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P apok a F őpap e lőtt.
A  békéltetés szolg atatáb an. (II. Kor. 5:18.)

3.
„Nem úgy fogadtátok mint emberek beszédét, 

hanem, mint Isten beszédét, aminthogy valósággal az is.“
I. Thess. 2, 13.

Elmondhatjuk-e mi igehirdetők hallgatóinknak ugyanazt, amit egy- 
kor Pái a maga igehirdetéséről elmondott, hogy az általunk hirdetett be
széd nem embereknek, hanem valóban magának az Istennek beszéde? Pál 
állíthatta ezt, mégpedig két okból. Először is ő tudta, hogy igehirdetése 
az írásba foglalt isteni ige szerint való. Amikor Félix helytartó előtt állt, 
azt mondta: „Erről pedig vallást teszek neked, hogy én aszerint az út 
szerint járok és hiszek mindazokban, amik a törvényben és a prófétákban 
meg vannak írva.“  (Ap. csel. 24, 14.) Sok olyan igehirdető van, aki nem 
mondhatja ezt el. Ezeknek inkább ezt kellene mondani, ha ugyan az igaz
sághoz hűek akarnak maradni hogy: Erről pedig vallást teszek, hogy így 
szolgálok az én atyáim Istenének,/hogy mindabban kételkedek, ami a 
törvényben és a prófétákban megiratott. A teremtéstörténet mese, a bűnbe
esés legenda, Ábrahám, Izsák, Jákob csupán mesébe illő lények. Soknak 
a biblia sem Istennek beszéde. Pál tudta, hogy az ő igehirdetése Isten 
beszéde. Ezt a szolgálatot az írások szerint végezte.

De Pál arra is rá tud mutatni, amire közülünk senki sem tudna hivat
kozni. Hivatkozni tud az elnyert kijelentésre. A megdicsőült, égbe szállt 
Krisztus jelent meg neki. Az evangéliumot magától Krisztustól nyerte. 
„A kijelentés, útján ismertette meg velem a titkot11 — ahogy ő maga 
mondja az Efezusbeliekhez írt levelében. (3,3.) Már a damaszkuszi úton 
első ízben megjelenő Jézus ígéretet tett arra vonatkozólag neki, hogy ő 
iesz az, aki néki, Pálnak meg fog jelenni. „Mert azért jelentem meg néked, 
hogy téged szolgává és bizonysággá rendeljelek úgy azokban, amiket 
láttál, mint azokban, amikre nézve meg fogok néked jelenni11. (Ap. csel. 
26, 16.) Ezért mondhatja el Pál a maga evangéliumáról, arról a jelentőség- 
teljes, vér-evangéliumról, arról a prédikációról, melyben hírül adatik az 
egész világnak a kiengesztelés és az üdvözítés, hogy: „nem embertől vet
tem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése 
által11. (Gál. 1, 12.) Pál evangéliuma nem Pálé, hanem a Krisztus evan
géliuma. Ezt nem Pál mondja, hanem maga a Krisztus szól ekként. Pál, 
amikor a kiengesztelődés és megbékéltetés igéit hirdeti, csupán követe 
Krisztusnak. Ő Krisztus helyett hirdeti a tökéletesen befejezett kiengeszte
lést és a Krisztus helyett imádkozik az emberek hitéért.

Nekünk, mostani igehirdetőknek nincsenek különös kijelentéseink. 
De számunkra megiratott az ige és hasonlóan megiratott a kijelentéseken 
keresztül elnyert páli evangélium is. Éppen ezért igen komolyan vigyáz
nunk kellene arra, hogy hirdessük, de ne magunkat, hanem Krisztust, ne 
embereknek a beszédét, hanem Isten szavát. Nekünk nem szabad elfelej
tenünk, hogy a békéltetés hivatalát nyertük el!

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

Molnár Rudolf Helsinkiből küldött leveléből:
„A Lelkipásztort Tamminen esperes úr hálásan köszöni. A lap jár 

Matti Pesonen tanügyi főtanácsosnak is. Ö ért nagyon jól magyarul. Mikor 
elolvasta Tamminen cikkét, levelet írt neki, melyben megköszönte az érté
kes elmélkedést és hálás elismerését fejezte ki abból az alkalomból, hogy 
Tamminen esperes úr ilyen kedves szolgálatot végez a testvér magyar 
ev. egyház lelkészei körében. Szolgáljon ez a kis hír a Lelkipásztornak 
elismerésül abból a szempontból, hogy Tamminen esperes úr személyében 
Istennek egy kedves emberét szólaltatja meg magyarul."



A  dolgozó szobában.
A  lé lek h alh atatlan ság án ak  problém ája  

a görög gondolkodásban.
— Folytatás. —

a) Aristoteles az első filozófus, aki külön könyvet ír a lélekről s akit 
a lélektan megalapítójának tekint. De az ő lélek iránti érdeklődése egésze!! 
más, mint nagy mesteréé. Platón számára a lélek problémája a filozófia 
szíve. Közvetve vagy közvetlenül minden művének középpontjában a lélek 
áll. Aristoteles sok egyéb érdeklődési területe mellett a lélekkel is foglal
kozik. Nem úgy, mint valami természetfeletti, isteni valósággal, hanem 
mint a természetnek egy darabjával, a nagy Physis egy tapasztalati jelen
ségével.

Ennek megfelelően Aristoteles két új alapvető megállapítást tesz az 
emberről. Önmagában véve az ember oszthatatlan, lényege szerint szét- 
választhatatlan egység. A  többi létezőhöz való vizsonyában pedig az élő
lények felfelé tökéletesedő sorának egyik lépcsője, a nagy természet im
manens tagja. Az első megállapítás a testi létforma tökéletességét, végle
gességét jelenti: az ember helye itt van a földön s nem az ideák világá
ban. A második tétel pedig megszünteti az ember különállását s a gene
tikus szemléleti mód s a kontinuitás biológiai szempontjai alatt besorozza 
őt a többi természeti létező közé. Ez a helye végleges, feljebb emelkedésre 
— mint Platonnál -— lehetősége nincsen.

b) Az ember, mint az élő, változó természet egy darabja, „összetett"  
valóság: a forma és anyag komposituma. Azonnal hozzá kell azonban 
tennünk, hogy ez az „összetettség" csak logikailag bontható szét. Platón
nál az ember valósággal összetett lény, ha a test és lélek még nála is az 
embernek nem mint szubsztanciális, hanem funkcionális alkotórészei érten
dők. Aristotelesnél az ember csak úgy bontható fel testre és lélekre, ahogy 
a ház anyaga és formája szétválaszthatok; azaz lényege szerint nem. Test 
nincsen lélek nélkül és lélek sem létezhetik test nélkül. A lélek a test első 
entelecheiája, a testben működő eleven, ható, az ember-valóság tökéletes 
elérésére törő életerő (De anima II, 1, 412). A test: az ember lehetőség 
szerint (dynamei). A lélek: ennek a lehetőségnek fokozatos, kifejlődő meg
valósulása (energeia). A lélek tehát nem önálló létező, hanem az élet elve 
a természeti valóságban.

Ez a tág lélek-fogalom minden élőlényt lélekkel ruház fel.
A növények „lelke" a lélek különböző megnyilvánulási formáinak, 

képességeinek legalsóbbja: a vegetatív tevékenység. Ennek a „növényi 
léleknek" funkciója a táplálkozás és növekedés. Az állat-fokozat sajátos
sága az érzékelés, az érzetek belső „képekké" változtatása (képzet) és 
megőrzése (emlékezet). Ez a lélek második alapfunkciója. Az emberi lét- 
fokozat specifikuma a Nous, a lélek gondolkodó-megismerő képessége. 
Az állati és emberi lélek közös járulékos képességei még a helyválto- 
tatás és a törekvés funkciói, mely utóbbi az állatnál az ösztönös, öntudat
lan vágy, az embernél tudatos, értelmes akarat formájában jelentkezik. 
A lélek felsőbbrendű formáiban valamennyi primitívebb funkció jelen van
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(így az emberi lélekben az összes felsorolt képességek), „mint ahogy a 
négyszög is háromszögekből van összetéve“ .

Minden lélek egyszeri és sajátos, csak a néki „rendelt11 testtel alkot
hat eleven egységet. Mint a test sajátos formája, entelecheiája, a lélek 
a testtel együtt keletkezik és vele együtt puszid is el. Matéria nélküli 
formának, test nélküli entelecheiának, az ember-egység halálban történő 
felbomlását túlélő emberi léleknek nincsen semmi értelme és jelentése.

c) Eddig Aristoteles fejtegetései az emberről s a lélekről, mint a 
természeti valóság egy részéről, egységesek s minden hézag nélkül egy
másba és rendszere egészébe kapcsolódnak. Aristoteles rendszeralkotó nagy
sága is hajótörést szenved azonban a Nous, az emberi lélek végső lényege, 
problémáján. Itt derül ki, hogy az entelecheia-fogalom mégis csak alkal
matlan a lélek minden formájának meghatározására. A lélek mégsem a 
testhez tartozó, a természeti valóságból kifejlődő és magyarázható valami, 
hanem szétveti a természeti létforma kereteit.

A Nous végső lényege szerint logikailag ugyancsak két részre bont
ható fel: az aktív értelem (nous apathés) a Nous „lelke11, formája, a gon
dolkodás hajtóereje; a passiv értelem (nous pathetikos) pedig a Nous 
„teste", matériája, a gondolkodásnak az érzékelés-előidézte képzeteket 
feldolgozó alapépítménye. Az aktív értelemnek a külső, változó világgal 
semminemű kapcsolata nincsen, külső hatásoktól független, egyszerű, nem 
keletkezett, halhatatlan és örökkévaló; a test-lélek egységbe „kívülről” 
lép be (íMpaD-Ev sWvai,), De gén. et corr. II. 3) s a halálban eltávozik belőle.

Ez azt jelenti, hogy Aristoteles a lélek egy „részére" vonatkozólag 
mégis csak kénytelen elismerni a „De anima“ elején és egyebütt annyira 
támadott és Platonnak is felrótt test nélküli létezés lehetőségét. Van valami 
az emberben, aminek vizsgálata mégsem a természettudományra — ahogy 
a „De anima“  I. kve állítja —, hanem a metafizikára tartozik. A termé
szet egysége áttörésének ez a ténye Aristoteles filozófiai rendszerében a 
legnagyobb fokú inkonzekvencia, de ugyanakkor bizonysága reális látásá
nak, mely ennél a kérdésnél hajlandó áttörni saját fáradságosan felépített 
rendszerének kereteit is. Ugyanez a kérdés egyébként nem az emberre,, 
hanem a mindenségre vonatkozólag felnagyítva Aristoteles „theologiájá- 
ban" újra előkerül. Amint az ember végső lényegének transcendens elve 
a nous apathés, ugyanígy a világ létének végső transcendens alapja az 
aristotelesi istenség, a tökéletes Nous. Az ember tehát kicsinyített uni- 
versum.

A döntő kérdés: hogyan viszonylik az emberi nous apathés a világ
mozgató Noushoz? Erre a kérdésre Aristoteles nem ád feleletet. Az inter
pretációk minden lehetséges formája szerepelt az aristotelesi filozófia e 
centrális kérdése körüli vitában, mely már halála után megindult s az 
egész ó- és középkor filozófiáját átszövi, sőt még a századeleji filozófiá
ban is feléledt. Annyi bizonyos, hogy ha az emberi nous több is lenne, 
mint a világ-Nous egy személytelen része (az utóbbi esetben az egyén 
testileg-lelkileg teljességgel múlandó; ezt a nézetet képviselik Alexander 
Aphrodisias, az arab filozófia és a középkori alexandristák, az előbbit 
pedig a skolasztika) a személyiség halhatatlanságáról Aristotelesnél semmi
képen nem lehet szó. A léleknek a testtel és a földi élettel'kapcsolatban 
levő minden „része" halandó, halhatatlan csupán a gondolkodó értelem.
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A nous-problematika világosan mutatja, hogy Aristotelesnek a ter
mészet és a szellem, a materiális és a spirituális valóság, összebékítése 
egy rendszerben nem sikerült. Ezután csak két lehetőség maradt: vagy 
az egyiknek vagy a másiknak megtartása, vagy a következetes materializ
mus vagy az egyoldalú spiritualizmus. És a görög gondolkodás valóban 
mindkét úton végighaladt.

a) A fejlődés iránya először a materializmus felé mutat. Mindkét. 
Aristoteles utáni jelentős filozófiai irányzat, az epikureizmus és a stoa, 
egyformán vallják, hogy minden létezés anyagi természetű.

Az első, az epikureizmus, lényegében Demokritos atomizmusát követi. 
Számára a világmindenség lélek nélküli mechanizmus, végtelen atom
halmaz, melyből az atomok összeütközése folytán atomörvények s ezek
ből világok alakulnak, az atomkapcsolódások minden lehetséges formáját 
végigfutják és ismét felbomlanak. Az ember durvább (test-) és finomabb 
(lélek-) atomok halmaza. A halállal, ennek az emberi atomhalmaznak fel
bomlásával, mindennek vége, ezért a halálfélelem értelmetlenség.

Ennél a sivár filozófiánál, a mai materializmus ősénél, jóval mélyebb 
a stoa gondolatrendszere. A stoa tanítása a világról pantheizmus. Isten 
avagy a világmindenség az őslétező egységéből az erő és az anyag, a világ 
aktív és passzív elve, kettősségére bomlik fel, anélkül, hogy az egységet 
elveszítené. Az istenségnek mint a világmindenség aktív, működő elvének 
létformája a tűz vagy a meleg életadó lehellet, a pneuma. Az őslétező 
mint a világ passzív, alakuló elve, anyaga, a nedves gőz (levegő), víz és 
föld formáját veszi fel. Isten a világkormányzó értelem, a mindenség örö
kös alakulását és változását formáló törvényszerűség (Logos), szétosztja 
magát az egyes létezőkbe; az élőlények „lelke11 ennek a világ-Logosnak 
egy-egy darabkája (logoi spermatikoi). Az ember a világmindenség kicsi
ben. Teste a világanyag egy része; lelke a világlélek egy darabja, a testet 
megelevenítő tűz-pneuma és kormányzó nous-logos spermatikos. Ezért 
az egyéni lélek nem lehet önálló: lényege és tevékenysége szerint teljesség
gel a nagy világlélektől függ. Relatív függetlensége, individuális halha
tatlansága ezért időileg korlátozott. Legkésőbb a világsemmisítő és -meg
újító ekpyrosisban (a stoicizmus számtalan ilyen világégést tételez fel) 
az örök világistenség egységébe kell visszatérnie.

b) Hat évszázaddal Platón után egy új nagy gondolkodó megalkotja 
a kialvó antik szellem utolsó nagy filozófiai rendszerét. Plotinosban és 
az újplatonizmusban a Nous önmagát teszi a világmagyarázat kizárólagos 
elvévé: az egyetlen valóság a szellem, az anyag nem-létező.

Minden létezés végső oka és alapja az Ős-egy. Ez az ős-egység szük
ségszerűen bontakozik ki s tökéletességéből mindig lejebb és lejebb szállva 
(emanáció) létrehozza a létezés alsóbbrendű fokozatait (nous-ideavilág, 
lélek, anyag). Ezt a kibontakozást Plotinos részint bűnesetnek (az Egy 
tökéletessége felbomlása), részint teremtő-alkotó tevékenységnek tekinti 
(a lét teljességének túláradása és kiömlése, emanációja). Az egység szét
bomlásának legmélyebb foka az anyagi világ zűrzavaros soksága.

Az ös-egy önmagával szembefordulva öntudatra ébred. Ez az ön
tudat (nous), melynek tárgya az idea-világ, még lejebb szállva létrehozza 
a világlelket. Az egységes világlélek csak akkor oszlik szét egyes telkekre,

4.
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individuumokra, amikor a lét legmélyebb fokával (Plotinos nem-létnek 
nevezi), az anyaggal érintkezik. Az anyag az ellentétekkel tele sokság 
elve, a rossz principiuma. A testiség maga bűn és rossz, az individuális 
létezés pedig a lét legalacsonyabbrendű formája.

A világfolyamat végcélja s az egyes számára az etikai parancs ennek 
az Ös-egytől a testi létezés sokságáig vezető leszálló útnak megtétele 
visszafelé. Ennek módja: elfordulás a testi világtól, a lélek belső világába 
térés, az idea-világ szemlélete (theoria) s végül az ös-egységben való 
misztikus elmerülés (henosis). A kör bezárult, az Ös-egy a felbomlás után 
újra visszatért önmagába. Ez azt jelenti, hogy az újplatonizmus elődeinél 
még következetesebben tagadja a lélek (individuális) halhatatlanságát; sőt 
számára az egyéni létezés egyenesen bűn. Az etikai cél a személyiség 
feladása s elmerülés az őslétező egységében.

Plotinos filozófiája különös élességgel mutatja az antik szellem lélekre 
vonatkozó spekulációjának végső irányvonalát: a görög gondolkodás jel
legzetessége az egyéni létformának, a személyes létezésnek meg nem be
csülése; az individuáció csak a tökéletlen, múlandó testi létforma sajátsága; 
a tökéletes, halhatatlan létezés, a szellemi létforma, jellemzője az egység, 
az oszthatatlanság. Vizsgálódásunk végső eredménye: a görög gondolko
dás a maga következetes formáiban nem ismeri a lélek individuális tovább
élését a halál után, ellenben vallja az emberi szellem, illetve a szellemi 
létező univerzális halhatatlanságát. Ez érdekes állásfoglalás végső gyökerei
nek feltárása messze vezetne. Csupán utalunk arra, hogy a görög ember 
szótárából teljesen hiányoznak a személyiség és akarat fogalmai, s az 
embér végső lényegét az intellectusban, a gondolkodásban véli felfedezni.

5.
Mennyi közösségünk van ma azzal a kérdéssel, hogy kétezer évvel 

ezelőtt hogyan gondolkodott az antik bölcselet az ember végső lényegé
ről s a lélekről? Jóval több, mint az első pillanatra gondolnók. Amint 
egész nyugati műveltségünk, ugyanúgy az emberről s a lélekről alkotott 
felfogásunk még ma is nagyon erősen a görög gondolkodás hatása alatt 
áll. Nem kell említenünk mást, mint hogy az ember belső képzése, a neve
lés, állandóan az egyoldalú intellektualizmus veszélyében forog, mivel a 
görögös műveltség az intellektusban látja az ember lényegét. De teológiai 
szempontból még nagyobb jelentősége volt és van az antik gondolkodás
nak. Az apologétákkal már a második században megindult a görög szellem 
átszivárgása a keresztyén teológiába és hatása Augustinuson, a patrisztikán, 
majd a skolasztikán át egyre erősödött; a tomista teológia pedig ma sem 
sokkal különbözik az emberről alkotott felfogásában a középkoritól.

Az ó- és középkor teológiai gondolkodása különösen a lélekre vonat
kozólag került nagy mértékben a görög gondolkodás hálójába. Ez a hatás 
a skolasztika virágkoráig, Aquinói Tamásig, egyedül Platóné, attól kezdve 
a reneszánszig az elfelejtett s az arabok közvetítésével újra felfedezett 
Aristotelesé is. Platöni a skolasztika tartalmi, aristotelesi a formai felfogása 
az ember lényegéről s a lélekről. Az anthropologiai terminusok aristote- 
lesiek (forma, matéria stb.), de az ember lényegéről vallott felfogás való
jában nem aristotelesi egység-látás, hanem platoni dualizmus: Az ember 
összetett valóság, a természeti-testi és a szellemi-lelki világba tartozik; a 
test az alacsonyabbrendű, múlandó része lényünknek (itt a középkori asz-
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kézis gyökere); a lélek az isteni, halhatatlan szubsztancia. A középkori 
teológia akkor, amikor magáévá teszi Platonnak és különösen Aristoteles- 
nek tanítását az emberi lélekről s annak halhatatlanságáról, ezt abban 
a legjobb meggyőződésben tette, hogy a keresztyén reménység egyen
értékű filozófiai megformulázását fogadta el. Nagy tévedése abban volt, 
hogy a lélek halhatatlanságának filozófiai tana a személy-feletti szellem 
örök voltát hirdetve épen a keresztyén értelemben vett lélek halandóságát, 
a személyiség, az egyén múlandó voltát állítja. Ezzel a felismeréssel, mely 
már a középkor végén jelentkezett (alexandristák, Pomponatius), alapjai
ban ingott meg a középkori skolasztikus test-lélek dualizmus is.

A reformáció a tiszta és hamisítatlan evangéliumhoz való visszatéré
sével a legélesebben felvette a harcot a görög filozófia gyámsága alatt 
álló skolasztikus teológia ellen; a reformációnak ez a tette Luthernek a 
„ravasz pogány11, Aristoteles, elleni harcában szimbolizálódik. Mert a ke
resztyén tanítás az antik ember-értelmezés helyett valami egészen mást 
hirdet az emberről: a lélek és az idea önmagának elégséges, intellektuális 
kapcsolata helyén a Teremtő és a teremtmény felelős, exisztenciális viszo
nyát; a bűnös testiség és az isteni, tiszta lélek harca helyén a teljes ember, 
az akarat bűnösségét; az egyetemes emberi szellem halhatatlansága helyén 
pedig a keresztyén személyiség, test és lélek, megújulását és feltámadását.

Források: Diels: Die Fragmente dér Vorsokratiker, 3 k., Berlin 1934; 
Kern, Orphicorum Fragmenta, Bln 1922; Platonis Opera (magyarul is, 
Bp. 1943), kül. Phaidon, Lakoma, Állam, Phaidros, Timaios; Aristoteles: 
Metafizika, De anima, Parva naturalia; Plotinos, Enneades

Irodalmi tájékoztató: Groethuysen, Philos. Anthropologie; Seifert, 
Metaphysik dér Seele (mindkettő a HB dér Phil. III. k.-ben, Bln 1931); 
Rohde, Psyché, Tübingen 11925, 10. kiad.; Hoffmann, Platonismus u. 
Mystik im Altertum, Heidelberg 1935; Krüger, Einsicht u. Leidenschaft 
(Wesen des platón. Denkens), Frankfurt/M. 1939; Nagy Gy., Dér Doppel- 
aspekt dér Seele bei Platón, Weida 1943; Brentano, Die Psychologie des 
Aristoteles, Mainz 1867; Siebeck, Aristoteles, Stuttg. 1910; Heinemann, 
Plotin, Lpz. 1921; Mehlis, Plotin, Stuttg. 1924; Zeller, Die Phil. dér Griechen, 
5. kiad., Lpz. 1922. Dr. Nagy Gyula.

A cso d á la to s g yó g yu láso k  
é s a z  orvosi tudom ány.

A hitetlen babonát lát a csodálatos gyógyulásokban, a hívő ellenben 
azon csodálkozik, hogy ez a drága karizma, mellyel a szentírás lapjain 
olyan sokszor találkozunk, milyen ritka, vagy talán nem is fordul elő 
napjainkban. írásomat azzal a vallomással kezdem, hogy át tudom hidalni 
azt- az ellentétet, mely a csodálatos gyógyulások és az orvosi tudomány 
között sokak szemében fennáll. Mert nemcsak hiszek a csodálatos gyó
gyulásokban, hanem mint orvos még meg is értem azokat.

Amidőn e kérdésről írok, nem úgy teszem ezt, mint a régi és elavult 
orvosi tudomány képviselője, hanem mint a modern orvostudományé. Isme
retes, hogy a múlt század orvosi tudománya legnagyobb részt ateista és 
materialista volt, de ez a felfogás ma már teljesen hitelét vesztette. Az új 
orvosi tudomány fölfogása ugyan nem bontakozott még ki teljesen, de az 
már kétségtelen, hogy a materializmus az orvosi tudomány terén is tel
jesen megbukott és ejvesztette jelentőségét



55

Nézzük meg mindenek előtt, hogy miben különbözik egymástól a 
múlt századbeli és a mostani orvostudomány.

1. Az első különbség az, hogy a mai orvos felfedezte az egész embert. 
A régi orvos csak egy beteg szervet látott meg, a modern orvos tudja, 
hogy nem egy szerv beteg, hanem az egész ember és hogy a betegség 
hol lokalizálódott, az mindig függ az embertől. Még az azonos ártalmak 
is egészen különböző hatást váltanak ki a különböző embereknél.

2. A másik különbség az, hogy a modern orvosi tudomány a beteg
séget nem azonosítja a baktériumokkal. Tudjuk, vannak bacillusgazdák, 
akik másokat megfertőznek, de maguknak nincs semmi bajuk. Tudjuk azt 
is, hogy ugyanaz a baktérium különböző embereknél egészen különböző 
betegségeket okoz. Például a streptococcusnak nevezett gennykeltő mikro
organizmus az egyik embernél orbáncot, a másiknál mandulagyulladást, 
a harmadiknál vörhenyt, a negyediknél vérmérgezést idéz elő.

3. Nagy felfedezése az újabb orvosi tudománynak, hogy a lelki hatá
soknak sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonít, mint régebben tulajdoní
tottak. Ismeretes, hogy lelki okok fizikai és biológiai elváltozásokat idéz
hetnek elő, hogy lelkileg összetört emberek fertőzéseknek nem tudnak 
ellenállni és könnyebben betegszenek meg, továbbá, hogy a lélek meg
nyugvása és békessége a legsúlyosabb betegségeken is kedvező fordu
latot okozhat. Sokszor tapasztaltam, hogy különösen krónikus betegségek
nél (pl. tuberkulózis) minden fáradozásom eredménytelen maradt, míg 
a beteg lázadással és keserűséggel volt eltelve, de amikor megbékélt és 
elvállalta keresztjét, egy csapásra megváltozott a helyzet és bekövetkezett 
a kedvező fordulat. Az is általánosan ismert é9 elfogadott tény, hogy köz
vetlen lelki hatásokkal (hypnózis, szuggesztio) testi elváltozásokat idéz
hetünk elő és hogy lelki konfliktusok komoly betegségek előidézőivé vál
hatnak.

Ha eddig el is jutottunk, mielőtt tulajdonképpeni tárgyunkra rá
térhetnénk, előbb még arra a kérdésre kell feleletet adnom, hogy tulaj
donképpen mi is az ember?

Nyilvánvaló, hogy a közkeletű meghatározásokkal semmire sem me
gyünk. Ezek még túlnyomó részt magukon viselik a múlt század anyag
elvű felfogását, melynek minduntalan visszatérő refrénje az volt, hogy az 
ember nem több és nem kevesebb magasabbrendű emlős állatnál. Sokkal 
célravezetőbb a bibliai emberfogalomból kiindulni.

A biblia kérdésünkre azt a választ adja, hogy az ember élő lélek. 
Vizsgáljuk meg ennek a feleletnek tartalmát részletesebben,

1. A lélek szellemi valóság. Ezt nem lehet eléggé hangsúlyoznunk, 
mert vannak emberek és hozzá még hívő emberek is, akik a lelket valami 
anyagszerűnek, pl. valami pára félének gondolják. A keresztyénség meg
győződése szerint azonban a lélek immateriális. A léleknek egészen mások 
a jellegzetességei, mint az anyagi világnak. A lélek tehát szellemi termé
szetű valóság.

A második tétel, amit hangsúlyoznunk kell, hogy az ember élő lélek. 
Ezt pedig úgy kell értenünk, hogy az ember lelkének biológiai élete van. 
Az embernek és az angyalnak a lelke abban különbözik tehát egymástól, 
hogy az angyal egész élete szellemi élet, vagyis az angyalnak nincsen 
plyan értelemben vett élete, mint az embernek.
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Ha elfogadjuk, hogy az ember élő lélek, feleljünk arra a kérdésre 
is: hogyan él ez az élő lélek. Ügy, hogy rendelkezésére áll egy test. Az 
emberi lélek vágyait, céljait, törekvéseit testének igénybevételével valósít
hatja meg. Az ember tehát olyan élő lélek, akinek a test mint valóságos 
életműszer, mint élő organizmus áll rendelkezésére.

2. Felelnünk kell ezután arra a kérdésre is: mi a test? A Biblia 
kettős választ ad: a test a föld porából készült, tehát a test anyag, de 
Isten bele lehelte az anyagba az élet leheletét. Az élettelen és önmagával 
tehetetlen anyag azáltal lett élő testté, hogy benne van, benne lakozik 
az Isten által belé lehelt „élet lehe!lete“ .

3. Mérlegelnünk kell ezek után még azt is, hogy amit a magyar 
bibliafordítás lélek szóval fordít, az az eredetiben és minden más fordí
tásban két különböző kifejezéssel van jelölve s ez a kifejezés két külön
böző fogalomnak felel meg. A magyar fordításnak ez a pontatlansága 
nem akadályoz meg ugyan senkit abban, hogy pl. megtérjen, eljusson az 
élő hitre, stb., de ha mélyebb problémákra keresünk feleletet, mégis el 
kell ismernünk, hogy amidőn a Károlyi féle fordítás két különböző fogal
mat egy és ugyanazon szóval jelöl meg, ez a világos megértésnél sok 
zavart okozhat. E két fogalom között a különbségtétel majdnem minden 
nyelvben megvan: Nefes: Ruah a zsidóban; Psüché, Pneuma: a görögben, 
anima és spiritus a latinban, Seele és Geist a németben, Sóul és Spirit 
az angolban, stb. Egyik a lélek, egyéniségünk hordozója, a másik Isten 
lehellete, a „szellem1*. A lélek az, ami az ember egyéniségének, énjének, 
az ember belső mivoltának a valósága s ez az élőlélek olyan testet használ 
eszközül, amelyet Isten belé helyezett „lehellete**, a „szellem** (tehát nem 
lélek) által elevenít meg.

Ha ezt elfogadjuk, akkor tisztában kell lennünk azzal, hogy mindaz, 
amit életnek, egészségnek nevezünk, a bennünk lakozó szellemnek a tevé
kenysége. Az ember csak kb. 5 éves korában eszmél önmagára, tehát 
évekig tart, amíg megtanulja lelkünk öntudatosan birtokábavenni testét, 
ezzel szemben az Isten által belénk helyezett szellem, anélkül, hogy mi 
tudnánk róla, már az anyaméhben felépíti testünket és később is állandóan 
ő élteti, működteti, fejleszti és egészségben tartja. Kétségtelen tehát, hogy 
az ember minden tevékenysége a szellem közreműködésével történik.

Írásban és szóban már sok alkalommal fejtettem ki, hogy az ember 
lelki állásfoglalásait, döntéseit szelleme valósítja meg. Nem kell ennek 
belátásához egyéb, mint egy kis önmegfigyelés. Tessék megpróbálni! Az 
ember kialakít a lelkében egy elhatározást, példának okáért odébb akar 
tenni egy kezeügyébe eső tárgyat. Ki az, aki akaratát megvalósítja? Ki 
az, aki ingerületbe hozza agykérgének ducsejtjeit, az izgalmat bonyolult 
és összetett idegpályákon végig vezeti, izomcsoportokat összehúzódásra 
késztet? Kétségtelenül nem a lelkünk, mert öntudatunk még csak nem is 
látja, nem is sejti azoknak a bonyolult és össztett folyamatoknak millio
mod részét sem, amelyek a lelki elhatározást testi eredménnyé valósítják. 
Szintúgy sejtelmünk sincs az élettani folyamatok felsorolhatatlan légiójá
ról sem (reflexek, anyagcsere, növekedés, regeneráció, sebgyógyulás, stb.), 
amelyeket nagy bölcsességgel és hatalommal és célratörő tevékenységgel 
végez a rejtekben szellemünk, hogy élhessünk és testünket használhassuk.

Térjünk át ezek után arra a kérdésre: mi is a betegség?
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Isten a paradicsombeli embernek olyan testet adott, amely alkalmas 
volt arra, hogy az ember hivatásának eleget tehessen. Ez a test meg nem 
öregedett volna és meg nem halt volna a bűneset bekövetkezése nélkül.

Gyakorlati szempontból véve a betegség tehát a bűneset megnyilvá
nulása!

1. Jelenti ez először is azt, hogy Isten az élet lehelletét, melyet az 
embernek az örökkévalóság számára adott, visszavette. A halál Isten átka! 
(I. Móz. 3.) További magyarázatát I. Móz. VI. 3-ban találhatjuk. Az özön
víz bejelentése előtt ezt olvassuk: „Erre így szólt az Úr: Ne maradjon az 
én lelkem (helyesen: szellemem, ruach, pneuma, spiritus, geist, spirit, stb.) 
az emberben, mivel ő test; legyen az ő életének ideje százhúsz év.“ Az 
ember azért hal meg, mert Isten az ő éltető lehelletét, „szellemét11, melyet 
az embernek ajándékozott 'és mint éltetőjét bele helyezte, visszaveszi. És 
azért öregszik meg az ember, mert Isten az öregedéssel rá akarja döbben
teni arra, hogy bűnben, átok alatt él és hogy a halál, az ítélet közeledését 
jelenti. Ezért van a betegség is. A harmonikus együttműködés a lélek és 
a szellem között a bűn és átok következtében megromlott.

A bennünk lakozó és minket éltető szellem mindent tud rólunk, mi 
azonban nem tudunk róla semmit. A betegség, öregség és halál megfelleb
bezhetetlen oka az a belső meghasonlás, mely az ember lelke és a neki 
adott szellem között támadt. Közbevetés van lelkünk és szellemünk között 
a bűn miatt. Lelkünk elfordult Istentől, viszont szellemünk a szentséges 
Isten lehellete, amit belénk fútt, bennünk tart, aki által éltet bennünket. 
Nem Istennek tetsző irányban járnak utaink, ezért torkolnak betegségbe, 
halálba!

2. A lélek és a szellem meghasonlásával együtt jár a közösségi élet 
megromlása is, a harc mindenki ellen, a gyűlölet következtében. Így előáll 
az a helyzet, hogy az egyik ember a másiknak árthat, olyan életfeltételek 
közé tudja a másikat kényszeríteni, hogy az elpusztuljon. Hiszen nem a 
szellem útján járunk, aki a közösségi életre akar vezérelni, hiszen min- 
denikünkben ugyanaz a szellem lakozik, hanem önző, bűnös lelkünk irányít 
bennünket.

3. Harmadik következménye a bűnnek, hogy az ember a sátán ha
talma alá került. A sátán olyan betegségeket, baleseteket zúdíthat az 
emberre, amelyek elviselhetetlenné teszik életét.

A bűn következményeit (természetesen csupán gyakorlati szempont
ból nézve) e háromban látjuk megnyilvánulni: A lélek és a szellem meg- 
hasonlása következtében az ember betegségeknek van kitéve, 2. a meg
romlott közösség következtében az egyik ember a másiknak ellensége és 
3. az ember ki van szolgáltatva vesztére törő ellenséges hatalmaknak.

Ezeknek a tényeknek leszögezése után ismét ki kell emelnünk, hogy 
az ember (minden jó, rossz) cselekedetét és elhatározását továbbra is szel
lemének közreműködésével valósítja meg. „Mert a szívből származnak 
a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopá
sok, hamis tanúbizonyságok, káromlások" . (Máté 15, 19.) Amit a biblia 
„szívnek" nevez, azt a modern lélektan „én“ -nek nevezi. A bűnös gondo
latok tehát az ember lelkében ébrednek, de a lélek a maga erejével ezeket 
éppúgy nem tudja megvalósítani, mint ahogy jókat sem, mert egyedül 
a szellemnek van képessége és hatalma cselekvésre. Minden elhatározásunk
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3 lelkünkben támad. Pl. meg akarjuk szegni a kenyeret, el akarunk menni 
valahová, meg akarunk tenni valamit, az elhatározás, a döntés a mi dol
gunk, lelkünk rajta, mi vagyunk felelősek Isten, ember és önmagunk előtt 
érte, de csak szellemünk közreműködésével valósíthatjuk meg. Ha pl. egyiK 
ember a másikat meg akarja ölni, a gyilkos szándék az övé, de a kést 
megrakagadni csak szellemének erejével és hatalmával tudja. Az ember 
lelkében támad tehát a gonosz gondolat, de a szelleme hajtja ezt végre!

Azt a keresztyén ember is könnyen megérti, hogy a jót az ember 
a szelleme segítségével, tehát Istennek beléje helyezett és benne tevékeny
kedő erejével végezi el, de az érthetetlennek tetszik számára, hogy a 
rosszat is ugyanaz a szellem hajtja végre. Pedig ezen nincsen megdöb
benni való, először is Isten nélkül semmit (sem jót, sem rosszat) nem 
tehetünk, másodszor pedig Istennek az a pedagógiája, hogy a rosszat is 
engedi megvalósulni azért, hogy az ember rájöjjön arra az igazságra, hogy 
nem érdemes rossznak lenni! Tehát ha jót tesz az ember, akkor áldás van 
rajta és öröm, békesség, boldogság jutalmazza, ha pedig a rosszat teszi, 
akkor szégyen, undor, bánat, lelkiismeretfurdalás gyötri és előbb vagy 
utóbb Isten büntetését érzi. De Isten beleépíti úgy a rosszat, mint a jót 
a maga tervébe, hogy az ember megtérését és üdvösségét munkálja.

Ezek előrebocsátása után térjünk rá arra a kérdésre: mi a gyógyítás?
A gyógyítás mindig a szellemre való hatás és tegyük mindjárt hozzá, 

az orvos által történő ú. n. természetes gyógyításnál az orvos mindig 
kívülről, szóval közvetett módon hat az emberben lakozó és az őt éltető, 
szellemre.

Ennek megértése kedvéért idézzük emlékezetünkbe, hogy minden 
életfolyamatunk a bennünk lakozó szellem célratörő tevékenységének ered
ménye. Akár egészségesek vagyunk, akár betegek: testünk minden mun
kája szellemünk ténykedése. Ezt azonban nem tőlünk függetlenül végzi, 
hanem értünk, a mi kedvünkért, tehát sorsunk minden pillanatát figye
lemmel kíséri és azonnal reagál rá. Testünk kopásait kijavítja, sebeit be
gyógyítja. Ha tehát az ember külső ártalmak, vagy belső okok miatt beteg
szik meg, ez nem más, mint a szellem éltető tevékenységének a behatá
sokra válaszoló módosítása. De ha a beteg ember gyógykezelésben, ápo
lásban, kíméletben, stb. részesül, akkor erre is azonnal reagál szelleme. 
Ha a sebész műtéttel távolít el kóros részeket,' a sebet a szellem gyógyítja 
meg, ha az orvos gyógyszert juttat a szervezetbe, a szellem válaszol erre 
működés változtatással. És ugyancsak a szellemre hat az orvos akkor is, 
ha szuggesztióval, hipnózissal gyógyít, mert ilyenkor is a beteg szelleme 
végezi el a gyógyítást, a beteg lelkében lezajlott élményekre reagálva.

Nyomatékosan ki kell emelnünk tehát, hogy bár az orvos gyógyító 
tevékenysége lényegében véve mindig a beteg szellemére való hatás, ez 
a hatás azonban mindig közvetett és kívülről történik, mert egyik ember 
a másik ember szellemére mindig csak kívülről hathat a testén, vagy a 
lelkén keresztül, közvetlenül kapcsolatban ugyanis lelkünk egyedül csak 
saját szellemével van.

Most már rámutathatok, hogy a csodálatos gyógyítások és az orvos 
által végzett gyógyítás megegyezik egymással abban, hogy mindkét eset
ben a szellem az, aki a gyógyulást eszközli. Midőn Krisztus a bénának 
azt mondja: Kelj fel és járj, vagy a némának: nyilatkozzál meg s a béna
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elindul, a néma megszólal, akkor itt is mindig az illető ember szelleme 
gyógyította meg a béna testrészt és a beteg szervet helyrehozta. Tehát 
mindenféle gyógyítást a szellem végez, mert a szellem az az Istentől belénk 
helyezett letéteményes, amely belülről éltet bennünket. És midőn ez a 
földi élet megszűnik, az ember nemcsak a „lelkét11, "hanem vele együtt 
szellemét is kileheli.

A különbség ezek után a csodás gyógyulások és az orvosi gyógyí
tások között abban van, hogy a természetes gyógyítási tevékenységnél 
az orvos mindig kívülről az ember testén, vagy lelkén keresztül hat a . 
szellemre, a csodálatos gyógyításoknál a hívő ember ellenben közvetlenül, 
testi és lelki behatások nélkül, „Isten ujjával11 hat a beteg ember szelle
mére. Az ilyen gyógyulásnál tehát a szellem nem reakcióképpen, hanem 
az isteni hatalom közvetlen indítására végzi el a gyógyítást.

Ez magyarázza meg, hogy a csodás gyógyulást mindig bizonyos meg
rendítő . érzés kíséri. Ha az orvos gyógyít, mindenki tisztában van azzal, 
hogy tisztán emberi munkát végzett, de ha csodálatos gyógyulás történik, 
akkor ugyan az az érzés támad az emberben, mint Péterben támadt a 
csodálatos halfogás alkalmával: leborul félelemmel és rémülettel eltelvén, 
mert tudja, hogy Isten közvetlenül avatkozott bele a világba.

A csoda lényege tehát nem az, hogy nem tudjuk megmagyarázni, 
hanem az, hogy rémülettel tölti el az embert, mert megérezzük, hogy Isten 
közvetlenül beleavatkozik a világ folyásába. Amint az ószövetségben több 
helyen olvassuk, hogy az emberek féltek attól, hogy Istent meglássák, 
éppúgy megtaláljuk ezt a félelmet akkor, mikor Krisztus mint élő Isten 
itt járt közöttük. A bűn és a szentség között nincs kompromisszum! 
A bűnös ember számára a szent Ijten közelségének megérzése borzalmas 
félelem, ítélet, reszketés és rémület! Ez az érzés a tremendum, a numino- 
sum kell, hogy kísérje a csodás gyógyulásokat is. A nyomorult bűnös 
embernek össze kell törni, le kell roskadni Isten közelségének megérzése 
alatt.

De vessük fel újra a kérdést, ha úgy áll a dolog, hogy Krisztus meg
ígérte tanítványainak azt a hatalmat, hogy hit által betegségeket gyó
gyíthatnak, ördögöket űzhetnek, stb., miér olyan ritka akkor az ilyen 
csodálatos gyógyítás? Magyarázat: amidőn az Úr beleszól az ember éle
tébe, ezt kizárólag azért teszi, hogy az ő országának jövetelét készítse  elő.

Istennek az emberrel szemben mindig két útja van: egyik az igazság 
útja, a másik a kegyelemé.

Az igazság útja az, amidőn az embert engedi szabadon cselekedni, 
hogy aki amit vet, azt arasson. Ha az ember másnak betegséget és szen
vedést okoz, vagy önmagát teszi beteggé, vagy annak következményeit 
sínyli meg, hogy az emberi közösség már régen a sátán hatalmába került, 
akkor természetes, hogy csak olyan mértékben veheti igénybe a szellem 
gyógyító tevékenységét, amilyen mértékben betegségeket okoz, ártani tud 
és akar. Ha sebeket gyógyítok, fájdalmat enyhítek, tulajdonképen ugyanazt 
csinálom, csakhogy ellenkező irányban, mint az, aki sebet üt és szenvedést 
okoz. Amilyen mértékben van az embernek hatalma az ártásra, olyan 
mértékben van hatalma a gyógyításra is. Isten megadta a hatalmat mind 
a kettőre. Tehát az orvosi tudomány gyógyító tevékenysége teljesen pár
huzamos a rossz emberek ártani akarásával. Midőn azonban Isten kegyel
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mével hatol bele a világba, akkor valami egészen más történik, ugyanis 
akkor Isten maga hat az ember szellemére. Ez történik a csodálatos gyó
gyítások alkalmával.

Az ilyen csodálatos gyógyítások, midőn azokat nem Krisztus, hanem 
hívő ember csinálja, nem történhetnek az embernek saját indításából, hanem 
mindig várni kell a közvetlen isteni indításra, Egészen biztos, hogy Péter 
és János sokszor elmentek betegek mellett, talán a mellett a születésétől 
fogva béna ember mellett is, aki ott szokott kéregetni a jeruzsálemi temp
lom „Ékes-kapuja“ mellett s nem is gondoltak arra, hogy meggyógyítsák, 
míg egyszer Péter, rátekintve a bénára, meg nem érezte az isteni indítást, 
hogy így szóljon: Aranyam és ezüstöm nincsen, azt adom neked, amim van: 
a názáreti Jézus nevében kelj fel és járj!

Ne képzeljük hát, hogy a mi hitünk elegendő arra, hogy embertár
sunkat hit által meggyógyíthassuk, hanem erre csak akkor leszünk képe
sek, ha Isten erre különös megbízást ad és tegyük hozzá mindjárt, csak 
akkor ad Isten ilyen hatalmat, amidőn ilyen módon az ő királyságát akarja 
 elősegíteni.

Az vonatkozik a meggyógyította is. Csak azt gyógyíthatjuk meg, 
aki nemcsak egészséges lesz, hanem hajlandó bűneitől szabadulva, azok
nak bocsánatáról megbizonyosodva, Isten királyságának katonájává lenni.

Az is következik a fentiekből, hogy mindenki, aki igazán szolgálja 
az Istent, minden kérésével kapcsolatban „kell, hogy átérezze: ne az legyen, 
amit én akarok, hanem amit Te akarsz. Tehát ha Isten terve szerint nem 
érkezett el annak az ideje, hogy betegségétől meggyógyuljon, akkor nem 
szabad Istent ostromolni, tehát hívő szívvel vállalni kell a betegség ke
resztjei is. Lehet, hogy Istennek éppen az a terve, hogy betegséggel, bé- 
kességes tűréssel szolgálja őt s ne egészségesen.

Sokszor fáj a szívünk, mikor olvassuk az apostoli kornak csodáit, 
ba azonban körülnézünk, látjuk, hogy Isten épúgy kínálja az ő kegyelmét, 
mint a régi időben. Azért kevés a csoda, mert kevés az ember, aki Isten
nek adja át magát és megvan benne a hit.

Magam is többször tapasztaltam, hogy amikor nehéz műtét előtt álló 
betegeimmel hitbéli dolgokról beszélgetve, felvetettem a gondolatot, hogy 
Istennek van hatalma arra, hogy ilyen bajból is egyszerre és csodálatos 
módon meggyógyítsa az embert, de ennek az az előfeltétele, hogy az 
ó embert le kell vetkőzni, újjá kell születni és attól kezdve teljesen neki 
élni: betegeim bizony őszintén megmondták, hogy ők inkább a műtét 
terheit és kockázatát vállalják. Mert az olyan beteg, aki gyógyulását az 
orvosi tudománynak köszönheti, szabadon rendelkezik életével, egészségé
vel és (meggyőződése szerint) úgy él, ahogy akar. Viszont akit Isten hit 
által csodálatos módon gyógyított meg, annak teljes szívével, egész leiké
vel és minden erejével Istennek kell szentelnie magát.

Az Úr Jézus Krisztus a gutaütöttnek először bűneit bocsájtotta meg 
és csak amikor hitét és újjászületett életét látta, mondotta: Kelj fel és 
járj. Ezt értette meg Blumhardt János Kristóf, mikor csodálatos gyógyí
tásainak vezérgondolatát így fejezte ki: „Amikor Jézusról azt mondjuk, 
hogy Ő segítő és Megváltó, akkor az elsősorban a lélekre vonatkozik. 
Aki erről megfeledkezik és előtérbe helyezi a testi gyógyulást, az nem 
várhatja Isten áldását. Az Ür mindennel és mindenekelőtt a lelkedet ke-
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resit Ha ezt teljesen átadod Néki, akkor minden bizonnyal külső jelekben 
is megmutatja kegyelmét. Ha egyszer bűneink meg vannak bocsájtva, 
akkor a gyógyulás magától jön!“

Dr. Reck Iván
kórházi sebészfőorvos.

A z egyh ázi é v  útm utatása.
Epifánia ünnepe utáni 5. vasárnap. Ezidén nincs ugyan, de üzenetét 

itt adjuk: Krisztus megmutatja isteni dicsőségét hatalmában, amellyel 
övéit megtartja e világon és az ítéletben. Ezt hirdeti a búzáról és a kon- 
kolyról szóló evangélium (Máté 13, 24— 30), amely egyúttal Krisztus orszá
gának e világon elrejtett dicsőségét is prédikálja; az epistola (Koloss. 
3, 12—17) pedig a Krisztus hosszútűrő szeretetének hatalmában áldott 
új életnek — Isten igéjéből táplálkozó — Krisztust dicsőítő szeretet-közös- 
ségét állítja elénk.

Igen alkalmas az evangéliumból erre a vasárnapra textusként Márk 
9, 38—41, amelyben az Úr megmutatja, miként kell egymást Krisztus- 
szolgálatunkban vállvetve segítenünk, hogy az Ö vetése növekedjék.

Az epistolai anyagból pedig Efez. 4, 14— 16-ot ajánljuk; Krisztus 
gyülekezetét, az Ő testét, — a Fő tartja meg. ö  az egyház életének éltető 
középpontja, minden tag Belőle nyer erőt; csakis így növekedhetik és 
csakis így maradhat meg!

Epifánia ünnepe utáni 6. vasárnap. Még ritkábban fordul elő, ezidén 
is hiányzik. — Ugyancsak Krisztus országának rejtett dicsőségét nyilat
koztatja ki, amint ez annak extenzív és intenzív növekedésében megmutat
kozik. Erről szól az ősi evangélium (Máté 13, 31—35) és ennek valósu- 
lásáért ad hálát a mennyei Királynak — isteni dicsősége teljességében — 
eljövetelére kitekintő epistola (I. Thess. 1, 2— 10).

Az evangéliumból megfelelő textusnak ajánljuk Márk 4, 26—29-et, 
amely az Ür dicsőséges aratásra érő vetésének csodálatos növekedéséről szól.

Az epistolai anyagból pedig megemlítjük II. Thess. 2, 13 17-et; — 
a Krisztus dicsőségében részességre való elhivatás az evangélium által: 
vígasztalás és reménység, amely Krisztus diqsőségét állhatatosságban és 
„gyakorlati keresztyénség“ -ben szolgálja.

V. A böjt előtti idő.

Húsvétnak, az egyházi év másik fókuszának már az előkészületi idő
szaka is terjedelmesebb és tagozottabb, mint a karácsonyé. A tulajdon-, 
képpeni előkészületi időszak élére külön bevezetés kerül Hetvened, Hatva
nad és Ötvened vasárnapjának az idejével, amely a VI. században már 
általánosan elterjedtnek tekinthető az egyház nyugati részében.

Hetvened vasárnapja a fordulat az egyházi évben. Innen már előre 
tekint az egyház, a húsvét — a feltámadás, a diadalmas élet ünnepe — felé. 
Húsvéttól, illetve e nagy Krisztus-ünnep nyolcadától (fehérvasárnaptól) 
visszafelé számítva az időt, nevezte el az egyház az előkészületi időszak 
bevezetésének első vasárnapját Hetvened vasárnapnak (dominica in Septua- 
gesima), és ennek az elnevezésnek a példájára lett a következő vasárnap 
neve Sexagesima, a harmadiké pedig Quinquagesima.
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Amint azonban az eredetileg a húsvéti nagy örömünnepre előkészítő 
böjti időszakra egyre jobban rávetődött a húsvétot megelőző nagypéntek 
golgotái keresztje, és az egyház (Márk ev. 2, 20 alapján!) egyre inkább 
Jézus Krisztus szenvedésével és áldozati halálával hozza kapcsolatba az 
egész előkészületi időszakot, — ez a jellege szükségképpen érvényesült 
már a böjt előtti, bevezető időn is.

Ezért a magábaszállásnak és bűnbánatnak az ideje ez a böjt előtti 
idő. Egyrészt a kegyelem csodáját hirdeti, amely az egész embert igényli 
és szolgálatába állítja, másrészt éppen Isten igéjének és szolgálatának 
sorsában mutatja meg azokat az akadályokat, amelyekkel ez a világ és 
saját bűnösségünk annyiszor szembehelyezkedik az Ür üdvösséges akaratá
val. Ennek egyedüli győzedelmes ereje az az isteni kegyelem, amellyel 
a testté lett Ige —- áldozatos szeretetben — elindul értünk a Golgotára 
vezető útra, miközben követésére hív és indít mindnyájunkat.

Már ez a böjt előtti idő az elcsendesülés ideje akar lenni az egy
házban. Ezt első sorban mi — az Ige prédikátorai — tartsuk szemünk 
előtt még akkor is, ha a nagy többség, ú. n. „keresztyén társadalmunk" 
nem igazodik az egyház életrendjéhez. — Csak annál inkább hirdessük 
Isten kegyelmes üzenetét, amellyel a bűnbánat, töredelem, önmagunk elíté
lése és Neki áldozása útján országába, — az életre hív!

Egyrészt annak emlékére, hogy valamikor itt kezdődött az egyházi 
év, másrészt pedig azért, hogy Isten szeretete minél hatékonyabban bűn
tudatra ébresszen és bűnbánatra — megtérésre hívjon, az ótestamentumból 
Mózes könyveit olvassa az egyház ebben a böjt előtti időben a minden
napi istentiszteleten, — az újtestamentumból pedig a Galáciai és az Efezusi 
levelet, valamint a F ilippi-levél részeit. A biblia első lapjairól a három 
pátriárka: Ádám, Nőé és Ábrahám mutat Krisztusra, a győzedelmes Sza- 
badítóra, Megváltóra, az egyetlen és tökéletes Áldozatra, — az újtesta- 
mentumi iratok pedig annak meglátására akarnak egészen személyesen 
rásegíteni, amit ennek a böjt előtti időnek a vasárnapjai külön hangsúlyo
zással hirdetnek, hogy t. i. Isten előtti megállásunk, üdvösségünk minden 
emberi spekuláció, minden érdemre számítás és jutalom-vallásosság, józan 
észszerűség ellenére, — egyedül kegyelemből, Krisztus Urunk áldozatának 
új életet teremtő csodájaként történik meg, amelyben Krisztussal eggyé, 
egészen az övé lesz a bűn, halál, kárhozat rabságából megmentett ember!

A bűnbánó elcsendesülés és a Krisztus kegyelmének megtapasztalásá
ról fakadó szent szolgálatkészség — és gyakorlati vállalásának! — feszült
sége jellemzi ezt a böjt előtti időt, amelyben az imádkozó egyház buzgón 
használja a bűnbánati zsoltárokat (6., 32., 38., 51., 102., 130. és 143.), és 
míg liturgiájában elnémul a glória és a halleluja örVendezése, addig annál 
gyakrabban szólal meg ajkán az alázatos és bizodalmas könyörgés: „Urunk, 
ne bánj velünk bűneink szerint és ne fizess nekünk a mi álnokságaink 
szerint (a 103. zsolt. alapján)! — S megváltásunk titkába enged betekin
tést a böjt előtti idő három vasárnapjának üzenete: a kegyelem..., az 
Ige ... ,  a testté lett Ige, Krisztus isteni szerétéiből vállalt áldozata....  
mindegyik a kereszttel takarva mutatja az élet útját.

Hetvened vasárnap. A szöllőmunkásokról szóló ősi evangélium (Máté 
20, 1— 16.) és az epistola (I. Korint. 9, 24— 10, 5) is arra figyelmezteti a 
böjti időszak előcsarnokába érkező egyházat, hogy Krisztus országában
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minden — kegyelem, és hogy itt a kegyelem országában az Úr teljesen 
odaadó szolgálatra, testünket-lelkünket, egész énünket megfeszítő oda
adásra várja övéit, akiknek ebben a szent aszkézisben Ö maga az erőssé
gük, — mert különben el kellene veszniök. (V. ö. a 18. zsoltárból való 
introitusszal és e vasárnap főénekével: „Eljött hozzánk az üdvösség 
Kér. Ék. 350.)

Az ótestamentumból prédikációnk textusának kínálkozik Jeremiás 
31, 31—34, az új — kegyelmi — szövetségről szóló ígéret.

Az evangéliumból választhatjuk Lukács 17, 7— 10-et, amely megmu
tatja, hogy Krisztus kegyelmének megtapasztalása a Neki szolgálásban 
milyen igénytelenné és milyen alázatossá tesz.

Epistolai alapigéül pedig Filipp. 3, 7-14-et ajánljuk, amelyben az 
ősegyházi evangélium és epistola üzenete olyan szemléletesen és minden
kor egészen személyes átélésre alkalmasan szólal meg. A Krisztus kegyel
mében való boldog bizonyosság és a Krisztus szerelmétől szított szent 
vágyódás, célegyenest futás mindenért kárpótoló nyereség!

Hatvanad vasárnap. Az evangélium (Luk. 8, 4— 15) a magvetőről, 
illetve a négyféle földről szólva, Isten szent igéjének, e drága kegyelmi 
eszköznek a sorsát mutatja meg, amint az ördög, a világhoz tapadásunk és 
közönyösségünk akadályozza bennünk Isten magvetésének áldott gyümölcs- 
termését. Az epistola (II. Korint. 11, 19— 12, 9!) pedig az Ige hűséges 

f  szolgájának, Pál apostolnak fáradságos és áldozatos Krisztus szolgálatában 
mutatja meg minden akadállyal szemben a győzedelmes Ür kegyelmének a 
hatalmát. E nélkül az isteni auktoritás nélkül' ma sem lehet el Krisztus 
egyháza, az igeszolgálat!

Az ótestamentumból alkalmas textus Ézsaiás 55, 6— 11, amely az 
Ige hatalmáról, Isten üdvösséges akaratának csodálatos szolgálatáról szóló 
ígéret; az Ige nyomán élet — ítélet születik: — „nem tér vissza üresen, 
hanem megcselekszi“ !

Az evangéliumból választhatjuk János 12, 35—38-at, — Jézus tanít
ványai az Ö igéjének világosságában járjanak. ígéretében ítélet is hangzik, 
amely Krisztushoz térésre, Benne való életre hív.

Az epistolai anyagból különösen is indokolt ezen a vasárnapon II. Tim. 
3, 10—4, 5-nek a választása. Elkötelezés és felelősségrevonás szól belőle 
az egyháznak, az Ige minden szolgájának: hitvallásos hűségben hű-e az 
Ür igéjéhez, a teljes Íráshoz, és emberek, korok tetszésétől függetlenül, 
elnyomás és üldözés közt, szenvedve is végzi-e — megalkuvás nélkül — 
szent szolgálatát?!

Ötvened vasárnap (a 31. zsoltárból való introitus kezdőszavaival: 
Esto mihi). Ezzel a vasárnappal az előkészítő időszak böjt előtti beveze
tése eléri csúcspontját. Az evangéliumban (Luk. 18, 31— 43) az Ür harmad
szor jelenti szenvedését tanítványainak és elindul a via dolorosa felé. 
Az egyház a böjt küszöbére érkezett és az evangélium megvilágítja az 
Áldozat útját és meg akarja nyitni a szemünket, hogy a Fájdalmak 
Férfiában meglássuk a bűn, halál sötétségébe merült világ Világosságát, 
Szabadítónkat, Megváltónkat, Királyunkat. Az epistola (I. Korint. 13, 1— 13) 
azt az Isteni Szeretet állítja elénk, amely az önmagáról való elfeledkezés- 
ben, az áldozatban lesz teljessé, amint ez itt a földön egyedül Jézus 
Krisztusban valósult meg. Fogadhatja-e ennél megfelelőbb perikópa-párral
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az egyház itt, a nagyböjt küszöbén Isten népét, Krisztus gyülekezetét,, 
amelynek lelkében bizony meg kell szólalnia a kérdésnek: felkészültem-e?!

Az ótestamentumból — az evangélium első verseivel, illetve az Úr 
golgotái áldozatával való előkészítés-jellegű kapcsolata folytán — alkal
mas V. Mózes 33, 1—4, amely minden sajátosságában és különbözőségében 
is a Sínai hegyről a Golgotára mutat.

Az evangéliumból választhatjuk János 12, 20—33-at, amelyben az Úr 
maga világítja meg a golgotái áldozat értelmét: önmagának feláldozása az 
Isteni Szeretet megdicsőülése: az elhaló gabonamag sok gyümölcsöt terem.

Epistolai textusként pedig önként kínálkozik /. Korint. 1, 20—25: 
a megfeszített Krisztus — zsidóknak botránkozás, görögöknek bolondság
— Istennek hatalma!

VI. Nagyböjt.
Húsvét előkészítő időszakának, a böjt előtti bevezetés után, tulajdon

képpeni főrésze a hamvazószerdától nagyszombatig tartó 40-napos böjti- 
idő, amely még sokkal régibb, mint a megelőzően tárgyalt böjt előtti idő.
— Ebben a nagy böjti időben nincs semmi, ami a húsvét ünnepe felé hala
dással együtt a fénynek és örömnek fokozódása volna. Sőt, minden egyre 
komorabb lesz és mindjobban előre veti árnyékát az időszak utolsó hetének, 
a nagyhétnek — különösképpen pedig a nagypénteknek — sötétsége és 
fájdalmas gyásza. — Húsvét reggelére aztán az isteni dráma nagy fordu
latával minden, de minden átváltozik diadalmas húsvéti örömmé.

A .vasárnap helyes keresztyén értékelés és felfogás szerint mindig 
örömnap és ezért sohasem tartozik a böjtbe. Ezért helytelen böjt 1., 2., stb. 
vasárnapjáról beszélni, mert a böjtnek nincs vasárnapja. Helyesen vagy az 
ősegyházi, latin nevükön nevezzük e vasárnapokat, vagy pedig így jelöljük 
őket: 1., 2., stb. vasárnap a nagyböjti időben.

Ez a 40-napos böjti időszak (amely éppen „a.vasárnapok kivételével 
40-napos!), a megelőző bevezető bűnbánati idő folytatásaként a megtérés
nek és gyógyulásnak (gyónás!) az ideje az egyházban. Visszatérés a ke- 
jesztség szentségében kapott kegyelemhez, hogy mint Isten megváltott 
gyermekei, Krisztus erejében, új életben („igazságban és valóságos szent- 
ségben“ ) járjon, — naponként megharcolva a harcát az ördöggel és biro
dalmával. — Kétségtelen, hogy ez időszak ilyen jellegének kialakulására 
nagy hatással volt az a tény, hogy az ősi egyházban húsvét ünnepe az 
egyház nagy keresztelési terminusa volt. A megelőző heteket méltán hasz
nálta az egyház a keresztség szentségére való előkészítés idejéül.

A keresztyén böjthöz eredetileg hozzátartozik az a keresztyén aszké- 
zis, amelyről már Hetvened vasárnapjának epistolája szólt. — Isten igéje 
és a Káté egyaránt ajánlja az önmegtartóztatást, a testi böjtöt. Egyrészt 
alkalmas eszköz az önfegyelmezésre, elcsendesülésre, lelki koncentrációra,
— másrészt éppen az igazi elcsendesülésnek, meditációs magábaszállásnak 
szükségképpeni,, „természetes11 következménye, amelyben a keresztyén 
hívő egészen magától megfeledkezik minden olyasmiről, amiben egyébként 
talán szívesen és bűn nélkül üdült volna fel.

A keresztyén evangélikus böjt azonban nem csupán „negatívum" , — 
nem csak az ó-ember meghalásának az ideje; van a böjtnek, a keresztyén 
aszkézisnek „pozitív"  jelentősége is: a böjt az élet-újulásnak, a halálból
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támadó új élet születésének az ideje is, — amint a régiek mondták: ver 
sacrum — szent tavasz, — amely Krisztus áldozati halálából támad.

Az ebbe az időszakba eső vasárnapok szándékosan nem Krisztus 
szenvedéséről, nem a passióról szólnak, hanem Krisztus Urunk győzedelmes 
harcát mutatják meg az ördöggel és sötét birodalmával.

A régi egyházban hamvazószerdán megkezdődött a böjti prédikáció, 
amely rendszerint .minden szerdán és pénteken hangzott fel templomaink
ban, Judica-vasárnap (másképpen passió-vasárnap) után pedig megkezdő
dött a passiós-prédikáció, amely rendszerint valamelyik evangélium soro
zatosan összefüggő közleménye alapján tárta a gyülekezet elé Jézus ártat
lan kínszenvedését. A nagyböjti szent idő napjaiba, mint a bűnbánó meg
térésre és gyógyulásra Isten kezéből felkínált „kellemetes időben" egyaránt 
odatartozik a böjt is és a passió is! így válhatik valóban gyülekezeteink 
életújulásának áldott idejévé, amely a Megváltóval való legbensőbb élet- 
közösségre vezet. — Igen jó tájékozódást ad a nagyböjti szent idő fel- 
használására az egyháznak az a közel 1500 éves gyakorlata, hogy ..Mózes 
könyveinek folytatólagos olvasása mellett az újtestamentumból a Zsidók
hoz írt levelet olvassa mindennapi istentiszteletein, hogy meglássuk egyet
len Főpapunkat, értünk vívott harcát, —- önmagát értünk áldozó szent 
áldozatát!

Invocabit vasárnap. Nevét a 91. zsoltárból való introitus kezdő sza
vától kapta. Az ősi evangélium (Máté 4, 1— 11) Jézus megkísérléséről és 
diadalmas megállásáról szól, az epistola (II. Korint. 6, 1— 10) pedig az Ige 
szolgájának Krisztus szenvedéseiben való részességében mutatja meg az 
Ür hatalmát, amely mindenkor, ma is képessé teszi övéit, hogy az Ö ere
jében harcoljanak, és a világ szemében haldokolva és megsemmisülve is 
győzzenek, mint Krisztusban „mindennel bírók".

Nyilvánvaló, hogy az evangéliumot és epistolát nem csupán a mindkét 
szövegben előforduló „böjt" szó alapján tette erre a napra az egyház, 
hanem ennél sokkal mélyebb kapcsolatuk van: az értünk megkísértett 
Krisztus a gyülekezet élete, öröme, ereje, mindene!

A fenti összefüggés alapján ajánljuk az ótestamentumból textusnak 
Ézsaiás 58, 1—8-at, amely (Máté 6, 16— 18 felé irányulva) az igazi evan
gélikus böjt mibenlétét hirdeti; erre bizony nagy szükség van újra gyü
lekezeteinkben.

Az evangéliumból ide kívánkozik Máté 16, 21—23, amelyben az Ür 
— mindig Isten dolgát (üdvösségünket) tartva szem előtt — megtagadja 
és legyőzi a szenvedés elől való kitérést, amely Péteren keresztül kísérti 
meg.

Epistolai textusként pedig igen alkalmasnak találjuk Zsid.4,15— 16-ot: 
az értünk megkísértett és diadalmaskodott Főpap Krisztus irgalmassága 
erőforrásunk kísértéseinkben, — „járuljunk azért bizodalommal a kegye
lem királyi székéhez!" 

Dr. Jánossy Lajos
egyetemi ny. r. tanár.
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Perikó p arendszerek.
Hetvened.

Görög: Luk. 18, 10— 14; 11. Tim. 3, 10— 15. 
örmény; Ján. 6, 22—38; II. Tim. 3, 8— 15.
Katolikus; Máté 20, 1-—16; I. Kor. 9, 24— 10, 5.
Lutheri: Máté 20, 1— 16; I. Kor. 9, 24— 10, 5.
Anglikán: Máté 20, 1— 16; I. Kor. 9, 24—27.
Nitzsch: Péld. 9, 1— 12; Luk. 6, 20—35; Róni. 3, 27—31.
Thomasius: Dán. 5, 17—30; Ján. 7, 14— 17; II. Péter 1, 3—21.
Finn: I. Kor. 3, 7—23; Fii. 3, 7— 14; Mt. 19, 27—30; Lk. 17, 7— 10: 
Mt. 22, 1— 13.

•

Hatvanad.

Görög: Luk. 15, 11—32; I. Kor. 6, 12—20. 
örmény: Ján. 6, 59—71; Tit. 1, 1— 11.
Kát. és luth.: Luk. 8, 4— 15; II. Kor. 11, 12—9.
Anglikán: Luk. 8, 4— 15; II. Kor. 11, 19—31.
Nitzsch: Zsolt. 119, 89— 105; Luk. 9, 18—26; Róm. 5, 1— 11. 
Thomasius: Ézs. 25, 1—9; Máté 17, 1—9; II. Péter 1, 16—21.

Finn: I. Kor. 1, 20—25; II. Tim. 3, 10—4—5; Ján. 12, 35—43; Mt. 9, 
36— 10, 15; Ám. 18, 11— 12.

Ötvened.

Görög: Máté 25, 31—46; I. Kor. 8, 8—9, 2. 
örmény: Máté 6, 1—21; Róm. 13, 11— 14.
Katolikus, luth. és anglikán: Luk. 18, 31—43; I. Kor. 13, 1-—13. 
Nitzsch: Zsolt. 62, 2—8; Luk. 10, 38—42; Jak. 3, 13-M8.
Thomasius: Jer. 8, 19—22; Márk 10, 32—45; I. Kor. 1, 18—24.
Finn: Jak. 2, 8—13; Jak. 3, 13—18; Ján. 12, 23—33; Mk. 10, 32—45; 
Ezs. 52, 13— 15.

Invocabit.

Görög: János 1, 43—51; Zsid. 11, 24— 26. 
örmény: Máté 5, 17—48; Róm. 12, 1— 13.
Katolikus: Máté 4, 1— 11; II. Kor. 6, 1— 10.
Lutheri és anglikán: Máté 4, 1— 11; II. Kor. 6, 1— 10.
Nitzsch: Préd. 7, 3—9; Márk 2, 18—-22; Gál. 5, 13— 18.
Thomasius: Jer. 2, 17— 19; Máté 11, 20—24; Zsid. 12, 14—17.
Finn: Zsid. 12, 8— 13; Zsid. 12, 22—25; Mt. 16, 21—23; Lk. 10, 17—22; 
I. M. 3, 1— 15.
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Összekulcsolt kézzel.
K o lle k ta-lm á d sá g o k  ném et ágendából.

Hetvened, Hatvanad és Ötvened vasárnapra.

Urunk, Istenünk! Aki a keresztről szóló evangéliumot adtad nékünk, 
a Krisztus keresztje alatt feledtesd el velünk mindazt, ami számunkra fon
tosnak látszik, de nem fontos a Te számodra. Kegyelmedet áraszd ki ránk, 
noha mi azt nem érdemeljük meg. Megfáradtak és megterheltek esedez
nek Hozzád: segíts minket, hogy kegyelmedből üdvösségre juthassunk. 
A men.

V a g y :
Örökkévaló Istenünk, Atyánk! Köszönjük Neked, hogy helyet adtál 

nekünk a megváltottak közösségében. Add, hogy kegyelmedet ma is fel
ismerhessük. Segíts minket, hogy közösségünk lehess Megváltónknak, az 
Úr Jézus Krisztusnak szenvedésében. Szabadíts meg önmagunktól, hogy 
egészen a Tieid lehessünk. Amen.

V a g y :
Könyörülő Atyánk, üdvösségünk Istene! Most, amikor a mi Megvál

tónk szenvedéséről és haláláról emlékezünk, készítsd fel szívünket, hogy 
tudhassuk hálával fogadni örök végzésedet, amelyet elvégeztél a mi üd
vünk felől. Add, hogy Jézus szenvedésének és halálának hirdetése bennünk 
hathatóssá válva, Megváltónkat, aki érettünk megfeszíttetett, befogadjuk 
szívünkbe és vétkeinket igazán megbánjuk. Segíts, hogy önmagunknak 
és a világnak meghalva, annak akarata szerint éljünk, aki minket szent 
vére drága árán megváltott. Tedd Urunk a keresztről szóló igét számunkra 
isteni erővé és bölcseséggé, számodra pedig dicsőséggé a Jézus Krisztus 
által. Amen.

Böjti vasárnapokra.
Úr Jézus, egyetlen közbenjárónk! Hálával adózunk Neked, különös- 

képen most ezekben a böjti napokban, amikor keresztedről szól hozzánk 
az ige. Öh Urunk, mily sokat szenvedtél miérettünk és mi mennyire mél
tatlanok vagyunk a Te szeretetedre. Kegyelmeddel segíts minket elmélyedni 
szenvedésed és halálod titkaiba, hogy általa igaz bűnbánatra és élő hitre 
juthassunk és megerősíttessünk az irántad való, halálig tartó hűségben. 
A men.

V a g y  :
Mennyei Atyánk! Némítsd el bennünk a földi gondolatokat. Ments ki 

a lelki szétszórtságból. Parancsolj csendet szívünknek. Szeretnénk szem
lélni Krisztus szenvedéseit a maguk egész fájdalmas mivoltában. Elmélyedni 
bennük, hogy így rádöbbenjünk lelkűnknek e világhoztapadtságára és ön
zésünkre. Láttasd meg velünk oh Urunk, milyen szegények vagyunk sze- 
retetben és türelemben, mennyire hiányzik belőlünk az önmegtagadás. 
Krisztus szeretetével gyújtsd lángra kihűlt, közönyös szívünket. Krisztus 
hitével erősítsd meg gyenge hitünket. Krisztus alázatába .törd bele a gő
günket. Győzelmét tedd a mi győzelmünkké. Igen Urunk, akik Téged 
-szeretnek, azoknak mindenek javukra válnak. Amen.
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Szószéken.
Hetvened v. Február 6.

B ap tisatus sum .
Rom. 6, 3—4. — Ének: 355, 300.

Testvér!, ha most megkérdeznélek, hogy mikor születtél: nem jönnél 
zavarba. De ha azt kérdezném, hogy mikor kereszteltek, vájjon tudnál-e 
felelni? Hogyan van az, hogy sokkal gondosabban tartjuk számon szüle
tésünk napját, mint kereszteltetésünk napját?! Pedig születésünk napján 
csak születtünk, —- halálra, kereszteltetésünk napján pedig újjászülettünk, 
— üdvösségre. Tán csak nem vitás, melyik a fontosabb?! — A reformáció 
népe még így vélekedett a keresztségről: Bornemissza püspök írja: „ ... Bi- 
zodalommal mindenkor óránként szívünkbe foglaljuk az mi keresztségün- 
ket. És azt mint egy örökös pecsétünket avagy címeres gyűrűnket és az 
nemesek közibe számláló címerünket úgy tartsuk, mint kivel Isten az ő 
örökös nemesfiai közibe írt s kivel kirekesztett minden hitetlen és isten
telen pogányok közül, kik idvezítő Krisztus nélkül lévén, idegenek az 
Istentül és elszakadtak az ő ígért szent Testamentomátul, reménység nél
kül és Isten nélkül élvén e világban, — kinél mi lehet röttenetesb? —  
Mi pedig a keresztségben hit által beoltatván Krisztusba, Istennel kezet 
csaptunk, kötést szerzettünk, magunk őalája adtuk, cselédi és házanépi 
lettünk. Azért mint Krisztusnak kinyílt az mennyország, így az mi ke- 
resztségünk fölött is azon ajtó nyittatott nekünk. . . “  P. II. 541 bl. S ma?! 
Zugolyba került a keresztség, amolyan egyházi zugcselekmény lett belőle. 
Kiszorult az istentiszteletből, sokszor még a templomból is. Helye: mindegy, 
ideje: bármikor, résztvevője: néhány unott arc. Ó, mivé lett kezünkön 
a keresztség szentsége?! Lett belőle egy nagy semmi, üres szokás, értel
metlen szertartás. Lett belőle a névadás alkalma, aminthogy hiszen még 
a hajókat is „megkeresztelik11. Lett belőle ádáz érdekek lövészárka, gon
doljunk a keresztlevéllel folytatott gazdasági harcokra. Lett belőle fele
kezeti hántások fegyvere, zsidótörvény kijátszója. Vagy lett belőle legjobb 
esetben az egyházba való felvétel külső jele. — Olyan rontás, megüresítés 
és fumigálás van itt (agnoeite, ignoratis: szándékos elfeledkezés), hogy le
hetetlen benne észre nem venni az ördög munkáját. Ránkfér tehát, hogy 
Isten igéjéből tanítást vegyünk arról: mi és mirevaló a keresztség!

„M e g k e re s z te lte t tü n k (lásd az eredetit), mondja az apostol. Ha 
valahol, hát itt helyénvaló a szenvedő igealak. Mert nem magam keresz
teltem magamat, mégcsak nem is megkeresztelkedtem, hanem: megke
reszteltettem. Ember kezével az egyház Ura keresztelt meg. S mikor Isten 
megkeresztelt, egész életemre döntően kiható, kitörölhetetlen cselekmény 
ment végbe rajtam. Olyasmi, mint mikor a régi rabszolga hátára tüzes 
vassal odasütötték ura nevét. Megjelölték, lefoglalták. Az a rabszolga meg
nőhetett, meg is szökhetett, lesoványodhatott és meghízhatott, a napon 
barnára pirulhatott, szenny belephette: — mindvégig rajta maradt ura 
neve. Megkeresztelt Isten. Lehet, hogy már régen elfelejtetted, azóta tán 
sohase gondoltál rá, megkerszteltetésed helyét messzire, hosszan elkerül
hetted, juthattál nyomorba, emelkedhettél jólétbe, — a keresztség rajtad



van, s ha eddig nem engedted, hogy áldás alakjában legyen rajtad, akkor 
rajtad van vád alakjában, de rajtad van. Senki se szedheti le rólad a 
keresztvizet.

„Megkereszteltettünk Krisztus Jézusba . . mondja tovább az apostol, 
nem azt mondja: Krisztusra, hanem: megkereszteltettünk bele a Krisztusba. 
A keresztség tehát Krisztussal való közösség. A keresztelés (baptizein) ősi 
jelentése is: belebuktatás, teljes elmentés. Érezni, hogyan küzd a nyelv 
gryarló szerszáma, valahogy kifejezni a kifejezhetetlent. Itt azt olvassuk, 
hogy kersztségünkben Krisztusba meríttettünk, másutt azt, hogy kereszt- 
ségünkben felöltöztük Krisztust (Gál. 3, 27.). Elégedjünk meg azzal az 
egyszerű kifejezéssel, hogy kere^ztségünkben Jézus Krisztussal kerültünk 
közösségbe.

Vele kapcsolatba kerülni pedig azt jelenti: részesedni az ő sorsában. 
Krisztus sorsa pedig: — a halál. Azért mondja az ige: „az ő haláiába“  
kereszteltettünk meg. Krisztus halála végső lényege szerint Isten ítélete 
a bűnre. A világ minden bűne Krisztusra zuhant. S a világnak ezt a teljes 
bűnét ítélte halálra Isten szent Fiában a kereszten. Ha tehát Krisztus halá
lába kereszteltettem, akkor keresztségemben rajtam is ugyanaz az ítélet 
megy végbe. A keresztség Isten halálos ítélete. Benne a bűnös embernek 
meg kell halnia, mint ahogyan meg kell halnia annak, akit víz alá me
rítettek. Ez bizony furcsa, de Isten dolgaiban vesd sutba eszedet: nem 
lehet ezt észszerűvé tenni. El kell fogadni gyermekien, ahogy az ige 
mondja. A keresztanya kezén egy rózsás kisded piheg: te csak ezt látod. 
Pedig az a rózsás csecsemő abban a pillanatban halálraítélt ember. Hogy 
a halálos ítéletből mégsem érez semmit, az ugyanolyan kegyelme Istennek, 
mint milyen kegyelme az, hogy az én bűnömet szent Fián ítélte halálra.

Még tovább megy az ige: „Eltemettettünk ővele együtt a keresztség 
által. . . “  Krisztus legmélyebb megaláztatása temetése volt. Mikor eltöröl
ték a föld színéről. Keresztségemben ezt a legmélyebb megaláztatást, az 
eltemettetés teljes megsemmisülését is vállalnom kell. Mikor keresztelünk, 
akkor temetünk. Egy bűne miatt halálraítélt, megfeszített ó-embert, akin 
betelt a szent Isten ítélete.

Csak így válhatik a keresztség feltámadássá, új életté. „Hogy amikép
pen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azon- 
képpen mi is új életben járjunk.“  A keresztségben meghal az az akármilyen 
nagyreményű gyermek. Bűnben fogant, természeti ember.' Mint ilyennek 
nincs létjoga, pusztulnia kell a szent Isten színe elől. Ha mégis élni akarr 
csak egy útja-módja van: végimenni Krisztus sorsán: vele meghalni, a bűn 
ítéletét vállalni, eltemettetni, hogy azután Isten feltámasztó dicsőségéből 
egy egészen új ember jöjjön elő: az Atya gyermeke, a kegyelem újszü
löttje. így válik a keresztség újjászületés fürdőjévé, új élet küszöbévé, élet 
újságává (lásd az eredetit). Ennek az életnek naponként meg kell való
sulnia (új életben járjunk). Abban van az élet, hogy naponként valósul. 
A keresztség ténye egyszersmindenkori, de az áldása naponként valósul 
meg. Ahogy Luther mondja a Kiskátéban: „a bennünk levő régi ember 
naponkénti bűnbánaC és törödelmesség által vízbe fojtassék és meghaljon 
minden bűnnek és viszont naponként új ember jöjjön elő és támadjon fel, 
aki Isten előtt örökké éljen.“  így válik a keresztyén ember élete állandó 
„üdvösséges h a ld o k lá s sá hogy állandó megelevenedéssé válhassék.
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Mikor kis gyermeket keresztelni hoznak: vesztőhelyre hozzák: Isten 
ítélete alá. De mikor a megkeresztelt gyermeket hazaviszik, a pólyában 
királyfi érkezik a szobába. Mert ez a keresztség: benne a szent Isten 
megöli ó-emberünket s a Krisztus Atyja feltámasztja új-emberünket.

De kár, hogy ezt elfelejtettük! Mennyi erőtől, áldástól, vigasztalás
tól fosztottad meg magadat. Azért válunk a bűn könnyű prédáivá, mert 
megfeledkezünk keresztségünkről. De legalább most tudd meg, hogy a 
keresztség az élet döntő eseménye. A legfélelmetesebb elkötelezés és a 
legcsodálatosabb vígasztalás. Az őskeresztyén mártír, mikor minden esz
közzel Krisztus-tagadásra akarták kísérteni, azt mondotta: nem tehetem: 
meg vagyok keresztelve. Luther pedig nehéz időkben felírta papírlapra, 
asztalra és falra: baptisatum sum: meg vagyok keresztelve.

Lehet neked ezerféle elkötelezésed: a legkomolyabb elkötelezésed 
abban van, hogy meg vagy keresztelve. Lehet neked ezerféle reménysé
ged: legáldottabb reménységed abban van elrejtve, hogy meg vagy ke
resztelve. Sőt, ha igazán számbaveszed: nincs is neked egyebed, mint ez az 
egyetlen egy: meg vagy keresztelve. Ez programmnak is, vígasztalásnak is 
mindenkor elég.

Testvér! Reszkess: meg vagy keresztelve!
Testvér! örvendj: meg vagy keresztelve!

Szabó József.

Hatvanad vasárnap. Február 13.

A z igehirdetés titka.
I. Ján. 1, 1—3.

A mai vasárnap óegyházi evangéliuma az elvetett mag, a hirdetett 
ige sorsát példázza. A mostani alkalomra választott epistola pedig a mag
vetés, az igehirdetés titkát leplezi le előttünk.

A műhelytitkok általában érdekelni szoktak minket. Szívesen elme
gyünk a gyárakba s elnézzük: bonyolult gépek hogyan állítják elő az 
iparcikkeket. Szívesen olvasunk arról, milyen körülmények között s milyen 
módszerrel készülnek a művészi alkotások: versek, képek, zeneművek. 
E mai ige, mely nem más, csak néhány bevezető sor a levélhez; műhelybe 
vezet minket, az igehirdetés műhelyébe, s elárul néhány titkot arról: 
mi az igehirdetés?

Formája szerint az igehirdetés szónoki beszéd s ilyenformán éppúgy 
műalkotás, mint egy szobor, vagy egy szinfónia. Közelebbről a pillanat- 
művészetek közé tartozik. A festő megfesti a képet s ezzel a maga részé
ről az ügyet befejezte. A szónok leírja a beszédet, meg is tanulja, de a 
beszéd mindezzel még *nincs készen. A beszéd az elmondás pillanatában 
készül s együtt készítik a beszélő és a hallgatók. A szónok magával 
ragadhatja a hallgatókat, de a hallgatók figyelme vagy figyelmetlensége, 
szeretetteljes érdeklődése vagy konok érdektelensége is óriási módon 
befolyásolja a szónokot. A beszéd az elmondás pillanatában születik, s 
ebben van ,a tragikuma, mert születése pillanatában azonnal meg is hal. 
Pheidias nagyságát szobrai évezredek múltán is hirdetik, Demosthenés 
egyéniségének varázsát azonban nem élhetjük át; vele együtt meghalt 
minden alkotása.
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Mindez vonatkozik az igehirdetésre is, de csak formai szempontból. 
Lényegét tekintve az igehirdetés nem szónoki mű, hanem más és több. 
Az alapvető különbségekre világosan mutat rá János apostol első levele 
bevezető verseiben.

Az első különbség személyes természetű. Az igehirdető nem szónok, 
hanem egyszerűen tolmács. Valaki másnak a beszédét fordítja le a ma 
nyelvére s alkalmazza az „itt“ és „most" körülményeire. Az igehirdető 
nem forrás, hanem egyszerűen csatorna. A víz nem belőle jön, hanem csak 
keresztül áramlik rajta. Nem költő, csak tanú. Azt kell mondania, amit 
Haydn mondott, amikor dicsérték: „Felülről jött!" Nem fény, csak gyertya- 
tartó. Nem út, csak útjelző tábla.

Az apostol erősen hangsúlyozza mindezt, amikor ezt írja: „Amit hal
lottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel illet
tünk ... azt hirdetjük néktek." Ebből az következik minden igehirdetőre, 
hogy csak azt szabad hirdetnie, amit látott, hallott, amit megtapasztalt, 
aminek az igazságáért helyt áll, máskülönben vagy szónok lesz, aki saját 
elgondolásait hirdeti, — vagy képmutató, aki nem úgy él, amint prédikál. 
Ebből a tényből azonban, hogy az igehirdető csak tanúbizonyságtevő, a 
gyülekezetre is következik valami. Ne szónoklatot várjon a gyülekezet, 
hanem bizonyságtételt. Képzeljünk el egy embert, aki évtizedek óta él egy 
távoli szigeten s kénytelen a benszülöttek beszédét hallgatni, azt a be- 
szédet, melyről egy bibliafordító misszionárius azt írta, hogy a dióhéj 
csörgéséhez hasonlít. Ha ez az ember végre találkoznék egy honfitársával 
s beszélhetne vele, bizonyára nem figyelné a szavak szépségét, sem a gon
dolatok mélységét, csak annak örülne, valaki végre megszólalt az édes 
anyanyelven s híreket mond a messzi hazáról. Az igehirdető a mi igazi 
hazánknak, a mennyek országának nyelvén szól hozzánk, s ha dadogó 
is a beszéde, a menny üzenete van benne.

A másik különbség a szónoki beszéd és az igehirdetés között az 
igehirdetés tárgyára, témájára vonatkozik. Az igehirdetésnek egyetlen 
tárgya, témája van: az az élet, mely az Atyánál volt s megjelent né'künk 
a testté lett igében, a Krisztusban. Közvetve vagy közvetlenül minden 
igehirdetés Krisztusról szól. Ha nem így van, akkor nem igehirdetés. 
Evangéliuma elején azt írja János, hogy Krisztusban igazság és kegyelem 
Jelent meg. Az első kard. Ott ragyogott íángpallosként az édenkert kapu
jába állított kérub kezében s örök fenyegetés és tilalom volt a bűnös és 
kiüzetett Ádám számára. A másik, a kegyelem: kereszt. Krisztus vette fel, 
meghalt rajta, hogy a kard le ne sújtson a bűnösre, hanem legyen számára 
bűnbocsánat s legyen menetele az Atyához. A Krisztusról szóló igehirdetés 
minden szava kard és kereszt. Ezt hirdetjük. De hirdetjük azt is, hogy 
Krisztus a váltó. Hogy életed vonata melyik vágányon fut: az igazság 
vágányán az örök halál felé, vagy a kegyelem vágányán az örök élet 
felé, az attól függ: elfogadod-e életed urának és megvátójának Krisztust, 
vagy nem. Ez a döntések döntése. Minden igehirdetés éppen ezért döntés 
elé állít: Krisztussal vagy Krisztus nélkül?!

A harmadik különbség a szónoki beszéd és az igehirdetés között az 
igehirdető személye s az igehirdetés tárgya után az igehirdetés céljában 
van. „Hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk, és 
pedig a mi közönségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal."
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A szónoklat célja lehet gyönyörködtetés, meggyőzés, lelkesítés, az igehir
detésnek az a célja, hogy közösséget teremtsen.

Két közösségről van szó. Az igehirdetés mindig megteremti a gyüle
kezetét. Péter kiáll Jeruzsálem piacára, hirdeti a felfeszített és feltámadott 
Krisztust s ez az igehirdetés gyülekezetei teremt. Ziegenbald partraszáll 
Indiában, nem vitatkozik, nem szónokol, nem érvel, hanem igét hirdet, 
s India földjén megjelenik az első evangéliumi gyülekezet. Az ige által 
teremtett gyülekezet testvéri közösség. Minden más közösség érdekszö
vetség, cimboraság vagy bajtársiasság, — testvéri közösség csak ott van, 
ahol az ige hirdettetik. A másik, amit az igehirdetés megteremt: közösség 
Isten és ember között. Hogy Isten Atya s én gyermeke vagyok, hogy ő 
szeret s én szerethetem, hogy ő vár s én mehetek hozzá, —  azt senki 
más nem tudja, csak az, akinek az ige hirdettetik. De ahol az ige hirdet
tetik, ott a tékozló fiák közül néhányan — hogy minden negyedik-e, vagy 
minden ezredik, ez egyedül Isten hatalmában van — visszafordul az atyai 
hajlék felé.

A nagy igehirdető, Spurgeon mondta: „Inkább hirdessünk Isten igé
jéből öt szót, mint az emberi bölcseségnek öt millióját." Ez az igehirde
tőre tartozik. Folytatását azonban a gyülekezetnek kell megszívlelnie: 
„Az emberi beszéd vonzóbbnak és bölcsebbnek tűnhetik, mint Isten szava, 
de nincsen benne mennyei élet. Az Isten igéje, ha mindjárt egyszerű is, 
mindenható, amilyen mindenható Az, akitől ered."

Dr. Keken András.

Ötvened vasárnap. Február 20.

V á g y a in k .
Márk 10, 32—45.

A vággyal teli szív.

Szívünk vágyaink tárháza.
Egyszer-egyszer mindannyian úgy járunk, hogy szabad száguldást 

engedünk vágyainknak. Milyen mérhetetlen messzeségeket karolnak át. 
Szinte beleszédülünk s végül egy sóhaj szakad fel belőlünk.

Ilyen mindannyiunknak a szíve és ilyen volt Zebedeus két fiának a 
szíve is.

Vágyakat formáló erők.
Vágyaink színe változik' bennünk a szerint, milyen benyomást gya

korol rájuk a környezet.
Formálja az emberi szív vágyait az otthon. Ezt ennél a két fiatal

embernél is látjuk. Apai gondozás alatt álltak. Bibliánkból'tudjuk, hogy 
Jézussal való első találkozásuk alkalmával atyjukkal együtt dolgoztak a 
halászcsónakban. Máté evangéliuma bepillantást enged anyjuk leikébe is. 
Ott arról olvasunk, hogy ezt a kérést — hogy a fiúk egyike Krisztus 
jobbján, másika balján ülhessen dicsősége eljövetelekor — édesanyjuk 
vitte Jézus eié. Milyen áldott formáló kezek alakíthatták ennek a két 
gyermeknek a szívében a vágyakat, milyen égő lélek vezethette őket, míg 
alkalmasakká lették arra, hogy Jézus egyetlen elhívó szavára hozzácsat
lakozzanak.
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De formálja az emberi szív vágyát a világ is. Érdekes megfigyelni, 
hogy a világ hívogató szava mindig az uralom vágyát élesztgeti. Nemcsak 
ma ez a jelszava a világnak: uralkodjál, ezt tűzte ki célul magának időtlen 
idők óta mindig a hatalomra vágyó ember. A történelem valóságos szem
léltető tanítás arról, mint ragadta meg az uralom vágya minden időben 
a népeket.

A legtisztább vágy.
Jézus földi munkálkodása idején az élet minden területére rányomta 

lelkének bélyegét. Lehetetlen tehát, hogy a szív vágyát érintetlenül 
hagyta volna.

Élete egyetlen nagy tanítás arról, hogy az ember akkor találta meg 
Igazán önmagát, ha megtanul szolgálni. Tehát nemcsak szóval biztatta 
követőit a szolgálat elvállalására, hanem élete egyetlen megszakítatlan 
példaadás. Ő maga ezt tette, amikor mint pásztor, fáradsággal kereste 
az eltévedteket, mint orvos, betegeket gyógyított és mint lelkigondozó, 
bűnnel viaskodó szíveket csendesített meg és töltött meg békességgel. 
Szolgált akkor is, amikor a keresztfán életét adta váltságul sokakért.

Első tanítványai és azóta minden kor keresztyénei nehezen tudták 
megérteni a szolgáló vágy parancsát. Szenvedése útjára induló Meg
váltónkról az evangéliumok egyértelműleg állapítják meg, hogy mellette 
haladó tanítványai sem azt nem értették meg, amit szenvedéséről jósolt, 
sem Krisztus szenvedésének a valóságát nem tudták megfogni. Uralkodó 
Messiást vártak és értelmetlenül álltak szemben a szolgáló Jézussal.

Küzdelem a megvalósításért.
Akiben meggyujtotta Jézus a szolgálatért lángoló vágyat, azt figyel

mezteti, hogy megvalósításáért nehéz küzdelmet kell vállalnia.
Ezt gyakran nem hisszük.
Aki a Zebedeus-fiakkal eljutott a keresztyén életideál felismeréséig, 

az rendszerint éppen olyan magabízó, mint ez a két fiatal fiú. Ők habozás 
nélkül mondották, hogy a kelyhet ki tudják üríteni és a keresztséget el 
tudják hordozni. Mit tudták ők, mit kell vállalniok addig, amíg az egyik
nek — Jakabnak— porbahullik a feje a vértanuságban, a másik — János — 
pedig szörnyű látomásokkal vívódik öregsége idején az elhagyott szigeten. 
A felébredő keresztyén ember is azt hiszi, könnyű a Krisztust követő 
szolgálat, mert nem ismeri saját szívét. A valóság az, hogy roppant nehéz 
küzdelmet kell vívni idebent önmagunkkal, hogy a legszentebb vágyat, 
Isten szolgálatát megvalósíthassuk.

Nemcsak magunkkal kell küzdelmet folytatnunk, hanem fel kell 
vennünk a harcot még a közel állókkal szemben is. A Zebedeus-fiak egy
szerre tíz tanítvány szemrehányó tekintetével találták szemben magukat. 
A hű társak is bizalmatlanul néztek rájuk, amikor fellángolt bennük a 
Krisztus-követő vágyódás. Mindig fájó megtapasztalni, hogy a keresztyén 
életideálért folytatott küzdelem közben nem bírjuk éppen a legközelebb 
állók bizalmát sem. Milyen nehéz tusába kerülhet ma is fiatal embernek, 
ha papi szolgálatot választ éethivatásának, vagy a leánynak, ha egész 
életében Krisztus szolgálója akar lenni.

És a szolgálat ideáljától elragadott szív meglepetéssel veszi észre, 
hogy amit sejteni sem mert volna, még a világban is tiltakozással talál
kozik szolgáló kedve. Azt hitte, hogy a nagyvilág örömmel köszönti azo-
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kat az embereket, akik nem akarnak egyebet, mint alázatosan szolgálni 
és segíteni másoknak és mindig keserű a valóságra ébredés, hogy a világ: 
üldözőbe veszi őt is éppen úgy, mint hajdan Mesterét.

Segít a szolgák Szolgája.
Azonban éppen akkor, amikor szolgáló vágyunk nagy terhe alatt 

összeroskodunk, amikor kifáradunk az emésztő küzdelemben, akkor lép 
mellénk legközelebb ö, a szolgák Szolgája, aki nem azért jött, hogy 
magának szolgáltasson, hanem, hogy ő szolgáljon mindenkinek és életét 
adja váltságul sokakért. A szolgálatra kész keresztyén hívők közösségét 
és annak minden tagját ő erősíti meg, a mindenható Megváltó. Ámen.

Wolf Lajos.

Böjt 1. vasárnapja. Február 27.

K ísé rté se k  között.
Jakab 1, 1— 12. — Ének: 181, 186.

Ennek az időszaknak kezdetén, melyben az igehirdetésnek kettős 
feladata van, egyrészt az, hogy rámutasson a keresztfára s hirdesse: íme 
az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!", másrészt rádöbbent
sen arra a kérdésre, mely egykor Zinzendorf gróf életének olyan nem várt 
fordulatot adott: „Ezt tettem én érted, mit teszel te értem?" A felolvasott 
szentigék mintegy feleletül a Jézus megkísértetését tárgyaló régi evan
géliumra, azzal a követelménnyel lépnek elénk, hogy tartsuk teljes öröm
nek, mikor különféle kísértésekbe esünk.

Tudjuk, hogy „nem följebb való a tanítvány a tanítónál, sem a szolga 
az ő uránál" s ha az, akit Mesterünknek, Urunknak, Főpapunknak val
lunk, „megkísértetett mindenekben", akkor mi sem követelhetünk ma
gunknak— ha volna is jogunk bármit követelni! — kísértésektől, meg
próbáltatásoktól mentes életet, hanem, ha követői akarunk lenni annak, 
aki „megalázta magát, engedelmes lévén mindhalálig, még pedig a kereszt
fának haláláig" s nem akarjuk egyszerűen fülünk mellett szélnek eresz
teni az apostol intését: „az az indulat legyen bennünk, ami volt a Krisztus 
Jézusban is", akkor türelemmel és alázattal kell elviselnünk nekünk is 
a ránk mért megpróbáltatásokat. De vájjon nem lő-e az apostol túl a 
célon, nem követel-e lehetetlenséget, amidőn arra buzdít, hogy merd 
örömnek tekintsük a megkísértetést?

Nem! Bármennyire ellentmond is látszólag az úgynevezett „józan 
emberi ész", amely mindig csak azt keresi, ami neki kellemesnek tetszik, 
bármennyire tiltakozik is minden tehervállalás, keresztviselés ellen emberi 
természetünk, meg kell látnunk, mennyire igaz az, amit nem rég egyik 
neves írónőnk (Gulácsi Irén) a rádió előtt mondott beszélgetésében han
goztatott: „Nem akkor voltak legnagyobbak az egyes nemzetek, amikor 
legnagyobbak voltak a határaik, hanem, amikor a legnagyobb terhet tud
ták elviselni, a legnagyobb nehézségeket leküzdeni, ezért milyen nagy 
kegyelem az élettől, ha nem apró tűszúrásokra, hanem kiadós szenvedő
ik r e  érdemesít bennünket!"

Ha egy írónő, teljesen tárgyilagos szemmel vizsgálja a történelem 
eseményeit s az emberi életet, eljut arra a felismerésre, hogy az ösztön
szerű emberi vonakodás a megpróbáltatáspktól, bármennyire természetes
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nek látszik is, elhibázott dolog s csupán az emberi rövidlátásnak követ
kezménye, mennyivel inkább el kell jutnunk nekünk erre a felismerésre, 
ha az életet nem a történetíró szemével, bizonyos emberi távlatból, hanem 
Isten igéjének tükörében az örökkévalóság szempontjából tekintjük.

Minden megpróbáltatás érthetetlen talány számunkra, amíg nem 
látjuk annak értelmét, célját. Minden, ami számunkra érthetetlen, meg
magyarázhatatlan, rettegéssel tölt el bennünket. Amint a gyermek ösztön- 
szerűleg fél mindattól, ami előtte még ismeretlen s csak bizonyos tartóz
kodással nyúl még az először kezébe adott ismeretlen forma játékhoz is, 
amint a vándor sötétben járva még ismert úton is visszariad minden 
bokortól: úgy állott remegve Mózes az égő csipkebokornál, Péter a 
hajóban a nagy halfogásnál. Hogy kívánta Mózes később Istent színről- 
színre látni, midőn megismerte. Milyen boldog volt Péter a Mester közel
ségében, midőn már nemcsak hatalmát, hanem szeretetét is megtapasz
talta! Bár a hasonlat nem tökéletes, így vagyunk a kísértésekkel is.

Csak az kérdezi megbotránkozva, sokszor talán Isten szeretetében 
kételkedve, ellene lázadozva: miért éppen nekem kell ezt a megpróbál
tatást elviselni, aki előtt a kísértés megérthetetlen talány, aki nem tudta 
még a kísértésnek, tehát nem csak annak az egynek, mellyel küzd, hanem 
minden kísértésnek, megpróbáltatásnak, bármilyen „különféle" legyen is 
az, az értelmét, célját megtalálni.

Jakab, aki a legrégebbi hagyomány szerint az Úrnak testvére volt, 
megtalálta. Sokáig, talán egész a keresztfáig, talány volt ő előtte is 
mindaz, ami testvérével történt, de amidőn a keresztre feszítettben és 
feltámadottban megismerte azt, aki életét ő érette is áldozatul adta, hogy 
ő is meghaljon számára mint testvér, akivel sokáig csupán test és vér 
szerinti kapcsolata volt s éljen többé nem mellette, hanem benne, mint 
Ura, Megváltója, akkor megoldódott előtte a talány. Megértette miért kel
lett Mária szívét a tőrnek átjárni, miért kellett Jézusnak, a „Szabadító- 
nak", állandó harcban a „Kísértővei" életét eltölteni. Megtalálta annak is 
a nyitját, miért kell ő neki „Isten és az Or Jézus Krisztus szolgájának" 
üldöztetéseket, majd végül vértanú halált elszenvedni.

Ez a boldog ember, aki minden kísértésben kitartott, mindvégig 
hűséggel küzdött azért a koronáért, melyet az Úr ígért az ötet szeretők
nek, biztat arra, hogy merő örömnek tartsák olvasói — kemény meg
próbáltatásoknak kitett, elszórtan levő tagjai a tizenkét nemzetségnek —  
mikor különféle kísértésbe esnek, ezért nem lehet túlzás az, amit kér s. 
ezért fontos minden egyes szó, amivel a megpróbáltatások értelmét 
magyarázza.

A ti hitetek megpróbáltatása kitartást szerez! Nélkülözhetetlen a 
megpróbáltatás Isten nevelő munkájában az őt szeretők számára is! Nézd 
azt az elkényeztetett anya-kedvencét, akit szülei minden széltől óvnak. 
Csak egyszer hiányozzék a kendő a nyakáról, kalap a fejéről, kész a 
betegség. A társa talán mezítláb, egy ingben, nadrágban futkoz s semmi 
baja. Próbáld meg a gabonapalántát szobában nevelni, azután ültesd ki 
a tél közepén a többi közé, betakarhatod hóval is, hogy védjed, ez el
pusztul, a többi megmarad! Ne hidd, hogy csupán a testnek van szüksége 
állandó edzésre, a növénynek van szüksége a szoktatásra, hogy az ártó 
körülmények könnyű prédájává ne legyen. Lelkünk életének legdrágább
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virága, hitünk is csak úgy lesz életképes, viharálló, ha Isten nem üvegházi 
növényként kezeli, hanem közben-közben éjszakát, szelet, fagyot bo
csát reá.

De nem csupán megállásra, kitartásra van szüksége hitednek, hanem 
tökéletesedésre is. Arra, hogy növekedjék, cselekedetekben megmutatkoz
zék. Erre is eszköz a megpróbáltatás. Visszafejlődik, elsatnyul az a test
rész, melyet túlzottan óvsz a megerőltetéstől. Az erőnket megfeszítő 
próbatétel talán nehezünkre válik, de a fejlődés rovására válnék, ha 
mindig csak annyit tennénk, ami meglévő erőnkkel játszva elvégezhető. 
„A  hívők sokaságának" , kiknek „szíve lelke egy vala * minden esetre job
ban tetszett volna békében együtt élni, „dicsérve az Istent, az egész nép 
előtt kedvességben találtatva", talán így is növekedett volna a gyülekezet 
egy darabig, míg az első buzgóság meg nem lankad, de Istennek ez a 
tempó túl lassú volt s látta, hogy ez a keresztyénség halálát jelentené 
végül, azért rájuk szabadítá Sault, aki pusztítá az anyaszentegyházat, 
házról-házra járva, férfiakat és asszonyokat elővonszolva tömlöcbe vetett 
s azok eloszolva széjjeljártak, hirdetve az igét! Így akarja Isten a Te 
növekedésedet, tökéletesedésedet munkálni, mikor olyan cselekedetekre 
késztet, melyeket talán nem csupán verejtékezve, hanem könnyáztatással, 
vagy éppen vért hullatva végzel.

Tökéletesedés nem lehetséges a fogyatkozások kiküszöbölése nélkül. 
Hányszor kell utólag felismernünk, hogy ha őszinte szívvel, bűnbánó 
lélekkel vizsgáljuk megpróbáltatásunk okát, hogy a kísértés nem volt más, 
mint valamely fogyatkozásunk következménye. Isten kénytelen volt kímé
letlenül lerántani a takarót, mely magától soha meg nem gyógyuló, sőt 
magát lelkűnkben mind jobban belerágó sebet takart. Épnek képzeltük 
magunkat, mert önszeretetünk, esetleg mások kímélete vagy nemtörődöm
sége eltakarta a mások által jól látott, magunk előtt talán letagadott 
fogyatkozást s Isten ujja rátapintott kíméletlenül életünkre. Zúgolódjam 
érte? Hálátlanul kíméletlenséggel vádoljam azt, aki szerető kezével gyó
gyítani akart?

Mennyi bölcseség szükséges ahhoz, hogy túl tudjak látni azon a szűk 
körön, ameddig érzékeim világa terjed, ne induljak sokszor olyan csalóka 
közvetlen érzéseim után, hanem meglássam azt, mi szolgál javamra, mi 
nem, és mi az, aminek joggal örülhetek s min kellene szomorkodnom, 
ami először talán kellemesen érint. Ezt a bölcseséget megadja Isten kész
ségesen annak, aki azt kéri, de nem adhatja máskép, mint sokszor keserű 
tapasztalatok, megpróbáltatások árán, mert ezt sem könyvből megtanulni, 
sem hallomás útján elsajátítani nem lehet. Megéri az árát!

A kísértések tűzében akar megtanítani arra a legnagyobb bölcseségre 
is, hogy megismerd önmagadat s megismerd Őt, mint az egyedüli szikla- 
szálat, melyre rábízhatod magadat, hogy meg ne csalódj.

Hány ember képzelte magát sziklavárnak, míg a próbatétel meg nem 
mutatta, hogy hiába bízott önmagában. Hány fogadkozás: ha mindenki 
megtagad is, én nem! — bizonyult üres önámításnak. Hány van, aki a 
vihar ereje által az emberi önhittség homoktalajáról lesodorva, saját 
kárán tanulta meg, hogy aki a hullámok által engedi magát ide-oda 
hányni, annak élete egy percig sem biztos.
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Hány emberről derült ki, midőn „a nap felkelt felette" s hévségévet 
hamuvá égetett mindent, amiben eddig örvendezett, hogy bizodalmát nem 
abba vetette, akinek mindenét köszönhette, hanem csupán abba, amit 
ajándékul kapott s amit az adományozónak minden percben jogában volt 
visszavenni tőle. Viszont hányán feledkeznek meg az ő „alacsony sorsuk
ban" arról a végtelen gazdagságról, melyet semmi földi gazdagság nem 
pótolhat. A kísértések heve leplezi le az ilyen bárványimádást, melynél az 
egyik azt imádja, amije van, a másik abba szeretné helyezni legfőbb bizo
dalmát, amije nincs. Azért küldi az emberi sorsok igazgatója a kísértése
ket, hogy megtanuljuk ismerni, amit e földön elérhet az ember, nem ér 
fel azzal a koronával, amit ő tartogat az őket szeretőknek. Ezért viszi 
őket mélységeken át, hogy megtanítsa őket felfelé nézni, vesz el tőlük 
sok mindent, ami kedves volt szemükben, hogy megtanuljanak hervadó’ 
virágok helyett arra tekinteni, ami el nem múlik.

Ez az a lecke, amire az Úr most is, midőn olyan sokan járják a
megpróbáltatások iskoláját, meg akar tanítani s ha ezt megértettük, 
örömmel járjuk ezt az iskolát, boldog kitartással küzdünk, várjuk azt a
jutalmat, melyet az Ür maga megígért az őket szeretőknek, „Krisztus
testvéreinek", kegyelemből.

Büki Jenő.

Gyámintézeti beszéd.

S z e re s sü k  Isten t!
(Az 1943-iki egyet, közgyűlés megnyitó gyámintézeti istentiszteletén 

elhangzott igehirdetés.)

1. Ján. 4, 16—21.
Határozatok születnek, döntések történnek ezekben á napokban 

olyan ügyekben, amelyeket az egyház “élete, feladataival való viaskodása 
vetett felszínre. Nehéz idők gondja súlyosbbítja a felelősséget, amely az 
egyház szolgáinak vállára nehezedik és teszi égővé a vágyat, hogy amit 
emberek végeznek, ne legyen csak emberi mérték szerint bölcs és jó, 
hanem pecsételje azt meg Isten a Maga kegyelmes áldásával. Egészen 
bizonyos, hogy ez az áldás abban a mértékben szentel és koronáz majd 
meg minden emberi törekvést és árad majd szét innen gyülekezeteinkbe, 
amilyen mértékben él a szívekben most és a jövőben az ige ösztönzése:

„Szeressük Istent!“

1. Az apostol így okolja meg ezt az intelmét: „Ő előbb szeretett 
minket." Arról is bizonyságot tesz, hogy ez a megállapítása nem elméleti 
megfontolások, tépelődő bölcselkedés eredménye, hanem boldog tapasz
talati élmény: „Mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való 
szeretetét." Ezt a tapasztalati élményt pedig egyetlen egy névben lehet 
összefoglalni és ez a név: Jézus Krisztus. Őbenne, egész lényében, csodá
latos életében, halálában és feltámadásában ismerték meg mindazok, akik
nek volt szemük a látásra, hogy mennyire szereti őket Isten, és ez a fel
ismerés hódította meg őket a szeretet Istene számára.

Az ösztönzésnek, hogy szeressük Istent, ma sem lehét más alapja és 
forrása. Ezekben a megpróbáltatás- és gondteljes időkben is azért biztat-
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hatjuk egymást keserűség nélkül arra, hogy szeressük Istent, mert az 
Egyszülött Fiúban megbizonyította hozzánk való nagy szeretetét. Van 
ugyan számtalan külső okunk is arra, hogy hálás szeretettel ragaszkod
junk Őhozzá. Hogy csak egyet, a legnagyobbat említsem: az elszenvedett 
csapások mellett is még mindig úgy élünk itt ebben a hazában, mint 
valami mesebeli szigeten a vér és könnyek tengerében. De a tenger árja 
átcsaphat a szigetre is! Ha úgy történnék is, Istent szeretnünk akkor is 
meglesz minden okunk. Mert ha mireánk is rázúdúlna is az ítélet, amelyet 
más népeknél nem kevésbbé érdemeltünk meg és hívtunk ki, Krisztusban 
akkor is reánktekint Isten szerető arca, és láng és füst sem takarhatja el 
szemünk elől a keresztet. Aki nem veszi le róla szemét, az minden körül
mények között megismeri Istennek irántunk való szeretetét, amellyel min
denkor üdvözíteni, Magához menteni akar bennünket. Ha pedig ez a 
szeretet igézetébe von és térdre kényszerít bennünket, akkor ellenállha
tatlanul elhatalmasodik rajtunk a viszonzás vágya, hogy mi is szeressük 
Istent !

2. Ha valaki eljut idáig, csodálatos változás megy végbe benne. Elő
ször is mélységes csömörrel fordul el minden kegyes szólamtól, amely 
Isten szeretetét csak hazudja, és lenyűgözi őt is a szeretet belső törvény- 
szerűsége, amelynél fogva -oda kívánja magát adni teljességgel annak, 
aki szívét elfoglalta. Azután pedig egyszerre észreveszi maga körül azokat, 
akiket addig talán meg sem látott, legfőképpen pedig észrevesz gond
véste barázdákat, amelyeket neki kell elsimítania, könnyeket, amelyeket 
neki kell felszárítania, sebeket, amelyekbe neki keli olajat öntenie. És 
egyszerre tudja, hogy neki ezeknek az elesetteknek, a reászorulóknak kell 
magát áldásul odaadnia minden tehetsége szerint, ha szereti Istent. Amit 
az apostol mint képtelenséget említ meg, hogy t. i. „aki nem szereti a 
maga atyjafiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát“, azt 
mindenki átéli, akit Isten lefoglalt a maga számára, megint nem elméleti 
okoskodások alapján, hanem annak az új életnek a boldog sodrában, 
amely megindul mindenkiben, aki igazán szereti Istent. Mert ez az új élet 
belső kényszerből kilép az önzés elzárkózásából és gyújtogatja maga 
körül a szeretet áldozati tüzeit mindenütt, ahova csak elér.

Jó, ha most ennek a ténynek a fényében mérlegre tesszük a magunk 
istenszeretetét. Jó, ha egy pillanatra hazagondolunk és felvetjük magunk
ban a kérdést, hogy vájjon nem mérgezik-e meg az otthon légkörét most 
is, hogy távol vagyunk tőle, sóhajok, amelyeket miattunk sóhajtottak el 
a reánk bízottak, mert nem kaptak tőlünk tiszta, áldozatos szeretetet, 
amely készségesen le tud mondani önmagáról, a maga igényeiről. Jó az 
is, ha a keresztyén egység hangoztatásának idején mérlegre tesszük nem
csak azt, hogy mennyi megértő és áldozatos szeretetet várunk el és 
kapunk, hanem azt is, hogy milyen és mekkora szeretettel fordulunk mi 
az atyafiak, az egy Atyának tőlünk különélő gyermekei felé, akik szintén 
édesgyermekei Néki és akiket bizonyára nem szeret kevésbbé, mint ben
nünket.

Főképpen azonban mérlegre kell tennünk ez alkalommal azt a sze
retetet, amelyet a magunk közvetlen és reánkszoruló atyánkfiainak adunk. 
Mit tettünk azért, hogy akik a szórványokban közönybemerülőben és 
kallódófélben vannak, újra éledjenek Isten szeretetében? Mit tettünk,
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hogy szemüket ne vegyék le ők sem a keresztről és meggyőződjenek ők 
is arról a szeretetről, amellyel őhozzájuk is lehajol Isten? Mennyi áldo
zatot hoztunk azért, hogy harangok hívogassák őket ennek a szeretetnek 
a látására, hogy szent hajlékban szóljon hozzájuk ez a szeretet, 'hogy 
bibliák és énékeskönyvek szent betühadserege ostromra induljon szívük 
ellen?

Igen, tegyük mérlegre szeretetünket és azután halljuk meg az ítéle
tet: „Aki nem szereti atyjafiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit 
nem lát?"

3. Ne féljünk attól, hogy ha letennénk az óvatos latolgatásról és 
számolgatásról és egyszerűen átadnók magunkat a szeretet indításának és 
sodrának, akkor talán túlságosan érzékeny áldozatokra ragadna bennün
ket. Soha semmiféle áldozat, sem időnek, sem fáradságnak, sem anyagi 
javaknak odaáldozása nem érhet fel azzal az áldással, amellyel Isten fizet 
azoknak, akik nem mértékkel mérik szeretetiiket.

A fizetségről ezt mondja az ige: „Az Isten szeretet és aki a szeretet- 
ben marad, az Istenben marad, és az Isten is őbenne." Hogyan fizet tehát 
az Isten? Minden bizonnyal külső áldással is! Ennek bizonyságaival sza
kadatlanul köteteket lehetne megtölteni és még mindig maradna megírni 
való mind a világ végezetéig. Viszont szégyenben maradna, aki azokat a 
tapasztalatokat akarná összegyűjteni, melyek az adós Istent vádolnák, 
hogy szemére vesse őket. De nem a külső áldáson van a hangsúly. Az 
igazi szeretet nem is tart reá igényt. Isten ennél többet ad. Önmagát adja! 
Annak, aki a szeretetben marad. Olyan közel lép hozzá, hogy egyenesen 
azt mondja az ige, hogy benne marad. Abban, aki a szeretetben marad! 
Azután, hogy ezt a szinte a teljes egységig terjedő összhangot Isten és 
az ember között emberi oldalról is biztosítottnak állítsa oda az apostol, 
azt mondja, hogy az ember is Istenben marad. Az az ember, aki a szere
peiben marad! Nemcsak röpke pillanatokra éli át az Istennel való benső
séges együttlét gyönyörűségét, hanem megmarad abban!

Nincsen kínzóbb, epesztőbb szomjúság, mint amikor Isten után szom- 
juhozik a lélek! Nincsen mélyebb gyötrelem, teljesebb nyomorúság annál, 
ha az ember az elhagyatottság, elesettség és lesujtottság szenvedésében, 
a lelki aszály idején Isten után kiált és kívánná tudni, mit tegyen hát, 
hogy Isten puhán végigsimítson vergődő szívén! A válasz olyan egyszerű! 
Szeretetben éljünk, szeretetben maradjunk és akkor Istennél, Benne élünk, 
maradunk és Ö bennünk, nálunk marad és akkor meg sem érjük az el
hagyatottság vigasztalan állapotát!

Ezért nem áldozatra szólít ez a mai alkalom, hanem drága ajándékkal 
kínál meg, amikor odamutat kiváltképen a szorongatott, hitükben veszé
lyeztetett hittestvérekre és idézi az igét: „Az a parancsolatunk van Tőle, 
hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atyjafiát is!“

4. Ha pedig mindez nem volna még elég annak az áldásnak a jellem
zésére, amely visszahull reánk, ha megindulunk a szeretet útján, ime hadd 
szólaljon meg az igének ez a biztatása is: „A  szeretetben nincsen félelem. 
Sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet."

Mennyire igazolja ezt az igazságot a félelem- és aggodalomteljes 
jelen, — igazolja az ellentét bizonyító erejével! Tombol a gyűlölet szerte
szét a világon és ezzel együtt ott gubbaszt a rémület a szívekben szerte
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szét a világon! Honnan ez az összefüggés? Onnan, hogy a gyűlölet egyre 
messzebb sodorja a világot az Istentől, — ezt jól tudja mindenki. Akik 
pedig elhagyják az Istent, azok szörnyű módon magukra maradnak! Ezt 
is jó! tudja mindenki! Az Istentől való elhagyatottság pedig a legteljesebb 
védtelenség és kiszolgáltatottság. Ezt is nagyon jól tudja mindenki, érzik 
még ellenségei is! Innen van a félelem! És ezért minden félelem végered
ményben az Isten elhagyásának kegyetlen büntetése.

Ezért nem félhet, akit a szeretet bensőséges összhangban kapcsol 
össze Istennel. Ezért próbálja szeretetünket az ige: „Aki pedig fél, nem 
lett teljessé a szeretetben." Nem tagadhatjuk, hogy félünk, félünk a jelen- 
ben, félünk a jövőtől? Onnan van, hogy nem teljesedhetett be rajtunk az 
ígéret: „Aki a szeretetben marad, Istenben marad." Ha pedig a jövőben 
valóban megpróbáltatás megpróbáltatásra és csapás csapásra zúdul reánk? 
A félelem elől lesz menedék akkor is. Egyetlen egy menedék: „a szeretet- 
ben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet", mert annak 
oltalmában rejt el, aki maga tiszta, ragyogó Szeretet!

Krizosztómusz azt- mondja, hogy az ördög is megmenekülhetne, ha 
tudna hinni Isten szeretetében. Bizonyára igaza van. De minden bizony- 
nyal boldognak mondható minden időben, a mai ítéletidőben is, mindenki, 
aki megismerte és elhitte Isten hozzánk való szeretetét és aki viszont- 
szeretetében magánál marasztalja Őt. Mert az minden bizonnyal meg- 
menekül! Budaker Oszkár.

M editációk.
Hetvenedvasárnap. Máté 6, 16— 18. — Más esztendőkben ilyenkor a 

farsang ellen szoktunk mennydörögni. Ma ez aligha időszerű. Mire be
köszönt a böjti időszak az emberek savanyúan legyintenek: ugyan kérem, 
böjtölünk mi böjt nélkül is eleget. Lám a római egyház is megenyhítette 
a böjtölés szabályait.

„Te pedig, amikor böjtölsz. . . “  Különös, hogy Jézus egy pillanatig 
se töpreng azon: böjtölünk-e vagy nem? Pedig eddig valahogy úgy tud
tuk, hogy mi, protestánsok, nem böjtölünk. Aminthogy általában sokunk 
előtt abban áll a „protestáns"  mivolt, hogy mindenfélét nem csinálunk, 
amit az „elmaradt és babonás"  pápisták csinálnak. Vajjon Jézus nem volt 
„protestáns" ?! Vagy talán mi tudtuk rosszul, hogy miben is áll a „protes- 
tantizmus" ?!

Mindenesetre: Jézus szerint lehetséges a böjtölés. Tehát van evangé
likus böjt is. Kell, hogy legyen. De ez nem magunkválasztotta érdem- 
gyűjtő lelkigyakorlat, hanem Istentől kapott életforma, lelki magatartás. 
A keresztyén ember voltaképpen mindig böjtöl — Ésaiás 58. r. értel
mében.

Keresztyénségünk szomorú levizsgázása, hogy a háborús idők kény
szerböjtjét — pedig a mienk még a legkönnyebb Európaszerte! —  „ko
mor nézéssel" , savanyú képpel álljuk. Pedig most lenne alkalom meg
mutatni: mi az odafelvalókat keressük! Nekünk nem a „mit eszünk, mit 
iszunk, mivel öltözködünk** (Mt. 6, 25-kk) a legfontosabb. Hogyan kellene 
rólunk éppen most sugároznia, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, 
hanem Isten minden igéjével is!
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Ez az intelem azonban: „Mikor pedig böjtöltök. . voltaképpen a 
vallásos keresztyén embereknek szól. Azoknak, akik a nehéz idők önkény
telen böjtjét Istentől kapott megpróbáló alkalomnak látják. Sőt néha 
önként is böjtölnek: magasabb célok érdekében, az „Isten országáért1' 
(Mt. 19, 12). Ezeknek szól a figyelmeztetés: ne legyetek olyanok mint a 
képmutatók!

Kirakatkeresityénség, kulisszavallásosság. Ez a mi állandó kísérté
sünk. Ha már viselem a böjtölés, a keresztyénség minden terhét, legalább 
legyen valami látatja: egy kis elismerés az emberek részéről. így lesz 
a böjt az ördög csapdája, a képmutatás magasiskolája.

„Ne az emberek lássák, hanem a te Atyád, aki titkon néz. . . “  Milyen 
különös, hogy Jézus szinte az egész lelki életet a titkos kamrába utalja 
(Mt. 6, 1—6). Hol marad akkor a bizonyságtevés? — Csakhogy a bizony
ságtevésben nem magunkról kell beszélnünk, hanem Jézusról! S akkor 
nem mi aratunk dicséretet, hanem Őt dicsérik (Mt. 5, 16)!

Néma bálákat rendeznek országszerte. Vajjon milyen szívvel csinál
ják őket? Szeretnénk egyszer már mosolygó böjtöt látni! Ez azonban 
csak ajándék lehet. Kérjük Attól, Aki megadhatja.

Hatvanadvasárnap. II. Kor. 12, 7— 10. — Ez a néhány vers bepillantást 
enged egy rendkívüli életbe. Pál valóban az az ember, aki megismerte az 
élet magasságait és mélységeit.

Éppen ezért: vájjon nem esik tőlünk egészen távol ez az ige? Ki
jelentések, tövis, Sátán angyala? Mit kezdjen a „modern11 ember mind
ezekkel?

Ha kijelentésekkel nem is dicsekedhetünk, az elbizakodottság elég 
közel áll hozzánk. Korunk egetvívó titanizmusából még a legegyszerűbb 
emberbe is szorult valami kevés. Istentelen kérkedésének oka azonban 
egyúttal tövissé is vált: technikai civilizációjának vijjogó gépmadarai való
ban Sátán angyalaiként gyötrik. Minden fennhéjázó hatalmaskodás ellenére 
is mindinkább egyetemes tapasztalattá válik az ember erötelensége.

Az egyéni élet erőtelenségei nagyon is nyilvánvalóak. Akármi is lehe
tett Pál „tövise"  (epilepszia, szembaj ?), korunk emberének is megvannak 
a maga nyavalyái. Ezerféle erőtlenség rejtőzik mindannyiunk életében, 
ahány ember annyiféle. Legáltalánosabb és legjellemzőbb talán: az ide
gesség.

Jó volna szabadulni tőlük. Pál azért szeretett volna, hogy jobban 
szolgálhasson Urának. Mi is ezért kívánjuk a békét, az egészséget, a ren
dezettebb anyagi viszonyokat, a családi boldogságot, stb? Aligha. — Éppen 
ez a gondolkodásunk mutatja a legnagyobb erőtelenséget: a hitetlenséget. 
Még a templombajáró átlaghívők sem igen tudnak mit kezdeni ezzel az 
igével emiatt.

És mégis, ítéletvolta mellett is, csupa evangélium ez az ige. Többek 
közt ezt is üzeni: Isten sokszor nem is általunk, hanem szinte szolgáinak: 
a papoknak, a hívőknek ellenére tartja fenn egyházát! Mennyi nyomorú
ság, mennyi gyalázat, mennyi botrány van az egyházban, a hívők életé
ben! Hogy keresztezi az emberi érdek, hiúság, önzés, tehetetlenség az 
Isten szándékait.

Mindez — milyen csodálatos — még erőforrássá is lehet. Ha felismer- 
jük,,alázattal bevalljuk, béketűréssel elhordozzuk, elvételéért imádkozunk.
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Akkor kitűnik, hogy Istennek éppen üres edényekre van szüksége: törpe 
Dávidokra, Gedeon háromszázára, együgyű Máriákra, beteges Pálokra. 
Még engem is használhat. Soii Deo Glória! Az ige testté lett és sátorozott 
közöttünk. Zsid. 5, 7.

Ahol emberi erő (vélt erő!) nem állja útját Isten erejének, sőt szol
gálatába szegődik az alázatos erőtelenség: ott a legkisebb ellenállású vé- 
kony drótokban Isten „dynamójának‘! árama kering s csodákat mível. 
Pál is: „többet munkálkodtam, mint azok. . de kegyelem által!

Töviseim — kinek ne volna? — Krisztusban szárnyakká válnak. Visz
nek, hordoznak felfelé.

Ötvenedvasárnap. — Róma 5, 6—8.'— „Bűnösök“ . Ez az a szó, amit 
olyan nehezen visel el a modern ember. A bűnösök a fegyházban vannak, 
— mi tisztességes emberek vagyunk. Legfeljebb: gyarlók egy kicsit.

Csak Isten szeretetén mérve mutatkozik meg a bűn igazi mivoltá
ban. Azért olyan nagy a bűn, mert annyira szeret Isten. Mi nem is gon
dolunk vele, nem is ismerjük Őt, — ö  már ismer és szeret. Mielőtt meg
szólalhattunk volna Ő már nevünkön szólított a keresztségben.

Nem úgy kezdődik a keresztyénség, hogy a tékozló fiú elhatározza: 
megtérek. Hanem úgy, hogy az Atya megteremti a megtérés előfeltételét. 
Az Ő szeretete viszont feltétlen és — magunkat tekintve — teljesen alap
talan.

„Még bűnösök voltunk. . . “ Ez azt is jelenti: Isten ellenségei voltunk 
(10. v.). És Isten tudta, hogy azok is fogunk maradni. Valóban, értünk 
nem volt érdemes meghalni. Nem igaz ügyért szenvedő hős, nem jókért 
magát feláldozó vértanú Jézus. Hanem ellenségeinek kezétől, ellenségeiért 
adja életét.

Ez az Isten szeretetének egyetlen vitathatatlan és megingathatatlan 
bizonyítéka. Megpróbáltatások között, nehéz és sötét időkben, mint a 
mostaniak is, kétségbe eshetik valaki Isten szeretete felől. Mindaz, amire 
eddig alapított: tapasztalatai, élményei és érzelmei elhagyták. Külső élet- 
körülményeiben hiába keresi Isten szeretetének jeleit. Csak egy áll ren
dületlenül: a kereszt.

Böjtelő utolsó vasárnapja a keresztről való beszéd vasárnapja (1. ev. 
perik.). Ez a kereszt azt jelenti: Isten szeret! Nem úgy, ahogyan mi a 
szeretetet elképzeljük. Isten sem olyan, mint ahogyan mi a bálványainkat 
megfaragjuk. Az Ő gondolatai nem a mi gondolataink. Ha egyszer — 
Szentlélek által — feltárul előttünk az Ő szeretete egész mélységében és 
magasságában és szélességében, akkor nem tiltakozunk .többé a bűnös 
jelző ellen sem. Akkor több lesz bennünk a bűnbánat és — az öröm!

Böjt első vasárnapja. Zakariás 3, 1—5. — A biblia történeteinek igen 
ritkán színhelye a menny. Isten kijelentése nem kíváncsiságunk kielégíté
sére való. Ehhez hasonló jelenet meg éppen csak a Jób könyvében van. 
Isten, ember és a hatalmas harmadik, a nagy ellenfél, vádló és rendbontó 
együtt a színen.

Milyen jó volna most megragadni az alkalmat s minden felelősséget 
a Sátánra tolni. Hiszen ő csábított el, ő is vádol — milyen frivolitás! — 
Isten azonban nem ezt hányja szemére. Nem azzal indokolja Jósua fel
mentését, hogy nem tehet vétkéről. Hanem azzal, hogy az övé! (2/b. v.). 
Szennyes ruhákban áll Ura előtt a főpap. Tűzböl kikapott üszög — van



ennél értéktelenebb és értelmetlenebb? Fának már nem való, parázsnak 
kihűlt. Csak a megmagyarázhatatlan szeretetnek kell egy üszög. Isten 
kezében az üszög is kizöldül, vagy oltárra lesz jó parázsnak, melegíteni 
és világítani.

Így állunk mi is Isten előtt? Ilyen egészen haszontalanul s emberileg 
menthetetlenül? A mi bűnlajstromunk is ott van a Sátán kezében, akár 
hisszük létezését, akár nem. Akik felvilágosultan mosolyogtak az „ördög- 
meséken“ , egyszer Isten ítélőszéke előtt fognak meggyőződni a valóságról.

Ennek a jelenetnek van azonban egy láthatatlan szereplője is. Jézus, 
a közbenjáró. Ahol a vádló megjelen, ott Ő sem hiányozhatik. Jósua szeny- 
nyes ruháját az ő  kegyelmi palástjával cserélik fel. Az Ö érdeme a tiszta 
és ünnepi ruha, amire mindnyájunknak szüksége van.

Böjt ideje többek közt arra is való, hogy meglássuk: menthetetlenül 
elveszett vádlottak vagyunk Isten előtt. De van szószólónk.

Groó Gyula.

B ö lc s ő tő l a  koporsóig.
Tem etés a finn ágendában.

1. Temetési ének.
2. Kezdőüdvözlet: Az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevé

ben. Ámen.
3. Temetési beszéd.
4. A test megáldása. (A lelkész háromszor földet szór a sírba le

eresztett koporsóra, miközben ezt mondja: Földből lettél. Földdé kell 
lenned ismét. Jézus Krisztus, a mi Megváltónk feltámaszt majd az utolsó 
napon.

5. Imádság: Mindenható, irgalmas és örök Isten! Te, aki úgy akar
tad, hogy a bűn miatt meghaljon az ember, de, hogy ne maradjunk örökké 
a halál hatalmában, te voltál az is, aki egyetlen Fiadat a Jézus Krisztust 
adtad oda, kinek sémmi bűne nem volt, hogy érettünk elszenvedje a ke
reszt halálát, fordítsd atyai arcodat felénk és tekints szegény gyermekeidre 
és add szent kegyelmedet, hogy végezzük el ezt a temetést mindig arra 
emlékezve, hogy akkor, amikor akaratod szerint minket elhívsz innen, 
nekünk is földdé kell lennünk, tartsuk ezt jó emlékünkben, hogy nincs 
minekünk itt maradandó lakásunk. Add nekünk irgalmas Isten kegyel
medet, hogy keressük azt, ami örökkévaló, hogy éljünk szent akaratod 
szerint, hogy mi minden keresztyén hívővel együtt az utolsó napon fel
ébredjünk az örök életre. A te Fiad, a Jézus Krisztus, a mi Urunk által. 
Ámen.

6. Bizliai idézetek. Az egyes részekből egy vagy több idézetet olvas 
fel a lelkész.

a) Hallgassuk meg Isten igéjét, melyek elmúlásunkról tesznek bi
zonyságot: I. Móz. 3, 19; Jób 14, 1., 2., 5; Zsolt. 90, 10; Zsolt. 90, 3., 5., 6; 
Préd. 2, 7; Róm. 5, 12; I. Kor. 15, 50; Zsid. 13, 14.

b) Hallgassuk meg, miként hív fel bennünket Isten igéje, hogy ké
szüljünk a halálra: Ézs. 38, 1; Zsolt. 39, 5—9; Zsolt. 90, 12; Luk. 12, 35 és 
Márk 13, 35—37; Róm. 8, 13; Gál. 6, 7; Jel. 2, 10.
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c) Hallgassuk meg még miként vígasztal minket Isten igéje múlan
dóságunk közepén: Zsolt. 68, 21; Bölcs. 3, 4; 4, 7; Ján. 2, 28—29; Ján. II, 
25—26; Róm. 6, 23; Róm. 8, 31—35; Róm. 8, 37—39; I. Kor. 15, 19—23;
I. Pét. 1, 3.

d) És végül hallgassuk meg Isten igéjének bizonyságtevését az Úr 
sajátjainak örök üdvösségéről: Ján. 14, 2—3; II. Kor. 5, 1—5; Zsid. 4, 9—11; 
Jel. 7, 9— 17; Jel. 14, 13.

7. Miatyánk.
8. Ároni áldás.
9. Befejező ének.

A finnek a temetésnél mindig felolvassák a halott életrajzát.
Közli: Molnár Rudolf Helsinki.

K a te d rá n .
Istentiszteleti életre nevelés.

A nevelésre általában nem fektetünk elég nagy súlyt az egyházban. 
Ahol meg megvan, ott nem értékeljük kellőképen. A nevelés a megadott 
alapon felépíti a jövendőt és biztosítja az utánpótlást. Ez nem az emberi 
erő túlértékelése, hanem Isten ajándékaival, egyházi vonatkozásban leg- 
főképen a Jézus Krisztusban megjelent kegyelemmel szemben tanúsítandó 
hálás felelősség.

Nem azt állítjuk tehát, hogy az istentisztelet, mint a hívő és a gyü
lekezet templomi cselekedete és az arra való nevelés meghozza feltétlenül 
a hívek üdvösségét és az egyház jobb jövőjét. Ezt csak az istentisztelet
ben és az arra való nevelésben jelenlevő Szent Lélekről és igéről mond
hatjuk. Azt ellenben állítjuk, hogy az istentisztelet lényege az emberi oldal
ról tekintve a hálaadás mindazért, amit Isten cselekedett érettünk és ve
lünk. Így ha a keresztyén istentiszteleti életre nevelünk, akkor ez a mun
kánk se lehet más, mint gyermekeink, fiatalságunk reánevelése arra, hogy 
életük legyen hála mindazért a legfőbb és legnagyobb jóért, amit velünk 
és érettünk Isten teremtő és gondviselő atyai szerétéiből, majd Jézus 
Krisztus váltsághalálában és feltámadásában, végül a Szent Lélek vezetésé
vel cselekedett és cselekszik ma is.

Isten ezt a munkát a keresztségtől kezdve, szüléink nevelő s az egy- 
ház tanító és igehirdető munkáján keresztül állandóan közli velünk és 
nyilvánvalóvá is teszi. Hallható bizonysága az ige, kézzelfogható eszköze 
a szentség. Ezért keresztyén életünknek ez a központja és istentiszteleti 
életünknek is ez az állandóan megismétlődő vezérhangja. Mi emberek 
erre csak hálaadással válaszolhatunk: Isten törvénye alatt bűnbánatban 
megalázkodunk, viszont igéjének ígéretét hívő szívvel megragadjuk, a 
kegyelmét közlő Úrral a szentségben közösségre jutva, az ő erejével és 
Szent Leikével a keresztyén testvéri közösségben, gyülekezetben a ke
resztyén életre újból engedelmes szívvel indulunk, hogy keresztyén életünk 
által egész és mindennapi életünk hálaadó istentisztelet legyen.

fgy kell látnunk azt az evangélikus istentiszteletet, amire nevelnünk 
kell a ránkbizott ifjúságot. Ez a kiinduló pont. E nélkül emberi rendezés,
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ünnepi ceremónia, legjobb esetben idealizmustól felbuzdult lelkek tisztulása 
lesz az istentisztelet. Ezért sokkal nehezebb evangélikus keresztyén isten- 
tiszteleti életre nevelni, mint bármilyen más hasonló, például római katho- 
Jikus szent alkalmakra. Amint érdemszerző cselekedetté alacsonyítjuk ne
veltjeink előtt egyházunknak ezt a központi részét, azonnal csábítóvá válik 
az istentisztelet, sőt a reformáció megállapítása szerint, ördögi mester
kedéssé.

Nem lehet ezt a nehéz feladatot azzal elhárítani magunktól, hogy 
ilyen nehéz dolgokra bizony nem tudjuk rávezetni az egyszerű falusi 
gyermekeket, még a nagyobb diákokat sem. Ha ezt valljuk, akkor sohase 
foglalkozzunk az igazi evangélikus istentisztelettel, mert hiszen a felnőtt 
ember is minduntalan küzködik az érdemszerzés nélküli, kegyelemből 
táplálkozó élet hirdetése ellen. Ez bűnös állapotunk következménye.

Ha tehát maradunk az igazság mellett, akkor ebből az következik, 
hogy tulajdonképen állandóan, mindenkit, még a felnőtteket is nevelnünk 
kell az istentiszteleti életre. Hiszen maga az istentisztelet is tulajdonképen 
Isten kegyelmének az igében és, a szentségekben mgnyilatkozó újabb és 
újabb bizonysága. Ezért állandó biztatás a hálaadó keresztyén életre, tehát 
az igazi istentiszteleti életre i9.

Kár, sőt nagy hiba és mulasztás egyházunkban, hogy az ige és a 
szentség istentiszteleti egységét megbontották és még ma is fentartjuk 
ezt templomainkban, mert bizony így csonka az, amit Isten teljes kegyel
mében nyújtott övéinek. De azért így is istentiszteleti életre nevelésünkben 
ezekre kell a fősúlyt helyeznünk. Nem ok nélkül volt meg régi evangélikus 
családokban az a szép és gyümölcsöző szokás, hogy a családfő állandóan 
számonkérte házanépétől a templomban elhangzott igét és magyarázatát, 
az istentisztelet előtt pedig az úrvacsorázni készülő megkövette szeretteit, 
hogy a Krisztussal való közösségre így is előkészítse szívét. Tehát legelső 
nevelő munkánk ezen a téren nem is az, hogy paragrafusokban kioktatjuk 
.gyermekeinket, hanem rendszeresen számonkérjük készülődéskor szívük 
gondolatait és hazaérkezéskor Isten üzenetét. Iskolai életben is lehetséges 
ez. Régebben, de még néhány helyen ma is, közvetlenül az istentisztelet 
előtt legalább a presbiterek a lelkésszel együtt imádkoztak a szívek meg
nyílásáért és az ige gyümölcseiért. Ezt megtehetjük iskolás gyermekeink
kel is. Az istentisztelet utáni hittanóráinkon pedig számon kérjük az ige 
üzenetét. Természetesen másképen kell ezt tennünk, mint a lecke-számon
kérést. Lelki beszélgetés formájában sokkal többre megyünk, mint iskolai 
leckéztetés által. így kazuisztikus eljárás nélkül is magasra emeljük előt
tük azt, ami a legfontosabb: Isten igéjét és a szentséget.

Persze az evangélikus istentiszteletnek a második lényeges részét, az 
úrvacsorát akkor tudnánk hasonlóan előtérbe helyezni, ha az minden fő
istentiszteletünkön megvolna, vagy legalább is az úrvacsorái istentisztele
teken azok is résztvennének imádkozó közösségben, akik nem élnek a 
szentséggel. Ne idegenkedjünk hát attól, hogy gyermekeinket is bevigyük 
az úrvacsorai istentiszteletre. Adjunk erre nekik alkalmat addig is, míg 
vissza nem kerül az úrvacsora a főistentiszteletbe a méltó helyére.

Istentiszteleti életre nevelésünknek elengedhetetlen követelménye ter
mészetesen az istentiszteletről szóló előadás, tanítás. Mai liturgikus isten
tiszteletünk magyarázatával erre jó kísérletet közölt sorozatban a Gyer-



mekgyülekezet című lapunk III. évfolyama. Tankönyveinkben külön helyet 
kell biztosítani erre a célra. Necsak a felsőbb osztályokban gondoljunk rá, 
hanem már az elemi iskola első osztályában is tanítgassuk gyermekeinket 
arra, hogy mi is tulajdonképen az istentisztelet.

Ennek az istentiszteletről szóló előadásnak és tanításnak a célja az, 
hogy megértesse, megkedveltesse és a hívő lélek számára áhitozottá tegye 
az istentiszteletet és benne az Isten előtt való szolgálatát és hálaadását. — 
Nem könnyű feladat. De kérdezzük, ki kísérelte meg már ezt iga
zán?! Mi legtöbbnyire ahoz szoktunk hozzá, hogy az iskola kötelező, fe
gyelmező erejére támaszkodunk és kényszerítjük templomba növendékein
ket minden előkészítés nélkül.

Ez nem jelenti azt, ha megtörtént a szellemi-lelki előkészítés, hogy 
nem volna szükség a kötelező istentisztelet-látogatás bevezetésére. Sőt 
épen a helyes előkészítés után követelhetjük meg igazán, hogy mindenki 
kivétel nélkül résztvegyen az istentiszteleteken. Milyen nagy jelentőségű 
lenne, ha most, amikor a leventék számára is kötelező az istentisz
teleti részvétel, jól megmagyaráznánk az evangélikus istentisztelet lénye
gét és részleteit is. Milyen másképen menne sok fiatal lélek a templomba, 
ha annak igazi értelmét látná! Azt is jobban megértenék, hogy kötelező 
a megjelenés, ha világos lenne számukra: életünknek csupa Isten iránti 
hálának kell lennie.

Arra nincsen itt helyünk, hogy az istentisztelet minden részét sorra 
vegyük és elmondjuk vele kapcsolatosan, miképen nevelgessük az igehall
gatásra, a szentség vételére, imádkozásra, éneklésre, a templomi maga
tartásra vonatkozóan gyermekeinket. Most csak néhány pontba foglaljuk 
még össze mindazt, amit az istentiszteleti életre nevelés dolgában a neve
lőnek és a tanítványnak egyaránt szem előtt kell tartania. Nem paragrafu-, 
sok ezek, de szükséges gyakorlati útmutatások, amiket nem nélkülözhetünk 
a már említett szellemi-lelki előkészítés mellett sem.

1. A templomot rendszeresen látogasd. Minden vasárnap és minden 
ünnepnap legalább egyszer légy ott. A templom Isten háza, ahol az övéit

állandóan és tervszerűen táplálja mennyei eledellel. Az egyházi esztendő, 
az ünnepek sorrendje is kötelez erre. Ha egy vasárnapot kihagysz, már 
kiesett egy láncszem a lelki életedből.

2. A templomban pontosnak kell lenned. Nincsen kellemetlenebb és 
bosszantóbb a testvéreid számára, mint a későn érkezésed és az, hogy az 
utolsó ének befejezése előtt elmégy. Ha már későn jössz, ülj le az ajtó 
közelében és ne kipegj-kopogj akkor, amikor más énekel, imádkozik és 
az igére figyel. Ha idejében érkezel, hagyd üresen az ajtó körüli padokat.

3. A templomba megüresített, de hívő szívvel menj. Ne a munkádra 
gondoljál, hanem arra, hogy milyen erőtelen vagy hozzá. Ne az erényeidet 
gyüjtsd csokorba, hanem a bűneidet rakd le Isteh lába elé. Ne csodát és 
jeleket várjál a templomban, hanem Isten neked szóló üzenetéért imád
kozzál: igéjéért és Szent Leikéért.

4. A templomban is imádkozzál. Bemenet, kijövet necsak a kala
podba, vagy magad elé nézz és necsak fejedet meghajtva kulcsold imád
ságra kezedet, hanem mondjál valóban is imádságot. Kezd az Atya, Fiú, 
Szent Lélek Isten nevében és fejezd be a dicsőségmondással. A lelkész
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imádságát mondd vele áhitatosan és hívő szívvel. A Hitvallást és a 
Miatyánkot fennhangon kellene együttmondanunk a lelkésszel.

5. A templomban a gyülekezettel együtt énekeljél. Az egyházi ének
nek énekelt imádságnak kell lennie. A bűnbánati éneket egész halkan, a 
dicséretet boldog örvendezéssel énekeld. Éktelen dolog tehát, ha túlkiabá
lod a gyülekezetét, de viszont hallgatnod annyit jelent, hogy a templom 
előkelő különce akarsz lenni, nem vállalod a gyülekezettel a közösséget. 
Ha nincsen hallásod, olvasd magadban az ének szövegét. Csak a saját 
énekeskönyveddel vagy jó templomos evangélikus.

6. A templomi zenét vedd úgy, mint lelked előkészítőjét. Az orgona
zene, vagy énekkar nem a beszéded, a köhögésed, a lépteid takarója akar 
lenni. Nagyon tudatlan vagy a templomos élet terén, ha nem hagyod ma
gadat imádkozó lélekkel az egyházi zene szárnyaira.

7. A templomban az igét és annak hirdetését, a prédikációt úgy hall
gasd, mint Isten beszédét, az úrvacsorát pedig úgy vedd, mint Isten jelen
létének bizonyságát. Feszült figyelemmel hallgasd a bibliából felolvasott 
igét, mert az a prédikáció veleje. A prédikáció értékét nem te szabod meg, 
hanem az ige, mely mindig a megfeszített, de feltámadott Krisztusra mutat. 
Erre figyelj és ezt ragadd meg. Az úrvacsorában általa nyújtja Isten az 
ő bűnbocsátó kegyelmét. Vedd hát örvendező szívvel.

8. A templomban gyújtsd össze Istennek neked, személy szerint szóló 
üzenetét. Isten mindig ajándékot és táplálékot ad a templomban neked is. 
Ha bánatod van, megvigasztal, ha örömöd van, megáld, ha erőtelen vagy, 
megerősít, ha fenn hordod a fejedet, megaláz. Ige, imádság, ének mind 
ezért van.

9. A templomba hívjál és vezess el mindenkit, akit rád bízott az Isten. 
Nagyon visszás dolog, hogy hozzádtartozóid, testvéreid, barátaid és te 
magad is, ha szabadságra mentek, ha kikerültök az iskolából, elkerülitek, 
vagy ritkán keresitek a templomot. A hű evangélikusnak Isten iránti hálá
ból szent kötelessége a jó példaadás és a hivogatás az istentisztelet láto
gatása dolgában.

10. A templomot ne tekintsd öncélnak, mert az szolgálat. Neked szol
gál a legtöbbet, de rajtad keresztül a családodnak, a munkádnak, a közsé
gednek és nemzetednek. Az egyház Urának az lesz a legnagyobb öröme, 
ha elfogadod, amit ő ad és ha tovább adod, mint Krisztus tanítványa, hogy 
te is áldás lehess.

Ezekkel a pontokkal kapcsolatosan külön is mutassunk rá arra, hogy 
az evangélikus istentiszteletnek a helye a templom. Természetesen adód
hatnak különleges helyzetek, alkalmak, amikor erre nincsen lehetőség. De 
soha nem feledhetjük el, hogy az igazi evangélikus kegyesség a templomi 
kegyességen épül fel, mert csak ez a forma tudja aránylag a legjobban 
megőrizni az embert a tévelygésektől és az igével, így az Istennel való 
benső életközösségben megtartani. Ebben az életközösségben nem önmaga 
körül forog a hívő lelki élete, hanem Istenre tekint és a templomon kívüli 
szolgálatában is érvényesül.

Az istentiszteleti életre nevelésnek sem szabad azonban megfeled
keznie arról, hogy vannak kísértései. Ezek ellen csak akkor tudunk igazán 
védekezni, ha mindennél fontosabbnak tartjuk azt, amit az istentisztelet 
lényegéről mondottunk. Isten álljon mindig előttünk az ő gondviselő sze-
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retetével, Krisztus az ő megváltói kegyelmével és a Szent Lélek az ő meg
szentelő, új életet adó erejével, amikor istentiszteletre megyünk és oda 
gyermekeket vezetünk. Imádkozzunk azért, hogy gondolatban, szóban, ének
ben, magatartásban és a cselekvő életben is csupa hálaadás töltse el szí
vünket Isten kifogyhatatlan kegyelme iránt, hogy néki legyen egyedül 
dicsőség!

Ittzés Mihály.

Magunk között.
Igehirdetés v a g y  ig ézés.

A magam szolgálatával kapcsolatban és mások igehirdetését is f i 
gyelve többször elgondolkoztam már azon, hogy olykor csak hajszálnyi 
vonal választja el igehirdetésünket az igézéstől. Ezt azonban nem szoktuk 
észrevenni, mert igehirdetésünket mindig igehirdetésnek tartjuk, ha talán 
már nem is az.

Hogy különbséget tehessünk, néhány szóval jellemezni kel! az ige
hirdetést is meg az igézést is.

Az igehirdetés Isten igéjének a megszólaltatása. Abból él, hogy „az 
Úr szólt". Mintegy Istentől, szól, amint erről Pál apostol bizonyságot 
tesz II. Kor. 2, 17-ben. Ez a mintegy Istentől jövő ige megszólítja az 
embert, megítéli, elítéli és felmenti. Az igehirdetés hatása pedig ama 
exusia: hatalom által van biztosítva, amely által Jézus szólt és amelyet 
tanítványainak adott, hogy meggyőzzenek vele lelkeket, kígyókon és 
skorpiókon tapodjanak és az ellenségnek minden erején. (Luk 10, 19—20.)

Az igézés valamiféle igével való foglalkozás. Csak ez az ige nem 
Istentől jövő, hanem ismeretlen eredetű és hatalmú. Célja lehet az, hogy 
az ismeretlen istenségre hasson, az embert pedig megbabonázza, igézetbe, 
akár szent igézetbe ejtse.

Mikor válik az igehirdetés igézéssé? Amikor leteszünk arról, hogy 
oratio, meditatio et tentatio által keressük és kutassuk az Ür üzenetét 
és helyette vallásos, vagy erkölcsi eszméket hirdetünk, kezdünk az ige
hirdetésről az igézésre áttérni. Eltűnik az exusia és annak pótlásaképen 
szónoki készségre, olvasottságra, kultúrára, a legkülönfélébb tudományok
ban való jártasságra, ismeretlen és szenzáció erejével ható gondolatok 
alkotására támaszkodunk, hogy legalább az istentisztelet idejére hatal
munkban tartsuk az embereket és lekössük figyelmüket. Isten hic et nunc 
megszólaló üzenetétől független igét szólunk, amely nem Isten hatalmába, 
hanem az ember igézetébe vonja a hallgatót. Isten dicsősége helyett a 
szónok nagyszerűségét szemléljük. Igehirdetés helyett akaratlanul is igé
zést végzünk.

De amikor nem is teszünk le arról, hogy az Ür üzenetét szólaltassuk 
meg, de elfelejtjük, hogy lelkek feletti hatalommal vagyunk felruházva, 
akkor is beleesünk olykor az igézésbe. Gyenge hitünk folytán az Ür üze
nete csak gyengén szólal meg ajkunkon, pedig tudjuk, hogy szinte pró
fétai erővel kellene zengenie és ezért hangszóró, felerősítő készülék után 
nézünk. Ahelyett, hogy több tusakodással könyörögnénk exusiáért, a
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következőket szoktuk cselekedni. Hogy szavunknak súlyt kölcsönözzünk, 
az egyes kifejezéseket és szavakat rokonértelmű szavak által ismételjük. 
Pl. teszi és végzi; az Ür szólja és mondja; nekünk azt kell tudnunk és 
látnunk, szeretnénk segíteni, jót tenni. Ha az ismétlések által kétféle 
értelmet akarunk kifejezni, rendben van e rokonértelmű szavak haszná
lata, de ha csak szavunk felerősítése végett tesszük, akkor Isten ereje 
nélkül akarjuk szavaink által az embereket igézetbe ejteni.

Ehhez hasonló eset, amikor ismét csak azért, mert nem tudok az ige 
erejében bízni, különös hangsúlyok által akarom az embereket meggyőzni. 
Pl. ezt a mondatot „meg vannak bocsátva a te bűneid", hangsúlyozhatom 
úgy, hogy a „meg" szót kétszeresen és háromszorosan nagyobb hang
súllyal ejtem ki mint a többit: m eg vannak bocsátva a te bűneid. De 
mondhatom úgy is, hogy meg vannak bocsá t va  a te bűneid.

Lehet, hogy érzelgős hangtól és révülettől várom szavam eredményét. 
Ezek a különös hangsúlyok, érzelgős hangok és állapotok nem mindig, de 
elég sokszor az Isten hatalmát akarják pótolni valami neiTi Istentől eredő, 
Istentől független emberivel, S mihelyt nem Istentől jövő emberi szóval, 
hanggal, vagy bármi mással akarok az emberekre hatni, kezd igehirde
tésünk és bizonyságtételünk az igézés területére átcsúszni. Azért ige
hirdetésünk eredetét, tartalmát és formáját, és minden velejáróját állandó 
ellenőrzés alatt kell tartanunk.

Güttler Vilmos.

M űveletlen papok.
Kicsit talán goromba így a cím. De „magunk között1 vagyunk s úgy 

érzem, hasznunkra válik, ha kissé élesebben fogalmazzunk meg a címet 
s a mondanivalót.

A kérdés akkor ötlött elém először, amikor egyik városi gyülekeze
tünkben egy méltóságos asszony ezzel a kiáltással üdvözölte az oda
helyezett s a középosztály biztosabban szituált köreiből származó segéd- 
lelkészt: végre egy úri pap! — s amikor egyik városi gyülekezetünkben 
a papválasztáskor ez volt az egyik szempont: nekünk úri pap kell! 
Mögötte — most már általánosítva — két dolog húzódik meg: 1. Pap
jaink, különösen a fiatalabbja, akiket saját lelkészi gyakorlatuk tapasz
talata még nem tanított meg az intelligens emberekkel való érintkezésre, 
meglehetősen modortalanok. 2. Általános műveltségükben némi fogyaté
kosságok kell hogy legyenek, mert nem találják meg a hangot s az 
érintkezési felületet az intelligenciával.

Ügy tűnik fel, hogy számunkra, az evangélium hirdetői, az ige tol
mácsai számára ez meglehetősen másodlagos kérdés. Igét kell hirdetnünk 
s emellett a fenséges és rendkívüli súlyú feladat mellett nagyon kicsivé 
törpül minden kultúrfeladatunk. Valóban: „gazdasági ismereteket, poli
tikai műveltséget, evilági tudást ma már másutt keresnek a hívek" — 
mint egy régebbi Lelkipásztorban olvassuk. De nem is azért kell művelt
ségem legyen, hogy a tudományokban brillírozzam, vagy politikai szak- 

 tekintélyként ejtsem ámulatba híveimet, sem pedig, hogy gazdasági isme
reteim alapján helyezzem „biztos alapra" gyülekezetem létét, hanem egy-
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szerűen azért, hogy i g é t  t udj ak hi rde t ni  az i n t e l l i g e nc i a  s z á 
mára!  Megdöbbentő a szakadék az egyháznak rajtam keresztül meg
nyilvánuló lelki vezetése s az intelligencia élet-problémái között. Az 
intelligencia exisztenciális fogalomköréből kiestek a bibliai és hitbeli 
fogalmak, mindazok, amikről — föltétlenül a könnyebb oldalt választva — 
„kegyesen" elprédikálgatok (rendszerint készületlenségem folytán kapás
ból előhúzva a papi közhasználatban megüresedett vallásos frazeológiát). 
Magunkra veszünk egy bizonyos kenetteljes hanglejtést szószéken és szó
széken kívül — s a társadalom sajnálkozva mosolyog rajtunk s „típust" 
csinál belőlünk. Ahelyett, hogy a minden tudományok és műveltség alap
jában: a teológiában jártas embert keresnének bennünk, elszigetelt, egy
oldalú, a való élet problémáitól elmenekült papoknak látnak, akik ennek 
a nyomorúságos, küzdelmekkel teljes, de feszültségeiben szép és vonzó 
életnek a könnyebbik oldalát választották. Hogy a mai embert megköze
líthessük, ahhoz városi, intelligens gyülekezeteinkben modor és műveltség 
kell, különben tljátszottuk az Ige súlyát s elvesztettük a szót, amit meg
értenek. Nem. találtuk meg a hangot! Épp ezért a mi műveltségünk nem 
a kultúrkincsek egyéni élvezetének kérdése, hanem híveink üdvösségének 
kérdése. Minden műveltségem az Ige szolgálatában kell álljon. De mű
v e l ő d j e m azér t ,  hogy tolmácsolhassam az Igét azoknak, akiket a 
kultúra fejlődése és kibontakozása elkábított s akikkel — valljuk meg —  
nem tudtunk lépést tartani, t. i. a kultúra egészséges fejlődésében.

1. A könnyebbik —  de sajnos eléggé nem becsűit oldala a kérdésnek
a he l yes  modor ,  vagy mondjuk más szóval, a me g f e l e l ő  t api nt at .  
Városi, intelligens hívek között forgolódva kellett' tapasztalnom, hogy 
milyen döbbenetesen sok fordul meg ezen. Pompás teológiai felkészült
séggel rendelkező, mélyen hívő lelkészek lehetünk s tapintatlansággal, 
figyelmetlenséggel, modortalansággal eljátszhatjuk a l e he t ő s é g é t  an
nak, hogy egyesek számára — akiknek pedig a vérét Isten rajtunk kéri 
meg! — az evangéliumot hirdethessük. Szekundér jellegű kérdés? Űri 
fakszni? Illemtan? Annál inkább kár vele kockára tenni a primér dolgok 
érvényesülését. 

2. Mélyebbre nézve bizonyos szellemi produktivitást kell elvárnunk 
magunktól. Műveltséget, ami azért műveltség, mert műve l ni  kell. Szó
val papi munkálkodásunk mellett kultúrmunkát is várnak tőlünk. Ez 
persze nem abból áll, hogy becses személyemet eltolom egy-egy hang
versenyre, vagy kultúrestre (föltéve, hogy megfelelő helyet biztosítanak 
előkelőségemnek), hanem, hogy én magam legyek cselekvőleg benne a 
társadalom kultúréletének lendületében. Magamról tudom, hogy hány 
emberrel találtam kapcsolatot az ÉMKÉ-ben való szerves együttmunkál- 
kodás révén, akikkel egyébként mint pap nem tudtam volna közös neve
zőre jutni.

3. Legnehezebb oldala a kérdésnek a lelkész egyéni műveltsége. 
Összehasonlítást más hivatásuakkal nem tehetünk, mert nálunk magasabb 
a mérték. Más ember megelégedhetik azzal, hogy szaktudása mellett 
kielégíti kultúrszomját ott és úgy, ahol és ahogyan kedve tartja. Nekünk 
azonban minden hivatású embert meg kell tudni közelíteni. Lehet, hogy 
egy orvos, vagy mérnök nem oly tájékozott általános műveltség dolgában, 
mint mi. De nincs is rá szüksége, hacsak kedve nem hajtja. Nekem azon-
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ban szükségem van rá, mert a kultúrának minden ágán emberekhez fér
hetek hozzá.

S lássunk csak egy kis enyhén élezett helyzetképet.
Könyveink. Ha egyáltalán vannak számottevő mennyiségben, nem 

közelítik meg egy-egy élénkebb kultúrélet'et élő középosztálybeli ember 
könyvtárának nívóját. Még teológiában is csak az építő traktátusirodalom 
termékeit tartjuk. Szépirodalomban a Somogyváry-sorozatok szintjén 
lebegünk. Egyéb irányú könyvekből olyan és annyi van, amilyen és ahány 
könyvügynököt nem tudtunk lerázni nyakunkról. Tervszerűen összeválo
gatott kis házikönyvtár? Bizonytalan álom.

Festőművészet? A lakásdíszítő szempontok a kritikai álláspontunk. 
Szobrászat? Nem értünk hozzá. Építészet? Halvány fogalmaink vannak 
barokkról, gótikáról, de a mögöttük kifestő lélekig már nem jutunk el. 
Zene? Bach, Beethoven nehéz, Bartókot, Kodályt nem értjük. A cigány
zenénél tartunk. Jó esetben ütemtelenített egyházi énekeinknél. Színház? 
Még a papi előítéleteknél tartunk. Sokáig folytathatnánk. — Szándékosan 
emlegettem olyan dolgokat, amihez nem kell különös szakképzettség, 
csak egy kis kultúréhség, ami minden intelligens lélekben benne van. 
Persze ne vegye ezt senki olyan irányú állásfoglalásnak, hogy a lelké
szeink nem intelligensek. Tudom jól, hogy ezer és egy oka van annak, 
hogy visszamaradtunk kultúrkérdésekben, sokszor egészen hibánkon 
kívül. Most azonban csak tüneteket próbálok számbavenni.

Ha pedig az említett nívón magasabban vagyunk is, dilettánsok 
vagyunk. Ez pedig nem azért van, mert nincs időnk, vagy módunk el
mélyedni, hanem mert elhanyagoljuk a kultúrát s remekül gyepesedünk. 
Nem kell könyvtárakat végigolvasni ahhoz, hogy helyesen lássunk és 
egyáltalán lássunk kérdéseket, hanem csak he l yes en  kell és jó l  v á l o - 
gatva olvasni.

Befejezésül csak annyit, hogy ezek a gondolatok hirtelen fogamzód- 
tak meg. Épp ezért érzem, hogy könnyen támadhatók. A kérdést azonban 
nem oldja meg s nem jelent cáfolatot, hogy ismerünk lelkészeket, akik 
nem ilyenek. Sajnos ismerünk lelkészeket, akik viszont ilyenek. Az ezek
ről való beszélgetésekben lelkészek között többen voltak, akik a papok 
magas műveltsége mellett vallottak, de a mélyebben látók kultúráltságunk 
kérdésében szomorúan vélekednek. Sajnos a „civilek" között is jelentős 
számban vannak, akik észrevették már a szomorúan látók érveit. Az álta
lam hallott első komoly hang ez ellen az egyik kerületi lelkészgyűlésen 
hangzott el a bekért prédikációk bírálatában. De bárhogyan is áll, mű
veltségbeli hiányosságunk mellett bizonyíték az intelligenciának az egy
háztól való távolodása. Helyesebben megfogalmazva: hogy nem tudjuk 
megtalálni az intelligencia leikéhez vezető útat, az az evangéliumhoz való 
hűtlenségünk mellett műveletlenségünknek is következménye.

Koren Emil.



A  felhők v á ro sa .
(Wien Alfréd: Die Stadt in den Wolken. Braunschweig, 1930.)

Manapság, amikor kulútránk válságát immár saját testünkön szen
vedjük, elvesztett szeretteink feletti fájdalomban, riadótól háborított éjt- 
szakákon s naponta saját gyomrunkon szenvedjük, — különös érdeklődé
sünkre tarthat számot, ha ennek a prófétai látású könyvnek alapján tájé
kozódunk: mi került itt válságba és hogyan jutott ez a válság ennyire, 
már-már a tetőfokára?

A nyugati kultúra annak az életformának kifejezése és kifejlése, 
melyben az ember egész egyéni és közösségi életét önmagára alapozta, 
az önmagát igenlő szellemre és mindarra, amit ez az önigenlö szellem 
öntudatával tud és önelhatározásával megszab. Amikor ez az életforma 
az emberek nagy többségében Európaszerte uralkodóvá vált, önmaga 
képére alakította életünket és világunkat. A theológiában úgy jelentke
zett, hogy az ember kezdte vizsgálni az isteni kinyilatkoztatásról szóló 
bizonyságtételnek, a bibliának emberi elemeit. (Biblia-kritika.) A termé
szettudományok kutatási célja az ú. n. természeti törvény lett, mely nem 
más, mint az emberi értelem bevetítése a vele megegyező természeti jelen
ségekre. A nevelés célja az ember önkifejtése és kibontakozása lett. A 
gazdasági élet két fő momentuma: a tulajdon és a munka fogalma las
sanként átalakult. A tulajdont egyre inkább az egyén vonta uralkodó 
módon hatáskörébe, igyekezve megszabadítani minden közösségi és trans- 
cendens kötöttségtől. A munka mennyiség-termeléssé vált, mert a mennyi
ségi eredményt produkáló munkában érezheti az ember legjobban, hogy 
 ura a saját tevékenységének, mely csak tőle függ: akkor kezdi, mikor 
akarja, azt és annyit hoz létre, amit és amennyit akar. Az állami életet 
is önmagától való függésbe igyekezett hozni: a parlament útján ő hozza 
a törvényt s a diktátor az ő akaratának a megszemélyesítője és kifejezője.

Magában véve ez az életforma, — mint minden más egyéni vagy 
közösségi életforma, — sem nem jó, sem nem rossz. A keresztyénség 
kapcsolódhatik vele, hogy kibontakozásában megtisztítsa erkölcsileg és 
így konzerválja. Ha azonban ez az életforma, éppúgy mint bármely másik 
a történelem folyamán, abszolút igénnyel lép föl, valláspótlóvá válik, a 
keresztyénség többé nem szövetkezhetik vele, hanem csak harcolhat ellene. 
A nyugati élet és kultúrforma a XIX. és XX. század fordulóján jutott el 
abba az állapotába, hogy minden vonalon abszolút igénnyel kezdett jelent
kezni s ezzel az egész európai emberiséget súlyos válságba sodorta.

Wien műve szemléletesen álllítja elénk a nyugati kultúrformának ezt 
az abszolút igényű jelentkezését, összefoglalóan a „felhők városának" 
nevezi azt a világot, melyet a nyugati, autonóm ember épített. Képét 
elfogadhatjuk abban az értelemben, hogy amint a felhők a felpárolgó víz
ből a földről emelkedtek a levegőbe, ahol bármilyen szép alakzatot is ölt
jének, a legközelebbi szélroham szétszaggatja és semmivé fújja, — éppúgy 
 a nyugati kultúra világa is, melyet a keresztyénségben gyökerező nyugati
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életforma teremtett meg, valóságos, Isten-teremtette világ, de amikor az 
alapját képező életforma a keresztyénségtől elszakadt, sőt abszolút igé
nyével fölébe emelkedett s pótolni akarta, az egész rajta nyugvó kultúrát 
„felhő várossá" emelte és a semmibe bomlasztja-fel. „Az Ember az Isten, 
akiben hiszünk," mondotta ki Dehmel, német költő a jelszót. Számunkra 
nem veszett el a paradicsom, sőt mi magunk fogjuk azt először meg-         
alkotni. Csak természetes, hogy az önmagát istenítő ember a keresztyén- 
séget már nemcsak részleteiben, hanem egészében, alapjában támadta meg.
Jézus Krisztus Drews szerint nem történeti személyiség, hanem mithosz, 
akibe az emberiség a maga vágyálmait vetítette ki. A keresztyén vallás 
Feuerbach szerint az emberi gyöngeség, tökéletlenség kompenzálásából 
született illúzió." Légy önmagad s légy elég önmagádnak" — követelte 
Ibsen, emelkedj önmagad fölé, valósítsd meg az emberfeletti embert, — 
hirdette Nietzsche s egész generációk lelkét áthatotta és alakította ez 
a szellemiség.

Az ember nem tud Isten nélkül élni s ha Istentől elfordul, szabaddá 
vált vallásos szükségérzete bálványt keres magának. Nem tudja Istent 
nem keresni. A vallástalanság vallása a nyugati kultúrában hosszú és szö
vevényes útat tett meg. Volt úgy, hogy a tudományt imádták, mely majd 
tökélyre emeli ezt a gyarló emberi életet. Mások a művészetben merülnek 
el és ott keresték emberségük teljes megvalósulását. A lejtőn nem lehetett 
megállni, végül odajutottak, hogy az ember, a legtökéletesebb teremt
mény, a szellemi lény, az élettelen anyag előtt hajtott térdet. Az emberi 
élet fenntartója, feltétele és kibontakoztatója a szükségelt anyagi javak 
összessége, ennék a gondolatnak abszolúttá emelése csak egy árnyalat, 
egy szócskával is kifejezhető: az emberi élet feltétele, fenntartója, kibon
takoztatója e g y e dü l  az anyagi javak összessége. Az önistenítő ember 
tehát ezek megszerzésére fordította minden igyekezetét. A lét üdve 
helyett a test táplálékát kereste s a lélek üdvével együtt a test táplálékát 
is elvesztete. A kettőt nem lehet külön választani. A 'kifejlődő kapitaliz
musban kevesek kezébe összpontosult a tőke s a többség megmérhetetlen 
nyomorúságba jutott. Ámde azok a kevesek, akik az anyagi függetlenség 
birtokába jutottak, szintén nem érték el emberségük teljességét: függet
lenek lettek ugyan másoktól, de ugyanakkor önmaguk rabszolgáivá lettek, 
az élet-unalomba merülve talán még boldogtalanabbakká lettek mint a 
többség, melyben lábra kapott az az illúzió, hogy csupán az anyagi javak 
hiányoznak számukra ahhoz, hogy az emberség teljességét, a boldogságot 
elérjék. A szocializmus mozgalmaiban erre kezdett tehát szervezkedni, 
kizárólagosan, vagy legfőképen erre tört: magasabb bért és kevesebb 
munkaidőt követelt. A baj nem is az volt, hogy ezt követelte, sokszor 
jogosan, hanem az, hogy elsősorban és legfőképen ezt követelte. Közben 
hihetetlenül elgépiesedett az emberi élet. Az indusztrializálódás kiterjedé
sével, a városok rohamos megnövekedésével, a mennyiségi termelés foko
zásával az ember hovatovább elszakadt életgyökereitől, talajától: a föld
től, a tradíciótól, családjától. Statisztikai számmá, gépalkatrésszé, munka
erővé, mennyiséggé lett maga is. Georg Kaiser találóan írta ezt meg egy 
jelenetében. A gázművek felrobbanásakor sokan életüket vesztették. A 
hozzátartozók sírásában feltört a panasz: férjeinket, apáinkat, fiainkat 
vesztettük el, holott ők csak egy gépnek karja, szeme, vagy lába voltak.
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Miért kellett hát az egész embernek meghalnia. Az író így felel: „Az egész 
ember a valóságban már nem is létezett, mert lelkileg, mint gondolkodó, 
érző lény, már régen halott volt.“

Az ember korlátlan lehetőségeket alkotott magának képzeletében. 
Valóságos életében mindezeket, vagy ezeknek legalább egy részét szeretné 
megélni. A város, különösen a nagyváros jobban megadja rá a módot 
és lehetőséget, tódul tehát feléje nagy tömegekben. Élete itt két részre 
oszlik: a lélekölő, az emberiségünknek csak felét, negyedét követelő, 
tehát emberségünkből kivetköztető munkára és a kábító, zsongító szóra
kozásokra, melyek éppenúgy ölik a lelket. Kitermelődik így a tömegember, 
amely már nem forma-termő többé, ha intelligens is, az igazi kultúra 
iránt elvesztette fogékonyságát, terméketlen, tradiciótlan, nomád. Ez az 
embertípus kerül túlsúlyba a nyagati kultúra területén. Elvesztette szabad
ságát, önállóságát a felelősséget vállaló és hordozó cselekvésében is. Ezt 
az állami életében úgy akarta pótolni, hogy a többség véleményét keresi 
és annak rendeli alá magát feltétlenül. Mivel elszokott az igazság meg- 
cselekvésétől, programmba vette azt és megnyugodva érezte magát. Nem 
bízik már önmagában sem, elvesztette tartó horgonyát, innen származik 
a diktátor utáni vágya, aki cselekszik helyette és vállalja a felelősséget 
is. A háború csak felszín s azt mutatja, hogy a lélek gyökerén a romlás.

Amit nihilizmusa következtében elvesztett, mindazt mesterségesen 
akarja fölépíteni. Utópiákként rajzolja maga elé az egyetemes testvéri
séget, az ember átalakulását, az arányos vagyonelosztási, a tökéletes sza
badságot s megmámorosodik tőle. Kínosan kell ébrednie a rideg valóra: 
hogy az emberből a rosszat nem lehet kinevelni, ösztöneinek, vágyainak 
szabadon eresztésével nem tud kinőni az eredendő bűnből. Ezért a teljes 
vigasztalanság és az önmegsemmisítés mámoros vágya vesz rajta erőt, 
hogy így álljon bosszút a teremtő Istenen, akiben már nem tud hinni. 
A megszabadulás egyetlen útja a halál, — vallja tudatosan, vagy öntudat
lanul, feloszlani a Semmiben s önmagával elpusztítani az egész minden- 
séget. Autonóm lényének utolsó cselekedete ez, az önmegváltás követke
zetességének utolsó állomása.

A szerző a továbbiakban részletesen illusztrálja, statisztikai adatok 
tömegével bizonyítja a hanyatló kultúrforma kitermelte embertípus pusz
títását a tudományban, a művészetben, az állami életben, a közerkölcsben. 
A házasság válságba, a családi élet bomlásba jutott, mert a nyugati ember 
önigenlésében annyira ment már, hogy minden kötöttséget nyűgnek, igaz
ságtalannak érzett s jogosnak tartotta, hogy önmaga formálja életét a 
hitvesi, a családi kötelékek elvetéséig. A népek, a társadalmi osztályok, 
a különböző közösségek lelkületén, az egész közgondolkodáson erőt vett 
ez a káros folyamat: mindegyik csak önmagát akarja dokumentálni túl 
azon az Isten-szabta határon, hogy a másiknak is joga van élni, sőt nem
csak élni akárhogyan, tengődni, hanem élni emberi színvonalon. Mikor 
kifelé kezdett hatni ez a közgondolkodás és közérzés, az indulatból cse
lekvés lett, köszöntött ránk az osztályharc, a nemzetiségi és felekezeti 
békétlenség és a két világháború. Hogy ez a válság milyen görcsös csomó
ként szorítja az emberiség lelkét, abból is látszik, hogy a mérhetetlen 
pusztítás után sem akar rájönni erre az igazságra: a másikban tulajdon- 
képen önmagát pusztítja el, viszont a másik építésében és segítésében
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önmagát emeli. Isten nélkül, a másik rovására az ember nem emelheti 
önmagát, ez csak illuzói, ennek a vakhitében, ha a végtelent, a teljességet 
akarja elérni az ember, az ember-közösség, legfeljebb a semmi, az önmeg
semmisítés végtelenségét, teljességét érheti el.

Végül rámutat a szerző, — több megtörtént példát hozva fel, — 
arra, hogy -a hanyatló kultúra árja miképen csapott át a történelmi egy- 
házak területére. A lécr'esztyénség, a világ sava megízetlenüi, ha az egyet
len helyes választás: a végsőkig való harc helyett a magát abszolúttá 
emelő korszellemmel való szövetkezést választja. Viszont azt sem teheti 
meg, hogy magára hagyja a pusztuló világot, mert a missziói parancs 
kötelezi. Megoldást erre a problémára könyvünk nem ad Mi fog történni 
a kultúra válsága közben vagy utána? Erre szerzőnk már nem felel. 
De bizonyságot tesz arról a hitéről, hogy a kultúra pusztulásában is nem 
valami mechanikus, fatális folyamat megy végbe, hanem Isten büntetése 
teljesedik be. Hisz az ember újjászületésének lehetőségében a kultúra fel
bomlása közepette is. Üj kultúra születik-e, vagy megújul ez a most pusz
tulásnak induló, — ? a keresztyén ember számára ezen a kérdésen felül 
az a fontos és az a biztos, hogy nyugati kultúránk azért romlott meg 
diadalittas győzelmében is, mert elvesztette Isten leikével való kapcsolatát, 
egy másik, az ezt leváltó kultúra épúgy meg fog romlani egykor, ha a 
keresztyén egyház missziója, — akár a keresztyén egyházak erőtelensé- 
géből. akár a kultúra titanizmusa következtében, — megint hatástalan 
marad.

Ferdinánd István.

B ib lia i szótár
16 . Ember.

Az ember (adam) megjelölésére szolgáló héber kifejezés a legújabb 
kutatások szerint helyettest jelent. Az emberről vallott alapfelfogás számára 
az Üjtestámentumban az az irányadó, amit a biblia első lapja az ember 
teremtéséről mond: „Teremtsünk helyettest a mi képünkre ás hasonlatos. 
ságunkra.“  (I. Móz. 1, 26.) „És formálta az embert (helyettest) a földnek 
porából és lehellett az ő orrába életnek lehelletét. így lön az ember élő 
lélekké.11 (I. Móz. 2, 7.)

Az ember eredeti méltóságáról és fenségéről, Istenhez való hasonla
tosságáról, a többi teremtményekkel szemben való uralkodó helyzetéről, 
a teremtővel való benső összetartozásról, az ember teremtésénél a Minden
ható egészen személyes részvételéről, az emberi életnek közvetlen az Isten 
életteljességéből való eredetéről, mindezekről nem beszél az újtestámen- 
tum részletes és theoretikus fejtegetésben. Ezt a teremtéstörténetre gon
dolva, mint ismertet feltételezi. És mégis kifejezetten feltárja Jézus ezt 
az ősrégi igazságot, amikor tanítványait arra tanítja, hogy azt mondják: 
„Mi A t y á n k ". Ezzel Jézus nem csak azt akarja mondani, hogy az ember 
feltekinthet a Mindenhatóra, mint gondviselőjére és oltalmazójára. A tanít
ványok imádsága kezdőszavainak nem pusztán az az értelme, hogy az
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ember az isteni gondviselést mintegy a „Hagyjad az Úrra a te útadat"  
értelmében segítségül hívja. A megszólítás „Mi Atyánk11, mint Jézus 
minden más szava is, a legközvetlenebb jelentésben értendő.

Atyámtól származom. Szüleim hordozták eredetemet. Az újtestámen- 
tum „isteni neve“ az embert isteni származására emlékezteti, eredete pedig 
nemességére, a mennyei otthonhoz való jogára. A* ember isteni fajta. 
Ez Jézus tanításának alapfeltétele és tanítása megértésének kulcsa.

Követelései hallatlan súlyát, égigérő fenségét, a hegyibeszédben az 
ember veleszületett fenségével alapozza meg Jézus. Az embert megilleti,, 
hogy toronymagasan felette legyen minden gonosznak és közönségesnek, 
amint egy királyi herceget megillet az, hogy ragyogóan és szeplőtlenü! 
jelenjen meg. A tanítványoknak magatartásukban olyan fenségesen füg
getlennek kell ienniök környezetüktől, hogy ismertté legyenek, mint a 
mennyei Atya fiai. (Máté 5, 44— 45.)

Mivel az embernek az égben van hazája, azért veleszületett joga az, 
hogy onnét a legnagyobbat kérje. A Szentlélek, azaz magával a Minden
hatóval való közvetlen kapcsolat így egészen természetesen megilleti az 
embert, úgy, mint a szülői házban a kenyér a gyermeket. (Lk. 11, 9— 13.) 
A Miatyánk egész hevületét csak az érzi, aki előtt hatalmasan megvilá
gosodott az, hogy honnét is származik az ember. Az ilyen megérzi a ta
nítványok imádsága kéréseinek mély és belső jogosultságát. Megérti azt 
a nyugalmat és magától-értetődőséget is, amellyel olyan világrengető' 
dolgokat tárunk elő. Az ilyen embert megragadja az az egetostromló, 
szenvedélyes vágyódás, amely ebben az imádságban hallhatóvá lesz.

Az ember eredeti méltósága egész a megváltás hatalmas munkájáig 
megindítja a Mindenhatót. Az emberi nem eljövendő befejezése is meg 
van alapozva ebben; az, amire a Teremtő az embert a kezdet kezdetén 
elrendelte. Ezért nevezi az Újszövetség a dicsőséget, amelyet az ember 
egyszer elnyerhet örökségnek, azaz öröklött javának. (Efez. 1, 14; 18; 
I. Pét. 1, 4.)

Amilyen magától értetődő módon indul ki az Üjtestámentum abból 
a tényből, hogy az ember eredete szerint Istenhez tartozik, olyan kevés 
szót veszteget arra, hogy az ember itt e-világ állapota közepette alap- 
irányában istentelen. Ilyen értelemben mondja Jézus Péternek: „.. . nem 
gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra.11 (Máté 16, 23.); a 
farizeusoknak azt mondja: „Ami az emberek előtt magasztos, iszonyat az 
az Isten előtt. Éppen így kell értenünk Pál szavait is: „Az Isten legyen 
igaz, minden ember pedig hazug11 (Róm. 3, 4.). Ezek és az összes ehez 
hasonló helyek az Istentől eltávolodott, természetellenes emberről szólnak.

Ford.: Garam Zoltán, Boba.
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Korén Emil, A szórványhívő élete és szolgálata.
Harangszó kiadása. Ára 50 fillér.

Dr. Victor János, Református Hiszekegy.
Az Apostoli Hitvallás részletes magyarázata a reformátori 
tehológia szemléletében. Huszonhat fejezetben 347 olda
lon. Ára 12 pengő. Megrendelhető a Luther-Könyvkeres- 
kedés útján, Budapest, Üllői-út 24.

Mohr Gedeon, Hirdetek néktek nagy örömöt.
A szerző 27 prédikációját tartalmazza. Ára 4 pengő. 
Megrendelhető a szerzőnél, Kassa.

Ruth Paxon, Élő víznek folyamai. I. H. Mr. Conkey, A Szent
lélek hármas titka. — Hitmélyitő előadások — Szent- 
Istvány Marga fordításában és kiadásában, Kassa.

Joó Sándor, A Húsvét homiletikuma.
Húsvéti igehirdetésünk elmélyítéséhez kiválóan alkalmas 
munka. Megrendelhető a Luther-Könyvkereskedés útján, 
Budapest, Üllői-út 24.
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