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Papok a Főpap előtt.
A békéltetés szolgálatában. (II. Kor. 5, 18.)

2.
,,Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz." Zsidókhoz írt levél 13, 8.

Az évek változnak, de Krisztus ugyanaz marad, az érzelmek is vál
toznak, de Krisztus mindig ugyanaz és a tudósok Krisztusról alkotott gon
dolatai is változnak, de Krisztus megmarad ugyanannak, sőt az evangélium 
hirdetői is változnak, de Krisztus mégis mindig ugyanaz. Különösen nekünk, 
az evangélium hirdetőinek kell arra emlékeznünk, hogy Jézus Krisztus 
tegnap és ma és örökké ugyanaz. Nekünk mindig a Krisztust kell hirdetni, 
mindig ugyanazt a Krisztust, aki meghalt a mi bűneinkért. Lelki szemeink 
előtt mindig ugyanaz a Krisztus kell hogy álljon, aki a világ teremtése 
előtt az Atya szemében volt. A Jelenések könyvében azt olvassuk Róla, 
hogy a Bárány megöletett a világ kezdetétől fogva. A világ egyáltalán 
nem is létezne, ha nem állt volna kezdettől fogva ez a megöletett Bárány 
az Isten szemei előtt. Valaki azt mondta, hogy az Isten szeme megpihent 
a Colgotán, mikor megteremtette ezt a világot. A világ Krisztus által 
teremtetett. Ez a világ csak azért létezik, mert a megváltás is ott volt 
már Isten szemei előtt még ennek a világnak a teremtése előtt.

Az Ó-testámentom Krisztusa teljesen ugyanaz, mint az Új-testámentom 
Krisztusa. Amilyen tegnap volt, olyan ő ma is, és olyan lesz az örökké
valóságban is a Bárány, Sión hegyének központja, aki körül a megváltot
tak gyűlnek össze, hogy az örökkévalóságon keresztül dicsérjék és áld
ják őt.

Ezért kell a megfeszített Krisztusról való igehirdetésnek is mindig 
ugyanannak maradnia. Tegnap sem lehetett másképpen üdvözölni, mint 
ma és ma sem lehet másképpen üdvösségre eljutni, mint tegnap. Abban 
a nagy seregben, kik fehér ruhába öltözötten állnak meg egykor az ítélő
szék és a Bárány előtt, csak olyan emberek lesznek, kik megmosták ruhái
kat és megfehérítették a Bárány vérében, éltek legyen bármilyen korszak
ban, léteztek-e már Krisztus születése előtt, vagy csak azután láttak nap
világot. Csak ennek a vérnek alapján lehetnek ott mindnyájan, otthon a 
dicsőségben.

A Zsidókhoz írt levél címzettéi elvesztették tanítóikat, mivel azok 
meghaltak. Éppen az alapigéül szolgáló vers előtti részben olvashatjuk 
ezeket: Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik szólották néktek az 
Isten beszédét és figyelmezvén az ő életök végére, kövessétek hitöket. 
Mintha éppen vigasznak szánná a levél írója a tanítóikat siratóknak, mikor 
ezt írja: Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. Tehát, ha a taní
tók változnak is, és a nyájukat el is hagyják, Krisztus megmarad mindig 
ugyanannak. Mi nem köthetjük oda magunkat emberekhez, vezetőkhöz, 
hanem egyedül Ahhoz, aki mindig ugyanaz marad, a Krisztushoz.

A zsidókeresztyének csoportjában tévtanítók is felütötték fejüket, kik
ről Pál azt mondja, hogy az ilyenek nem azt a Jézust prédikálják, mint 
akit mi prédikáltunk, hanem egy másik Jézust és egy másik evangéliumot, 
mely más lelket ad, mint amit már ők elnyertek. Ezért is mondja, hogy 
Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz, egyben folytatva: Külön
böző és idegen tudományok által ne hagyjátok magatokat félrevezettetni, 
mert jó dolog, hogy kegyelemmel erősíttessék meg a szív.

Jézus Krisztus ugyanaz, változzanak bár tanítók, vagy üssék fel fejü
ket akár tévtanítók is. Nincs más Jézus és nem létezik más evangélium, 
mint a megfeszített Jézus Krisztus. Ezért az az evangélium, mely róla szól 
örökkévaló evangélium. (Jel. 14, 6.) Ezért az a megváltás, melyet Krisztus 
elvégzett örökkévaló megváltás! Nem bakok és tulkok vére által, hanem 
Krisztus az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szen
télybe, örök világosságot szerezve. (Zsid. lev. 9, 12.) Ezért az az igazság, 
az az igazság-ajándék, melyet a megváltás által nyerünk, mely a Jézus
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Krisztusban megadatott, örökkévaló igazság, amint azt Dániel próféta is 
bizonyítja a Szent Lélek által, mikor azt mondja: „Bepecsételtetik a bűn, 
és eltöröltetik a hamisság és elhozatik az örök igazság.11 (9, 24.)

Ezért az új év kezdetén nem kapunk semmiféle új programmot és 
semmiféle új hirdetésre való anyagot. A régi, de örök evangélium mind
örökké érvényes áldozatáról szóló beszéd hangozzék ebben az évben is 
szószékeinkről. Hirdessük Krisztus halálát, míg ő visszajön. Ö a békéltetés 
hivatalát bízta reánk. Legyünk hűek hivatalunkban!

K. V. Tamminen helsinki esperes. Ford. Molnár Rudolf.

A  dolgozó szobában .

A lélek halhatatlanságának problém ája  
a görög gondolkodásban.

I .
A lélek határait nem éred el, ha minden útját végigjárod is; olyan 

mély a végső alapja — Herakleitosnak, a két és fél évezreddel ezelőtt élt 
magányos, követők nélküli görög gondolkodónak ezek a szavai jelentik 
az anthropologiai kérdés első határozott filozófiai megfogalmazását. Az 
anthropoiogiai kérdés — mi vagyok én magam — kezdettől fogva nyug
talanítja az embert. Mythikus, az általános vallástörténet területére tar
tozó világképek, mint az animizmus, a hindu vallás, a mazdaizmus, az 
emberi életet kozmikus erők metszőpontjába állítják. Gyakorlati, élet- 
bölcseséget kínáló igazság-rendszerek (kínai és japán etikai szisztémák) 
ellenben a látható és érzékelhető világon, az emberi élet földi keretein 
belül megmaradva igyekeztek megfejteni az ember-rejtélyt. A mythos 
és az életbölcseség ember-képei, az anthropologiai kérdésre adott vallásos 
és szekuláris feleletek mellé harmadikként aránylag nagyon későn lépett 
a filozófiai anthropologia; ennek végső tekintélye, forrása a ráció, a teo
retikus ész.

A filozófia, a „bölcseség szeretete11, a görögség körében született 
meg; az emberiség történetében először a Kr. e. VI. század kisázsiai ion 
teoretikusai (a „hét bölcs11) közeledtek a gondolkodó értelem mindenható
ságában bízva a nagy kozmosz és benne a rész-kozmosz, az ember, titkai
hoz. Páratlanul vakmerő és titáni ez a magatartás: az ember a mindenség 
tetőpontjára állítja magát, értelme előtt széttör minden korlátot és gon
dolkodásával hozzákezd az egész valóság kikutatásához, leigázásához. Ebből 
a magatartásból született meg a filozófia és benne a filozófiai ember
értelmezés, az anthropologia.

A görög teoretikus gondolkodás a kezdésnek kudarcoktól még le 
nem fékezett lendületével látott hozzá a világ és az ember végső lényegé
nek feltárásához. Alaptételét, az első döntő felismerést, már említettük: 
az ember a nagy kozmosznak kicsinyített mása, mikro-kozmosz. A koz
mosz magja, a világ végső lényege és alapanyaga, amelyből minden áll 
s amely minden mozgás és élet hordozója és forrása, Anaximenesnek a 
levegő, Thaiesnek a víz, Herakleitos és Parmenides számára a tűz, Ana- 
ximandros szerint egy meghatározhatatlan ősanyag, Anaxagorasnak pedig 
a nous-anyag. Az ember — említettük — maga a kozmosz. Születése,
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életfunkciói és halála tehát a természet nagy körforgásának egy rész- 
folyamata. Lényege, életének hordozója, lelke azonban azonos a világ ős
okával, az arché-val, mely egyszerre anyag, lélek és értelem. Ha ez az 
emberi mikrokozmosz a halálban felbomlik, az egyénnek természetesen 
egyszersmindenkorra vége. örök, el nem múló, magát örökké új és új 
formákba átváltoztató csak a világanyag, a világlélek, a világértelem.

A görög gondolkodás első, Sokrates előtti korszaka nem jut túl ezen 
az állásponton. Egyik oldalról nézve hihetetlen magasságba emeli fel az 
embert: lelke révén az ember egylényegű a világ végső ősokával, értelme 
a világmindenséget átható, fenntartó és kormányzó világértelem egy része 
(innen e kornak a rációba vetett végtelen bizalma). Más szemszögből nézve 
azonban a természet nagy körforgásában, egyformaságában tűnik el az 
ember különállása: az egyes ember múló mozzanata a természet örök kör
forgásának, egy pillanatra öntudatra ébred benne a világértelem, hogy 
újra eltűnjön, kilobbanjon, mint a tengerbe visszahuíló esőcsepp. A görög 
filozófia első, kozmológiai korszakában minden a kozmosz. Az ember sajá
tos, a kozmoszból kiemelkedő alkotottsága nem jut érvényre. Ezért a 
görög gondolkodás második periódusa, az anthropológiai korszak, az 
embert állítja a kozmosz helyén a középpontba: a csillagos égről tekintetét 
befelé fordítja, értelmével önmaga mélységeit próbálja felkutatni. Ennek 
a korszaknak a végével születik meg a filozófiai anthropológia első át
fogó, alapvető és útját végérvényesen kijelölő ember-értelmezése, a platoni 
filozófia.

2.
a) A görög filozófia első szakaszának története a Mythos és a Logos, 

az emberi életet öntudatlanul hordozó irracionális erők és az ember sorsát 
tudatosan formálni akaró értelem egymással való küzdelme: a ratio foko
zatos térfoglalása a görög lélek vallási-etikai erőinek rovására. Az ion 
természetfilozófusok és közvetlen utódaik tanai még telve vannak mythikus 
képekkel (az Irigység és Szeretet mint a világfolyamat hajtóerői, a tűzben 
megújuló világ stb.); Demokritos száz évvel később már materialista- 
monista világképet alkot és a szofisták, a görög „felvilágosultak" , a filo- 
zófiai kutatás feladatát szigorúan az életben való gyakorlati boldogulás 
kérdéseire korlátozzák. A lélek halál utáni sorsának kérdése senkit sem 
foglalkoztat. Általános az a nézet, hogy a lélek nem egyéb, mint a halál
ban a levegőbe szétfoszló élet-lehellet vagy akár a test egyes részeinek 
csodás harmóniája; a test pusztulása e harmóniának, a léleknek is pusz
tulása (jó példa erre a platoni '„Állam" 608d-ben megrajzolt jelenete). 
Ennek a sivár racionalizmusnak a hatása alatt állott a lélek sorsa tekinteté
ben még valószínűleg Sokrates, sőt ifjúkorában Platón is.

A köztudatból és a filozófiából eltűnt a mythos, a görög vallásosság 
kifejeződési formája; a föld alatt azonban tovább élt, a rejtélyes, általunk 
már kevéssé ismert misztérium-vallásokban. Ezek között talán a legtitok
zatosabb s legrégibb az orphizmus (eredete ma is vitás, mégis valószínű
leg Kelet felé mutat). Ennek a görög szektának a többi feletti egyedülálló 
jelentőséget ád az a tény, hogy belőle került át a görög gondolkodásba 
és mindazokra a területekre, melyeket a görög szellem megérintett, a test 
 megvetése és a lélek isteni voltáról vallott meggyőződés. Rajta kívül addig 
a  görögség számára az ember lényege, valósága a test volt; a lélek a test-
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nek legfeljebb halvány mása, mely — ha nem oszlik szét a levegőben —  
a halál után az alvilágban siralmas, árnyszerű életet folytat. Az orphizmus- 
hirdeti először, hogy az emberben valami „isteni1' valóság rejtőzik, mely
nek tulajdonképeni élete a születés előtti és a halál utáni élet; a test bün
tetés, az „isteni" lélek börtöne, beszennyezője; az emberi élet feladata 
a lélek megváltása, kiszabadítása a test befolyása alól, egyrészt a miszté
rium tanaiba és szertartásaiba való beavattatás, másrészt az egész földi 
életet átszövő aszketikus életfolytatás által.

Platón valószínűleg szicíliai útján ismerkedett meg közelébbről ezzel 
a vallásos anthropológiai dualizmussal, melyet a görög filozófia egész 
addigi munkáját értékesítő hatalmas filozófiai életműve alapjává tett. 
A Kr. e. V. század fordulóján kívül-belül rettenetes válság rázza a görög 
életet. Szellemi téren a szofisztika sivár racionalizmusa vezetett a válságba. 
Platón Sokrates hatása alatt filozófiája középpontjába olyan ember-értel
mezést állít, mely teljességgel filozófiai, az ember autonómiája alapján 
áll, de ugyanakkor vallásos, mythikus is, a Logos és a Mythos, a filozófia 
és a vallás új szintézise. Ezért volt olyan nagy hatása korára és a követ
kező korokra.

b) Alkibiades egyik platoni dialógusban elmondja, hogy Sokrates egy 
téli hadjárat alkalmával a tábornak ugyanazon a helyén huszonnégy órán 
át állott tűző napon és éjjeli fagyban mély gondolatokba merülve, miköz
ben katonatársai messziről csodálkozva figyelték a belső koncentrációnak 
ezt a megdöbbentő jelenetét (Symposion 220 cd). Ez az elbeszélés meg
ragadó szimbóluma annak a görög filozófiában először Platónnál kimon
dott alapvető tételnek, hogy az ember összetett valóság: egyfelől látható 
test és testi funkciók, másfelől láthatatlan „belső ember", a lélek, az igazi 
mivoltunk és lényegünk, melynek a testtől független élete van (Sokrates 
a fenti jelenetnél ebbe a „belső emberébe" vonult vissza s kisebb mérték
ben ez történik Platón szerint minden gondolkodásnál, amikor a külső 
világ „elvesz" számunkra). De ez a „belső ember", a lényeg, a lélek, nem 
szubsztancia, nem dologi valóság, a test ellenlábasa bennünk, hanem 
„valami", ami egészen más, ami csak tevékenységein, funkcióin (Siva^) át 
érthető és fogható meg számunkra.

Platón szerint a lélek a következő három alapfunkció: 1. életadó 
erő, az élet elve bennünk, 2. az az erő, mely bennünket az elsődleges 
valósággal, az idea-világgal összeköt, 3. az az erő, amelynek révén a 
másodlagos valósággal, az érzékek testi világával jutunk kapcsolatba. Lás
suk ezeket egyenként. A legáltalánosabb értelemben a lélek az élet oka 
minden élőlényben; a halálban a lélek visszahúzódik a pusztulás elől, el
hagyja a testet. A legalapvetőbb és egyedül az emberre vonatkozó érte
lemben a lélek az a „része" lényünknek, amelyben az örök, változatlan, 
elsődleges világgal, az ideák szellemi-gondolati világával érintkezünk. 
Ez a tulajdonképeni világ a gondolkodásban, az értelmi megismerésben, 
a külső zavaró tarka látszat-valóságtól befelé fordulva a lélek mélyén 
tárul fel előttünk. A lélek az a „valami" bennünk, ami olthatatlan vágy- 
gyal vágyódik az idea megismerése után (ez a tiszta vágy az idea, az 
igazság után az Erős) és képes annak „megragadására" (az ideának, a lét 
igazságának ez a gondolati ismerete a Logos). Végül a lélek az az erő 
bennünk, mely minket a másodlagosan, ideiglenesen létező, minden pilla-
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natban változó, keletkező és elmúló külső világgal összeköt, azt az érzé
keken át önmagába felveszi (megismeri) és reá tevékenyen visszahat, (az 
idea mására) formálja, alakítja azt.

Leegyszerűsítve és mai fogalmakat használva azt mondhatnók: Platón 
számára a lélek az a megfoghatatlan „valami11, ami az emberben él, gon
dolkodik és cselekszik.

c) Erre a kettős, sőt hármas arcú lélekre vonatkozólag (élet, gondol
kodás, cselekvés elve) Platón megalkotja a halhatatlanság filozófiai ideá
ját. A lélek halhatatlansága szerinte nem egyszerű mythos, bebizonyítha- 
tatlan vallásos reménység és etikai követelmény, hanem ennél jóval több: 
„logos11, tudományosan igazolható filozófiai igazság. A lélek megismerhető 
lényegéből logikus szükségszerűséggel következik elpusztíthatatlansága, 
■örökkévalósága (legalább is Platón számára; ezekre és valamennyi későbbi 
halhatatlansági filozófiai bizonyítékra vonatkozólag 1. Kant, A tiszta ész 
kritikája, Transc. diai. II. I.).

Legmegragadóbb és a legtöbbször használt filozófiai bizonyítéka a 
következő: A lélek vágyódása az igazság, a szellemi-ideális valóság 
után igazolja a léleknek a halhatatlan, isteni, egyedüli létező igazság
gal, az idea-világgal való iényegrokonságát (auY-pvjjc); mert testet csak 
test s az ideát csak halhatatlan valóság ismerheti meg (Állam 61 Ide, 
612a). Fontos a „Phaidros“ -ban használt következtetés: A mozgás vagy 
egy másik mozgatótól vagy önmagából származik; a lélek mozgása, mely- 
lyel önmagát és a testet megeleveníti, önmagából származik; a lélek tehát 
a kezdet nélküli tevékenység halhatatlan elve (245c). Végül a legismerteb
bek a „Phaidon11 halhatatlansági érvei: 1. Az élet és halál örök körforgás; 
az élőt elnyeli a halál, tehát a halálból kell az életnek újra előjönnie; 
mert az élet mennyisége (egy másik dialógus szerint a lelkek száma) a 
mindenségben állandó (70a köv.). 2. Az ember testi szemeivel csak töké
letlent lát; a tökéletes ideáját leikéből hozza fel; az tehát nem származ- 
hatik ebből a világból; következésképen a lélek már „látta11 valahol a 
testbeöltözés előtt s így a születés előtt is élt (72a köv.). 3. Az élet ideája 
sS a lélek lényegrokonok; a halálban tehát a lélek visszahúzódik a pusztulás 
elől s önmagában folytatja tovább életét (104d köv.).

Eddig a filozófia, a lélek halhatatlanságáról szóló filozófiai tan. 
Az ember számára azonban ez nem elég. Honnan jött a halhatatlan lélek 
és mi lesz a sorsa a halál után? Miért kell egyáltalán a test börtönébe 
költöznie? Itt kezdődik a mythos birodalma. A platoni lélek-mythos a 
második kérdéssel kapcsolatos orphikus spekulációkkal nem foglalkozik. 
A lélek születés-előtti állapotáról szól az anamnesis-mythos (Menőn 81 
köv., Phaid. 74 köv., Phaidros 246a köv.): születése előtt a lélek a „teóriá
nak11, a megismerésbeli egységnek, intellektuális boldogságában szemlélte 
az ideákat, a lét tökéletes igazságát; testbeöltözése katasztrófa, a test 
elfelejteti vele az igazi világot; de a lélek legősibb ereje, az igaz, jó és 
szép utáni erős felkelti benne újra és újra a vágyat elfelejtett hazája után, 
úgy hogy lassan visszaemlékezik (anamnesis) reá; ez a folyamat a tanulás, 
a filozófia. A lélek halál utáni sorsa a tárgya a „Gorgias11 és a „Phaidon11 
nagy mythosainak (Gorg. 524 köv., Phaid. 108 köv.). Mindkettő mythikus 
képekkel festi meg a jók boldogságát és a gonoszok büntetését (az utób
biak sorsának egy változata az orphikus mythosból átvett lélekvándorlás



a lélek teljes megtisztulásáig', 1. Menőn 81b köv., Phaid. 81e köv. stb.). 
A lélek születés előtti és halál utáni életének összefoglaló nagy mythosa 
az „Állam“ tizedik könyvének végén található meg.

d) A lélek-mythos az ember-lélek életét mindkét irányban a végte
lenbe terjeszti ki. A testben tartózkodása fogság, átmenet; életének kezdete 
és végcélja a földi életen túl található. Halál utáni életének irányát — ami 
vagy a test rabságából való „megváltatás11 (soteria) vagy további szenvedés 
a test, a múlandóság rabságában — az ember földi életfolytatása hatá
rozza meg. Mi a soteria útja, az idő és vele a múlandóság hatalmából sza
badulás módja a lélek számára?

A platoni filozófia erre az alapvető kérdésre két feleletet ád, amelyek 
kiegyenlíthetetlenül ellentmondanak egymásnak.*)

Az emberi lélek sajátságos „középlény“ , az egyetlen valóság, amely 
„kétéltű11, mind az idea-világ, mind az érzéki világ részese; mintegy két 
félből áll, melyek egyike az örök ideával érintkezik, másika az összetett,, 
változó látszat-világgal áll szoros kapcsolatban. A „Phaidon11 és a késői 
dialógusok szerint az ember boldogságának, a halhatatlanságnak útja az 
utóbbi lélek-fél visszafejlesztése: mindazoknak a lelki funkcióknak a meg- 
öldöklése, melyek a testi világhoz kötnek, és a külső világtól elszakadva 
befelé fordulás a léleknek a gondolkodás-feltárta örök belső világa, az 
igazság, az ideák felé. Ez az igazi filozófus-élet: a lélek megtisztulása 
(katharsis) minden mulandótól és a „halál képének kiformálása11 már itt 
a földi életben, azaz a léleknek a testtől való lehető legnagyobb fokú el
különítése. Az így megtisztult lélek a halálban visszatér az igazság, a Jó' 
ideája örök szemléletének boldogságába.

Az „Állam11 és a „Phaidros11 egészen más utat jelöl ki a halhatatlanság 
után törekvő, ember elé: nem az igazság befelé forduló intellektuális szem
léletének, hanem az (etikai) ideák e világbeli „megvalósításának11 útját. 
A lélek itt összetett valóság (a három lélek-rész tana). Legfőbb erénye a 
dikaiosyné, a lélekrészek harmóniája, melyben a cselekvés a gondolkodás
felismerte szép és jó ideái alapján megy végbe. A külső világ itt nem 
megvetendő „rossz11, a lélek „beszennyezője11, hanem az örök ideák szép
ségének hatalmas transzparense, tevékenységi terület a jó ideájának cse- 
lekvéseinkbe való „áthozására11 (megvalósításról nem beszélhetünk, mert 
Platón számára az ideák önmagukban az igazi valóságok).

A „Symposion11 (a jó ideájának cselekvése felett áll a Jó ideájának 
szemlélete) mégis mintha Platón lelkének igazi vágyaiba engedne bepil
lantást és az utóbbi „bios praktikos“ -szal szemben a ,,Phaidon“ -beli „bios 
theoretikos“ -nak adná az elsőbbséget.

e) Ezek után felvethetjük a vizsgálódásunkra döntő kérdést: Tanítja-e 
egyáltalán s ha igen, milyen értelemben vallja Platón az egyes ember, 
a személyiség halhatatlanságát? A kérdés az első pillantásra meglepő. 
A platoni halhatatlan lelket ugyanis minden' további nélkül hajlandók va
gyunk egynek venni azzal, amit a lélek a Szentírás szóhasználatában jelent,

*) A  kutatók ezt a kettősséget, amely az igazi „platoni kérdés", az idői egymás
utánnal, az ifjú és az öreg filozófus nézetei ellentétének fogásával akarták eltávolítani.. 
Lz az út ma már járhatatlan; a platoni filozófiának ez a törése, mely minden rendszeralko
tási törekvést megcsúfol, az emberi lélek fentebb említett kettősségében (gondolkodás, cse
lekvés) gyökerezik (a harmadik ,,lélek-arc‘ ‘ , a léleknek az élet elveként értelmezése, nem 
speciálisan emberi és a fenti mindkét meghatározásban — gondolkodás, cselekvés —  benne- 
rejlik).

6



7

vagy a modern individuum-fogalommal. Ezeket a fogalmakat azonban 
nagyon élesen szét kell választanunk. A felvetett kérdés azon dől el, mi 
az egyes ember lelke végső értelemben Platón számára: önálló, qualitative 
egyedüli és egyszeri lényeg-e, mely test-ruhája nélkül is megtartja minden 
más egyes lélektől és a lét többi formáitól való különállását avagy sajátos 
egyénisége, „individualitása11, egyedül a földi léttel és a testtel való kap
csolata idejére korlátozódik-e?

A filozófusnál erre vonatkozólag világos állásfoglalás nincsen. Mind 
a két említett lehetőség megvan nála, küzd egymással; és a lélek lényegé
nek, illetve a soteria útjának fentebb tárgyalt kettőssége szerint egyszer 
ez, másszor a másik válik valószínűvé, lép inkább előtérbe.

Ha a lélek lényege a cselekvés és a soteria útja az erényes, idea
szerinti életfolytatás, akkor a lélek egyéni, a földi élettel való kapcsolatát 
a halál után is megőrző önálló továbbélése etikai szükségszerűség. A lélek- 
mythas szerint halál utáni sorsa földi életétől függ. A lélek a testtől való 
végleges elválás után is megőrzi sajátos „egyéniségét11 (s'ijis Gorg. 524b); 
mind a magával hozott, mind a földi életben szerzett tulajdonságai rajta 
teljességgel felismerhetők maradnak (Gorg. 524d). A lelki alaptípusok sok
félesége is a léleknek praeexistens életfolytatásaiban megalapozott sajátos 
individualitását látszik feltételezni (Állam III. kv. 414d köv. és X. kv. 621a).

A másik oldalról viszont, ha a lélek lényege a gondolkodás, az ideák 
szemlélete, a theoretikus megismerés, erről a lényegről — mint időleges, 
szükséges rossz — lepereg minden, a földi életformával összekötött vonat
kozás, minden, ami itt a testi életben az egyik lelket a másiktól megkülön
bözteti. Az egyedüli lényeges különbség a testiségtől való megtisztulás 
foka s a „tökéletes lelkek11 tökéletesen egyek a Jó ideája örök, boldog 
szemléletében. Az általános, univerzális ideák világában a lélek egyént, 
individuális léte elképzelhetetlen. A platoni léleknek filozófiai értelemben 
nincs önálló léte, létezésének egyetlen alapja az ideával való közössége, 
a Jó ideájával való egysége a megismerésben. Filozófiai kifejezéssel élve 
a lélek nem individuális, önmagában megálló valóság, hanem az ideális 
lét univerzális, egyéniség nélküli korrelátuma.

A különbség a két platoni nézet között annyi, hogy az első etikai 
posztulátum, a második pedig filozófiai tan. A genuin felfogás a platoni 
filozófiában az utóbbi, az emberi léleknek nem individuális, hanem univer
zális halhatatlansága, nem a személyiségnek, hanem a megismerő értelem
nek továbbélése a halál után. A másik felfogás tisztára filozófiai szempont
ból ítélve Platónnál inkonzekvens „kisiklás11 nem-filozófiai előfeltételek 
alapján. Dr. Nagy Gyula.

(Folytatás a köv. számban.)

Az egyházi év útmutatása.
III. Epifánia (Vízkereszt).

Epifánia (epiphaneia, theophaneia =  Isten Fiának megjelenése, Isten 
eljötté,—  ittlétének és dicsőségének kinyilatkoztatása, — a testté lett Ige 
isteni dicsőségének felragyogása) az egyházi év második nagy Krisztus
ünnepe (jan. 6), amely régebbi a karácsonynál és keletről terjed el nyuga
ton is. Eredetileg keleten ezzel a misztikus-szimbólikus jellegű ünneppel
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ünnepelte az egyház Krisztus születését, az Istenember eljöttét. Amikor 
(a IV. században) nyugaton is elterjed, már változás következik be és az 
ünnep középpontjába Jézus megkeresztelése kerül (v. ö. a megelőző vasár
nap jeli.!); majd még tovább megy nyugat liturgikus alakító ereje és 
készsége, amely az egyházi év isteni drámájának kialakításában és rende
zésében olyan csodálatosan nyilatkozik meg: epifánia ünnepét a betlehemi 
üdvténnyel egybekapcsolva, homlokterébe a napkeleti bölcsek Krisztus- 
imádását teszi, mint amelyben az Újszülött Király földi életében egészen 
nyilvánvaló Krisztus istenségének epifániája. (A katakombákban talált fest
mények szerint Rómában már a IV. században ismerik a betlehemi csilla
got, amely megáll a jászolbölcső felett és az Újszülött imádására vezeti 
a napkeleti bölcseket.) — A középkor végéről való egyik szertartáskönyv 
pedig már így magyarázza ezt a nagy ünnepet: „Az egyház ezt a napot 
hármas kinyilatkoztatás alapján üli meg és ezért van három neve. Először 
epifániának nevezzük, mert Krisztust kinyilatkoztatta a pogányoknak, a 
három királynak. Másodszor theofániának nevezzük, mert Jézus megkeresz- 
telésénél, a Jordánnál, ezen a napon az egész Szentháromság kinyilatkoz
tatta magát —- az Atya az igében, a Fiú közvetlen személyes tettében és 
a galambként leszálló Szentlélek. — Harmadszor pedig bethfániának ne
vezzük ezt a napot a házat jelentő „beth“  szóról, mert Jézus a kánai 
menyegzői házban azzal, hogy a vizet borrá változtatta, először mutatta 
meg elsőségét és először bizonyította meg, hogy Isten11. — Nyugaton 
az első helyen említett mozzanat válik uralkodóvá és Krisztus isteni dicső
ségének kinyilatkoztatása, felragyogása a pogány bölcsek előtt lassankint 
magával hozza a missziói motívum érvényesülését is, amelyre azonban 
sohasem korlátozható az ünnep üzenete, bár kétségtelenül ezt is magában 
foglalja. — A királyok Királya isteni dicsőségének hatalmát, országát más 
eszközökkel terjeszti, mint e világ, mint a gyilkos Heródes, —  és a nap
keleti bölcsek már követei az egész pogány embervilágnak, amely majd 
megérkezik Krisztushoz, hogy Öt imádja.

Epifánia ünnepe valóban az incarnatio csodájának dicsőséges kinyi
latkoztatása, amely a karácsonyi evangélium beteljesedése itt a földön: 
„ . . .  és láttuk az Ö dicsőségét, mint az Atya Egyszülöttjének dicsőségét, 
aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal! (Ján. ev. 1 : 14/b.)

Az ádventben meghirdetett Krisztus-jövetel lesz nyilvánvalóvá ezen a 
nagy ünnepen, amelyet eredetileg karácsonyhoz hasonlóan ugyancsak nyolc 
napon át ünnepelt az egyház. — Csupa fény, mennyei világosság ez az 
ünnep, amelyben Krisztus isteni dicsősége tündököl és ez teszi szent öröm 
és imádás boldog diadalmas ünnepévé. Az Újszülött Király már nem 
jászolbölcsőben fekszik, hanem sz. Mária térdén ül, fején királyi korona, 
jobbjában uralkodói jogar, baljában mint királyi alma — a földgolyó. 
Jézus Krisztus Isten dicsőségének tükröződése, valóságos jelenléte ezen 
a világon!

A karácsonykor egészen határozottan jelentkező szenvedés-áldozat 
momentumból (v. ö. dec. 26!) itt alig van valami; minden mennyei fényes
ségben ragyog, — legfeljebb a mirha sejteti a keresztet.

Epifánia (vízkereszt) ünnepe. Krisztus kegyelemmel és igazsággal 
teljes isteni dicsőségének felragyogása ezen a világon. — A yízkereszt név 
alapját képező üdvtény liturgikus elővételezése folytán az ünnep üzenete
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Krisztus dicsőségének az egész világra való kiáradását hirdeti az evan
géliumban (Máté 2 :1— 12), amelyben napkelet bölcsei a Gyermek imá- 
dására borulnak. A jegyesével eggyé lett mennyei Vőlegény isteni dicső
sége egészen áthatja az egyházat, — Sión dicsősége ragyog felénk az 
epistolaként élő próféciában (Ézsaiás 60 :1—6), amelynek ígérete egyúttal 
elkötelezés is. — Mindegyik szent öröm boldogságával hív: Jöjjetek, 
imádjuk Krisztust, Istenünket! Az Ö világosságának csodálatos felragyo
gása hozta el napkelet bölcseit, akik azért jönnek Jeruzsálembe és azért 
követik a csillagot Betlehemig, hogy „tisztességet tegyenek Neki“ , hogy 
imádják Öt. —■ S az Ürnak dicsősége ragyogja be a Benne élő, Neki szol
gáló egyház életét, amely ennek az isteni dicsőségnek hordozója az evan
gélium világosságával és Krisztushoz hív. (V. ö. 72. zsolt. és a koll.-imáds., 
valamint az ünnep de tempore énekét: „Tündöklő hajnali csillag!. . .“  Kér. 
Ék. 403.)

Az ótestamentumból igen alkalmas Ézsaiás 2 :2—5, mint amely textus 
a Krisztus dicsősége felragyogásának és szétáradásának kegyelmes ígére
tét, egyúttal pedig az egyház felelősségét és szent elkötelezettségét is 
hirdeti: „járjunk az Ürnak világosságában'1!

Az evangéliumból ide kívánkozik János 8 :12; — Jézus a világ Vilá
gossága; ö  az életünk!

Az epistolai anyagból pedig II. Korint. 4 :3 6-ra gondolunk. Ez az 
alapige nyilván hirdeti Krisztus isteni dicsőségét, amelynek világosságát 
az láthatja, akinek szívébe elhatott az Ige testté levésének evangéliuma.

Bármelyik textus alapján hirdetjük epifánia üzenetét, egyikből sem 
hiányozhatok saját személyes felelősségünk meglátása; — különben csak 
.akadályozzuk az Ür dicsőségének befelé és kifelé egyaránt ható sugárzását.

IV. Epifánia utáni idő.

Ez az ú. n. vízkereszt ünnepe utáni vasárnapok ideje a karácsony- 
epifánia kettős nagy Krisztus-ünnepének befejező-időszaka. Ennek az idő
szaknak mindegyik vasárnapja az Isten Fiának dicsőségét ragyogja; mind
egyik egészen konkrét vonatkozásokban szolgálja karácsony-epifánia misz
tériumát és egyre tágűlóbb horizontban mutatja meg az értünk testbe
jött Messiás isteni dicsőségének epifániáját a hit szemének látására. — 
Természetesen, első sorban mindegyik vasárnapnak az evangéliuma szol
gálja Krisztus dicsőségének ezt a kinyilatkoztatását.

Ennek az időszaknak jellegét, a vasárnapjaiban megmutatkozó belső 
összefüggést és eschatologiai irányú fokozódást talán jobban érthetővé 
teszi az a tény, hogy az ünnepek kialakulásának az idején, amikor az 
egyházi év a legrégibb nagy ünneppel, Krisztus feltámadásának az ünne
pével és e,nnek előkészítő időszakaival kezdődött, —  ez az epifánia, utáni 
időszak volt az egyházi év vége. — így lett ezeknek a vasárnapoknak az 
a hivatása, hogy karácsony-epifánia tényeiből tájékozódva, bizonyos mo
mentumaink hangsúlyozásával megmutassa a mennyei Király dicsőségét és 
hatalmát itt a földi életben és ítéletben.

E befejező-időszak vasárnapjainak a száma — húsvéttól függően — 
legfeljebb 6; az idei egyházi évben 4 ilyen vasárnapunk van, — de a tel
jesség kedvéért valamennyit szemügyre vesszük. Mindegyik vasárnap — 
egészen sajátos üzenetben — Krisztus dicsőségét és hatalmát prédikálja.
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Epifánia ünnepe utáni 1. vasárnap. Még az ünnep nyolcadába esve, 
erősen a vele szoros kapcsolatban levő karácsony fényében mutatja a 
mennyei Királyt, akinek isteni dicsősége beragyogja az ótestamentumi szent 
helyet, a jeruzsálemi templomot. Az ősi evangéliumban (Lukács 2 :42—52) 
a 12 éves, a növendék Jézus az Isteni Tanító, akinek dicsősége tündököl 
gyermeki engedelmességében is. Az epistola pedig (Róm. 12 : 1—5) épp-en 
az evangéliummal való kapcsolatban méltán szól a Krisztus tulajdonának, 
a keresztyén hívőnek lelki-templomi szolgálatáról, az élet istentiszteletéről, 
amelyben Neki áldozva magunkat, az Ö testének tagjaként új életbeu 
szolgáljuk.

Evangéliumi textusként ajánljuk: János 7 : 14—28-at, amely Krisztus 
tanításában nyilatkoztatja ki isteni dicsőségét. — Jézus tanítása Istentől 
van, Ő az egyház egyetlen, igazi Tanítója.

Az epistolai anyagból igen alkalmas Zsid. 2:11— 16, amely Krisztus
dicsőségét az egyház szent testvériségében mutatja meg: „a megszentelő 
egy a megszenteltekkel!11

Epifánia ünnepe utáni 2. vasárnap. Akinek isteni dicsősége a mennyet 
és földet beragyogja, részt vesz övéi mindennapi életében és kegyelmes- 
jelenlétével megszenteli az otthont, a családot, a földi közösséget is. Krisz
tus dicsőségének ezt a csodálatos megnyilatkozását mutatja a kánai me
nyegzőről szóló ősi evangélium (János 2 : 1—11); az epistola (Róm. 12 :6—  
16) pedig azokat a követeléseket állítja elénk, amelyeket (hűséget-szere- 
tetet) a kisebb-nagyobb közösségekben való élet egyaránt megkíván.

Az evangéliumból ide kívánkozik textusnak Lukács 19 :1— 10, amely
nek különösen a 9— 10. versében látszik meg Krisztus dicsősége. — Ez az 
ige megkérdez: otthon van-e, otthon lehet-e így az Ür minálunk?

Ugyanebben az értelemben ajánljuk „epistolai textusként Efez. 6 : 1—- 
4-et, vagy éppen II. Tim. 1:3—5-öt, amely a Krisztus dicsőségét tükröző 
család keresztyén életrendjéről, illetve áldásáról szól.

Epifánia ünnepe utáni 3. vasárnap. Krisztus dicsőségét mutatja meg 
hatalmában. Mint orvos és mint szabadító áll előttünk az evangéliumban 
(Máté 8 :1— 13), amelyben meggyógyítja a bélpoklost és a gutaütöttet, 
mert hatalma van minden nyomorúság és megkötözöttség legyőzésére. 
Az Ő hatalmát dicsőíti az epistolában (Róm. 12 : 17—21) minden gonosznak 
az életünkben jóval való meggyőzése.

Az evangéliumból ide kívánkozik Máté 8 : 14— 17, az evangéliumi 
perikópa közvetlen folytatása, amely Krisztus dicsőségét a betegek között 
mutatja meg és arra figyelmeztet, vajjon a testi és lelki betegekhez eljut
hat-e a Szabadító és Gyógyító hatalma?!

Az epistolai anyagból II. Thess. 2:13— 77-et említjük meg, mint 
amely textus a Krisztus dicsőségében való részesedést ennek két drága 
ajánd*ékában, a vigasztalásban és reménységben tárja elénk.

Epifánia ünnepe utáni 4. vasárnap. Krisztus mint a külső nagy világ
ban pusztító erők legyőzője mutatja meg dicsőségét; — van hatalma, hogy 
megtartsa övéit minden veszedelemben. Ezt, hirdeti a háborgó tenger 
lecsendesítéséről szóló evangélium (Máté 8:23—27), — s ezért lehet nyu
godt az egyház minden viharban, minden emberi reménytelenségben. S ez 
az Ür méltán kívánja meg a hajó — az egyház — népétől, hogy az Ö 
mentő szeretetének és hatalmának megtapasztalása nyomán életté váljék
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a szeretet törvénye, amelyben Krisztus dicsősége tükröződik (epistola, 
Róm. 13:8— 10).

Az evangéliumból ajánljuk: János 6 :66—69-et, amelyben a tanítvá
nyok tesznek bizonyságot Jézus nélkülözhetetlenségéről, mert egyedül övé 
az örök élet beszéde és Ö az Isten Krisztusa.

Epistolai textusként pedig Zsid. 11 :23—40-et ajánljuk, mert az ótes- 
tamentumi példákban — Krisztus igéjének világosságánál — csak annál 
inkább megláthatjuk Annak mentő hatalmát, akiben „Isten felőlünk jobb
ról gondoskodott11. Dr. Jánossy Lajos.

Összekulcsolt kézzel.
Im ádságok a svéd ágendából.

Űjév napja.
Kollekta:
Urunk! Te érettünk elküldted ebbe a múlandó világba egyszülött 

Fiadat, vele együtt add kegyelmedet, hogy általa szívünk megszabaduljon 
minden félelemtől s minden cselekedetünk neked tetszővé váljék. Ugyan
azon Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

Igehirdetés utáni imádság:
Mindenható örök Isten! Nagy a kegyelmed és változatlan a hűséged. 

Mindenkor az maradsz, aki vagy s esztendeidnek nincsen vége.
Az esztendő első napján neked adunk hálát és téged dicsőítünk a 

múltban tanúsított minden irgalmasságodért. Mi hálátlanok voltunk, de 
ne vond meg tőlünk kegyelmedet. Az új esztendővel együtt teremts ben
nünk új szívet is. Taníts meg mindenekelőtt keresni a te országodat és 
annak igazságát és segíts, hogy Jézus Krisztus nevében kezdhessük meg 
és végezhessük be munkánkat. Könyvedben feljegyezted napjaink számát. 
Ha eljő közülük az utolsó, végy fel minket el nem múló országodba. Ámen.

Üjév utáni vasárnap.
Kollekta:
Urunk! Te erőssége vagy azoknak, akik hozzád kiáltanak, tekints 

jóságosán imádságunkra. Mivel nélküled az emberi gyengeség mitsem 
tehet, te segíts irgalmaddal, hogy teljesíthessük parancsolataidat és neked 
tetszővé váljék szavunk, cselekedetünk. Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus 
által. Ámen.

Igehirdetés utáni imádság:
Úristen, mennyei Atyánk! Te kegyelmesen kinyilatkoztattad magad 

szerelmes Fiad keresztsége alkalmával és mennyei szózattal feléje irányí
tottál minket, aki magára vette bűneinket. Kérünk: tarts meg mindvégig 
az általa szerzett bűnbocsánat hitében. S mivel Fiad példájára mi is meg
kereszteltettünk, azért erősítsd hitünket Szentlelked által és segíts minket 
örök életre. Ámen.

Vízkereszt ünnepén.
Kollekta:
Úristen! Ezen a napon csillagfénnyel vezettél pogányokat egyszülött 

Fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Add, hogy mi, akik a hit által ismerünk téged,
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a mennyei hazában dicsőségedet szemlélhessük. Ugyanazon Fiad, Jézus 
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Igehirdetés utáni imádság:
Isten! Te vezérled a mennyboltozaton a csillagokat és világosságoddal 

ajándékozod meg azókat, akik szívből keresnek téged. Neked legyen hála, 
hogy egyszülött Fiad dicsőségét a népek előtt felragyogtattad.

Kérünk téged: az evangélium ragyogó csillagával vezess el egészen 
a Megváltóhoz, hogy mi is odaáldozhassuk néki magasztaló énekünket és 
hálaadásunk ajándékait. Megváltó szereteted hírét prédikáltasd és fogad- 

' tasd is el az egész földön. E nagy munkád szolgálatába állíts bennünket is. 
Tiéd az ország Istenünk! Engedd, hogy eljöjjön hozzánk is, mígnem 
tökéletes győzelemre jut a te dicsőségedben. Ámen.

Vízkereszt utáni első vasárnap.
Kollekta:
Úristen! Mennyei kegyelmedből segítsd népedet, hogy tudhassa, mit 

kell tennie és meg is valósíthassa akaratodat. Jézus Krisztus, a te Fiad, 
a mi Urunk által, aki él és uralkodik veled és a Szentlélekkel egyetemben 
mint igaz Isten, öröktől fogva mindörökké. Ámen.

Igehirdetés utáni imádság:
Úristen, mennyei Atyánk! Segíts minden tanítót és nevelőt, hogy jó 

példát adhasson és se szóval, se cselekedettel meg ne botránkoztasson 
senkit. Minden oktató foglalkozzék szorgalommal szent igéddel, hogy a 
rábízottakat megtarthassa egyházadban és gyülekezetedben, hogy így a 
jó vetés a te dicsőségedre és mindenki hasznára sok gyümölcsöt teremjen. 
Ámen.

Vízkereszt utáni második vasárnap.
Kollekta:
Mindenható, örök Isten! Te kormányzód a mennyet és a földet, 

kérünk, hallgasd meg kegyelmesen néped imádságát és adj nekünk nap
jaink számára békességet. Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Igehirdetés utáni imádság:
Úristen, mennyei Atyánk! A házasságot te rendelted, hogy benne 

férfi és asszony egymás segítségére éljen és ezáltal tartó alapot nyerjen 
a társadalom. Kérünk: kormányozd a házakban az otthonokat Szentlel- 
keddel, hogy-a házasfelek jó egyetértésben éljenek és ne adjanak egy
másnak okot egyenetlenségre, vagy haragra, hanem szeretetben, hűségben, 
szíves és istenfélő életet éljenek. Hogy mindenben, ami őket éri, meg
tapasztalhassák segítségedet és áldásodat, a te akaratod szerint neveljék 
a gyermekeket és az ifjúságot s mindannyian egykor a te Fiad által üdvös
séget nyerhessenek. Ámen.

Vízkereszt utáni harmadik vasárnap
Kollekta:
Mindenható örök-Isten! Nézz irgalommal fogyatkozásainkra és oltal

mazz meg hatalmad karjával. Urunk, a Jézus Krisztus által Ámen.
Igehirdetés utáni imádság:
Úristen, mennyei Atyánk! Kimeríthetetlen irgalmaddal szerettél min

ket és megváltónkul egyszülött Fiadat adtad, hogy aki benne hisz, ha 
meghal is éljen. Kérünk: Szentlelked által erősítsd meg és tedd rendít
hetetlenné hitünket, hogy Jézus Krisztus által bűnbocsánatot és örök
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életet nyerjünk, hogy' ehhez a mi megváltó Urunkhoz tartsuk magunkat 
és nyugodtak lehessünk most és utolsó óránkon és hogy általa üdvösségre 
jussunk. Ámen.

Vízkereszt utáni negyedik vasárnap.
Kollekta:
Úristen, mennyei Atyánk! Jól tudod, hogy sok veszély vesz körül 

és emberi gyöngeségünkben meg nem állhatunk. Adj erőt testünknek, 
lelkűnknek, hogy amikor ránk támadnak és kínoznak bűneink, a te segít
ségeddel erősek lehessünk és győzelmet vehessünk. Fiad, a mi Urunk 
Jézus Krisztus által. Ámen.

Igehirdetés utáni imádság:
Úristen, mennyei Atyánk! Atyai jóságos akaratodból ezen a földön 

kereszt alatt vezetsz mnket, eredménytelenség és ínség viharai szakadnak 
ránk, hogy alázatosságra jussunk és gyakoroljuk magunkat a hitben, 
reménységben és az imádságban. Kérünk: könyörülj rajtunk, hallgasd 
meg, ha szükségünkben hozzád kiáltunk és add kegyes segedelmedet, 
hogy mindig megnyugtasson atyai gondoskodásod és egykor bajtól és 
veszélytől szabadpltan, szentjeiddel együtt áldhassunk és magasztalhassunk 
téged a Fiúval és Szentlélekkel egyetemben, hatalmas Istenünk, öröktől 
fogva mindörökké. Ámen. Wolf Lajos.

Luther Márton imádságai.
Epiphanias.
Könyörülő, Örökkévaló Isten, Mennyei Atyánk, hálát adunk Neked 

és dicsőítünk Téged, hogy előkészítettél és alkalmasakká tettél kegyes 
irgalmasságodból minket a szentek örökségében való részvételre a világos
ságban, hogy megváltottál minket a sötétség hatalmából és általvittél 
minket Fiad, a Jézus Krisztus sezretetének országába, melyben van a mi 
megváltásunk az Ő vére által, a mi bűneinknek bocsánata kegyelmed 
gazdagsága szerint, melyet mi magasztalunk és hálával fennen dicsérünk. 
Ugyanazon Jézus Krisztus, a Te Fiad által, Aki Veled uralkodik és él a 
Szentlélek egyességében, igaz Isten mind örökkön örökké. Ámen.

Krisztus bemutatása.
Mindenható, Örökkévaló Isten, szívből kérünk Téged, add, hogy meg

ismerjük és magasztaljuk a Te Kedves Fiadat, mint ahogy meglátta és 
megismerte Öt, karjaiba vette szent Simeon, ugyanazon Te Fiad, Jézus 
Krisztus, a Mi Urunk által. Ámen. Járosi Andor.

S z ó s z é k e n .
Üjév. Január 1.

Menjünk át a túlsó partra . . .
Lukács 8, 22. — Ének: 158.

Jézus tanítványaival hajóba szállt s azt mondta: Menjünk át a tó 
túlsó partjára! — A mai napon Isten kegyelméből mi is hajóba szállunk 
az 1944. esztendő innenső partján és szinte érezzük az Úr felhívását: Men
jünk át a tó túlsó partjára! Nem tudom Testvérem, hogy átérzed-e a 
pillanat komolyságát: a hajóba szállást? Tekinteted belemélyed az 1944.
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esztendő távol ködébe, keresed a bizonytalan messzeségben lévő túlsó- 
partot. Ma még sok-sok érzelmi szál köt bennünket az 1943. esztendőhöz 
és annak eseményeihez. Ügy vagyunk, mint egy indulásra kész tengeri 
hajót ábrázoló képen láttam: az utasok már a hajón voltak, a kísérők, 
rokonok pedig a tengerpart karfáira dőlve könnyes szemekkel álltak s 
mindegyik kezében egy-egy vékony papirszallag volt, melynek másik végét 
az utas rokon fogta benn a hajón. Egymás kezét már nem szorongathat
ták, meg kellett elégedniük azzal, hogy a papir szallag két végét fogták, 
mint utolsó szálat, mely összeköti őket. Amikor a hajó elindult, a papír
szalagok elszakadtak. — Mi is így vagyunk: sok érzelmi papirszallag köt 
bennünket az 1943. esztendőhöz, de érezzük, hogy ezek rövidesen elsza
kadnak s azután indulunk az 1944. esztendő túlsó partja felé. A fiatalab
bakat az a gondolat foglalkoztatja: nagyszerű kirándulásban lesz részünk, 
csupa remény, csupa rózsaszín körülöttünk minden, — az idősebbje azon
ban azzal a lehangoló érzéssel: vájjon egyáltalában elérjük-e?

Amikor körülfog bennünket az 1944. esztendő innenső partján a 
múlandóság minden bizonytalansága, a háborús esztendők testet, lelket 
emésztő nehéz köde — új esztendei érzelgés helyett talán álljunk meg egy 
másik parton, e múlandó földi élet partján, lépjünk bele abba a hajóba, 
amely a múlandóság vizein, esztendein át a túlsó part felé, a mennyek 
országa felé vezet.

Kit vigyünk magunkkal életünk hajójában, hogy sikeresen átvergőd
jünk a múlandóság tengerén s befussunk a révbe? — Talán senkit? Talán 
magunkban tesszük meg az utat! — Igen, de ha egyedül érnénk át a 
túlsó partra, kicsoda fog bizonyságot tenni mi mellettünk, hogy mi tény
leg odavalók Vagyunk? „ Valaki tehát vallást tesz énrólam az emberek 
előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt." Mt. X. 32. 
Ha nem lesz, aki vallást tesz én rólam a mennyei Atyám előtt — ez a 
kárhozat — becsapódik egy ajtó előttem s hang fog hallatszani felém: 
Bizony mondom, nem ismerlek titeket! (Mt. XXV. 12) Nem lehet tehát 
egyedül elindulnunk a túlsó part fe lé ’— induljunk el Jézussal! Testvér, ha 
azt akarod, hogy az új esztendő lelki elindulás esztendeje is legyen keresz
tyéni életedben, kérd meg az Urat, lépjen be életed hajójába. Ha életed 
hajójába nem lép be Krisztus — i d ő b e i l e g  elindulsz ugyan, de keresz
tyéni életedben egy helyben fogsz topogni. Elindulás csak úgy lehet 
keresztyéni életedben, ha Krisztus belép lelki életed hajójába.-

Szeretjük ezt a kifejezést „Jézus belépett életembe" — úgy értel
mezni, mint valami kegyeskedő szóvirágot. Hiszen állíthatom: Jézus már 
belépett életem hajójába — senki sem látta, csak én állíthatom, esetleg 
hivatkozhatom bizonyos érzelmi hullámzásokra, változásokra,, melyeket 
kívülem senki sem érezett. Esetleg használok bizonyos kegyeskedő kifeje
zéseket s úgy gondolom minden rendben van. Légy meggyőződve, hogy 
Krisztus belépése az emberi életbe nem történhetik észrevétlenül. Krisztus 
nem lép be az emberi életbe rangTejtve: megérzi az illető s meglátja más. 
A hegyen épített várost nem lehet elrejteni s így azt sem lehet elrejteni, 
ha valakinek az életébe belépett Krisztus és ott munkálkodni kezd. 
Za keus, amikor életébe belépett az Űr, rövidesen így nyilatkozik: „Uram, 
ime vagyonomnak felét szegényeknek adom s ha valakitől bármit kizsa
roltam, négyszeresen térítem meg.“  Lk. 19, 8. A kapzsi Zakeusnak ez a
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megfordulása, Krisztus belépése az ő életébe, oly hatalmas átalakulást 
hozott létre, hogy azt nem lehetett titkolni, nyilvánvalóvá lett ő előtte is 
és mások előtt is. — Amikor Már i a  Ma g d a l é na  leikéből hét ördögöt 
űzött ki Jézus, nem lehetett többé rejtegetni — életének az erkölcstelen 
életből való kiemelkedése s keresztyéni életbe való átlendülése — tehát 
teljes irányváltoztatás — láthatóvá vált önmaga előtt is, mások előtt is. — 
Am ikor'Saul életébe belépett Krisztus a damaszkuszi úton, azt sem lehe
tett többé rejtegetni: a legnagyobb Krisztus üldözőből a legnagyobb apos
tol lett. Önmaga állapítja meg önmagáról' hogy oly- nagy változás állott 
be lelkében, hogy amit azelőtt értéknek tartott, most s z e mé t ne k  ítéli. 
Ennyire mássá lett élete önmaga előtt is, mások előtt is. Krisztus tehát 
.sohasem lép be életünkbe észrevétlenül, mindig maga után vonja gyöke
res, látható megváltozásunkat. Testvér vizsgáld meg magad, hogy hogyan 
állasz Krisztussal? Ha azt' hiszed magad felől, hogy Krisztus belépett az 
életedbe és sem magad nem veszed észre a gyökeres megváltozásodat, 
inégkevésbé a hozzátartozóid: feleséged, férjed, szüleid, gyermekeid — 
ki kell jelentenem, nem találkoztál az Úrral s önmagadat csalod meg!

Amikor Jézus a hajóba száll, ezt olvassuk: „Történt pedig egy napon, 
hogy tanítványaival együtt hajóra szállt és így szólt hozzájuk: menjünk 
át a tó túlsó partjára." Ahol Jézus a hajóba száll, ott az elindulás azonnal 
észrevehető — a túlsó part felé! Jézus sohasem mondja: kóboroljunk kissé 
itt a partok körül, hanem rámutat a távoli irányra: a túlsó part felé! Abban 
az életben, amelybe Jézus belépett, azonnal jelentkezik a céltudat: a túlsó 
partra! Céltalan volt -eddig életed itt a földön: pepecselgettél sok min
denért, küzdöttél földi célokért, hírnévért, hivatali előmenetelért, gazdasági 
eredményekért stb. Amikor Jézus belép az életedbe, egyszerre érzed Jézus 
irányítását: a túlsó part felé! Minden eddigi közbevetett cél elesik, elérték
telenedik és egy cél fog lebegni szemeid előtt halaványabban, majd mindig 
erősebben: a túlsó mennyei partok felé! Ezért változott meg minden 
Zakeus életében, bűnbánó Magdaléna életében és Saul életében, mert 
a végcél változott meg mindannyiunknál: a mennyei túlsó partok felé! 
Mindnyájan elindultak céltudatosan a túlsó part felé.

Testvér vizsgáljuk meg életünket, hogy áll dolgunk Krisztussal: 
Ha azt látod, hogy életed földön keres célt, akkor még nem lépett be 
életedbe Krisztus. Ha ellenben „látó szemeid11 már a túlsó part irányában 
révedeznek s emellett a cél mellett minden földi céljaid apránként össze
zsugorodnak, akkor Jézus már belépett az életedbe és már kiadta a paran
csot: a túlsó part felé!

Keresztyéni életünk elindulásánál sok baj van a hajót tartó kötelek
kel. Hiába hangzik el a parancs: a túlsó part felé! — ha én nem enge
delmeskedem és a hajót tartó köteleket nem engedem eltépni. A hajó ott 
fog rángatózni a parton, de nem fog elindulni, mert a kötelek lekötik. 
Judás életében is ott volt Krisztus, de azt a kötelet, mely Judás élete 
hajóját megkötözve tartotta — a pénzszomjat, kapsziságot — nem volt 
hajlandó elvágni. Az eredmény ismeretes. — Testvérem, ha nem bírsz 
előre haladni keresztyéni életedben s életed hajója csak egy helyben ránga
tózik, topog, nézd meg, hogy életedet mily kötelek kötözik meg. Zakeus 
hajóját a kapzsiság kötele kötötte ki, engedte az Ürnak, hogy elvágja s 
a hajó azonnal elindult! — Magdaléna hajóját a testiség, az érzékiség
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tartotta kikötve, az Ür elszaggatta a köteleket s hajója elindult. Saul 
hajóját a gyűlölet kötelei kötötték parthoz, amikor a köteleket az Ür 
eltépte, a hajó elindult. Életünket megkötöző kötelek különböző anyagból 
készülhetnek: „paráznaság, tisztátalanság, kicsapongás, bálványimádás,
varázslás, ellenségeskedés, viszály, féltékenység, harag, civódás, pártos
kodás, szakadás, irígységeskedés, részegeskedés, dobzódás és ehhez 
hasonlók". Gál. 5, 19—21. Vizsgáld meg Testvér lelkiségedet, hogy melyik 
kötél tartja kikötve életed hajóját. A Sátán nemcsupán egy-egy szálból 
készít kötelet, mellyel megkötöz téged, hanem a szálak egész gyűjtemé
nyéből, hogy annál erősebben légy odakötözve a parthoz. Mindaddig el 
nem indulhatsz, amíg megakadályozod, hogy a te Urad az egyes köteleket 
elszaggassa. Keresztyéni élted egy helyben fog topogni de fejlődés nem 
fog beállni, amíg a kötelek elszaggatva nincsenek.

Üjév van. Az igében az Ür Jézus elénk áll és a túlsó partok felé 
mutat: Menjünk át a túlsó partra! Fogadd el Öt utitársnak s engedd, hogy 
eltépje a köteleket, melyek lekötve tartanak s aztán Isten nevében előre 
a mennyei túlsó partok felé. Ámen. Benkóczy Dániel..

Üjév utáni vasárnap. Január 2.

A te kegyelm ed jobb az é le tn é l!
Zsolt. 63, 2—4.

Az ókori egyház istentiszteleti rendje szerint ennek a zsoltárnak a 
szavaival ébredt a keresztyénség. Ez a zsoltár volt mindennapos reggeli 
éneke. Kora reggel megnyíltak a templomok kapui s a gyülekezet híveinek 
első útjok Isten szent lakóhelyére vitt. Ott aztán felcsendült ajkukon 
a reggeli dicséret: „Isten! én Istenem, jó reggel kereslek téged ..., hogy 
láthassalak téged a szent helyen... Hiszen a te kegyelmed jobb az életnél: 
az én ajakim hadd dicsérjenek téged.11 Nem a felvirradt napot köszön
tötték, hanem a hajnal Urát; nem az életet, hanem azt az isteni kegyelmet, 
mely nélkül az élet puszta sivatag, elepedt kietlenség. „Téged szomjúhoz 
lelkem, téged sóvárog testem a kiaszott, elepedt földön, amelynek nincs 
vize.11

Mi, ünnepre ébredt mai keresztyének, egybegyülekezve itt az Isten
nek szent helyén, tanulunk-e régmúlt idők keresztyén híveitől? Ezzel ébred
tünk-e ma: Uram, a te kegyelmed jobb az életnél! Vagy pedig az élet 
hajszolásával ébredtünk, akárcsak hétköznapjaink reggelén, mivelhogy az 
ember nem tud nagyobbat, kívánatosabbat és jobbat az életnél. Mit lehetne 
még az életnek is fölébe helyezni? Mégis, próbáljátok meg ma velem 
együtt szívből elrebegni ezt az ősi reggeli imádságot: Isten! én Istenem, 
téged kereslek, hiszen a te kegyelmed jobb az életnél!

Távol áll tőlem az életnek a lebecsülése. Ujjonghatunk a felkelő nap
nak, várhatjuk és kereshetjük sokszínű örömét, elvehetjük földi javait, 
gyönyörködhetünk szépségében. A keresztyén ember nem az élet tagadója. 
Sőt ezt a zsoltárigét meg sem érthetjük addig, míg az élet nagyságával 
tisztába nem vagyunk. A kegyelem nagyságát az fogja igazán tapasztalni, 
aki leborult már az élet nagysága előtt.

Élet,  óh é l e t !  beh nagy  is v a g y !
Hallottatok-e már olyan prédikációt, amelyben sokszor is elő ne
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fordult volna ez a szó: „élet"? Aligha hallottatok. Tudunk-e egyáltalában 
egymással hosszasabban beszélgetni,)! ogy ne emlegessük? Ha hiányoznék 
a szótárunkból, megbénulna a nyelvünk. Szüntelen beszélünk róla. Még
pedig hogyan! Legtöbbször hasonlatokban. Azt mondjuk: az élet mély, 
mint a tenger, végtelen, mint az égboltozat, ragyogó, mint a csillagok, 
vagy fekete, mint az éjtszaka s titokzatos, mint a lélek. S ha mindezt 
elmondtuk, még mindig alig mondtunk róla valamit. Elkoptathatatlanul 
és kibeszélhetetlenül nagy az élet.

S ha elhatároznánk, hogy nem vesszük ezt a szót a szánkba? Akkor 
is róla beszélnénk! Mit tudsz mondani, ami az élet körén kívül esik a 
világban? Mondj bármit: ember, állat, erdő, mező, álom, gondolat, vir
rasztás, csalódás, gyönyörűség; melyikkel lépted túl az élet körét? nem 
mindahány belőle való-e s nem mind hozzá visz-e? Miként a levegőég 
körülfog méhecskét, tornyot vagy meteort, akként fog körül minket is 
mindenestül az élet. Gondolkodni se tudunk nélküle. Másból, mint belőle, 
lélekzetet sem vehetünk.

S nem az élet nagyságát bizonyítja-e a hozzá való ösztönös ragasz
kodásunk?! Szeretjük a szépségét, kívánjuk a boldogságát, biztosítani 
igyekszünk a kincseit. Mennél inkább fecséreljük, annál inkább aggó
dunk: marad-e belőle még? Mennél hevesebben szidjuk, annál görcsöseb
ben kapaszkodunk belé. Nézd csak, akiknek panaszkodással volt teli a 
szájuk 50—f>0—70 éven át, milyen nehezen válnak meg tőle. Nézd a csonka- 
bonkákat, idegroncsokat, poklosokat, élve halálra-ítélteket: hogyan ragasz
kodnak hitvány sorsukhoz. Ha nem lehet egészségesen, hát akkor betegen, 
ha nem boldogan, hát kínok között, — de élni! Akárhogyan, de mégis 
csak élni!

És a halál? A halál nem az élet semmiségét bizonyítja-e? Nemcsak 
azt. Éppen a halál zordon valósága teszi az életet egyszerivé s ezzel a 
legértékesebbé. Csak egyszer futhatjuk meg pályánkat bölcsőtől a sírig, 
következéskép lehet-e más célunk, mint ezt az egyszer való életet ápolni, 
szeretni, szerfelettvalóan megbecsülni?

Élet, óh élet! beh nagy vagy te! Mi volna nagyobb, jobb náladnál? 
Van-e jobb az életnél?

A zsoltárossal minden igaz keresztyén, valahányszor új napra virrad, 
így imádkozzék: Uram,  a te k e g y e l me d  j ob az é l e t né l !  Még az 
életnél is jobb! Nagyobb a legnagyóbbnál! Most fogjuk tudni magasz
talni a kegyelem nagyságát, miután leborultunk az élet nagysága előtt.

Első percre ugyan zavarba eshetik az ember ennek az imádságnak 
a hallatára. Nagyobb a kegyelem az életnél? Ügy hangzik ez, mintha 
valaki azt mondaná: drágább az arany a gyémántnál, vagy pedig így 
szólna: egy szál virág több, mint a koszorú. Hát nem egy része csak a 
kegyelem érzése, megtapasztalása az életnek? A kegyelem egymaga teszi 
az, életet? Kegyelem nélkül nincs élet? Miféle kegyelem ez, mely még 
az életnél is egyetemesebb, drágább s nagyobb? A mi Istenünk kegyelmei.

Hatása titokzatos és csudálatos, akár az indiai szantál-olajé. Ha ezzel 
az olajjal egy helyen bekenik a testet, menten szétsugárzik és az egész 
szervezetet felfrissíti. Akit az Úristen az ő kegyelmének.olajával megken, 
annak életét nem egy helyen javította csupán; annak új életet adott! S ez 
az új élet összevethetetlenül jobb a réginél.
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Elébb meg se látjuk a réginek a hitványságát, míg az újban nem 
járunk. Csak a kegyelem isteni ajándékának birtokában lesz világossá 
előttünk, hogy az a régi élet ítélet alatt volt; ítélet alatt minden szép
ségével, nagyságával, dicsőségével egyetemben. Hasonlísátok össze annak 
a rablógyilkosnak két életét, akit a bitófa tövében ért utói a király vág
tató heroldja, kegyelemlevelével a kezében! Odafelé menet is élt, de meg 
volt kötözve és' ítélet alatt állott. Visszafelé a vesztőhelytől, visszafelé 
onnan, akkor élt igazán, mert akkor hullottak le a bilincsei, akkor támadt 
a halálból új életre!

Itt pedig eszembe jut egy derék keresztyén vallomása. Bizonyos 
John Bradfor valahányszor ablaka alatt kivégzendőt látott elvonulni kísé
rőivel Tyburn felé — 5 ez akkortájt elég gyakori volt —, mindig így 
szólt: „Ott menne most John Bradfor, ha az Isten kegyelme meg nem 
akadályozta volna.“

Gondoljátok, hogy nekünk mindnyájunknak nincsen szó szerint szük
ségünk az Isten kegyelmi levelére? Hát nem megkötözötten, nem ítélet 
alatt járjuk-e az életünket a nélkül? Mondom néktek, bizony ítélet alatt 
vagyunk mindnyájan a mi bűneink miatt. Nem kell semmi különösebbet 
elkövetni ahhoz, hogy elkárhozzunk, elégséges hozzá, ha olyanok mara
dunk, amilyenek vagyunk! Az ember anyjának méhétől fogva gonosz és 
nincsen igaz, nincsen csak egy is A természetes emberen ezért a szent 
Isten haragja van, az Ö haragja pedig kárhoztatás és halál.

Mivel akarjuk mi gyógyítani halálra sebzett életünket? Van a bűn
nek emberi orvossága? Megpróbálhatjuk levetni, mint a szennyés ruhát, 
de vájjon nem a bőrünk alatt van-e? Elmenekülhetünk őserdők magá
nyába, de vájjon nem velünk jön-e? Belevethetjük magunkat mámorba, 
durva élvezetekbe, de vájjon elfeledhetjük-e végkép a mi vétkeinket? Vagy 
szeges korbácsot veszünk a kezünkbe és szerzetesek szigorúságával szab
daljuk mezítelen hátunk; végeztünk-e a bűnnel? Jóvá tehetjük-e, amit el
rontottunk? Pótolhatjuk-e, amit elmulasztottunk? Oh, nemcsak a halál, 
de okozója, a bűn ellen sincs orvosság a mi kertünkben.

A bűnnek csak egy orvossága van: a bocsánat. Ez azonban Isten 
szabad királyi kegyelméből való. Azon a bitófa alatt álló gonosztévőn nem 
segít sem karjának ereje, sem anyjának jajveszékelése, sem a tömeg mo
rajlása, még a hóhér részvéte sem, egyedül csak a király szíve! És az ég 
és föld királyának, a mi hatalmas Istenünknek van szíve, irgalmas szíve. 
Jézus Krisztus az ő szíve. Az Isten egyszülött szent Fia a bűnösök barát
jaként járt-kelt közöttünk. Szeplőtelen tiszta életét értünk bűnösökért adta 
halálra. A Golgotha dombja az a mennyei fűveskert, ahol a bűnbocsánat 
leveleit szedhetjük. Igaz, nagy ára volt: Krisztus Urunk önnön vérével 
öntözte azt a földet. Az ő áldozatának gyümölcse a bűneink bocsánata. 
Rajta kívül nem találkozhatunk a kegyelmes Istennel. Maga Krisztus a 
kegyelem. Hát hogyne volna ez több, nagyobb és jobb az életnél, ennél 

• a szépségében is nyomorult életnél. Nekünk Krisztus az élet, mert Krisztus 
a kegyelem.

Most tetszik meg, milyen fonák dolog, az életet hajszolni, Krisztus 
nélkül. Ezt cselekszi pedig a legtöbb ember. Az életét táplálja, foldozza. 
meghosszabbítgatja. Evégett munka, vagyonszerzés, testápolás, orvos és 
patika. Ha ezt reménytelennek sejti: emiatt dőzsöl, epikureuskodik. S ha
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ettől megundorodott: ezért menekedik -tudományba, művészetbe, vallásos
kodásba. Mindhiába. Ne az életet hajszold, hanem a bűnbocsánatot keresd. 
Ne azt kutasd, meddig élsz, hanem arra legyen gondod, hogy a kegyelmes 
isten színe előtt járhasd meg földi utadat. Ne magadat akard, hanem az 
Istent. így szólj hozzá: „Én Uram vagy te; feletted való jóm nincsen.11 
(Zsolt. 17, 15.) És szürkületkor ezzel ébredj: Isten! és Istenem, jó reggel 
kereslek téged, a te kegyelmed jobb az életnél!

És a halál? Krisztus óta nem az a félelmetes hatalom többé. Aki el
vette a bűn erejét, szükségképpen legyőzte a halált is. És mi Ö utána 
fogunk menni a feltámadás diadalmas útján az örök életre. Ha ugyan az 
övéi vagyunk! Ezért intő határnap a halálunk napja: addig kell kegyelmet 
nyernünk, addig keressük a bűnbocsánatot! Egy mondabeli ősz király ellen 
fellázadtak a hűbéresei. Leverettetésük után egy erdőbe menekültek. A ki
rály nem akarta vesztüket, ezért este a várkapuba gyertyát gyujtatott. 
Szájról szájra gyorsan terjedt a hír az erdő sűrűjében: míg a gyertya ég, 
mindenki bűnbánattal visszatérhet és kegyelmet kap. így is történt. Csak 
a késlekedők vesztették életüket. Látjátok, ez a mi nyomorult földi gyer
tyaéletünknek az igazi nagysága, hogy míg ég, addig kereshetjük és meg
találhatjuk a kegyelmes Istent. Nagyobb a kegyelem az életnél! Nemcsak 
azért, mert az élet kegyelem nélkül puszta sivatag s a halálba visz, de 
azért is, mert az élet a mi kegyelmi időnk a földön.

Tanuld meg és énekeld, amíg a gyertya ég: Isten! én Istenem vagy 
te; téged szomjuhoz lelkem, téged sóvárog testem, hogy láthassalak téged 
"a szent helyen, hiszen a te kegyelmed jobb az életnél, — az én ajakim 
hadd dicsérjenek téged! Ámen. Scholz László.

Január 6.

Vizkereszt.
„Láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya- egy

szülöttjének dicsőségét.“ János 1, 14.
Már az első bűnbeesés története tanúsítja, hogy milyen kiszámít

hatatlan és mély hatása léhet annak, amit az ember meglát. Az asszony 
látta, hogy a tiltott fa gyümölcse kedves a szemnek, szakasztott belőle és 
evett. A következményeket viseli az egész emberiség és az egész világ. 
Belejátszott az is, hogy az ördög mutatta meg a gyümölcsöt, mint később 
Jézusnak a világ országait és azok dicsőségét. Jézus győzött a kísértésen 
és. a kísértőn; de hányán vannak, akik elbuknak! A szemen keresztül az 
ördög megfertőzi az ember képzelőtehetségét és egyetlen látvány ami a 
szemünk elé tárult, annyira rabjává tesz, hogy a bűnözések hosszú soro
zata származik belőle. Nem tudunk a képtől, amit láttunk szabadulni; 
démoni erővel uralkodik rajtunk, vonz és visz bennünket a rosszra. A léha 
és erkölcstelen moziképek romboló hatása megmutatkozik az egész föld
kerekségen, az afrikai és ázsiai benszülötteknél éppen úgy, mint Európá
ban vagy Amerikában, a városi és falusi felnőttek és ifjúság életfelfogásá
ban és viselkedésében. Az ördög a teremtő Istennek ezt a remekét, az 
emberi szemet, amelyen át a lélek is szívja a táplálékot és tartalmát, fel
használja az ember lezüllesztésére, hogy arra kapjunk kedvet, ami az 
ördög lényege: a hazugságra és a gyilkosságtól sem visszariadó szeretet- 
lenségre, gyűlölködésre.
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Hála legyen Istennek, hogy az ő Szentlelke is dolgozik a szemen 
keresztül. „Emeljétek fel szemeiteket és lássátok meg“ : ezt nemcsak az 
ördög mondja, hanem Isten is. És boldogok azok a szemek, amelyek azt 
látják meg, amit Isten mutat! Boldogok, akik azt látják, amit Jézus első 
tanítványai láttak! Boldogok, akiket a Szentlélek arra indít, hogy a Jézust 
szeretnék látni, mint azok a görögök, akik kérésükkel Filephez fordultak! 
Boldogok, akik kimennek a világ piacáról a pusztába, hogy lássanak a 
prófétánál is nagyobbat, Keresztelő Jánosnál is nagyobbat, azt, aki az 
Isten országában is a legnagyobb, az Isten egyszülött Fiát! Hogy azonban 
őt megláthassuk, le kell mondanunk arról, ami a szemnek annyira kedves: 
a világ szeretetéről, a világi kívánságokról, az élet kérkedéséről s egészen 
át kell magunkat adni Istennek, hogy egyetlen vágyunk legyen látni azt, 
amit ő nekünk kegyelemből ebben a gonosz világban megmutatni akar, 
ennek a világnak minden dicsőségén messze túl az egyszülött Fiúnak a 
dicsőségét és azt a dicsőséget, amely nekünk is osztályrészül jut az 
örökkévalóságban, amikor azok, akik elfordulták e világ országainak 
dicsőségétől örökölni fogják azt az országot, amely számukra készíttetett 
a világ fundamentumainak megvettetése óta.

Egy ilyen boldog embernek a vallomását hallottuk mai szent igénk
ben: János apostolét. Azt mondja, hogy ő látta Jézus dicsőségét. Már 
pedig aki ezt látta, az olyasmit látott, aminél megragadóbb, hatalmasabb 
látvány ezen a világon nincsen. Olyasmit látott, amit nem mindenki tud 
meglátni. Olyasmit, amitől azután igen nehéz, ha ugyan egyáltalán lehet
séges szabadulni. Ne felejtsük, hogy János volt az egyedüli a tizenkét 
tanítvány közül, aki ott állott Jézus golgotái keresztfájának, az átok fájá
nak, a gyalázat fájának a tövében is. János apostol bizonyára ott, a 
keresztfán is az egyszülött Fiúnak a dicsőségét látta, amiként az a római 
százados, aki azzal a bizonyságtétellel távozott a keresztfa alól: „Ez az 
ember Isten fia volt.“ Jézus Krisztus dicsősége, ahogyan az itt a földön 
láthatóvá lett, amelyet neki itt a földön az Atya adott, s amelyet ő 
készséggel megád az övéinek, ez a dicsőség felöleli életének, szenvedésé
nek, halálának teljességét, a feltámadás és a mennybemenetel dicsőségé
vel együtt.

Jézus dicsősége nem emberi dicsőség. Az ember dicsősége olyan mint 
a fű virága; megszárad a fű és virága elhull. Jézus dicsősége örökkévaló. 
Főpapi imájában szól Jézus az ő dicsőségéről és azt mondja, hogy ezzel 
a dicsőséggel bírt már a világ létele előtt a mennyei Atyánál. Az ember 
dicsősége az, amit magára aggat, vagy amik ráaggatnak: vagyon, hírnév, 
hatalom, tudás, előkelő rang, paloták, díszruhák, befolyás, hatáskör, 
hivatal. Az ember porrá lesz, amelyből vétetett, s akkor mindezt már nincs 
mire aggatni, mindez eltűnik, mint a füst. Király és koldus egyforma pór 
a sírban. Jézus dicsősége belülről, a leikéből, szelleméből, egész mivoltából 
sugárzik és ragyog. A teste inkább akadálya és gátja az ő dicsősége ki
sugárzásának. Az egyszülött Fiú testté lett és köztünk lakozott, de ez az 
ő dicsőségén nem tudott változtatni, legfeljebb annyiban, hogy amikor itt 
lakozott köztünk, akkor sokan, igen sokan nem láttak benne mást, mint 
a názáreti ácsmester fiát. Aminthogy ma is sokan, igen sokan, nem látnak 
benne mást, mint embert, megengedik, hogy igen jó, igen tökéletes, em
bert, de mégis csak embert.
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A helyzet ugyanis az, hogy mi a magunk értelmével vagy erejével 
nem tudunk a Jézus Krisztusban hinni, sem őhozzá eljutni. Hogyha valaki 
János apostollal együtt elmondhatja, hogy látta a Jézus Krisztus dicső
ségét, akkor ennek a meglátásnak megvan a rendkívüli előzménye. Az, 
hogy az illetőben emberfölötti értelem és erő munkálkodott: a Szentlélek 
Isten. Test és vér nem örökölheti az Isten országát; test és vér nem 
jelenti meg nékünk Krisztus Jézus dicsőségét; „ha valaki újonnan nem 
születik, nem láthatja Isten országát*'. Hogyha itt János apostol többes
számban beszél, s azt írja: „láttuk az ő dicsőségét11, ez azt jelenti, hogy 
itt olyan emberek társaságába kerültünk, akikkel valami rendkívüli dolog 
történt, akik kiléptek a normális emberi élet kereteiből és korlátáiból, 
akikben egy új élet csírázott és bontakozott ki, mert a mennyei Atya 
őket átadta egyszülött Fiának. Ezt az új életet nevezhejük újjászületett, 
megszentelt vagy természetfölötti életnek, de akárminek nevezzük, annyi 
bizonyos, hogy egy egészen más, egy bővölködő és teljes élet, az az élet, 
amire az Isten mindenkit megteremtett, de amelyet a legtöbben elhibáztak 
és elhibáznak. Ami ezekkel az emberekkel történt, az kegyelemből történt 
s "azért hirdetik, hogy az egyszülött Fiú teljes kegyelemmel. Ami velük 
történt, az a hazugság káprázatábó! szabadította ki őket, s azért tanítják, 
hogy az egyszülött Fiú teljes igazsággal.

Ezek az emberek maguk is tettek valamit, de nem a maguk esze 
szerint: elhagytak mindent és követték Jézust. Az a minden, amit el
hagytak, talán nem volt sok; talán csak egy ladik volt meg egy ^háló 
és egy halászviskó. De ez volt mindenük. És ezt eldobták maguktól. Ha az 
embernek csak egy viskó az összes vagyona, vagy néhány pengő az 
egész vagyona, attól is bizony nehezen válik meg, inkább még többet akar 
szerezni. Ezek elhagytak mindent. Mert máskülönben nem követhették 
volna Jézust. A hangsúly a Jézus követésén van. A Jézus követése mindig 
azért esik nehezére az embernek, mert a követés előfeltétele elhagyni 
mindazt, ami a Jézus követésével össze nem egyeztethető. Valami új érték- 
rendszert kell az embernek elfogadni, hogy szemétnek és kárnak ítéljen 
mindent, ami Jézustól távol tart. És ezt az új értékelést a Szentlélek oltja 
belénk. Ennek alapján látjuk meg annak a Jézusnak a dicsőségét, akinek 
országa nem ebből a világból való s aki szegénnyé lett értünk, hogy mi 
az ő szegénysége árán meggazdagodjunk. S így látjuk meg azoknak a 
dicsőségét is, akik bolondok, erőtelenek és gyalázatosak a világ szemében 
a Krisztusért, de akik sokakat gazdagítanak.

Az egyszülött Fiú dicsőségének van tudniillik egy bennünket köz
vetlenül érdeklő vonása. Dicsősége nem csak az övé. Dicsősége miértünk 
van. Hogyan ‘ is lehetne másként? Isten tulajdon Fiának nem kedvezett, 
hanem őt mindnyájunkért odaadta; mimódon ne ajándékozna vele együtt 
mindent minékünk? Mindent, tehát a dicsőséget is. Ha Krisztussal együtt 
szenvedünk, vele együtt dicsőülünk meg. „A  dicsőséget, amelyet nékem 
adtál, őnéki'k adtam, hogy egyek legyenek. Egyek a szenvedésben, egyek 
a dicsőségben. Egy test, a Krisztusnak dicsőséges teste. A Krisztus hívei
nek élete el van egyelőre rejtve a Krisztussal az Istenben. Ennek az élet
nek fénye, dicsősége, ereje a világ statisztikájában nem szerepel. De ere
jének hatása, dicsőségének és fényének sugárzása mutatkozik. Mert a
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Krisztus él, munkálkodik bennük és általuk a világban. Az a Krisztus, 
akinek adatott minden hatalom a mennyen és a földön.

Aki meglátta az Isten egyszülött Fiának a dicsőségét, az bizonyság
tevővé lesz. Hirdeti Istennek nagyságos dolgait. Missziónál. Ahogyan Jézus 
Krisztus részelteti az övéit az ő dicsőségében, úgy az övéi is minél 
többeket iparkodnak részesíteni abban a szent örömben, amely szívüket 
eltölti, amikor felragyog nekik a Krisztus, telve kegyelemmel és igazság
gal. Amilyen magától értetődőnek tekintjük azt, hogy a villanykörte vilá
gít, ha az áramot bekapcsoljuk, olyan természetes az is, hogy az a lélek, 
aki a Krisztus áramkörébe be van kapcsolva, fényt áraszt, elűzi a sötét
séget, és megmutatja az élet útját másoknak. Ha ezt nem cselekszi, 
akkor nincs is kapcsolata, nincsen közössége a Krisztussal. Az a keresz
tyén és az az egyház, amelyik nem hirdeti szóban, cselekedetekben és 
egész életével a Krisztust, a Krisztus dicsőségét, mint egyház nem él. 
Lehet egy világi testület, amelynek megvan az a lehetősége, hogy mint 
ilyen testület eltengődjék, lehet az a neve, hogy él, gondolhatja magáról 
azt, hogy gazdag, de voltaképpen halott.

János apostol látta Krisztus dicsőségét és elmondta, hogy mit látott. 
Senkinek sincs joga ahhoz, hogy magába zárja azt, amit a Krisztusnál 
látott, hallott, tapasztalt. Ez az élmény, ez a tapasztalat elkötelez az 
apostolkodásra. Pál apostol azt írja a korinthusbeli keresztyéneknek, hogy 
ők az apostol levelei, amelyeket minden ember ismer és olvas. Minden 
keresztyénnek ez a hivatása: levél, amelyet olvasnak; s csak akkor ér 
valamit az a levél, ha az olvasó megtalálja benne a Krisztust, ahogyan 
János evangéliumában is megtalálja az olvasó Krisztust és a Krisztus 
dicsőségét. Mit olvasnak ki és mit ismernek meg a mi életünkből, gyüle
kezetünknek és evangélikus egyházunknak életéből azok, akik minket

olvasnak? Németh Károly.

 Vízkereszt u. 1. v. Január 9.

Hiábavalóság.
Préd. 1, 2—2, 1.

Az embert az élet végigküzdésére két szenvedély képesíti: az alkotás 
és az eszmélés szenvedélye. Vagyis, a munka és a g ondo l a t .  Mindaz, 
amit itt önként elvállalunk, az egész élet egész hajszája és szenvedése, 
csak ennék a két hajtó szenvedélynek hatalma alatt érthető. Az ember 
hisz az alkotásban, s az eszmélkedésben. Hisz abban, hogy az emberiség 
az időben mind előbbre dolgozza magát, s egy végtelen csuládatos fejlő
désben mindjobban ura lesz önmagának s a környező világnak.

A munka és a gondolat valóságos szenvedélyek. Ez a kettő lefog
lalja az embert és ki is elégíti. Mindkettő ősszenvedély és ősgyönyörűség. 
Csak az tudja, mennyire így van ez, akivel már megtörtént, hogy égy 
munka mellett átvirrasztotta az éjszakát. Nézz meg embereket, akik egész 
életüket valóságos aszkézisben töltik csak azért, hogy egy nagy munkát 
elvégezzenek. Nézz meg munkásokat, akik egész életükben semmit sem 
értek el, csak a két kezüket dolgozták kérgesre a mindennap megújuló 
munkában. Mi indokolja mindezt? Semmi esetre sem az, hogy a munka 
a kenyerünk keresője. Sokkal inkább az, hogy az emberiség hisz a munká-
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bán, s az eszmélkedésben. Szenvedélye, hogy alkosson, s hogy eszmél- 
ked.ien.

A prédikátor azt mondja erre a kettőre,' hogy hiábavalóság. Hiába’ 
való a munka s hiábavaló a gondolkodás. Higyjünk neki? Hát akkor, ha 
az alkotás, és az értelemben való előbbrehaladás hiábavaló, mi .hajtja 
akkor az emberiséget erre a kettőre? Miért érdemes akkor munkában és 
gondolkozva élni? A prédikátor azonban érvel is, s így meg kell hallgat
nunk, mivel indokolja ezek hiábavalóságát.

I. A prédikátor azt mondja, hogy a munka hiábavaló. Hiábavaló, 
mert mi csoda haszna van?

1. Micsoda haszna van? ha (4. v.) egyik nemzedék elmegy, a másik 
eljő, a föld pedig mindörökké ugyanaz? Az emberiség munkában él mióta 
van. Nemzedékről nemzedékre.ezt csináljuk. Egész életünk egyetlen dolog. 
A nagyapánk ezt csinálta, s ezt fogják csinálni az unokáink is, s ennek 
a végtelen munkának soha sincsen vége. Minden nemzedék éppen csak 
annyit tud dolgozni, amennyi magának szükséges, ami neki magának elég, 
s sohasem fogjuk tudni a földet úgy berendezni, hogy a gyermekeinknek 
ne kelljen dolgozni. Az emberiség munkája elvégezhetetlen. Holnap és 
holnapután is megmunkálatlanul- fog állni a föld új parasztokra várva, 
s így fog állni a vas, új munkásra várva, s az eszme, új értelmiségeket 
várva. A földet nem lehet munka nélkül berendezni.

2. Micsoda haszna van, mikor mindig újra kell kezdeni a munkát? 
(5—6.) A nap feltámad és elnyugszik a nap; és az ő helyére siet, ahol ő 
ismét feltámad. Siet délre és átmegy észak felé; körbe körbe siet a szél 
és a maga keringéséhez visszatér a szél. Ezekkel a költői szépségű szavak
kal azt monja a prédikátor, hogy a munka hiábavaló, hiszen mindig újra 
kell elkezdeni mindent. A nap lenyugszik, s holnap újra felkel. A szél 
köröskörül szaladja a földet, s mindig újra kiindulópontjára ér. A világ 
emberisége estéről-estére fáradtan ereszti le a kezét a munkája után, s 
reggel újra minden elölről kezdődik. A világot mindig újra be kell ren
dezni. Te azt hiszed, megoldottál egy kérdést, s ő azt mondja rá, hogy 
egészen új utakon kell elindulni. Egyik nemzedék berendezi a világot, s 
a fiák már az egészet elvetendőnek találják. Az emberiség mindig új 
problémákra ébred, s naponta kell elölről kezdeni a viaskodást velük. 
Mindenkinek magának kell minden emberi harcot megharcolni, s minden 
igazi emberi létkérdésre feleletet keresni. Egyikünk sem tehet semmit 
a másikért, s minden emberi élet sajátos, személyes küzdelem a személyes 
feladatok elvégzésére. Mintha előttünk senki sem járt volna, olyan mind
nyájunk számára az élet.

3. Micsoda a haszna —-kérdi a prédikátor — a munkának, ha annak 
sohasincs befejezése? (7. v.) Minden folyóvíz a tengerbe siet, mindazáltal 
a tenger mégis meg nem telik; akármicsoda helyre a folyóvizek siessenek, 
ugyanazon helyre térnek vissza. Micsoda munkát végez a folyó, míg min
den kis patakot, erecskét, futkározó vizeket összegyűjt, s hordja bele a 
tengerbe. A tenger pedig soha meg nem telik. A víz beér a tengerbe, 
s a nap máris szívja fel, a. szél máris hordja vissza a szárazföld felé, s az 
eső visszaadja a folyam nagy munkával elsodort .vizét ugyanoda, ahonnan 
elvitte. Ez az emberi munka. A munkának ez a sziszifuszi, őrjítő, kilátás- 
talansága, van-e valaki, akit meg nem rémített már? Az ember a munkát
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soha sem tudja e l v é g e z n i !  Az ember nem ismeri ezt a boldogságot: 
b e f e j e z t e m!  Készen van! Ezt a boldogságot, amivel Isten nézett szét a 
teremtés hetedik napján, s „látá Isten, hogy jó ! "  Az ember remény nélkül 
dolgozik, sohasem készülhetünk el vele. Az egész világ egyetlen feladattá 
lett az ember számára, amit soha fel nem dolgozhat. Minden munkás elme, 
minden munkás kéz ezzel tér meg a sírba: A MUNKA dandárja maradt 
utánam. Ezért ijesztő minden halál. Mindenki után elvégezetlen munkák 
maradnak. Még nem neveltem fel a gyermekemet, még nem írhattam meg 
a könyvemet, még nem menthettem meg a nemzetemet, még nem érhettem 
meg hazám szabadságát... így szól az ember, s jajveszékelve tér meg 
atyáihoz, akik szintén éppígy, do l guk  v é g e z e t l e n  tértek meg az ő 
atyáikhoz.

4. Hiábavaló a munka, mert, bár az emebriség elmondhatatlanul sokat 
dolgozik, mi új at  tud alkotni?" Ami volt, ugyanaz, ami ezután is lesz 
és a mi történt, ugyanaz, ami ezután is történik; és semmi nincs új dolog 
a nap alatt." (8. v.) Az ember azt hiszi, hogy alkot, eszmélkedik, vagyis 
újat teremt ét; újra eszmél, s mindenről kiderül, hogy nem új a nap alatt. 
Az ember kétségbeesve tapasztalja, hogy semmit sem fejlődik előre. 
A külsőségek, a technika úgy látszik, előre megy, de a dolgok lényege, 
a belső, izgalmas emberi kérdések ugyanazok maradnak. S a megoldások 
mind ősi ek.

5. Hiábavaló a munka végül, mert nem marad utána emlék. Mindent 
elfelejtünk. Milliók és milliók emlék nélkül halnak meg. Mit tudunk mi 
az atyáinkról? s mit a nagyapáinkról? Elképesztően felejtünk felőlük 
mindent. Az emberiség legnagyobbjai is legfeljebb évszázadokra élnek, s 
azokból is csak töredékek. Egy-egy mondat, egy-egy gondolat. De az 
ember, aki dolgozott, mit hagy maga után? Legnagyobbjaink után is 
nevetséges életrajzok maradnak. (11. v.) Nincs emlékezet az előbbiekről; 
azonképen az utolsó dolgokról is, melyek jövendők, nem lesz emlékezet 
azoknál, akik azután lesznek.

Mi marad a munka után? Ez az egyetlen bölcseség: a hiábavalóság 
őrjítő belátása.

11. És azt mondja a prédikátor: Hiábavaló az esznrélkedés. A gondol
kodás is hiábavaló. Salamon, a prédikátor azt mondja: ő király volt 
Jeruzsálemben. Mindent végig gondolt, s böl'cseséget gyűjtött, amilyet 
még senki előtte. Az előre látható és nem látható jövőt végig elmél- 
kedte és csak azt tudja: a gondolkodás gonosz fqglalatosság, mit Isten 
az embernek azért ad, hogy g y ö t r ő d j ü n k  vele.

1. A gondolkodás a lélek gyötrésére van. Ha mindent előre látnánk, 
akkor tudnánk csak, mennyire hiábavaló az ember gondolata. Korlátolt, 
határok közé szabott csekélység, amit az ember az eszének kis világával 
bevilágíthat. Térben és időben élünk, s az emberi munka, de még az 
emberi gondolat is ebben a határos világban vergődik. Az embernek be 
kell látnia, hogy a világ és az élet legdöntőbb kérdései előtt úgy áll, 
mint a tehetetlenség maga. Hiábavaló minden. Az ember számára vannak 
(15. v.) egyenetlenek, amik megegyenesíthetetlenek, s vannak fogyatko
zások, amik meg nem számlálhatok, be nem pótolhatók. A lélek gyötrelme 
a gondolkodás ebben a korlátolt térben. Vergődik benne a lélek, s ész
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bontó kétségbeesésben él a nagyravágyó ember, aki t e r e mt e n i  és 
elméjével mindeneket be l átni  akar.

2. S a lélek gyötrelme a gondolkodás, mert ahogy a prédikátor 
mondja, „(2, 1.) A bölcseségnek sokaságában sok búsulás van, s valaki 
öregbiti a tudományt, öregbíti a gyötrelmet.'1 A világ legnagyobb tudósai 
jutottak ide. Minél többet tud az ember, annál beláthaíatlanabbra nyílik 
az a világ, amit nem tudhatunk. A tudomány fejlődésével mindig tovább 
nyílnak, bomlanak széjjel a tudományók ágazatai. Üj és új tudományok 
születnek. Az universális tudás álma ma már komikusán hat, s az isme
retek specializálódnak. Szaktudósok születnek már csak, s ezek is mindig 
új és új problémák előtt állanak. Ha valamit megtudunk, rögtön ezer 
új kérdés vetődik fel, minél jobban mélyére járunk az ismeretnek, annál 
nagyobb a gyötrelme a léleknek azért, amit nem tudhat még. Az eszmél
kedés nem hogy nyugvóponthoz juttatná az eszmélkedő embert, de még- 
inkább ezer . felé nyíló utak keresztjébe állítja, s egy-egy elme olyan 
kicsi, parányi részét világíthatja meg ezeknek az utaknak, hogy egyenesen 
kétségbeejtő.

111. De hol itt a kiút? Csak ebben a kétségbeesésben, hogy minden 
hiábavaló? Ez a keserű szájíz maradhat csak a munka és a gondolkozás 
után, ami a prédikátorban, ez a majdnem cinizmus, amitől a prédikátort is 
csak egyedül az óvja, hogy ő is Isten gyermeke?

A prédikátor még sokat nem tudott, amit mi már tudunk. Már sokat 
tudott. Tudta azt, hogy a munkán és az emberi eszmélkedésen Isten átka 
van. Az átok, amit a bűnös ember sorsára mondott, mert olyanná akart 
lenni, mint az Isten. Ha ebből a gyümölcsből eszel, a tudás fájának gyü
mölcséből, halálnak halálával halsz. És arcod verejtékével'keresed a kenye
redet, s az egész emberi erőfeszítés végén ez áll: hal ál  Ez a bűnös ember 
kilátástalan sorsa. Munka és gyötrő gondolkodás a sírig. Mi a haszna az 
egésznek?

Ezt már csak Jézus Krisztustól lehetett megtudni. Jézus Krisztus a' 
kiút ebből az emberi kátyúból, ebből a kilátástalan, hiábavaló életből. 
Hogy ezt a megoldást hogyan adja nekünk Krisztus, sokat kellene beszélni 
erről. Most csak három rövid vonással rajzoljuk fel ezt az Utat, amit 
Krisztus hoz, Krisztus nyújt saját magában. (Én vagyok az Üt.).

1. Kitárja előttünk a z ö r ö k é l e t e t ,  s azt mondja rá: ime, ez mind 
a tiétek. Megszereztem számotokra. Tehát nem csak ennek a földi élet
nek élünk, s az egész emberi küzdésnek ez a bízva való bizodalom az 
értelme: Egy másik életre készülünk. Ez a földi élet hetven-nvolcvan évig 
való gyötrődés az örök emberi sorsban, de mindez önmagán túl mutat. 
A végcél az örökélet I s t enne l !

2. Aki ezt tudja, annak az élete s z o l g á l a t t á  válik. Tehát a munka 
igája, az inszakadásig való dolog Isten szolgálata, ebben a világban az 
 ő dicsőségére. Aki ezt tudja, tudja, miért mégsem hiábavaló a munka, s ha 
az is az örökkévalóság mértéke alatt, miért lehet mégis lélekkel és bol
dogan égni benne.

3. Aki ezt tudja, annak gondolkodását az a l á za t o sság  jellemzi. 
Az az alázat, hogy az ember magát embernek tartja, s Isten előtt meg
nyugszik az emberiség korlátolt, határok közé szorított parányi mivoltá
ban. Nem. akarja szétfeszíteni maga körül a valóságot, a mindenséget,
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s nem akar hasonlóvá lenni az Istenhez, csak érteni akar annyit, amennyit 
érthet, tudni annyit, amennyit tudhat, egyebekbe pedig a h i t é ve l  rá
bízza magát Istenére.

Jézus Krisztussal hiábavaló az emberi küzdés, észbontó gyötrődés a 
gondolat. Jézus Krisztussal szolgálat a munka, gyönyörűség az eszmél- 
kedés. Ez Jézus Krisztus dicsősége a mindennapunkban!

Dezséry László.

Vízkereszt utáni 2. vasárnap. Január 16_

És mégis é lü n k !
I. Mózes 18, 20—32. — Ének: 38, 375.

Ez a mai világ igazán megérett a pusztulásra! Nem valami halottaiból 
feltámadt szenteskedő ember állapítja ezt meg, hanem mi magunk. Végig
nézünk ezen a háborús világon — és a látománytól megundorodik az 
ember. Lehajtjuk fejünket, és ismételgetjük önmagunk kárhoztatásánák 
szavát: Szégyenlenem kell, hogy ember vagyok! ... Egyetlen nap annyi 
szennyet kavar fel és csap arcunkba, a szemünk közé, hogy sokszor 
egészen reménytelennek látjuk a világ helyzetét. Ügy járunk, mint Hamlet 
királyfi, aki útálattól megborzongva ezt kiáltja bele a világba:

„Oh, rút világ! Gyomos kert, mely tenyész, hogy magva hulljon!
Dudva és üszög kövér tanyája .. .“

Azután kezdünk igazat adni a lelkűnkből felszakadó sóhajnak, mely sut
togva kérdi: Isten megérdemelt ítéletének. villáma, miért is nem szórja 
már szét millió darabra ezt a megbomlott világot!

Igen sokszor ilyen nagy lelki fáradtság fekszik a lelkünkre és nem 
látunk kibontakozást, szabadulást, gyógyulást semmi másban csak egyet
len egybe: jöjjön a nagyszerű halál! Sokszor hiábavalónak látunk minden 
mentési akciót. Hányán magyarázták már nekem, hogy a mi lelkészi mun
kánk is teljesen csődbe jutott — falra borsó — hiábavaló erőlködés, 
amelynek nincs semmi foganatja. Az emberek nagy tömege rá sem hederít 
a prédikált igére, a kisebbik rész talán meghallgatja, de már a templom 
küszöbén lerázza magáról az égi üzenetet. A XX. század papjai is úgy 
járnak, mint Assisi Ferenc legendájában történt. Az aranyszájú szent 
lángoló prédikációját meghallgatták még az erdő vadjai is. Álmélkodva 
mind köréje sereglettek, egy pillanatra megszelídültek, de az ámen után 
minden maradt a régiben. A vércse megint csak elkapta az arany málin- 
kót, az oroszlán széttépte a gazellát, a harcsa lenyelte a kis halat... 
íme ilyen a világ, mondjuk mi. Javíthatatlan és éppen ezért menthetetlen.

És hiába tűzdeljük tele a földet millió és millió törvény tilalomfájá
val, hiába kovácsolunk bilincseket, hiába építünk börtönöket, hiába hir
detünk statáriumot és hiába akarjuk megállítani a gonoszt az akasztó
fával, a bűn polipkarjai mégis mindig jobban átölelik a világot, a Sátán 
konkelyvetése egyre jobban virít s Lucifer minden században új tragédiák 
szakadékéba veti az embert!

„Oh, rút világ! Gyomos kéri, mely tenyész, hogy magva hulljon!
Dudva és üszög kövér tanyája!'1

. . .De miért tűri mindezt az Isten? Az az Isten, akinek hatalma van 
szempillantás alatt száz világot rontani és teremteni és hulló csillagok
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helyén új fényt gyújtani? Miért engedi az Isten tovább élni ezt a gonosz 
világot s benne a gonosz ' embert minden átok és nyomorúság forrását,, 
mikor egyszer már úgy is megbánta, hogy embert teremtett?

Erre a magunkat kárhoztató s nagy ítéletet sürgető tépe.lődésünkre 
ime felel ez a sok ezer éves történet.

Sodorna és Gomora városának bűne felgyülemlett borzalmas szám
adásra. Isten kimondta nagy határozatát: elvesztem azokat!... Lejártak 
hosszútürésének esztendei. ítéletének kardját már felemelte Sodorna és 
Gomora gonosz népére és elindította angyalait, hogy kénköves villámmal 
elpusztítság a bűnbe merült városokat. Mint a jégeső mindent elpusztító 
zivatara, úgy közeledik Isten félelmes haragja, hogy lecsapjon és egyetlen 
halálsikoltásba fojtsa a bűn dáridóját... De ime a haragvó Isten ítéletének 
útjába áll Ábrahám könyörgő szava, a szívéből felgyöngyöző imádság szent 
alkudozása, hogy még egy darab időre megállítsa és feloldja az Úristen 
egészen jogos ítéletét. Ábrahám messze lakik Sodomától, tehát nem magát 
félti, ismeretlen felebarátaiért könyörög: Uram, talán akad 50, talán lesz 
45, 30, 20 vagy éppen csak 10 „igaz" ember azokban a halálra ítélt váro
sokban! Uram, ezért az árva kisebbségért irgalmazz a bűnös tömegnek. 
Ne veszítsd el őket haragodban! Engedj nékik még újra időt a megtérésre 
az életre! És erre a szent alkudozásra újra meg újra kinyílik a megtartó 
kegyelem alabástrom szelencéje és szól az Úr irgalmas szava: Hát jó! 
Nem vesztem el, nem pusztítom el! Ábrajrám könyörgése, egyetlen szív 
könyörgése megállítja egy időre a végpusztulás szekerét s új nap hajnala 
pirkad százezrek felett, akiknek különben mj"r a percei is meg voltak 
számlálva!

Tudjátok mostmár: miért nem veszik el a világ, ez a mi Sodornánk, 
amely már a bűnös emberek ítélete' szerint is megérett a pusztulásra?! 
Azért nem veszik él, mert valahol titokban, halkan, csendben egyetlen szív 
sejtekében világol még a könyörgés gyertyalángja, mert valaki Isten színe 
előtt tusakodik, alkudozik hozzánk hajló kegyelemért, mert valaki tartja 
még az Isten ítéletre felemelt kezét! Miért nem veszik el a világ?! Azért, 
mert valaki naponként kinyírja Isten kegyelmének drága szelencéjét, hogy 
ebből irgalom permetezzék alá a világra. Még mindig élünk, még áll a 
világ, mert a keresztről egy töviskoronás fő szakadatlanul azt sugározza 
az Isten színe felé: „Atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit 
cselekszenek!" Még mindig élünk, még áll a világ, mert az istenítélet szent 
haragja előtt ott áll a kereszt s a kereszten függő" még mindig szánja, 
várja, siratja a vesznitért világot s értünk tusakodó könyörgését szentek 
közösségének kórusa kavarja égfelé: „Atyám, bocsásd meg nékik... 
Atyám, bocsásd meg nékik!" Mikor életünk esztendeiben ilyen felfoko
zódva látjuk magunk előtt az ember bűnének minden szörnyűségét, gon
dolunk-e vájjon arra, hogy minket sem a magunk deréksége, hófehérsége, 
yagy istenes-mivolta mentett meg, hanem az az egyetlen és örök imádság, 
mely most is könyörög a világért és könyörög érettünk.

Mit gondolsz, ez a mi gyülekezetünk azért él, azért fejlődik s azért 
bizakodhatik jövendőjébe, mert nagyszerű lelkipásztorai, erős hitű hívei, 
vagy bőkezű adakozói voltak? Dehogy! Hisz a nagyobbik felének itt sem 
kell az Ige, nem kellenek a szentségek, a templom, az egyház! A pusztulás 
feltartóztatója, jövendőnk hajnali harangszója az az imádság, mely elibe
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áll az Úr haragjának és a pusztulás istenítéletét áthajlítja a könyörülő 
szeretet irgalmas szavába: Nem pusztítom el! Vagy ki mentette meg 
Magyarországot mindezideig? Ki volt ennek a népnek patrónusa, egyetlen 
védelmező kegyura? Talán királyai, hadvezérei, katonáinak hősiessége, 
aranya, ezüstje, vagy keményen szorított fegyvere? Oh, mi tudjuk: meg
maradásunk, nemzeti életünk és jövendőnk az Isten kezében kinyílt rózsa!

Ugyanez áll egyéni életünkre is, a családodra is, az otthonodra is. 
Ez magyarázza meg, hogy verejtékes munkádból áldás termett. így ért
heted meg, hogy ebben az égő világban le nem hervadt még minden 
mosoly az arcodról. Ez a könyörgés hajol a gyermeked bölcsője fölé 
és őrzi a földön az emberi életet, mely, olyan, mint a fű és mint a mezőnek 
virága úgy virágzik . . .

„Oh, rút világ! Gyomos kert, mely tenyész, hogy magva hulljon!
Dudva és üszög kövér tanyája!" ... És mégis élünk!

Hála légyen pedig az Istennek, aki ad minékünk szabadulást, a mi 
Urunk a Jézus Krisztus által. . Nagy Miklós.

Vízkereszt utáni 3. vasárnap. Január 23.

Ö vette el erő tlenségünket. . .
 Máté 8, 1— 13. — Ének: 7, 377.

A felolvasott szent Igében két csodálatos gyógyításról van szó. Jézus 
olyanokat gyógyít meg, akik a társadalom és az emberélet számára már 
értéktelenek voltak. Egyik^ sem közérdekű ember, hiszen a bélpoklosok- 
ból nem lehetett már semmi, senki sem engedte őket még csak közel sem 
magához. A már mozdulni sem tudó gutaütött szolga helyett pedig bármi
kor vehetett újat a gazdája. Nem is mond még a szent Ige sem róluk 
mást, nem tudjuk róluk volt-e családjuk, mi lett az életükkel később, 
hogy jutottak idáig, csak azt tudjuk, és ez a fontos a számunkra, hogy 
Jézus segít rajtuk. És amikor segít, az egész szenvedő és nyomorult 
emberi nemzetséghez hajol le, elveszi erőtlenségét, megmutatja rajtuk isteni 
 dicsőségét.

1. Jézus isteni dicsőségét az mutatja meg, hogy az elveszettekhez 
hajol le. Isten másképp nézi az embert, mint maga az ember önmagát 
és embertársait. Ö még a nyomorultakat is megrhentendőnek ítéli. Mert 
nem azt nézte ebben a két emberben sem, hogy kicsodák, hanem azt nézte, 
hogy miért küldötte el őket Isten erre a világra. Jézus cselekedetéből egé
szen világosan meglátszik, hogy nincsen itt a földön hiábavaló, véletlenül, 
Jsten tudta és akarata nélkül létrejött élet. Nincsen senki, aki Isten előtt 
értéktelen lenne, nincsen senki, akit Isten eleve elvetne magától és aki 
elől már születése pillanatától fogva elrejtené orcáját. Isten éppen azért 
küldötte el erre a világra egyszülött Fiát, hogy megkeresse ami elve
szendő, megmentse, ami kárba veszne, megtartsa mindazt, aki a földön él. 
Az Úrnak megvan minden emberrel a célja, csak az ember az, aki ezt a 
■célt nem akarja felismerni, nem csak magában, hanem másban sem, és 
arra törekszik, hogy lehetőleg semmi köze se legyen. Istenéhez. Az ember 
az, aki könnyen elveszendőnek, hiábavalónak ítél sok mindent, és lemond 
arról, amit könnyen meg tud szerezni. És akármennyire is az ellenkezője 
látszik: Isten az, aki meg akarja tartani, meg akarja menteni az embert.
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2. De hát mi lehet az ember életében az, ami miatt Isten ezt cse- 
lekszi az emberrel? Jézus sokszor elmondotta azt, hogy az emberben az 
értékes, ami miatt nem szabad elvesznie: az örök élet. Nem azért értékes 
az ember Isten előtt, ami ma, vagy amit tesz e világon, azért sem amit 
gyűjt, azért sem, hogy itt él, hanem azért, ami lesz, az öröksége miatt, 
amit Isten megszerzett neki Jézus által. Mihez kezdene Isten a mi nyomo
rult életünkkel? Mire lenne jó a mennyek országában az itt gyűjtött kincs, 
a siker, a tudás, a megbecsülés? Mire lenne jó mindez, ha életünknek nem 
lenne Istenre való vonatkozása? Istenre, aki bennünket saját képére és 
hasonlatosságára teremtett, aki úgy alkotott meg minket, reá nézve le
gyünk, általa éljünk! Mit törődne velünk az Atya, ha nem lennénk fiai? 
De mert fiai vagyunk, mert áldozatot hozott érettünk, amikor elküldötte 
értünk egyszülött Fiát, mert örök életet kell örökölnünk, azért vagyunk 
értékesek. Nem a földi élet bennünk a drága, nem azért gyógyítja meg 
Jézus a gyógyíthatatlan betegeket, mert életek, hanem azért, mert az élet 
alkalom, megszerezni, kegyelemből örökségül kapni az örök élet lehető
ségét! Az alkalom, amiben szűkölködünk a drága, amelyet Isten tár elénk, 
hogy megszerezhessük azt, amit Ő nekünk akar adni, az örök életet.

3. És ez az, amit nekünk jó először is magunkra nézve tudni. A szent
Ige a bélpoklos ember történetében tanítja meg nekünk, hogy a földi élet 
értékét nem a boldogság, a siker vagy a jószerencse adja meg, hanem 
az emberi élet akkor is értékes, ha nehéz. Akkor sem kevesebb benne' a 
kegyelem lehetősége, az örök élet ígérete, ha több benne a nyomorúság, 
a bánat, a küzdelem. Mert a jövendő reménysége teszi értékessé. És ezt 
vigasztalásnak szánta Isten a megpróbált és sokat szenvedett életek szá
mára. Nem abban kell vigasztalást találnunk, hogy mások is szenvednek. 
Abban sem, hogy az emberi élet tele van próbákkal, hanem abban, hogy 
mindezeken túl mégis vár reánk az élet koronája, melyet Isten elkészített 
az Öt szeretőknek. Isten másképp méri le az emberek életét, mint mi. 
És nem az a boldog ember, aki az emberek mérlegén jól méretik le, hanem 
az, akit Isten nem talál könnyűnek a megméretés napján. Az a boldog, aki 
szemeit a megmentő és gyógyító Krisztusra tudja irányítani, aki nem 
aggodalmaskodik az élet felett akkor, amikor készen áll számára a meg
ígért örök élet. ,

4. A második pedig, amit ezzel kapcsolatban mond nekünk az Ige, 
az,-hogy az emberi élet éppen, mert örök élet várja örökségképpen, akkor 
is értékes, hogyha a másé. Abban a korban, amikor egy rabszolgaélet olcsó 
volt, a kapernaumi százados segíteni akart a másik életén. Nem állt meg 
felette a hamis érzelgősség szavaival: szegény, jobb lenne neki, ha már 
elvenné az Isten. Nem állt meg felette a türelmetlen kényelmetlenség 
várakozásával sem. Megvolt benne az a nagy kérdés, amire más helyett 
senki sem tud válaszolni: vájjon megtalálta-e már ez az ember az örök 
életre vezető utat, még mielőtt meghal? Nem a saját kényelméért, megy 
Jézushoz, hanem ennek az embernek üdvösségéért: Uram, gyógyítsd meg 
őt, mert „szörnyen kínlódik11. És kevés ember az, aki meg tudja találni 
lelke békességét akkor, amikor a teste kínlódik. És nem áll meg az emberi 
okosság kárhozatos érzelgősségével sem szolgája felett, mint ahogy embe
rek állnak meg ma az induló életek felett: jobb meg sem születnie. Této
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vázó és hitetlen emberszívek felett, „keresztyének" felett magasan áll ez 
a pogány, félti a másik életét, fél, hogy elveszítheti az örök életet.

5. A szent Ige megmutatja nekünk azt is, hogy hol van a hiba a mi 
emberi érzelgésünkben. A kapernaumi százados példáján világosul meg, 
hogy az emberi élet értékét, amelyet Isten: Fiának elküldésével adott meg, 
nem ismerheti fel semmi más, csak a hit. Amikor a százados Jézussal áll 
szemben tudja, hogy kivel áll szemben, és tudja, hogy mit akar tőle. 
Lukács evangéliumából tudjuk, hogy máskor is tudta, mi a fontos az ember 
számára. Ott bizonyítják mellette a zsidók, hogy sokszor segít nekik. 
De nem úgy, hogy elnézi botlásaikat, nem olyan szigorú hozzájuk, hanem 
azzal, hogy templomot épít nekik, hogy Istent kereshessék. Innen tudja 
ő, hogy mi kell. Ezért tud hinni Jézusban is, mert meglátta már előbb azt, 
hogy az emberi élet számára nem az élet könnyítése a fontos, hanem az, 
hogy megtalálja Istenét. Azt az Urat, akivel szemben aztán úgy áll ottan, 
mint a katona parancsnoka előtt: szólj egy szót és meglesz. Hiszen te 
azért jöttél, hogy megmentsél, azért jöttél, hogy megszabadítsál.

6. És ha mi nem tudunk úgy cselekedni mint a két Jézushoz menő 
ember, akkor azzal csak azt bizonyltjuk, hogy nem vagyunk hívők. És 
ezzel szemben nincsen ellenérv. Hiába mentegetőznek azok, akik kivonják 
magukat a mások életének megsegítéséből, hiába mentegetőznek azok, 
akik félnek az Ür által adott feladatoktól, akik nem mernek emberéletet 
kezükbe venni és Isten felé vezetni, csak azt mutatják, hogy hitetlenek. 
Mert nem igaz az a mentegetőzés, hogy mindez azért van, mert az élet 
nehezebb lett és a viszonyok mostohábbak. Nem. Az ember lett hitetle
nebbé, az ember aggódik, fut jobban a pénz után, és nem akarja feláldozni 
kényelmét. Az ember vetette rá magát a földi élet örömeire és dobta el 
mágától az örök élet reménységét és az Istenre figyelés feladatát. Az ember 
lett az, aki nem tud többé oda túlra nézni, hanem ide néz a körülmé
nyekre. Az ember, aki házát kőszikla helyett homokra építi. Pedig nincsen 
más kőszikla a földön, amin a fúvó szelek és az árvíz közepeit is megáll
hatna az emberi élet, csak Krisztus. Csak a neki való engedelmesség, a 
benne való hit.

7. A szent Ige központjában ezért áll Jézus. Láttuk az Ő dicsőségét,
amely felviláglott csodatévő erejében. Betegek gyógyulnak meg, ha Hozzá 
mennek és segítségét kérik. Más nem segíthet senki, Ö pedig elvette már 
erőtlenségünket. Miben bizakodhatnánk? Hozzá kell forrdulnunk a gyó
gyulást keresők szavával: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem.• De 
hited kell, hogy legyen, ha azt akarod, hogy így feleljen: Legyen neked 
a te hited szerint! Kemény Péter.

Vízkereszt utáni 4. vasárnap. Január 30.

A nyomorúság
Isten dicsőségének szolgálatában.

Zsolt. 50, 14— 15.
Nagyon sok ember van a világon, aki azt állítja, hogy a tapasztalata 

ellentmond Isten most felolvasott ígéretének: Hívj segítségül engem a 
nyomorúság idején és, megszabadítlak téged. Ezek azt állítják, hogy ők 
nagy nyomorúságban, bajban vannak, kiáltanak is Istenhez segítségért, de
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hiába. Levonják ebből a következtetést is, hogy imádkozni teljesen értel
metlen és haszontalan dolog, úgysem segít az imádság.

Ezeknek az embereknek mi teljesen igazat adunk abban, hogy ők 
még nem szereztek tapasztalatot ennek az igének az igazságáról. De nem 
is szerezhettek. Hogy valaki ennek az igének csodálatos igazságát meg
tapasztalja, annak feltétele van. Csak látszólag korlátlan az igében foglalt 
ígéret. Az ígéret ugyanis nem mindenkinek szól, hanem csak az Úr Jézus 
Krisztusban hívő, megváltott embernek. Ez világosan kitűnik abból, hogy 
a felolvasott vers után a zsoltár azonnal így folytatódik: A gonosznak 
pedig ezt mondja Isten.

Elsősorban tehát azt a kérdést kell tisztáznunk, hogy ki a gonosz 
és ki a megváltott ember. Gonosz az, aki a gonosznak a szolgálatában áll. 
Megváltott az az ember, aki bűnbánattal beismerte már, hogy élete a 
gonosz szolgálatában állt, de tudja, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy 
őt a gonosz szolgálatából kiszabadítsa, hogy kegyelmet, bflnbocsánatot 
szerezzen a lázadó számára, aki a megtérő lázadónak ígért kegyelmet 
hittel elfogadta és hálából teljesen Isten szolgálatára szánta oda életét. 
Ezért kezdődött a felolvasott ige ezzel: Hálával áldozzál az Istennek és 
teljesítsd a felségesnek fogadásaidat. Csak természetes, hogy aki a lázadó
nak kijáró halálos ítélet helyett kegyelmet kap, az csak hálát érezhet a 
kegyelmes Ú r iránt és minden vágya arra irányul, hogy ezentúl a kegyel
mes Isten minden parancsát hűségesen teljesítse. Az igazi megtéréssel, az 
igazi újjászületéssel mindig együtt jár az a fogadalom, hogy ezentúl 
egyedül Isten szolgálatában kívánom eJtölteni az életemet és nem akarok 
többé egy gondolattal sem a gonosznak szolgálni. Az ige Isten gyerme
keit figyelmezteti arra, hogy erről a háláról és erről a fogadalmukról ne 
feledkezzenek meg.

Csak természetes az, hogy annak az imádságát, aki a gonoszt szol
gálja, nem hallgathatja meg az Isten. Az emberek sokszor igen különösen 
gondolkoznak és igen különösen viselkednek. Egész életükkel a világnak 
és a világ fejedelmének, az ördögnek a szolgálatában állnak és ebben a 
szolgálatban akarnak megmaradni ,is, de a segítséget nem az ő uruktól, 
az ördögtől kérik, hanem az Istentől. Ne csodálkozzunk, ha ilyen maga
tartás mellett az Isten nem hallgat meg. Vajjon mi teljesítenénk-e a 
kérését annak az embernek, aki feszítővasat kérne tőlünk, hogy éjjel a 
mi házunkba betörhessen? Adnánk-e fegyvert annak az embernek, aki 
a tőlünk kért fegyvert arra akarná felhasználni, hogy bennünket támadjon 
és öljön meg vele? Kérhetjük-e Istentől, hogy vessen véget nyomorúsá
gunknak azért, hogy azután az ördög gyönyörűségére a test kívánságai 
szerint tölthessük életünket?

Ha ebben a tekintetben helyes belátásra juthatunk, akkor érthetjük 
meg, hogy alapigénkben nem egy minden embernek szóló, általános, hanem 
csupán Isten kegyelmet nyert gyermekeinek szóló és még Isten gyerme
keinek életében is különleges helyet elfoglaló ígéretről van szó.

Az eddig mondottakkal nem áll ellentétben az sem, hogy igen sok 
esetben a világ fiai is tapasztalhatják imádságuk meghallgatását és sok 
nyomorúságból kimenti őket is könyörgésükre az Ür. Ha ezt Isten meg
teszi, akkor ennek mindig az szokott a célja lenni, hogy Isten hitet akar 
ébreszteni a szívükben és jósága által megtérésre akarja őket indítani.
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De azt mondottam az imént, hogy ez az ígéret Isten gyermekeinek 
az életében is ikülönleges helyet foglal el. Isten az övéire is küld nyomo
rúságot és pedig nagyon különféle célból. Annak a nyomorúságnak, ame
lyikről itt szó van egészen különleges célja van.

Isten küldhet az ő gyermekeire fenyítés célzatú nyomorúságot, fenyítő 
célszenvedéseket. Ezeket azért küldi, hogy bűneink tudatára ébredjünk, 
keressük a bűneinkből való megszabadulást az Ür Jézus Krisztus drága 
vérében, aminek megtörténte után kivesz bennünket Urunk a szenvedés
nek ebből az iskolájából és megszünteti a ránk küldött nyomorúságot.

Küldheti Isten a nyomorúságot hitünk megpróbálására is. Az ilyen 
nyomorúságban alkalmunk van megmutatni, hogy mi Istent nem földi jó
téteményeiért, hanem önmagáért szeretjük. Gyenge hitünk megerősödik, 
amikor megtapasztaljuk, hogy az Úr aki lesújtott bennünket fel is emel, 
ha hozzá kiáltunk.

Annak a nyomorúságnak a célját, amelyről itt szó van, isten maga 
határozza meg, amikor azt mondja, hogy megszabadítok téged és te 
dicsőítesz engem. Tehát olyan nyomorúságról van szó, melyet Isten azért 
bocsát reánk, mert abban a kegyelemben akar részesíteni, hogy életünk
ben megdicsőíthesse önmagát. Ez a legnagyobb kegyelem és kiváltság, 
amikor életünk Isten dicsőségének a szolgálatában állhat.

Figyeljük meg pontosan a gondolatmenetet. Először egy felszólítás 
hangzik el Isten gyermekeihez, hogy hálával áldozzanak Istennek és tel
jesítsék a felségesnek fogadásaikat. Feltételezhetjük, hogy Isten gyer
mekei számára ez a felszólítás nem hiába hangzik el. Hálával magasztalják 
Istent, aki megkönyörült rajtuk, megbocsátotta bűneiket Jézus Krisztusért. 
Egyetlen vágy tölti el őket, hogy életük ezentúl egyedül Isten szolgálatá
ban álljon. Örömmel teljesítik parancsait. Elhagyják bűneiket. Mindig azt 
keresik, hogy mi szolgál Isten tetszésére.

Emberi okoskodással azt várhatnánk, hogy ezután mindenről olvas
hatunk Isten gyermekeinek az életében, csak nyomorúságról nem. Miért 
jönne a nyomorúság? Hiszen 'gyermekei engedelmességben járnak Isten
nék az utain. És mégis Isten az Ür Jézus vérévéi megtisztított, hűséges 
gyermekeit beleveti a nyomorúság tüzes kemencéjébe. Nem értelmetlen 
dolog ez? Nem. Hanem inkább a legnagyobb kegyelem, a legnagyobb 
kiváltságban való részesülés. Isten meg akarja dicsőíteni magát az éle
tünkben!

Hogy ez megtörténhessék, ahhoz természetesen szükséges, hogy 
olyan gyermeki alázattal és engedelmességgel fogadjuk Istennek minden 
intézkedését, mint az Ür Jézus Krisztus tette. Kell, hogy életünket maradék 
nélkül felkínáljuk Istennek, hogy tegye azt vele, amit akar. Az így fel
kínált életet azután Isten felhasználja a legnagyobb dologra, benne és 
rajta mutatja meg ennek a világnak az ő dicsőségét.

Kész vagy-e ilyen nyomorúságöt elfogadni Isten kezéből? Nem 
vagyunk-e még azon a fokon, hogy minden nyomorúság megrémít és 
megingatja hitünket?

A dolog természetéből következik, hogy Isten az ő dicsőségét annál 
nagyobb mértékben ragyoghatja fel, minél nagyobb a reánk küldött baj 
és nyomorúság. Minél inkább lehetetlennek látszik emberi vélemény sze
rint, hogy a nyomorúság hullámai végleg el ne nyeljenek bennünket,.
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minél reménytelenebb a helyzet, amelybe belekerültünk, minél kevésbbé 
lehet arra számítani, hogy emberi segítséggel is kievickélhetünk a bajok
ból, annál csodálatosabban mutathatja meg Isten, hogy Ö ma is az egyet
len szabadító, akinél semmi sem lehetetlen.

Már említettem, hogy Isten gyermekeinek erre a, szent szolgálatra 
önként fel kell kínálni életüket. Nem szabad azonban sohasem elfelejte
nünk, hogy mi erre a szolgálatra önmagunkban nem vagyunk alkalmasak, 
hanem csak az Úr Jézus Krisztus kegyelme tehet rá alkalmasakká. Könyö
rögnünk kell tehát állandóan azért, hogy Benne megmaradhassunk. Istenre 
kell azután bíznunk teljesen, hogy Ő mire szánja életünket. De feltétlenül 
hinnünk kell, hogy Isten Jézusért elfogadta bűnös életünket és meg akarja 
dicsőíteni magát bennünk úgy, ahogyan azt ő látja legjobbnak.

Van-e ennél vigasztalóbb ige számunkra különösen a mai veszedel
mekkel teli időben. Most olyan könnyen merülhet fel olyan gondolat, 
hogy azt talán meg lehet érteni, hogy Isten megítéli ezt a bűnös, Tőle 
elfordult világot, hogy bűneiért beleveti a mi népünket is ennek a pusz
tító háborúnak a legnagyobb nyomorúságába is, de hogy miért kell ezeken 
a nyomorúságokon az övéinek, Isten népének is keresztül menni, az már 
érthetetlennek látszik előttünk. A felolvasott ige meggyőz bennünket 
arról, hogy Isten gyermekei Isten dicsőítésére való elhivatást láthatnak 
abban, ha Isten megengedi, hogy a köröskörül feltornyosuló veszedelmek 
le is zúdulhassanak reánk. Készüljünk hát erre a szolgálatra, szent alázat
tal és félelemmel!

Ha akarjuk, hogy Isten megdicsőíthesse magát életünkben, akkor 
nagyon gondosan kell figyelnünk az igének- arra az intésére is, hogy mi 
hívjuk segítségül Istent a nyomorúság idején. Ügy látszik, mintha ez Isten 
gyermekeinél olyan természetes volna, hogy erre őket nem is kell külön 
figyelmeztetni. Hiszen még a világ fiainak is Isten jut eszükbe, ha nyomo
rúság szakad rájuk, nem volna-e egészen magától értetődő, hogy Isten 
gyermekei semmi egyebet nem tehetnek, minthogy Urukhoz fordulnak 
segítségért? De tegyük a kezünket a-szívünkre és kérdezzük meg magun
kat, hogy valóban így ván-e. Nem kapkodunk-e, ha bajba jutunk elsősor
ban mindenféle emberi segítség után? Nem ijedünk-e meg, ha azt látjuk, 
hogy erőnk kevés a nyomorúság legyőzésére és semmiféle segítségre 
nincsen kilátás? Eltölt-e bennünket az a bizonyosság, hogy Isten ígérete 
kőszálként megáll és azért akkor sincs okunk semmi félelemre, ha a hul
lámok elmerüléssel fenyegetnek is bennünket? A segítségülhívásnak hitből 
fakadónak kell lenni, nem olyannak, hogy megpróbáljuk ugyan ezt is, de 
semmi komoly bizalmunk nincs abban, hogy a kért segítség meg is 
érkezik. El kell tölteni bennünket a legszilárdabb hitnek és előre kell 
magasztalnunk Istent a remélt segítség megérkezéséért.

Adjunk hálát Istennek, hogy megváltott életünket erre a szent szol
gálatra akarja felkészíteni és támaszkodjunk minden időben mint szikla
szálra Isten ígéretére. Isten bizonyosan megcselekszi, hogy dicsősége fel
ragyoghasson nyomorúságba merült életünkben.

Túrmezei János.
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Meditációk.
Újévkor. J e le n é s e k  1, 17— 18. Lelki szemeim előtt megjelenik a január 

elsejei gyülekezet: hiányoznak mindazok, akik szilveszter éjszakáját át
mulatták — ha csak nagyon késő délelőttre nem esik az istentisztelet. 
Mindenesetre ott vannak az öregek, általában a gyülekezet egyháziasabb, 
„vallásos*1 tagjai. Ifjúság alig.

Január elseje Jézus névünnepe, karácsony nyolcada, „kiskarácsony1 
napja. Ezt a jelentését azonban szinte teljesen el szokta nyomni az Üjév 
gondolata. Gyülekezetem köztudatában is csak ez él. Az egyházi esztendő 
nem eleven valóság a számukra. Mit vár tőlem a gyülekezet ezen a napon? 
Szabad textusos évben különösen is csábít a kísértés, áhogy az emberi 
igényeket szolgáijam ki. Ennek ellene kell állanom. Még a népszerűségem 
árán is. Csak azt hirdethetem, amit Isten üzen.

í g y  jutottam eh h ez  az igéhez. Ö t  kell nekem is lá tn o m , akit János 
látott Pathmoszon, amikor szemeim s gyülekezetem szemei a messzi jö
vendőt kutatják. Ha nem őreá függesztem szemeimet, rossz úton indulok 
el az új polgári esztendőben.

„Mé fobou11! Egyes számban, személy szerint hozzám szól ma a 
karácsonyi angyalok vigasztaló parancsszava — parancsoló vigasztalása: 
ne féljeték! Jézus mondja ezt, aki halott volt s most élő. Értem le t t  halott 
(egenomén). Azérf mondhatja nekem, hogy „ne félj!11 Ne félj Istentől, Isten 
ítéletétől, dicsőségétől, minek láttára János holtként esik arcra.

De vájjon félek én ? , félünk m i?  Ismeri gyülekezetem ezt a félelmet? 
Azt, ami a betlehemi pásztorokban angyalok jelenésére támadt, Izraelben 
a Sinai alatt, nyitott halotti sírnál az asszonyok szívében?! Üjesztendő 
küszöbén bizonyára sokféle szorongás tölt el bennünket: félünk a sorstól, 
háború kimenetelétől, bizonytalan jövendőtől —  de az nem ez a félelem. 
Nem Istennek félelme. Nem a Szentséges és Igazságos előtt való össze- 
borzadás. Amíg ez hiányzik belőlünk, addig aligha hallhatjuk meg Jézus 
biztatását teljes mélységében és örvendetességében: ne félj — én vagyok 
az e lső  és az u to lsó .

Jézus az első és az utolsó — ebben az esztendőben is. Az embereket 
inkább az utóbbi érdekli: mi lesz a v é g é n . Nos, egy nap sem múlhatik 
majd el az évben úgy, hogy ne Jézus lenne az utolsó: a végső név, a végső 
szó, a végső valóság. Elhagyhatnak barátaim, magamra maradhatok mint 
megszedett szőlőtő — Krisztus mint az utolsó mindig velem marad. Meg
hiúsulhatnak összes reménységeim —- Krisztus marad utolsó reménység
nek. Spes ultima! Ave crux, spes unica — et ultima! Jézusé lesz az utolsó 
szó ebben az esztendőben is. Nem a tiéd lesz, — de nem is másé. Se 
háborúé, se ellenségé, — se ördögé, se a halálé. Jézusnál vannak a pokol
nak és halálnak kulcsa i. Övé az utolsó szó! Egyedül övé! Jézus az „esz- 
hatosz11, a legszélső, akin túl már nincsen, aki reád vár. És ha ez az esz
tendő lenne számodra az utolsó és ha ez a világ elmúlna is — bizonyos 
lehetsz felőle: Krisztus lesz az, aki mindennek végén s a zután  is meg
marad.

Uram Jézus, vess kezet reám s el se eressz többé. Vess kezet enyéimre, 
népemre, erre az egész világra. Jöjjön el a te országod. Ámen.

Groó Gyula.



35

Újév utáni vasárnapra. 27. zso ltá r . Téma: A z  Ü r  az én  v ilá g o s s á g o m  

é s  ü d v ö s s é g e m . Karácsonytól jövet értjük ezt igazán. Karácsony nélkül 
sötétségben volnánk, a kárhozat fiai. A karácsony Jézusában láthatjuk 
csak és mondhatjuk magunkénak azt az Istent, aki világosságunk és 
üdvösségünk. A lámpa akkor izzik, amikor áramkörbe kerül, lássa meg 
igehirdetésünkben a gyülekezet az ótestámentomi ige csodás fényben való 
ragyogását, amikor átfut azon a Krisztus felől az áram. Különösen örven
detes és megnyugtató az ige ezen üzenete az esztendő első vasárnapján. 
Nézzük ebből a szempontból, részről-részre haladva!

1. V e l e  v a g y o k  e rő s . (1—3. vs.) Ha Isten velem, ki lehet ellenem! 
De a bűnöm miatt ezt nem bírom hinni, csak ha Krisztusban bocsánatot 
nyertem. Nem lesz ezentúl se minden és mindenki mellettem. Lesznek, 
amik és akik ellenemre lesznek. Az ős ellenség nem adja fel a harcot. 
S .ami a zsoltárok írójának oly sok bajt okozott, lesz részem emberek 
hántásában. De nem kell félnem, „még ha tábor fog körül s had támad 
rám" se! Ha félnék nem ismerném Istenemet. Egytől kell félnem: ami 
■elszakít Istenemtől, s ez a bűn. Oda kell mennem vele Krisztusomhoz, 
hogy nála kegyelmet leljek; Ő az én világosságom s üdvösségem!

2. B e n n e  ö r v e n d e z e m . (4— 6. vs.) Az új útszakaszra vággyal tele indu
lok. A vágyak szekere ragad és dobál majd. Csodálattal állok meg az ige 
előtt. Ezt is lehet: egyre vágyni s egyet kérni? S meg kell értenem: „egy 
a szüskéges dolog!'' Ezen az első vasárnapon meg kell látnunk és láttat
nunk azoknak az alkalmaknak a nagy jelentőségét, amelyeket Isten az ő 
kegyelméből még megad nekünk az egyház istentiszteleti életében: Isten 
kegyelmének a palástja rejti a veszedelmek idején a remegő embert, 
.sziklára állítja azt, akit el akar sodorni az ár (5. v.). Örömtelenségben is 
örömöt talál Nála a lélek. (6. v. vasárnap =  örömnap.)

3. H o z z á  k iá ltok . (7— 10. vs.) A bajban a végső menedéke az ember
nek az, hogy segítségért kiált. Isten irgalma, hogy erre nekünk engedélyt 
ad és erre bennünket maga biztat. Az ő irgalma, hogy nem rejti el 
orcáját előlünk s a kiáltásunkat nem a süket végtelenség nyeli el, s nem 
haragos Világbíró teszi hallatlanná, vagy utasítja vissza. Milyen kimond
hatatlanul sokat jelent ez nekem egy olyan esztendő reggelén, amelyben 
sok minden bajra el kell, hogy készülve legyek! Nagy próbáknak kitett, 
■de az Istennel imádságos közösségben élő ember bizonyságtétele a 10. v. 
■és az ének: Minden elhagy elfeled, Isten végnélkül szeret.

4. Ő rá  h a llga tok . (11— 14. vs.) Az Ür tanít, az Űr vezet igéjével s 
Szentlelke által. (Ján. 14, 26.) „Az utóbbi időben néha végtelen nagy öröm 
fog el minket egyszerűen azért, mert van Biblia, amelyet kinyithatunk és 
olvashatunk. Mindenesetre már régóta nem tudnék, hogy mit gondoljunk 
■es> merrefelé tájékozódjunk, ha nem szerezhetnénk egyenes tanácsot a 
bibliából, mely világít és lámpa gyanánt szolgál lábunk előtt a sötétség
ben." (W. Lüthi.) De Isten vezetése nemcsak tanács, hanem megtartatás 
az egyenes ösvényen s ez olyan helyzetben mint a zsoltáríróé, különösen 
fontos („ellenségeim miatt"). Mások gonoszsága, igaztalan eljárása velünk 
szemben minket is arra kísért, hogy letérjünk az egyenes ösvényről .és 
hasonló álnok eszközökhöz nyúljunk. — Isten vezetésében igen fontos 
szerepe van a reménységnek (13. v.). Most még sötétség vesz körül (az 
ige lámpásul csak a lábunk előtt szolgál), de majd kijutok a világosságra.
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Most még sóhajtozom a bűn átka alatt ebben a halálvilágban, de „hiszem, 
hogy meglátom az Úr jóságát az élőknek földén". Az Úr az én világos
ságom és üdvösségem! \

A 14. versben bátorítássá lesz az, ami az elején s a továbbiakban is 
egy ember bizonyságtevése volt. Az ilyen esztendőnek az első vasárnapján 
„mikor az emberek szinte elhalnak a félelem miatt és azoknak várása 
miatt, amelyek a föld kerekségére következnek” : legyen bátorítássá a 
mi bizonyságtételünk is. Szabó Lajos.

Vízkereszt. Ézs. 2, 2—5. , A régi keresztyének ezen a napon ünne
pelték Jézus Krisztus születését. Idők folyamán megváltozott ugyan víz
kereszt jelentősége, de a karácsonyi jelleg megmaradt. Az ünnep óegyhází 
evangéliumi története folytatása a karácsonyi evangéliumnak. Karácsony
kor kigyulladt egy fénysugár, amely ugyan „minden népnek" szól, de 
egyelőre csak egy-két zsidó ember látja. Vízkeresztkor ez a fény elindul 
világhódító útjára. .Messze napkeletről jönnek pogány bölcsek, mert enge
delmeskednek egy csillag vezetésének, amely a betlehemi jászolhoz von
zotta őket. Ugyanakkor a Sátán is megkezdi a Megváltó elleni hadjáratát.

Az újabb perikópák Jézus megkeresztelésének történetével foglalkoz
nak ezen a napon. Ebben nehezebben lehet megtalálni a karácsonyi jelle
get. A finn perikópák mind a Krisztusban megjelent világossággal fog
lalkoznak.

Igénk prófécia a jeruzsálemi templom jövendő dicsőségéről. Ez a 
jövendölés Jézus Krisztusban valósult meg, mert ő Istennek élő temploma, 
akiben Isten önmagát a legnagyobb dicsőségben mutatta meg. Tehát, az 
Ő dicsőségét lássuk meg igénkben.

Az ünnep jellegéről elmondottakhoz úgy tudjuk igénket a legjobban 
hozzáfűzni, ha az utolsó verssel kezdjük: „Jertek járjunk az Ür világos
ságában." Induljunk el a betlehemi csillag után, amely a világ világossá
gához vezet el bennünket.

1. Kövessük ezt a fényt, mert ez minden. emberi világosságnál, böl- 
cseségnél fényesebben ragyog. Isten a Golgota hegyén mutatta .meg 
szeretetének legmelegebb tüzét az emberiség iránt. Ezért ez a hegy min
den emberi hegy fölé emelkedik. Senki sem tud jobban sz'eretni Istennél, 
senki sem adhat nagyobb ajándékot annál, amit Jézus Krisztusban adott 
nékünk Isten. Ezért kell minden népnek erre a hegyre jönni, mert csak 
jtt veheti át Isten legnagyobb ajándékát: a bűnbocsánatot. Csak ezen a 
hegyen hajlandó megbékülni az emberiséggel, más megoldás nincs.

2. Azért is követnünk kell ezt a világosságot, amely a Golgota he
gyére vezet a végén, mert csak itt tanulhatjuk és ismerhetjük meg Isten 
útjait. Aki máshogyan akarja megismerni Isten akaratát és kikerüli Jézust, 
az mind tudatlanságban és kárhozatban mard. Egyedül Sionból, az Úr 
hegyéről jön a helyes és igaz tanítás, amely megérteti velünk Isten szán
dékát és célját. Isten igéje, az Ó- és Újszövetség is csak Krisztusban válik 
számunkra érthetővé. Csak Krisztus tudja megértetni velünk Isten bölcs 
gondolatait a világra nézve.

3. Kövessük ezt a világosságot, mert ez vezet el bennünket a szeretet 
országába. Csak Krisztus tud békét teremteni ott, ahol háborúság van, 
csak Ő tud szeretetet teremteni a gyűlölet helyén. Ahol ragyogni kezd az
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ö  világossága, ott az egymás elpusztítására kovácsolt fegyverekből egy
más támogatására és építésére való szerszám lesz. A fegyver itt a gyűlölet 
szimbóluma, míg a kapa és a metszőkés a békés építő munkát jelenti, 
amikor az emberek egymás javára vannak.

Így vezet el bennünket a betlehemi csillag Isten országába, ahol 
Krisztus által újjá lesz minden. Endreffy Zoltán.

Vízkereszt u. t. v. R ó m a  5, 12— 18. T é m a : A  k é t  Á d á m . — A z  e lső  

Á d á m . Őse minden bűnösnek. Tőle származunk, belőle vagyunk. Az ő 
indulata dobog a szívünkben, az. ő lázadása és dacossága lobog bennünk, 
az ő kívánsága hajt minket. Ő volt az első halott, az első átkozott, az 
első bűnös. Tőle kezdve halunk, viseljük Isten átkát és vétkezünk. Általa - 
jött be a világra a bűn, azóta járunk, a magunk önző útján, azóta féltjük 
magunkat az Istentől és kerülünk szembe az ő akaratával. Az első Ádám 
óta „ül a nyakunkon a bűn (Luther) és uralkodik rajtunk, oda kerget 
minket, ahová ő akarja. így lesz egész és teljes a bűnben való rabságunk.

A  m á so d ik  Á d á m . Amint az első Ádámmal megkezdődött az Isten 
által megátkozott, bűnös emberiség, úgy indul el Jézus Krisztusban az 
Isten akarata és tetszése szerint való új emberiség. Az első Ádámból 
fakadt a kárhozat, a másodikból az üdvösség. Az első forrása a porrá 
levő, múlandó életnek, a második az Istenhez tartozó, örök életnek. Ez 
a második Ádám beleszületett az első Ádám nemzetségébe, hogy meg
mentse az átkozott, istentelen, bűnös nemzetséget. Felvette a mi szegé* 
nyes ember-külsőnket, közénk, ember-testbe született, velünk élt, evett 
és ivott, valóban nemzetségünk tagjává lett, magára vette nemzetségünk 
minden átkát, bűnét, kárhozatát és halál-parancsát, hogy megváltson minket 
az első Ádám kárhozat felé taszító örökségétől.

Tested és lelked az e lső  Á d á m é , születésed percétől örökölted az ő 
tulajdonságait, sőt örökölted az ő Istenhez való viszonyát is, de örökölted 
az ő sorsát is: a halált és a porrá levést! Az első Ádám beleitta magát 
egész valódba, nem tudod az ő Isten ellen lázadó, parancsolatát semmibe 

, vevő arcvonásait letörölni a te arcodról, mert a vele való rokonságnak a 
képe letörölhetetlenül ott van terajtad. Hasonlítasz rá, menthetetlenül. 
Származásodat pedig nem tagadhatod le. Az első Ádám bűnös vére benned 
lüktet, akár tetszik ez, akár nem ...

De viszont érted jött a m á so d ik  Á d á m , az Ür Jézus Krisztus, hogy 
levegye rólad az átok örökségét! Érted született és vette fel a mi ember
voltunkat, hogy téged is átmentsen a kárhozat nemzetségéből az üdvös
ség nemzetségébe. Bűnöddel és a halál felé menetelő, megátkozott életed
del menekülj a téged hívó második Ádámhoz! Bűnödre nála van a bocsá
nat, életedet ő szentelheti Isten akarata szerintivé, ő már megfizetett az 
egész nemzetség bűneiért, téged is vár, hogy kárhozatodat üdvösségre vál
toztassa! Engeded-e, hogy a második Ádám beleolvasszon az ő nemzet
ségébe?... Dr. ottlyk Ernő.

Vízkereszt u. 2, vas. Lk. 19, 1— 10. T é m a : C so d á la to s  vá n d or .

I. C so d á la to s  v á n d o r o k  a  B ib liá b a n .

Nem ritka eset a Bibliában, hogy egyszerű, poros, fáradt vándorok 
képében Isten vagy Isten küldöttei jelennek meg. Gén. 18-ban Ábrahám
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sátrához közelget három vándor. Mindjárt kiderül, hogy nem közönséges 
emberek: különös hatásuk van Ábrahámra, megjelentik Izsák születését, 
Sodorna elpusztítását. Isten jelent meg Ábrahám előtt. —  Gén. 19-ben Lót
nái száll meg két poros vándor, Isten két angyala. — Mt. 25, 36. kk.-ben 
szerint Jézus maga jelenik meg sokszor egy szegény koldusban. -— Jn. 4. 
szerint leül egy szomjas, tikkadt vándor a kút mellé s egy ital vizet kér 
egy más nemzetségű asszonytól: Jézus. — Lk. 19-ben pedig megint úgy 
találkozunk Vele, mint különös vándorral.

II. C so d á la to s  V á n d o r  ig é n k b e n .

1. Csodát tesz a tömegben.
Nem időz semmit Jerikóban. Bemegy a városba és általmegy rajta. 

Nem tartja vissza „Illatos város“ . Különös lehetett, hiszen tömeg megy 
utána. Talán az öltözete, vagy valamit szólt útközben, esetleg vele lehet
tek tanítványai s ez is feltűnést kelthetett. Mégis a legvalószínűbb az, 
hogy a lényéből áradt ki valami csodálatos erő. Hiszen egy szót sem 
szól s mint a mágnes magához vonja a vasreszeléket ellenállhatatlanul, 
úgy mozgatja meg Zákeust.

2. Csodát tesz a bűnös szívben.
A legnagyobbat: a bfinmegismerést, a bűnbánatot, a jóvátételt. Zákeus 

nem fél a tömegtől. Azelőtt, amikor saját bevallása szerint „patvarkodott1̂ 
pénzhajszásában, bizonyára nagyhangon magyarázta, hogy ezt meg kell 
fizetni, jogos az ennyi és ennyi vám s egy fillért sem engedett lealkudni. 
Most belátja ezt a bűnét s mégis vallja ott a nép előtt. Sőt kész a meg
maradt félvagyonából még négyszerannyit visszaadni! Csodálatos változás, 
ha mindezeket végiggondoljuk. És mindezt az a csodálatos vándor teszi, 
aki egy szót sem szól Zákeusnál a bűnről, de Zákeus valahogyan megérzi, 
hogy ez a „kell11 (5. vs.) az a különös „dei“ , amelyet oly sokszor olvasunk 
Jézusnál: a megváltásra vállalkozott Messiás embertmenteni akaró és tudó 
szeretetének a „kell“ -je. Persze, ő ezt nem ilyen dogmatikusan tudja meg, 
hanem a csodálatos vándor eszközli benne ezt a hatást.

3. C s o d á t  tesz  a b ű n ö s  házában .

„Ma lett idvessége ennek a háznak11 =  (id-vesség =  szent-ség) ma 
lett szentté itt e házban minden. A család, a munka. Pénzcsörtetés helyett 
ének, önző számítások helyett keresztyén reménység, káromkodás helyett i 
imádság s megcsaltak és kifosztottak könnyei, szitkozódok gyűlölködése 
helyett a felebaráti testvérszeretetért hálás szívek áldáskívánságai ...

III. C s o d á t  teh e t  v e le d  is : 10. vs. Megkeres ellenállhatatlan szereteté-
vel, mint Zákeust s csodák sorozatává teszi életeted. (Szemrehányások 
nélkül az evangélium feltételnélküli hirdetése a keresés és bűnbocsánat 
evangéliumában.) S ez a csodálatos vándor megmutathatja az Ö dicsőségét 
mindennap életedben is ... Győri János.

Vízkereszt u. 3. vas. M á t é  8, I— 13. Ez a textus, mint ennek a vasár
napnak perikopája, Jézus dicsőségének a bizonysága, amely azonban csak 
a hit számára válik nyilvánvalóvá. Ezt a dicsőséget nem ismerheti meg 
bárki. Ez csak a hit számára tárul fel.

T é m a : J é zu s  e l r e jt e t t  d ic ső ség e .

I. H i te t  k ö v e te l .

         1. Kiindulva sok mai embernek a kérdéséből: hogyan lehet az Isten-
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ben hinni, araikor nem látjuk hatalmát, azt kell világossá tennünk, hogy 
Jézus kortársai egyáltalán nem voltak más helyzetben, mint mi: ők sem 
látták Jézus dicsőségét. Textusunk mindkét alakja világosan mutatja ezt: 
nekik „vakon" kellett hinniök. Mindketten a teljes csalódás lehetősége 
előtt álltak, mindketten a hit kockázatát vették magukra.

2. A jelen számára való alkalmazás egyszerű: nekünk is meg kell 
tanulnunk a hit kockázatát. Isten hitet tanító iskolájának osztályai és tan
tárgyai vannak, amelyekben legelőször „vakon hinni11 kell megtanulnunk. 
Nem lehet számunkra meglepő, ha Isten ma különösen is sokat adott fel 
ebből a tárgyból.

II. Hitet ébreszt.
1. A textus mindkét alakján jól láthatjuk ezt: a hit keletkezik! Mint 

a tavaszi virág a nap meleg sugarának hatására. Ezt bizonyítja a kitaszí
tott bélpoklosnak teljes odaadása, ezt bizonyítja még világosabban a fő
ember: Jézus hatalmára vonatkozóan sepuni kételkedés nem zavarja kéré
sét. A tekintélyről szóló katonai képet az igehirdetőnek meg kell magya
ráznia. Ö tudja mire képes csak a földi parancs is, mennyivel több hát az 
Ürnak isteni parancsszava! Megmutatja ezzel azt is, hogy Jézus hatalmával 
szemben csak egyetlen helyes magatartásról lehet szó, s ez az engedel
messég.

2. Ennek is egyszerű a jelen számára való alkalmazása. Jézus elrejtett 
dicsősége még ma is képes hitet ébreszteni. Természetesen nem az ésszel 
mindent megmagyarázni tudóknál, nem a probléma-vadászoknál, hanem 
azoknál, akik őszinte külső és belső szükségből, a szívnek teljes engedel
mességre való készségével fordulnak Őhozzá. Igen, épen azok, akik még 
ma is, számosán, Isten iskolájába járnak, gyakran különösen is kifejező 
példái annak, hogy Jézusnak cselekvésében elrejtett dicsősége még ma is 
ugyanolyan hatást ér el, mint akkor. Az igehirdetés nem rettenhet vissza 
attól, hogy ezt a mostani idő gazdag tapasztalataiból adódó példákkal 
igazolja.

III. Hozza a hit döntését.
1. Aki a textust egészen ki akarja meríteni, annak rá kell mutatnia 

arra is, hogy ebben minden nagy döntés kiábrázolódik, amiről az evan
géliumok szólnak: Izrael úgy cselekszik, hogy a felkínált kegyelmet el
dobja magától, ennélfogva ez a pogányokra száll. Így világosodik meg, 
hogy Jézus nem egy jelenség a vallási theoriák területén, hanem olyan 
személy, akivel kapcsolatban valóságos döntésnek van helye.

2. A jelenre való alkalmazást itt is könnyűnek kell mondanunk. Ahol 
feltör a kérdés a Krisztus felől, ez döntést jelent mindazok számára, akik 
részesek ebben. Akár egyes emberről, akár közösségről van szó. A hitnek 
azonban ma is ugyanaz az ígérete van, mint egykor (13. vers).

„Pfarramt u. Theologie."

Vízkereszt utáni 4. vasárnapra. 46. zsoltár. Téma: Isten LÍr mindenek 
felett. — Ez a zsoltár nehéz időkben lett imádsággá Isten népének az 
ajkán. A zsoltáros bizonyára nyomorúság idején rebegte el először. Luther 
lantján a reformáció harcaiban lett hitvallássá. Sorainak biztatásán az 
üldözött magyar protestantizmus szárította fel annyiszor könnyeit. Ma talán
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legnagyobb hittel a lövészárkokban hangzik, ahol testvérnépünk vívja élet- 
halál-harcát az istelenséggel. — Örök üzenete ma különösen időszerű.

1. Is ten  ú r a v ilá g m in d e n s é g  fe le tt . A föld, a hegyek, a tenger ennek 
a világnak legállandóbb elemei. Itt ezekhez mérten minden parány és tisza- 
virágeletű. Isten ezeknek is felette áll. Valamikor szavára állott elő mindez 
és egykor szavára múlik el. De Nála nincsen változás vagy a változásnak 
árnyéka (Jak. 1, 17b). Amikor ez a világ recsegve ropogva elmúlik, az ő 
igéje akkor is megáll és biztos fundamentuma lesz azoknak, akik ráépí
tenek. (V. ö. Zsolt. 90, 1—2; 93, 1—5; Lk. 21, 33.)

2. Is ten  Ű r  az e m b e r v i lá g  fe le t t  is. Nemcsak a keresztyének, a benne 
hívők és az ő útján engedelmesen járók felett, hanem a róla tudni nem 
akaró és az ellene lázadó emberek felett is. Fontos tudnunk, hogy még 
a háború pusztításai és a leghatalmasabb hadakozó felek is alá vannak 
vetve hatalmának. (V. ö. Zsolt. 2, 1—5; 20, 8—9.) Éppen ezért a világégés 
rettentései között is lehet Öreá nézni és a békés kibontakozásért Hozzá 
könyörögni.

3. Is te n  U r a  a k ar len n i az e g y e s  e m b e r n e k  is. Nem ránehezedő leráz- 
hatatlan erő, kényszerű parancsolója, hanem engedelmesen elismert és 
hálával dicsőített Ura. Azért hívja áhitatos templomokba, igéje csendes 
hallgatására és olvasására a gyülekezeteket, hogy az Isten nélküli világ 
zajos lármájából kikapcsolódó fülek megnyíljanak Isten szelíd szavának 
hallására s az Öt kereső tekintetek rácsodálkozhassanak az ő nagyságos 
dolgaira.

Mindenkinek, aki elcsendesedő lélekkel telepszik eléje •— akár temp
lom-padban, akár zavartalan belső szobájában — az előtt a mai embertől 
rettegő és embert dicsőítő megbomlott világban is felmagasztosul Ö, aki 
Ür mindenek felett és egyedül méltó, hogy vegyen dicsőséget, áldást és 
magasztalást. Az Istent csendességben megismerőknek lesz félelmet osz
lató vigasztalásuk a 46. zsoltár és rettenthetetlen diadalénekük az Erős 
várunk. Csepregi Béla.

Bölcsőtől a koporsóin.
Esketés a finn ágendában.

Az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében.
1. Szeretett testvéreim! Eljöttetek a mindentlátó Isten színe elé, hogy 

házasságtokat megkössétek és áldást kérjetek arra velünk együtt az Úrtól. 
Hallgassuk hát meg, hogy mi az Isten akarata a keresztyén házasságra 
vonatkozóan.

A házassági rend, melyet maga Isten rendelt és amelyre nézve ígéretet 
is tett, hogy áldását adja, szent. A mi Urunk Jézus Krisztus, aki az új szö
vetség népe számára a házassági rendet megerősítette, arról ezt mon
dotta: Amit az Isten egybeszerkesztett, azt ember el ne válassza. Szentnek 
és sérthetetlennek tartsa ezt az isteni rendet mindenki, nemcsak külsőleges 
tiszteletadással, hanem szívének őszinte igyekezetével is.

Hatalmas és nagy az itt felmutatott feladat, mely ebben a rend
ben számotokra végrehajtásra vár. Egymás számára nektek segítségül keli 
lennetek, nemcsak az e földi, hanem az örök életre nézve is. Nektek mondja
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az Úr: Öltsétek fel az egymásközötti. alázatosságot; a tiszteletadásban 
-egymást megelőzők legyetek és őrizzétek meg a lélek egységét a békesség 
kötelékében.

De mindenekelőtt engedjétek a Krisztust otthonotokba jönni. Az 5 
Lelke lakozzék szívetekben, hogy legyetek a szeretetben meggyökerezettek 
és megállapodottak. Az Úr igéje legyen lábaitok szövétneke. Közös imád
ság kösse Vele össze szíveteket és tartson össze egyre szorosabban ben
neteket. Az Úrtől vett erővel járjátok meg azt az utat, melyen vezetni akar 
titeket. Jó napokban magasztaljátok az Ür jóságát, a rossz napokban pedig 
bízzatok segedelmében. Hordozzátok egymás terhét és töltsétek be a 
Krisztus törvényét. Szolgáljatok egymásnak azzal az adománnyal, melyet 
ti is úgy kaptatok, mint Istennek sokféle kegyelmi jókkal rendelkező 
sáfárai. Legyen gondotok arra, hogy otthonotokban mindig otthont talál
jon a hűség, szeretet, tűrés és Isten félelme. Ekkor nyeritek el azt az 
áldást, melyet Isten a házaspároknak megígért.

Abban a reményben, hogy ti egymást Istentől kértétek és hogy háza
tokban az Urat akarjátok szolgálni, kívánjuk szívünk teljességéből, hogy 
Isten kegyelmében áldja meg a ti házasságtokat.

2. A mindentudó Isten színe előtt, valamint e gyülekezet (ezen tanuk) 
jelenlétében kérdezem tőled N. N., akarod-e N. N.-t feleségül, szeretve őt 
jó és balsorsban egyaránt?

Válasz: Akarom.
A mindentudó Isten színe előtt, valamint e gyülekezet (ezen tanuk) 

jelenlétében kérdezem tőled N. N., akarod-e N. N.-t férjedül, szeretve őt 
jó és balsorsban egyaránt?

Válasz: Akarom.
A  le lk é sz  e lv e s z i a v ő le g é n y t ő l  a g y ű r ű t  és e z t  m o n d ja :

3. Imádkozzunk:
Mindenható Atya, örök Isten, te, ki magad vagy a szeretet és aki 

megáldod mindazokat, kik félnek téged, könyörögnek hozzád: nézz ke
gyelmesen erre a szövetségre, melynek jele az itt levő gyűrű. Add kegyel
medet szolgáidra, hogy szent akaratod és rendelésed szerint úgy egyesül
jenek, hogy házasságuk szolgáljon a te dicsőségedre és magasztalásodra, 
nekik maguknak pedig legyen boldogságul és örök üdvösségül. A te sze
retett Fiad a Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

E z u tá n  a v ő le g é n y ,  m e g f o g v a  a g y ű r ű t ,  a m e n y a ss z o n n y a l  e g y ü t t ,  e z t  

m o n d ja :

4. Én N. N. feleségül veszlek téged N. N., szeretvén téged jó és bal
sorsban egyaránt és jeléül adom neked ezt a gyűrűt.

A  m e n y a ss z o n y  e k é n t  vá la sz o l:

Én N. N. most férjemül veszlek téged N. N., szeretvén téged jó és 
balsorsban egyaránt és jelül veszem tőled ezt a gyűrűt.

V ő l e g é n y  (v a g y  a l e lk é s z ) rá h ú zza  a g y ű r ű t  a m e n y a ss z o n y  b a lk e z é 

n ek  g y ű r ű s  u j j ára, a le lk é sz  p e d ig  e z t  m o n d ja :

5. Most, midőn egymást házastársul fogadtátok és ezt Isten előtt, 
valamint e gyülekezet (ezen tanuk) jelenlétében nyilvánosan is kijelentet
tétek és annak jeleként az esketési gyűrű is átadatott, én, mint Istennek 
és az ő gyülekezetének szolgája, megerősítem ezt a házasságot az Atyának 
és a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Ámen.
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6. Véssétek most szívetekbe a szent Bibliának következő szavait:
Az Úr apostola, Pál így szól: A szeretet hosszútűrő, kegyes, a szere

tet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem 
cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem 
rójja fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal,, 
mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.

Legyen az Ür igéje fényességül életetek útján, legyen vigasz a szo
morúságban és tanácsadó a megpróbáltatás idején, úgy, hogy mindent 
hosszútűréssel és hálaadással fogadjatok el, ami ebben az Isten által jóvá
hagyott szent rendben veletek történik. De maga a békesség Istene szen
teljen meg titeket teljesen, hogy egész elmétek, telketek és testetek fedd- 
hetetlenül megőriztessék a mi Urunk, Jézus Krisztus eljöveteléig. Ámen.

A házaspár letérdepel és a lelkész ezeket mondja:
7. Imádkozzunk:
Mindenható Isten, irgalmas Atya! Tőled, kitől minden tökéletes és 

jó adomány származik, könyörgünk hozzád, kösd össze e házastársaknak 
szívét az egymás iránti szeretetben és szenteld meg házaséletüket a te 
neved dicsőségére. Engedd, hogy mindig emlékezetükben tartsák, hogyha 
te, az Ür, nem építed a házat, akkor hiába fáradnak az építők. Építsd te 
magad otthonukat, melyben hit, remény és szeretet uralkodik. Add nekik 
Szent Lelkedet, hogy házaséletükben téged meg ne haragítsanak, hanem 
mint a te áldottaid élhessenek békében és istenfélelemben. Vigyázz tes
tükre és lelkűkre. Add segítségedet nékik, hogy megharcolják a hit szép 
harcát, hogy övék legyen az örök élet és majd egykor bemehessenek a jól 
megtett futás után örök otthonuk dicsőséges hajlékába.

Mi Atyánk ...
Az Ür áldjon meg és őrizzen meg titeket. Az Úr világosítsa meg 

az ő arcát tirajtatok s legyen néktek kegyelmes. Fordítsa az Úr az ő arcát 
tifelétek és adjon tinéktek békességet.

Az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Ámen.
Közli: Molnár Rudolf Helsinki.

Katedrán.
Szem léltetés a vallástanításban

(lélektani szem pontból).
„A  hit hallásból van“ , -— írja Pál apostol (Róm. 10, 17) — „ a  hallás 

pedig Isten igéje által1'. Igehirdetésünk, de vallástanító munkánk is első
sorban tehát a ránkbízottak fülét foglalkoztatja. A fül mintegy a hitnek 
a szerve, szemben a szemmel, a látással, mely inkább kritizál (Feuerbach) 
s amelynek a Szentírás szerint majd akkor lesz döntő szerepe keresztyén 
életünkben, amikor a reménység valóra válik s hitünk tárgyait szemtől- 
szembe, színről-színre szemlélhetjük.

A protestáns keresztyénség figyelemreméltó módon igen hű is a fenti 
megállapításokhoz. Ellentétben a római és a keleti keresztyénséggel, a 
szemnek, a látásnak kevés teret enged hitéletünkben. Különösen a kálvini 
keresztyénség az, amely szinte minden látnivalót kiküszöbölt a keresztyén
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hitélet területéről. De nálunk is nyilvánvalóan másodrendű szerepe van 
istentiszteleti és vallástani életünkben a látásnak.

Van azonban jó néhány igehely, mely nyilvánvalóan óv attól, hogy 
a látást egyoldalúan és radikálisan kiszorítsuk hitéletünkből. Az ótesta
mentum nagyjainak hitéletük elhatározó pontjain látások adatnak, jelené
sekben van részük s az újszövetség emberei beteljesülni vélik a próféciát: 
„És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétáinak 
a ti fiaitok és leányaitok, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig láto
másokat látnak“ (Jóéi 2, 28; Csel. 2, 17). Pál apostolt is látások és láto
mások vezérlik csodálatos életútján, s nagyságának éppen az a titka, hogy 
nem volt engedetlen a mennyei látás iránt (Csel. 26, 19).

Minden okunk és jogunk megvan tehát arra, hogy ne korlátozzuk 
csupán a hallásra lelki munkánkat, hanem a ránkbizottak látását, sőt egész 
valóját is foglalkoztassuk. Hiszen isten mindnyájunkat egészen a hatalmá
ban akar tudni.

Különösen a belső látás az, amelynek nagy szerepe lehet hitéletünk
ben. Ahhoz azonban, hogy lelki szemeinkkel látni tanuljunk és látni tanul
janak tanítványaink is, kiváló iskolát nyújt a jó szemléltetés a vallástaní
tásban. A szemléltetés tehát nemcsak érdekesebbé, vonzóbbá, változato- 
tosabbá, érthetőbbé teszi vallástanító munkánkat, hanem kiválóan alkalmas 
keresztyén lelkiéletünk fejlesztésére is.

Ha a vallástanításban lehetséges szemléltetésről beszélnünk és gondol
kodnunk, a legcélszerűbb, ha kétféle szemléltetés között teszünk különb
séget. Az egyik a külső (testi) szemléltetés, a másik a belső (lelki) szemlél
tetés. Az iskolai vallástanításban mindkettőnek megvan a helye és a jogo
sultsága, míg a szószéki igehirdetés természetesen csaknem kizárólag a 
belső, lelki szemléltetés eszközét használhatja.

1. A külső szemléltetésnek rengeteg lehetősége áll nyitva a vallás
tanító előtt. Fontos azonban, hogy eljárásunk tervszerű-és tudatos legyen 
itt is.

Amikor az elsőosztályos tanulókkal kell rögtön a tanév elején foglal
koznunk, jól tesszük, ha lehetőleg mindent nem is csak szemléltetünk 
velük, hanem egyenesen megmutatunk nekik. Mutassuk meg nekik templo
munkat, iskolánkat. Amikor evangélikus köszönésre tanítjuk őket, idősebb 
tanítványainkkal muttattassuk be, hogyan köszön az evangélikus ember 
az evangélikus embernek. Sugárzik az arca kis tanítványunknak akkor, 
amikor parancsunkra bejöhet az ajtón s köszönhet kis osztálytársának, 
az pedig fogadhatja az elhangzott köszönést. Mutassuk meg azt is, hogy 
az evangélikus ember miként imádkozik (feláll, lehajtja a fejét, össze
kulcsolja a kezét), vagy miként foglalja el helyét a templomban (ima 
templomba-érkezéskor, templomból-távozáskor). Ezzel mindgyárt gyakor
lati keresztyén hitéletre neveljük őket, s munkánkat is nemcsak érdekessé 
teszi, hanem-nagyban meg is könnyíti.

Amit be lehet mutatni a keresztyén hitéletből tanítványainknak, azt 
mind mutassuk be. Alkalmam volt meggyőződni arról, hogy valaki a gim
názium nyolcadik osztályába is felkerülhet anélkül, hogy evangélikus 
keresztelést látott volna. Ha a keresztségről, úrvacsoráról van szó, adjunk 
lehetőséget tanítványainknak arra, hogy azt, annak lefolyását láthassák 
a saját szemeikkel.
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A jó k é p e k  használata, bibliai feliratok, táblák és táblázatok kifüg
gesztése nagyon j'ó szolgálatot tesz. A vallástanító lelkésznek legyen egész 
gyűjteménye belőlük s azokat a tanítás menetével összhangban használja. 
Természetesen ne engedje, hogy megszokottakká legyenek. Jó, ha a tan
anyag és a szemléltetés az egyházi esztendővel összhangba kerül. Október
ben tehát a reformáció történetéből vett képekkel díszítem a tantermet, 
ha lehet, filmről levetítem Luther Márton életét! Böjtben a töviskoronás 
király szenvedő arca legyen tanítványaink szeme előtt. Stb.

Ha van rá lehetőség és főként idő, d ram a tizá ltassuk  az egyes bibliai 
és egyháztörténeti mozzanatokat. A gyermek, de az ifjúság is nagyon sze
ret színdarabban „szerepelni11, Használjuk fel vallástanításunk kimélyítése 
érdekében ezt a hajlamukat, hiszen megfelelő bibliai és történeti tárgyú 
„színdarab“ -jaink vannak is.

Használjuk fel a fekete-táblát és a krétát is szemléltetésre. A gyerme
kek sokkal világosabban látják s jobban megjegyzik a tanított bibliai 
történetet, ha néhány sematikus jellegű vonással a táblára rajzolom a fő 
mozzanatot. Még a kiskáté tanításánál is jó szolgálatot tesz a tábla és a 
kréta: az anyag gondolatmenetét ügyes, szemléletes elrendezésben felírha
tom. Az meg szinte magától értetődik, hogy az idegen szavakat nem mu
lasztom el felírni a táblára, szintúgy az esetleges évszámokat.

Ha pl. fáklyáról van szó a bibliai történet tanítása során, jó ha készí
tek magamnak egy vékonyka gyertyából valamilyen fáklyafélét s azt taní
tás alatt a kezemben tartom. Stb.

Általában: ne h a n y a g o l ju k  el a s z e m lé lte té s t , a külső szemléltetést se 
a vallástanításban. Sajnos, tapasztalataim szerint nem egy olyan vallás
tanítónk akad, ki úgyszólván soha nem él ezzel a kiváló pedagógiai esz
közzel különben buzgó tevékenysége során.

2. A belső szemléltetés mindenesetre magasabb fokozatot jelent, mint 
a külső s egyenes átmenet lehpt a lelki látás felé.

Sok mindent nem tudok szemléltetni külsőleg a vallástani anyagból. 
Hosszú történeteknél legfeljebb arról lehet szó, hogy egyetlen egy mozza
natot mutatok be valamilyen jó kép útján. Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy kis tanítványaim le lk i szemeikkel ne kísérhetnék végig az egész 
történetet, ha t. i. azt úgy mondom el, hogy szemlélhető legyen. Tanítá
sunk legyen azért szemléletes, amit akkor élhetünk el, ha a tanítványaink 
k é p z e le té t*) vesszük igénybe. A tanítványaink képzelő ereje pedig azonnal 
jelentkezik, ha magunk szemléletesen mondjuk el azt, amit tanítanunk kell.

Mi a titka a szemléletes, fantázia-foglalkoztató tanításnak? Hogy 
ne nehezen érthető fogalmak útján, hanem világosan próbáljuk megértetni 
a dolgot: mondjuk el úgy a tanítandó (történeti) anyagot, mint ahogyan 
a rádió sugároz néha egy-egy kitűnő h e ly sz ín i k ö z v e t íté s t . Ehhez persze 
az szükséges, hogy magunk előtt kell látnunk világosan magát a tanítandó 
eseményt, képzeletünkkel meg kell elevenítenünk a néhány szót, amely 
a tanítandó eseményt megörökítette. Ha magunk világosan el bírjuk kép
zelni, miként is történt ez vagy az az esemény, akkor már a legfontosabb 
feltétele megvan annak, hogy tanítványainkkal is „láttassuk11 azt.

*) L. részletesebben „A gyermek lelke11 c. munkámat (Gyermekgyüle
kezet kiadása). : .
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Amidőn készülünk vallástanításra, próbáljuk tehát az egész történetet 
elejétől végig elképzelni. Amikor pedig hozzálátunk az anyag előterjeszté
séhez, akkor képzeljük szintén újra magunk elé a történetet s a „látottak“ - 
ról így adjunk tanítványainknak mintegy helyszíni közvetítést.

A képzeletbeli megelevenítés azonban még nem elegendő, hogy tanít
ványaink át is éljék az elmondandókat. Szükséges, hogy j ó l  el is tudjuk 
mondani, amit lelki szemeinkkel magunk már látunk. Ehhez pedig gya
korlat kell. Ezt a gyakorlatot azonban több-kevesebb fáradsággal általá
ban könnyen el lehet sajátítani. Csak gyakorolnom kell magamat először 
valóságosan a szemem előtt folyó történések elmondása útján, majd abban 
is, hogy elképzelt eseményekről tudjak élethűen beszámolni.

Világos, hogy tanításom így részletesebb és bővebb lesz, mint maga 
a könyvbeli anyag. Mondanunk sem kell azonban, hogy ez a bővítés semmi
képpen se lehet önkényes. Nem vehetek be olyan mozzanatokat elbeszélé
sembe, amelyek nem valószínűek az eredeti tudósítás szerint, vagy egye
nesen ellenkeznek vele. Nem szerepeltethetek költött alakokat stb.

Vigyázni kell arra is, hogy egységes, kerek egész legyen, amit el
mondok. Így az mint plasztikus kép marad meg elejétől végig tanítvá
nyaim emlékezetében. Amidőn pedig legközelebb számon kérem a múlt 
órán tanultakat, engednem kell, hogy tanítványaim ugyancsak a saját sza
vaikkal mondják el, ami a tanult történetből s a könyv olvasgatásából 
emlékezetükben megmaradt.

Ha így járunk el, vallásiam munkánk nemcsak érdekes és vonzó lesz,, 
hanem megfelel a pedagógia követelményeinek is, és ami a legfontosabb: 
a tanított vallástani anyag tárt kapukra talál tanítványaink lelkében, mé
lyen megragadja őket. Az ige pedig, amelyet így kaptak, elvégzi bennük 
a magáét s nem tér vissza üresen. Dr. Vető Lajos-

Magunk között.
Uj lelkészválasztó szabályrendele te t!

Biztosan lesznek, akiknek nem tetszik ez- a megfogalmazás és ez a 
szerény „követelmény11 és azzal érvelnek, hogy még meg sem száradt 
egészen a nyomdafesték az új szabályrendeleten és máris újabb után 
kiáltunk. Ezzel szemben hadd mondjam meg, hogy az új szabályrendelettel 
egyetlen lelkészértekezlet sem volt még egy napig sem megelégedve és 
csak azért nyugodtunk bele, mert tagadhatatlanul sokkal jobb, mint a 
régebbi és az újabb lelkészválasztásoknál sok áldással használta egyházi 
életünk. Nem volt tehát kár a nyomdafestékért és legyenek áldottak, akik 
készítették.

D e... már akkor is tudta minden egyházi életet ismerő ember, hogy 
erősen jogász szemmel, elméleti magasságból indult el és nem vette észre, 
hogy más az élet, mint az elmélet.

E sorok írója a Veszprémi Egyházmegye Lelkészértekezletén való 
megbeszélés alapján akarja ismertetni azokat az irányelveket, amelyek 
haladéktalanul szükségessé teszik az életnek, az autonómiának és az igaz
ságnak megfelelő választási szabályrendelet elkészítését.
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Ha reámutatunk a mostani szabályrendelet hiányaira, ezzel egyúttal 
elmondjuk azt is, hogy mire legyen tekintettel a szabályrendelet, ha szol
gálni akarja egyházunk egyetemes érdekeit, a tehetség szerint való érvé
nyesülést és a szociális, osztó igazságot.

A mostani szabályrendelet nincs tekintettel egyetlen gyülekezet kü
lönleges helyzetére, vagy feladatára. Ugyanazon lelkészi oklevél nem jelent 
ugyanazon képességet, felelősséget és munkabírást és mégis pályázhat 
bárki bárhová és választható bárki bárhová. Így állhat azután elő, hogy 
igen kényes városi szolgálatra elhív a rövidlátású presbitérium olyan 
embert, aki nem állja meg a helyét és egy kényelmes falusi gyülekezet 
a véletlen megismerés révén meghív egy kiválóan képzett teológust és 
bizony mindketten ottragadnak életfogytiglan és vergődnek szánalmasan, 
mert a városi lelkészt lekezelik tehetségének egyszerűsége miatt, a falusi 
„képzett1 pap pedig nem képes arra, hogy beszélgessen egyszerű hívei
vel, mert egyszerűen nincs rá adottsága és minél jobban erőlködik, annál 
inkább eldobja magától a falu. Egész sor olyan gyülekezetei lehetne fel
sorolni, ahová nem a megfelelő munkaerőt állította egyházunk, illetve 
a lelkészválasztási szabályrendelet lehetősége révén a papját előre ki nem 
ismerhető gyülekezet.

A lelkészcsere csak elméletben és betűkben ölve halódik és vele 
együtt halódnak gyülekezeteink és kiáltoznak: Mentsétek meg lelkeinket! 
Hány szégyenletes fegyelmi tárgyalás maradt volna el, ha az idejében 
végrehajtott lelkészcsere kiemelte volna a lelkészt más környezetbe!

Ennél a kérdésnél tehát két feladata lenne az új szabályrendeletnek: 
Felülvizsgálni az olyan helyeket, ahol lelkészcsere szükséges és bizalma
san, szinte a gyülekezet tudta nélkül mindenkit a maga helyére állítani. 
Itt hivatkozom arra, hogy lelkészeink értékét közegyházi vezetőink jól 
ismerik és ez lenne az alapja annak, hogy nem történnek melléfogások.

A másik feladat az lenne, hogy minden egyes választásnál csak azok 
volnának választhatók, akik odavalók. Ez bizony irányított választás lenne, 
de ha 20 holdas gazdaság tönkremegy irányítás nélkül, akkor méginkább 
el kell fogadnunk egyetemes szempontból, gyülekezeteink autonómiájá
nak megszűkítésével is, a lelkészválasztás irányítását, ha meg akarunk 
szabadulni á lehetetlen választások keserű italától. A szolgálat az igazi 
autonómia!

Itt akarok reámutatni arra a fájdalmas tényre is, hogy pl. a rossz 
fizetési viszonyok miatt a hitoktató állásokat sokan átmenetinek tartják 
és két eset áll elő. Mivel a-választástól'félnék, jönnek ide kiváló emberek 
is, de azok itt is ragadnak, mert megrekednek. Esetleg igen kényes'helyen 
sokkal jobban tudnák tehetségüket érvényesíteni. (Ezzel nem azt akarom 
mondani, hogy hitoktatásunk kevésbbé fontos, mint valamelyik Bakony- 
erdei gyülekezetünk elvezetése, sőt... ) A másik eset, hogy a hitoktató 
egyáltalán nem hitoktatónak való, de bizonyos érdemeiért és városi haj
lamaiért a pár német cikk rossz átültetéséért „kultúrmunkára11 vállalko
zott és olyan magasságban lebeg feladata felett, mint Mohamed koporsója 
és jaj ... egy nemzedéken keresztül nincs tőle szabadulás, mert nem vá
lasztják meg sehová. Itt bizony törhetjük a fejünket és ostorozhatjuk 
lelkiismeretünket!... mert ez így nem maradhat!
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Lelkészválasztási szabályrendeletünk nincs tekintettel arra a sok ú. n. 
missziói és sok fiiiával, szórvánnyal bíró gyülekezetre, ahová bekerül 
valaki talán fiatal, ruganyos izmokkal, szárnyaló akarattal, de ha bele
szakad sem bírja tovább az iramot 10— 15 évnél tovább.

Ugyanakkor beleül valaki talán még erősebb lábikrával egy csendes 
falusi paróchia nyugalmába, ahol szórvány, filia nincs és nem tudván jobb 
munkát keresni: gazdálkodik, hangyászkodik, vásároz, méhészkedik, halász- 
gat, vagy vadászgat, mert van reá ideje.

Hogy az ilyetén való helyzet nagyon gyakori, azt nem kell bizonyí
tanom, de tartozom azzal a beismeréssel is, hogy nem személyeket hibáz
tatok az ilyen állapotokért, hanem a mostani rendszerünket. Bizonyos 
vagyok abban, hogy a kényelmesnek mondott gyülekezet csak fogalom, 

      mert ilyeti nincs és tudom, hogy akik a nemfiliás gyülekezetekbe kerül
tek, máshol is éppen azzal a lélekkel dolgoznának és lehet, hogy éppen 
 a szórványokban jobban bírnák a munkát.

Egy kis kitéréssel hadd fessek képet ilyen lehetőségről is. Fiatal, 
tehetséges, nem is éppen falura való ember bekerül izomsorvasztó misz- 
szióba. Gyötrődik a szűk kenyéren és koldus gyülekezettel egész életén 
keresztül, a másik „szerencsésebb11 bekerül kisebb tehetséggel jól fizetétt, 
kényelmes gyülekezetbe, ahol sohasem kel! törnie a fejét, hogyan fizeti 
a köztartozásokat a gyülekezet. Igen sok ilyen eset van ...

Nem fizetésért szolgálunk, szoktuk nagyképűen mondani. (Különösen 
azok szokták ezt hangsúlyozni, akik igen jó helyre telepedtek!) De kér
dezem, szolgálhatja-e az ilyen munka- és erőbeosztás ,egyházunk egyetemes 
érdekeit és Istennek dicsőségét? Érdemi sorrendet kellene tartanunk!

Vannak lelkészek, akik a maguk idejében elhelyezkedtek Isten háta 
mögött lévő gyülekezetben. Dolgoznak becsülettel, elcsaládosodnak, a vá
rosi taníttatás terhe alatt roskadoznak, és akkor jön egy képességüknek 
és érdemüknek jobban megfelelő hely, ahová hiába törik magukat, mert 
& gyülekezet egyhangú lelkesedéssel meghív egy ifjút, kinek még legény- 
toll sem pelyhedzik az állán és aki nem tudja, mit is cselekedjék jó fize
tésével. Miért nem lehet nékünk becsületes őszinteséggel és egymás iránt 
elkötelezett szeretettel előnyt biztosítanunk azoknak, akik már alig-alig 
bírják a terhesebb gyülekezetek fáradságát és a szegény gyülekezetek 
vékony kenyerét? Talán a bálványként rettegett és félt autonómia a 
fontos? Nem lenne ennél fontosabb, hogy testvéri szeretettel osszuk be 
úgy a munkakört, hogy ne legyenek kiáltó igazságtalanságok?

Mivel akarunk csalogatni a lelkészi pályára odavaló, tehetséges em
bereket? A mostani embertelenség ellen egy szót sem szóló szabályrende
lettel?

Senkisem vádolhat meg hazabeszéléssel. 28 éves koromban Dunántúl 
egyik legnagyobb gyülekezete választott meg s az újabb választás még 
nagyobb gyülekezetbe hívott. Tehát magam ellen beszélek. Én alávetem 
magamat a revíziónak: Olyan helyen vagyok-e, ahová való vagyok... de 
vesse alá magát mindenki! És ha a háború végén új élet munkásaivá kell 
szegődnünk, kezdjük magunkon, mert az ige nékünk szól elsősorban: Egy
más terhét hordozzátok és úgy töltsétek be Krisztus törvényét!

Bácsi Sándor.

i
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13. Dicsőség (Folytatás )

Az isteni re n d e lk e z é s i j o g  értelmében van szó a dicsőségről Ján- 
2-ben (kánai menyegző). Itt először nyilatkoztatta ki Jézus az ő természet 
erői fölötti fenségét. Korlátlan l e g y ő z ő  e r ő t  jelent a dicsőség Ján. 11. 
fejezetében (Lázár feltámasztása). A halál birodalmába felülről történő 
hatalmas betörés Isten fiának győzelmi útján való feltartózhatatlan hatalmi 
teljességét mutatja (Ján. 11, 4). Krisztus is az Atya dicsősége, azaz a sötét
ség és a halál hatalma felett aratott diadal által támadt fel a halálból. > 
(Róm. 6, 4.)

A z  e m b e r t ,  m in t  Is ten  k ép m á sá t is  m e g il le t i  e z  a d ic ső s ég . (Ragyo
gás, fenség, minden gonosz feletti győzelem.) A Teremtőtől való elszaka
dás révén ugyan elvesztette az ember ezt'a dicsőséget („Mindnyájan vét
keztek és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül'1, Róm. 3, 23,) ebbe azonban 
nem kell az embernek belenyugodnia. Nem kell beletörődnie abba az álla
potba, amelyben isteni eredetének nemessége, fensége és győzelmi ereje 
hiányzik. Sőt inkább ra g a szk o d n ia  kell ahhoz, hogy őt ez az Istentől szár
mazó dicsőség megilleti, s ez neki éppen ezért meg is adatik. Ezt nevezi 
Jézus h itnek .

A  hitetlenség onnét ered, hogy az ember kisebb tisztesség felé san
dít, mint ami az övé. Miközben az emberek előtti tekintély elnyeréséért 
fáradozik, elterelődik a nagyság (tisztesség, fenség, dicsőség) utáni szaka
datlan törekvéstől, amely pedig onnét felülről adatott számára s nem tud 
ezért hinni (ragaszkodni) abban, hogy a mennyei Atya ezt a magasabb 
tisztességet megadja számára (Ján. 5, 44). B e c s v á g y  és  h iú sá g  szá rm a zn a k  

a b b ó l,  h o g y  az e m b e r  a k ise b b  t is z te sség  u tán  tö rek sz ik .

Jézus tanítványait ugyanazzal az isteni dicsőséggel ruházza fel, mint 
amelyet ő  kapott (Ján. 17, 22. 24). Ezt azonban nem azért teszi, hogy 
a tanítványok tündököljenek, hanem, hogy Isten uralmának legyenek 
méltó képviselői. S z ü k s é g  van arra, hogy a keresztyének ilyen isteni fen
séggel rendelkezzenek. Az emberek dicsőítése ugyanis csak akkor szűnik 
meg, ha a hívek életében e világ kegyesei és nagyjai „dicsőségét11 meg
haladó, egy m^sik világból származó sokkalta több dicsőség mutatkozik 
meg. így megismétlődik, amit Jézus tapasztalt munkálkodása közben, hogy 
„elálmélkodtak és dicsőítik az Istent11 (Mk. 2, 12).

A Miatyánk utolsó szavaiban (Tied a dicsőség) arról teszünk valllást, 
hogy a mennyei Atyáé minden sötétséget beragyogó 'fényesség, minden 
földi nagyságot meghaladó fenség és a sötétség minden hatalmát leigázó' 
győzedelem!

14. Elbizakodottság
A farizeusról és vámszedőről szóló példázat (Lk. 18, 9— 14.) így kez

dődik: „Némelyek pedig, akik e lb iz a k o d o tta k  (Luther fordításában: „ver- 
messen" ) magukban, hogy ők igazak.. .“  Ámbár az eredeti szövegben ez 
áll: „ ...a k ik  át voltak hatva attól, hogy igazak11..., mégis az „elbizako
dott"  is jó értelmet ad.



Aki elszámolja magát, az hamisan számol. Aki elszámítja a dolgot, 
az hamisan számít. Elbizakodni annyi, m int hamisan, vagy hibásan bízni. 
Hamis mértékét alkalmazni.

A korabeli kegyesek az elbukott ember mértékét vették alapul. Leg
szívesebben olyan, Istentől eltávolodott emberpéldányokhoz mérték ma
gukat, akik valamilyen ismert vétek miatt a hasonszőrűek között is ki
tűntek. Ez a hamis mérték, s amíg az ember ezt használja, csak „ elmér
heti“ , s igy elhízhatja magát.

Jézus a hegyibeszédben és másútt is az eredeti, Isten közelében élő 
ember, a fiú  mértékét tárja elénk, azt a mértéket, amely a mennyei Atyára 
hasonlít. (Mté 5, 45.) Ez az igazi mérték, akinél ez mindig kéznél van, az 
teljesen megmenekül az elbizakodottságtól.

15. Ellenség.
Az ellenség alatt, akit a tanítványnak szeretni kell (Mté 5, 44), nem 

annak személyes ellenfelei értendők, hanem olyanok, akik ő t az evangé
lium ért gyű lö lik. (V. ö. az egész rész összefüggését.) Magától értetődő az, 
hogy a személyes ellenfelet is szeretni kell, hiszen az, hogy egy ember 
nekem semély szerint rosszat akar, sokkal kevesebbet nyom a latban, mint 
az. hogy az az ember ellensége a Krisztusnak.

Mint Jézus minden szava, úgy a „szeresd11 is komolynak veendő, 
Jézus nem csak azt várja az övéitől, hogy gerinces magatartásuk legyen 
az ellenséggel szemben, nem is az önuralom bizonyos módját tételezi fpl 
róluk, hanem azt, hogy fo rró  szívvel tudjanak szeretni. Nem természet- 
ellenes viselkedésre akarja ezzel kényszeríteni Jézus az övéit, hanem inkább 
azt mutatja meg, hogy mi a térmésfcete's magatartás az ilyen emberrel 
szemben.

Az eredeti,<-a tulajdonképpeni, ami ebben a viselkedésben rejlik, egy 
darab örökkévalóság; az isteni szikra. Az, hogy embertársaim a világi 
viszonyok között olyan állapotba kerültek, amelyben az Isten képmása 
eltorzult és elhomályosult bennük, úgyannyira, hogy istenellenes élet
irányba jutottak, az tulajdonképpen mégis csak utólagos és lényegében 
véve természetellenes. Ettől a későbbitől, ettől az eléktelenítéstől el kell 
tudni tekinteni, s arra kell nézni, ami eredetileg volt az ember. Ez, ami 
benne az eredeti, a teremtőtől származó, ez az, ami minden körülmények 
között méltó az én szeretetemre és megbecsülésemre.

Szeressétek ellenségeiteket — ez nem azt je lenti: szeressétek a port, 
amelyben drágagyöngy fekszik, hanem: szressétek a gyöngyöt, amely a 
porban hever.

Ford.: Garant Zoltán.
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