermekeként és Jézus Krisztus örököstársaként. Azért 
felhívlak titket (a gyermek szülei és a keresztszülők), emlékezzetek meg 
mindig saját keresztségetekről, az abban elnyert drága javakról és köte
lességekről, úgy, hogy mindig Isten színe előtt járhassatok, engedelmes- 
kedvén az ő szent akaratának és imádkozzatok hűségesen Istenhez e 
gyermek érdekében és legyen gondotok arra külön-külön, hogy neveltessék 
az Ür rendjében, és fegyelmében, hogy taníttassanak neki a keresztyén-tan 
főrészei (értvén alatta a Kis Káté 5 részét) és hogy hűségesen használja azt 
a kegyelmet, melyben őt Isten a szent keresztség által felvette. Ehhez 
adjon nektek Isten segedelmet és áldást. Ámen,

Hallgassuk meg, hogy milyen ígéreteket és felszólításokat ad szá
munkra Istennek igéje, kik elnyertük a keresztség kegyelmét:

Aki hisz és megkeresztelkedik üdvözül, aki nem hisz elkárhozik. 
(Márk ev. 16, 16.)

Avagy nem tudjátok-é, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus J é 
zusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ő vele 
együtt a keresztség által a halálba: hogy amiképpen feltámasztatott Krisz
tus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképen mi is új életben jár
junk. (Róni. lev. 6, 3—4.)

Dicsőség legyen , az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, mi
képpen kezdetben volt, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Ámen.

Menjetek el békességgel!
Közli: Molnár Rudolf, Helsinki.

Temetési beszéd.
Megmarad a szeretet.

— Papné temetése. —
I. Kor. 13, 13.

Három szeretet megmaradásáról beszél e koporsó: egy család, egy 
gyülekezet és Isten szeretetének megmaradásáról.

Elsőben a család szeretetének megmaradását érezzük. Amikor egy 
ilyen nagyasszonyt temetünk, olyan, mintha lehullana az égből a nap, 
amelynek fényében éltünk; mintha kialudna a tűz, amelynek sugarában 
melegedtünk* mintha megrendülne a talaj, amelyen életünk felépült. De 
habár el is tűnt az, akit szerettetek, a szeretet azonban, amely az el
hunytból éltetekbe átáradt, mégis megmarad. Ez a szeretet emlékeket kelt 
életre bennetek. Emlékeztek az elhunyt hangjára, amely kicsiny korotok-
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ban álomba duruzsolt, később tanított. . .  tanított imádkozni, kötelessé
geket teljesíteni, Istennek engedelmeskedni. Emlékeztek egy anyai szívre 
és nevelő szeretetre, amelyet úgy megszoktatok, mint ahogy megszokjuk 
a fényt, s amelyet nem tudunk nélkülözni, mint ahogy nem tudjuk nélkü
lözni a levegőt Emlékeztek a kezére, amely egykoriban sokat simogatott 
benneteket, s amelyet később ti simogattatok igen sokszor. Az elhunyt
nak Isten által megszentelt szeretete bennetek tovább él, szívetekben meg
marad . . .

Ámde a szeretet megmaradásáról nemcsak az elhunyt szíve, hanem 
a ti szívetek is beszél. Bármint múlt is felettetek az idő, habár belekerül
tetek az élet nyarába, sőt a nagy család némely tagja már az élet ősze 
felé közeledik: az elhunyt nagyasszony mellett ti magatokat mindenkor 
gyermekeknek éreztétek. Szeretetetek iránta mindvégig megszentelt és 
áhítatos maradt. Bennetek maradt — habár átalakulva és megfinomulva — 
az az érzés, hogy amit az Ő  keze megérintett, az nektek jobb volt; amire 
azt mondotta, hogy neki tetszik, az előttetek szebb volt; amit keze, ajka, 
lelke érintett, az nektek kedvesebbé, ízesebbé, értékesebbé vált. Bárhol is 
voltatok, a szeretet aranyszála mindig visszavont titeket abba az ott
honba, ahol ő volt. Édesanyátok, nagyanyátok iránti szereteteteket mind
végig megtartottátok, ezt más szeretet pótolni soha nem tudta.

De megmaradt a gyülekezet szeretete is az elhunyt iránt. Eljöttek 
régi tisztelői, akik Öt egykor fiatalon, ifjúságának szépségében, később 
anyai és papnéi szeretetének vonzó kedvességében gyakorta látták ottho
nában szerettei körében, s a templomban Isten előtt alázatosan. Eljöttek, 
akik tőle nyertek egykor egy-egy nyájas szót, kegyes segítséget. E ko
porsónál visszaemlékezve az elhunyt életére, megbizonyosodva látjuk azt 
az igazságot, hogy egy jó papné egy derekabb papot, s egy tiszta papi 
családi élet egy értékesebb gyülekezetei jelent. Igen, megmaradt a gyü
lekezet szeretete is.

A harmadik szeretet, amely körülvesz minket, Isten szeretete. Isten 
alkotta az elhunyt szívét olyannak, hogy abban a legnagyobb erő a sze
retet legyen. Hogy abból a szívből, — mint ahogy a fából hajt ki az ág, 
a lomb, a virág, — hajtson ki az ő szívéből a hit, a vallásosság, a gondos
ság, a szeretet. Ez a jóságos isteniszeretet tette oly kiváltságossá a ti 
családi élteteket, hogy az példa legyen. Az engedte, hogy az elhunyt élete 
több évtizedet átfogjon. Ez az isteni szeretet cselekedte, hogy amint az 
elhunyt életében ritkult a fény és nőtt az árnyék: növekedett az ő szívé
ben a belső fény, s emelgette a lélek a szárnyát, készülve az égberepü
lésre. Kedves feje egyre ezüstösebbé vált, mint a hold, amikor teljessé 
válik s a hegyek mögött lenyugodni készül. Az ő lelki ereje is így nőtt, 
tisztult. Méltósággal és megadással viselte az elmúlás gondolatát, mint 
Isten gyermeke. Lenyugodott élete a halál hegyein túl, mint az ezüst hold 
a hegyek mögött. A halál sötét hegye mögött azonban ott van az Isten 
örökkévaló szeretete, amely őt fogadja, amelyik emberi gyarlóságait le
mossa az Úr Jézus vérével.

E három nagy szeretet szent átérzésével, s az Isten jóságába vetett 
bizodalommal valljuk: ez nem temetés, csak búcsúzás, amely után egykor 
boldog viszontlátás következik az Ür örök hajlékaiban.

Kutas Kálmán.
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Temetési beszéd.
Máté 25, 21.

Alapige: Az 6 ura pedig monda néki: Jó l vagyon jó 
és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj 
be a te uradnak örömébe.

Gondoltunk^ már arra, hogy egy-egy koporsó nemcsak arra való, 
hogy mellette elzokogjuk bánatunkat, hogy. kedves halottunknak utolsó 
istenhozzádot mondjunk, hogy a gyász sötét gondolataiba és érzésébe te
metkezzünk, hanem arra is, hogy amellett számot adjunk. Minden koporsó 
számadásra emlékeztet, számadásra szólít.

Amíg mi itt a koporsónál könnyezünk és számadásról beszélünk, 
azalatt az égben Isten elé áll egy, a földi korlátáitól megszabadult, lélek 
és azt mondja: ,,Imhol vagyok Uram, megérkeztem.11 Hitünk, reményünk 
szerint Isten ezzel fogadja a hozzá visszatért lelket: „Jól vagyon jó és hű 
szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak 
örömébe.11 Ezért válik a koporsó a halottak és élők számára is számadássá. 
Boldog az az ember, kinek számadását Isten a fenti igével zárja le.

Kesergés és siránkozás helyett vessünk egy rövid pillantást arra az 
életre, amelyről elhunyt testvérünk számot ad Urának.

Kevesen volt hű. Kevéssel kezdte. Idegenből jö tt hozzánk. Nem volt 
egyebe, mint két dolgos keze és hűséges felesége. És Isten megáldotta 
a becsületes szorgalmat. Öt gyermeket neveltek fel és bocsátottak részben 
szárnyra. Ez az ő legnagyobb gazdagságuk. Emellett anyagiakban is állan
dóan velük volt Isten segítő keze. Embertársai részéről pedig a megérde
melt tisztelet és megbecsülés kísérte. Erről tehetünk mi bizonyságot enné! 
a koporsónál, erről számolhatunk be, ha elhunyt társunk életére gon
dolunk.

De miről számolhatnak be azok, akiket ez a koporsó a legközelebb
ről érint, szerető hozzátartozói. Ők is az írás szavait ismételhetik: hű 
szolgája volt urának. Mint hűséges szolga, Istennek szolgált a családban, 
élettársának, gyermekeinek, unokáinak, menyének és testvérének szerete- 
tével. Házának ajtaja felett láthatatlan betűkkel állandóan ott ragyogott 
a bizonyságtétel: „Én azonban és az én házamnépe az Ürnak szolgálunk.“ 
Ez a számadása a gyászoló családnak.— Elszorul azonban szívünk, amikor 
arra gondolunk, hogy egy valaki hiányzik a családtagok közül. Egy valaki, 
aki a haza hívó szavának engedve most ott áll és néz farkasszemet az 
ellenséggel' sok magyar testvérével együtt a Don partján. Tegye Isten 
kegyelme az ő számára édesatyja koporsóját lelki számadás alkalmává.

E koporsónál álljunk meg mindnyájan .befelé néző tekintette). Az 
életnek ezt az utolsó állomását ember el nem kerülheti. Készüljünk mind
nyájan a hazahívó szóra. Boldogok leszünk, ha Isten így fogadja számadá
sunkat: „Jól vagyon jó és hű szolgám.11 Dr. Győrffy Béla.
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K a tedrán.
A  világ teremtése.

(Tanítás az elemi iskola I. osztályában.)

Néhány szempont a bibliai történetek tanításához.

1. A bibliai történetben egyetlen fontos feladatunk, hogy Istent állít
suk a gyermek szeme elé, úgy amint szól, vagy cselekszik. A gyermek 
szinte lássa' és hallja.

2. A gyermek úgy veszi, átadni hallja és látja. Ez nem tudatlanság 
és hiszékenység, hanem a gyermeki lélek tulajdonsága. Amit hall, vagy 
lát, neki valóság. Mese nélkül, mindjárt a valóságot tárjuk elé, hogy ami
kor majd a mesevilág leomlik körülötte, azzal együtt össze ne omoljon
a valóság is.

3. A gyermeket megragadja a mozgás, cselekvés és érdeklik a jelen
ségek. Akkor is, amikor Istenről szólunk, Istennek cselekvése, szava és 
a tőle elinduló jelenségek érdeklik és ragadják meg. A történet közlésé
ben, kérdezésében, begyakorlásában errg súlyt helyezzünk.

4. Ennek a történetnek tanítása nem mindjárt az első óra anyaga 
lesz. A gyermek már hallott Istenről, sőt imádkozott is hozzá. Ezt kell 
számba venni a gyermekkel. A történetet azután úgy állítsuk be, mint 
amely arról az Istenről szól, akiről a gyermek már sokat hallott. Ezt az 
Istent lássa a gyermek hatalmas teremtő munkájában.

5. Ebben a tanításban nem ragaszkodunk a használatban levő tan
könyv szövegéhez. Az az álláspont vezet, hogy amennyire lehetséges, a 
biblia kifejezéseivel ismertessük meg a gyermeket. Különben az lesz a 
helyzet, hogy nagy fáradsággal megtanítjuk a gyermeket; mint első taní
tás, igen élénken belevésődik leikébe és emlékezetébe. Mikor azután ke
zébe veszi a bibliát, keresi benne azt, amit tud. Fájdalmas csalódás lesz 
neki, hogy a bibliában „nem úgy van“. Természetesen nem adhatjuk teljes 
szövegében. 'Alkalmazkodnunk kell a gyermek képességéhez. Számolva 
azzal is, hogy meg is kell tanulni a gyermeknek. Példaképpen a szöve
get is közöljük.

*  -i- -i-

(I. tanítási egység.)
Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt. 

Sötétség borította. Isten Lelke lebegett felette.
Első nap monda Isten: Legyen világosság. És lett világosság. Isten 

a világosságot nappalnak, a sötétséget éjszakának nevezte.
Második nap monda Isten- Legyen mennyezet. És teremtett meny- 

nyezetet. A mennyezetet égnek nevezte.
Harmadik nap monda Isten: Gyűljenek egybe a vizek, hogy meg

tessék a száraz. És úgy lett. Isten a szárazát földnek, a vizeket tengernek 
nevezte.

A földre teremtett maghozó füveket és gyümölcstermő fákat.
Negyedik nap monda Isten: Legyenek világító testek az égen. 

Teremtett tehát Isten napot, holdat és csillagokat.
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Ötödik nap monda Isten: Élő állatok nyüzsögjenek a vízben és mada
rak repdessenek az égen és hozzon a föld élő állatokat. És úgy.lett.

Isten megtekintette mindazt, amit teremtett és látta, hogy igen jó.

A történet elmélyítése és alkalmazása.

Gyerekek, nézzetek csak körül. Amit most elmondottunk, azt láthat
játok is. Itt van körülöttünk, alattunk és felettünk. Egy szóval úgy mond
juk: világ. Ezt az egész világot Isten teremtette. Az az Isten, akiről any- 
nyit hallottatok és akihez már imádkozni is szoktatok.

Volt idő, mikor még ez a világ nem volt. Valaki már akkor is volt. 
Isten. Isten előbb volt, mint a világ. Egyszer majd a világ el is múlik, 
Isten azonban akkor is megmarad. Örökkévaló. (Ez már fogalom, kissé 
messze vezet a gyermek lelki világától. Ha meg nem tanítjuk is, jó már 
most hallatni és emlegetni. Hiszen a gyermek, ki már jár templomba, 
gyakran hallja.)

Hát miből is teremtette Isten ezt a világot? (Vegyük elő a gyerme
kek egyik játékát, amit maga csinált, vagy tud csinálni. Mondjuk, a bodza
fapuskát. Soroltassuk elő, mi minden kell hozzá. Ezenfelül még meg is 
kell tanulni a mesterséget.) Istennek nem volt semmije sem. És a semmi
ből mégis világot teremtett. Ezt más nem tudja megtenni. Egyedül csak 
Isten. Milyen nagy Istennek az ereje és hatalma! Istennek tanulni sem 
kellett. Csak elgondolja, mit akar csinálni, vagy teremteni és azt meg is 
tudja tenni. Isten mindenható Isten.

Hát hogyan is teremtette Isten ezt a világot?

Azt tanultuk, Isten mielőtt teremteni akart valamit, akkor csak szólt: 
Legyen világosság! Legyen mennyezet! Gyűljenek egybe a vizek! Legye
nek világító testek! Élő állatok nyüzsögjenek! Amint Isten kimondotta, 
meg is lett minden. Csak parancsolt és minden előállott. Istennek a szava, 
beszéde olyan hatalmas, hogy mindent el is végez, meg is tesz.

Isten teremtett életteleneket. Ilyen, a föld, az ég, a nap, a hold, a 
csillagok, a víz stb. Ezek most is azok, melyeket Isten kezdetben terem
tett. De ezeken kívül teremtett Isten élőket is. Ilyenek a füvek, a fák, 
a szárazföldi és vízi állatok, madarak stb. Ezek nem élnek örökké. Ami
ket Isten először teremtett, azok elpusztultak. De Isten gondoskodott 
arról, hogy ki ne pusztuljanak. Hogyan? A füveknek teremtett magot, 
a fáknak teremtett gyümölcsöt. A gyümölcsben is megtaláljuk a magot. 
Ha elültetjük a magot, lesz belőle fű, fa. Az állatokról is gondoskodott. 
Hogyan? Azt parancsolta nekik, hogy szaporodjanak. És az állatok tény
leg kicsinyeket hoznak a világra. így gondoskodott Isten arról, hogy az 
élettelenek és az élők is megmaradjanak. Ugye, milyen nagy gondja volt 
Istennek a világra, mikor megteremtette? Most is ilyen nagy gondja van. 
Mi is lenne a világgal, ha Isten nem gondolna vele?

Mikor Isten mindent megteremtett, meg is nézte. Mindent igen jó 
nak talált. Isten örül annak, amit teremtett és gyönyörködik benne. Ezt 
pedig azért mondja el nekünk, hogy mi is tartsuk jónak. Mi is örüljünk 
neki és gyönyörködjünk benne.
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összefoglalás:
Isten mennynek, földnek teremtője, örökkévaló és mindenható Isten.
Isten igéje szerint, ha Istent megismertük, dicsérjük és neki hálát 

adjunk, összefoglalhatjuk, illetve bezárhatjuk a tanítást a következő kis 
imádsággal:

Isten, dicsérünk Tégedet. Semmiből világot teremtettél. Csak szóltál 
és meglett minden. Gondod is van erre a világra. A te teremtményeid jók, 
szépek és gyönyörűségesek. Add, hogy ezért téged mindig dicsérjünk. 
Ámen.

Kovács Géza.

M agunk között.
Mi és a teológia.

A „mi“ alatt természetesen magunkat, gyakorló lelkészeket értjük, 
akik több-kevesebb idő óta prédikálunk, temetünk, esketünk. . .  a teológia 
pedig azt a tudományt akarja jelenteni, aminek rejtelmeibe négy esztendő 
alatt tanáraink kívántak bevezetni.

Ha a kettőt kapcsolatba hozzuk egymással, az lesz az első megálla
pításunk, hogy a kapcsolat nagyon laza! Vannak merészebb megállapítá
sok is. Azt mondják, hogy a viszony nemleges, sőt a nagyon merészek 
szerint ellenséges!

Kettőnk viszonyának ilyetén alakulásában erős szerepet játszik az 
a körülmény, hogy a telógiáról elkerülve, több-kevésbbé elveszítjük kap
csolatunkat a tudománnyal. Egy ideig még olvasgat az ember. Vannak 
ambíciói. Sokszor anyagi körülményei is úgy hozzák, hogy egyre jobban 
szakadnak a fonalak közte és a tudomány között. A 'szaklapok is el
elmaradnak. A tervek és szándékok is belefulladnak abba a mindenes sze
repbe, ami legtöbbünknek kijut a gyülekezeti munkában. Csoda-e, hogy 
ha gyűléseinken előkerül az elméleti téma, a gyűlésezők fele (ez a jobbik 
eset) a maga külön gyűlését tartja a „falakon kívül“ s az előadó megálla
pítja, hogy soha többé nem vállal ilyen feladatot. Pedig nem az előadó 
a hibás. „Mi“ vagyunk távol attól a világtól, amelyről ő beszél. Szégyel- 
jük bevallani, hogy a nevek, amelyeket az előadó mint általánosan ismer
teket említ, nekünk vad idegenek; inkább kimegyünk régen látott bará
tainkkal diskurálni, mint hallgatunk valamit, aminek a felét egyszerűen 
nem értjük! Nekünk teológusoknak a saját „szakmánk11 tolvajnyelvű lesz 
s mi legtöbbször azért, hogy ne kelljen beismerni ennek a tolvajnyelvnek 
nemismerését, azt mondjuk, hogy a teológusok üres fecsegők, akik csak 
azért találnak ki mindig új dolgot, mert nincsen egyéb dolguk.

A teológiához való viszonyunk romlásának egy másik oka a teológiai 
tudomány magatartásában is kereshető. Volt teológiai irányzat, amely nem 
szolgálta a teol. tudomány királynőjét: a gyakorlati teológiát, hanem ön
célúvá lett. A dogmatikusok elfelejtették azt, hogy a dogmatika is az
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igehirdetést szolgálja, hogy az írásmagyarázati teológia elsősorban az 
igehirdetőt szolgálja. Ha az ember egy régi vágású szakkönyvet a kezébe 
vesz, minden kedve elmegy a teológiától. „Mi“ nem érünk rá dolgokkal 
bíbelődni, nehéz oldalakon átrágni magunkat, amik azután semmit sem 
segítenek a magunk mindennapi szolgálatában.

Azt azonban tudomásul kellene vennünk, hogy ez az idő elmúlt. Aki 
Heimnak, Althausnak és általában a hitvallásos teológiának könyveit ol
vassa, az rájön arra, hogy igehirdetésének, tanításának, szolgálatának nél
külözhetetlen segédeszközei ezek a teológiai termékek. El kell ismernünk, 
hogy a megújhodott teológia nem „für sich“ akar tudomány lenni, hanem 
szolgálat, az egyetlen cél jegyében: tisztán és igazán hirdetni az evangé
liumot! Le kell azért vetnünk az ellenszenvet és bele kell kóstolnunk ebbe 
a teológiába s hiszem, hogy hozzá való viszonyunk lehet laza, de nem 
lesz nemleges, mégkevésbbé ellenséges.

„Mi“ azonban azért is kerülhetjük a teológiai tudomány most oly 
dúsan csörgedező forrását, mert a teológia megnehezíti a szolgálatunkat. 
Amennyire igaz, hogy a reformátori teológia segítség, úgy igaz az, hogy 
nehezék is! Ennek az életre vonatkoztatott teológiának a mondanivalója 
sokszor éles ellentétben áll a mi örökölt gyakorlatunkkal. Gondoljunk 
például a temetési beszédeinkre. Minap is arra kért egy tisztviselő, — édes
anyját temettem — hogy lehetőleg röviden beszéljek és ne forgassak kést. 
ö  úgymond, már elbúcsúzott édesanyjától, tehát röviden!! Valljuk be, hogy 
a mi temetési gyakorlatunk sokszor megérdemel ilyen kritikát. A mai 
reformátori teológia tanítása szerint a mi szerepünk a koporsónál nem 
más, mint a szószéken: hirdetni az evangéliumot. (Eskatológia, feltámadás, 
hit, aki Jézus keresztjére tekint, megmenekül.) A „nép“ azonban ezen 
nem sír! Ha mi nem beszélünk az illetőről és nem búcsúztatjuk el még 
a kapufélfától is, akkor „nem ér semmit11 a beszéd. Ez az utóbbi beszéd 
könnyebb is! Ilyenkor érzi az ember tisztének minden nyomorúságát. 
A konzekvencia nem egyszer az, hogy nem törődöm azzal a teológiávál, 
mely megnehezíti a szolgálatomat. (Egy idősebb generációhoz tartozó, a 
reformátori teológia emlőin élő paptársam mondta nekem egy esketés 
alkalmával, — amikor egyik „legszebb11 beszédemet mondtam el — nagyon 
szépen beszéltél. Az a kár, hogy a zsidó rabbi is elmondhatta volna he
lyetted. Ilyen hibákra mutat rá a teológia nem egyszer!)

Mindezekből következik, hogy egyházunk szolgálata: „tisztán és iga
zán hirdetett evangélium és Krisztus parancsa szerint kiszolgáltatott szent- 
ségek“ akkor lesz valójában szolgálat, ha a hitvallásos teológia mértéke 
alá állítjuk minden gyakorlati tevékenységünket. Nem csak a püspökök 
tiszte az, hogy őrködjenek a tiszta tan felett, hanem mindannyiunk lel- 
készi esküjéből fakadó szent kötelessége. A reformáció jelszava volt: 
redeamus ad fontes, a „mi“ jelszavunk legyen: vissza a reformátori teoló
giához!

Kósa Pál.
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Bibliai szótár.

13. Dicsőség.
A megfelelő görög kifejezést: „doxa11, Luther négyféleképpen for

dítja. A Miatyánk végén ...„T iéd  a dicsőség11. .. és Ján 1, 14; 17, 22. 24- 
ben „dicsőség'‘-et (Herrlichkeit) találunk. Lk. 2, 9: „Az Úrnak dicsősége 
körülvevé őket s I Kor. 15, 41-ben „világosság11 (Klarheit) áll. Ján. 5, 44- 
ben „tisztesség11 (Éhre), Róm. 3, 23 ezen részében pedig „szűkölködnek az 
Isten dicsősége nélkül11, „Ruhm11 szerepel.

A Doxa szó a klasszikus görögben tulajdonképpen véleményt majd 
jogvéleményt, tekintélyt, becsületet jelent. Az újtestámentumi görögben 
mint a héber „kábód11 visszaadása, más alapjelentést nyert a doxa. Itt a 
dicsőség sugárzó, földöntúli ragyogást, átvitt értelemben pedig fenséget, 
hatalmat, majd feltétlen győzelmi erőt is jelent. Olykor mindezeket együtt 
is jelenti a doxa.

A következőkben a görög „doxa11 helyett mindenütt a dicsőséget 
vesszük, eltekintve attól, hogy mint található az a Luther fordításban.*)

A dicsőség egyenesen Fényességet, ragyogást jelent I. Kor. 15, 40—41 
versekben, hol Pál arról beszél, hogy minden mennyei testnek sajátságos 
ragyogása van. Amint a nap megmérhetetlenül világosabb, mint sok-sok 
csillag, úgy a tökéletes ember teste is összehasonlíthatatlanul dicsőbb lesz. 
mint a mostani.

A Jézus születését hírüladó angyalból hatalmas sugárzás árad (Lk. 
2, 9). Mialatt Jézus három tanítványával a hegyen tartózkodik, testén 
olyan mennyei fényesség árad el, hogy még ruhája is átvilágítódik. Mózes 
és Illés is megjelennek ilyen földöntúli ragyogásban (Lk. 9, 28—31). A 
szentek tündöklő voltának katolikus elképzelésében arra való gondolás 
maradt fenn, hogy Isten jelenléte az ember életét legkülsőbb megjelené
séig is megdicsőíti. Jézusról egy helyen azt olvashatjuk, hogy Ö az Isten 
„dicsőségének visszatükröződése11. (Zsid. 1, 3.)

A dicsőség egyben fenséget, hatalmat is jelent pl. az ismert helyen 
Ján. 1, 14-ben: „Láttuk az Ö dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének 
dicsőségét11, vagy pl. azokon a helyeken, ahol Jézus újraeljöveteléről be
szél, amint majd az Atya dicsőségében, angyaloktól körülvéve jelenik meg. 
(Máté 16, 27 : 24, 30 ; 25, 31). — Jakab arról beszél, hogy a gyülekezetben 
jelenlévő Ür fensége mint halványít semmivé minden emberi rangkülönb
séget (Jak. 2).

Ford.: Garam Zoltán.
(Folyt, köv.)

*) Károlyi a fent megjelölt helyeken mindenütt a ,,dicsőség“-et hasz
nálja.
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