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„ E L Ő S Z Ö R "
Jézus tanítása és példamutatása szerint híveinek legelső feladata 

Isten országának „keresése*1. Ezt cselekedte ő is, tanítványai is. 
Isten országát „keresni**, — Luther Márton bibliafordítása szerint 
annyi, mint t ö r e k e d n i  (trachten) az Isten országára. Ez az első, 
alapvető feladata a keresztyén embernek, s a keresztyén emberek 
közösségének, az egyháznak is. A keresztyén ember keresztyénsége 
az Isten országáért van, s az egyház nem öncélú, hanem a keresztyé
nek kollektív törekvése az Isten országára.

Az evangéliumok bizonyságtétele szerint Jézus tanításának 
középpontjában az Isten országa áll. Nemcsak működése elején, 
amikor Keresztelő Jánoshoz csatlakozóan felhangzik ajkán a fel
szólítás: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!“
(Mt. 3, 2.), hanem földi! páfyafutása végén is. Amikor Pilátus ki- 
végeztetése előtt kihallgatja, akkor is az Isten országáról tesz bi
zonyságot (Jn. 18, 26). A tanítványok elé is az|t a feladatot tűzi, 
amikor kiküldi őket prédikálni, hogy hirdessék a mennyek országá
nak evangéliumát (Mt. 10, 7).

Az egyház az ige alapján és az igéért van. Az ige törvény és 
evangélium. Az evangélium az az örömhír, hogy Isten országa Jézus 
Krisztussal és Jézus Krisztusban elközelített. A törvény sem idegen * 
az Isten országának evangéliumától. Isten országa — Isten uralma, 
theokrácia. A mózesi törvények ennek a theokráciának a törvényei, 
amint ez a tízparancsolatból is egészen világos. Az igehirdetés, 
amennyiben Jézus Krisztushoz hű, Isten országának evangéliumát 
hirdeti. Az egyház, amennyiben alapítójához hű, Isten országáért 
van, Isten országáért tevékenykedik, Isten országát keresi, Isten 
országára törekszik. Először ezt kell tennie az egyes keresztyénnek, 
s a keresztyén kollektívumnak, az egyháznak is. A többiek ezután 
következnek (Mt. 6, 33).

Ma is érvényes ez, érvényes ránk nézve, az evangélikus egy
házra s annak lelkészeire is. Különös azonban, hogy újabban az 
Isten országáról feltűnően keveset prédikálnak az egyházak, az 
evangélikus egyház is„ mintha csak szándékosan kerülnék magát 
az „Isten országa** kifejezést is. Mi lehet ennek az oka? Miért nem 
keressük, hirdetjük először Isten országát és annak igazságát? 
Miért nem törekszünk rá?
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Ha azt nézzük, hogy a teológia Jézusnak az Isten országáról 
szóló tanításán hogyan érti, sematikusan úgy foglalhatnánk össze 
az idevonatkozó teológiai kutatások végeredményét, hogy Isten or
szága mintegy kettős síkban jelentkezik. Idői és térbeli síkban. 
Az evangéliumokban túlnyomó az Is|tén országának idői síkban 
való látása. Amikor Jézus megjelenik s elkezdi megváltó munkáját, 
elközelített a mennyek országa. Hová közelített el? A Mi Atyánk 
második kérése szerint itt így imádkozunk: „Jöjjön el a Te orszá
god". Honnan jöjjön el? Onnan, ahol megvan. Hol van meg? Isten
nél magánál, „a mennyekben", ott, ahol Isten akarata, uralma örök
től fogva maradéktalanul érvényesül, a mennyekben. „Legyen meg 
a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is“. Az isteni aka
rat a földön érvényesül tehát. Ezért imádkoznak Jézus tanítása 
alapján, a hívek és egyházaik, amikor a Mi Atyánkot mondják.

Ebből nyilvánvaló az is, hogy mintegy térbelileg a mennyek 
országa alatt mit; ért az evangéliuni. Filozófiai nyelven: a mennyek 
országa transzcedens valami, vallásos kifejezéssel élve, túlvilági 
valóság. '

Az evangélium erről a transzcedens mennyországról hirdeti, 
hogy elközelített és hogy jön. Mintegy felülről lefelé, ide az ember 
életének földi és történeti valóságába. Úgy, hogy az ajon hutoszt, 
ezt a világkorszakot' felváltja az ajon mellón, az eljövendő világ
korszak. Ezt Isten akarja s hogy ő ezt akarja, és ha akarja, meg 
is cselekszi — ez a nagy örömhír, az evangélium.

•sí-

Mit jelent konkrété Isten országának keresése, a reá való 
törekvés ?

Tömören: jelenti, hogy az ember arra törekszik, hogy mind a 
transzcedens, mind a földre elközelített mennyek országába 
„bejusson".

, Hogyan juthat az ember a mennyek országába? Megtérés út
ján. Mi a megtérés? Elfordulás az ajon hútosztól, a régi világkor
szakitól és szakítás vele, ugyanakkor az új, eljövendő világkorszak, 
az ajon mellón felé való fordulás.

Milyen az ajon hútosz, a „mostani" világkorszaka, amelytől 
Jézus eljött megszabadítani az emberiséget?

A bűn jellemzi.
Mi a bűn? Teológiai nyelven engedetlenség Isten akarata és 

törvényei iránt. Közelebbről az evangéliumokból, Jézus tanításából, 
de az. apostolok bizonyságtételéből is kiderül, hogy a bűn az emberi 
szolidaritás, az emberszeretet, a testvériség ellen elkövetett bűn. 
Aki nem szereti embertársát, akit lát, hogyan szerethetné Istent, 
akit nem lát? (I. Ján. 4, 20). A megtérés ettől a bűntől való elfor
dulás s az emberszeretet útjára való lépés s az azon való követke
zetes haladás. Istenhez való viszonyulásunkra nézve ez a döntő, 
nem pedig Istennek külsőséges ceremóniába szolgálata. De nem 
elég az sem, ha ez a szeretet pusztán lelki valami. Az irgalmas 
samaritánus, noha nem tartozott a választott néphez, a „hívők"
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közösségéhez, mivel segít a szenvedőn, Isten országának, az új 
világkorszaknak az útján jár, míg a bajba jutott embert elkerülő 
pap és levita, a vallásos életnek e 'tipikus képviselői a régi világ
korszakban rekedtek. Negatíve: a koldus Lázárról szóló elbeszélés
ből ismeretes, színtelen gazdag a pokolba kerül, s szintúgy az okta
lan gazdag, aki magáinak anyagi javakat harácsol össze. A gazdag 
ifjúnak, aki Isten országába akar jutni, le kellene mondania vagyo
náról (Mt. 19, 21). „Nehéz a gazdagnak az Isten országába jutni“ 
(Mit. 19, 23). Jézus vagyontalan s a tanítványai is, amikor Jézus
hoz szegődnek, ott hagyják mindenüket, mert Isten országának 
drága gyöngyéért és szántóföldbe rejtett kincséért, az egyéni 
anyagi gazdagságról le kell mondani (Mt. 13, 44 s kk. Mt. 19, 27). 
„Kicsoda üdvözül tehát?" — Kérdezik megdöbbenve Jézustól a 
tanítványoké \

Az Isten országáról szóló, itt vázlatosan ismertetett tanítás 
érvényesült az egyház történetének kezdetén is. Az ősegyházban, 
az első keresztyén gyülekezetekben senki sem mondta a magáénak 
földi javait, hanem mindenük közös volt (Csel. 4, 32). Az egyházi 

•atyák egészen Nagy Konstantinuazig az evangéliumok szociális 
üzenetét híven és bátran képviselték. A II. században Alexandriai 
Kelemen olyan keresztyén Istent hirdetett, aki a javak közösségét 
követelte, és Tertulliánusz mindazokat, akik az emberi javak igaz
ságos felosztásának útját állották, gyilkosokként vádolta meg. 
Cipriánusz, a III. században, a keresztyénség nevében kijelentette, 
hogy Isten zsámolya, a föld, (nem lehet semmiféle egyes emberé és 
sem megvásárolni, sem eladni nem lehet. — Ambróziusz ezt a ‘ta
nítást megerősítette és végül Augusztinusz azt mondotta: „Akinek 
több van, mint amennyi neki az életre szükséges, embertársainak a 
javait bitorolja".

*

Minderről az egyház keveset, vagy semmit sem prédikál és 
prédikáltat általában véve. Miért?

Azt mondják, ez rajongás, amely súlyos bajokra vezet. Luther 
Márton korában így jött létre például a Münzer-féle parasztlázadás, 
amelyet oly kegyetlenül vérbe fojtottak. Kik? Akiknek érdekük
ben állott, hogy a jobbágy-paraszt középkori elnyomása meg ne 
szűnjön. A gazdag és hatalmas főpapoknak, akik egyúttal dúsgaz
dag földesurak is voltak, szintén ez volt az érdekük. Nálunk a 
Dózsa-féle parasztlázadásban, mely közvetlenül a reformáció kez
dete előtt zajlott le, s amelyet szinte szóról-szóra a Münzer-féle fel
keléshez hasonlóan, vadállati kegyetlenséggel vertek le, az evan
gélium szociális tanításához hű papok is résztvqttek, szintúgy sok 
más népi felkelésben és forradalomban is.

Nyilvánvaló azonban, hogy azért, mert Jézus evangéliumából 
forradalmi erő árad, az egyház nem lehet hűtlen, ha Jézus egyháza 
akar lenni, az evangélium szociális követelményeihez.

Rajongó tévelygésnek mondják, ha valaki az evangéliumok 
szociális üzenetének konzekvenciáját levonja, azért is, mivel az írá
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sok szerint Isten országát Isten hozza el. Az embernek tehát abban 
szerepe nem lehet. . .  Különösen a protestáns dogmatika nyújt erre 
az állításra kísértést. Bizonyos, hogy az evangléium azért örömhír, 
mert Isten az, aki az új világkorszakot elhozza és megvalósítja. 
Ember nem tudna semmit sem tenni érte, {ia Isten, nem akarná. 
De az evangélium éppen az az örömhír, hogy ezt Isten akarja, ép
pen ezt akarja, sőt éppen ezért munkálkodik is szüntelenül. Azért 
hirdetteti is .ezt az örömhírt az embervilágnak, hogy az emberek 
ehhez szabják magúkat, életüket, munkájukat. Nem hisz igazán 
Istenben s az ő országában, annak evangéliumában, aki azt hiszi, 
hogy, mert Isten hozza el, vagy küldi „le“ az ő országát, azért az 
embernek már semmi tennivalója nincs és nem lehet. Aki hiszi, 
hogy Isten világkormányzó, sőt teremtő terveiben az Isten országa 
központi helyet foglal el, az nem tehet másít, minthogy maga is az 
Isten országát állítja élete középpontjába. Először Isten országát 
keresi, Isten uralmának, akarata megvalósulásának valóságára 
törekszik.

*

Igehirdetésünket, lelkipásztóri, egyházi szolgálatunkat jól át 
kell gondolnunk. Igehirdető és lelkészi szolgálatunk iránti felelős
ségünk követeli meg tőlünk ezen a ponton is a magunkba szállást 
és, az egyre komolyabb megtérést. Isten napjaink történetében s 
éppen ott, ahol nekünk, magyarországi evangélikus egyháznak kell 
szolgálnunk, Isten országát keresnünk és kerestetnünk, világosan 
késztet arra, hogy egész eddigi munkánkat az ige világosságában 
felülvizsgáljuk. Bálámnak útját állta Isten angyala, amidőn rossz 
irányban, Isten akarata ellenére akart haladni és ki akart bújni 
tulajdonképpeni feladata alól. Ne a kibúvókat keressük, hanem 
törekedjünk „Isten országára", az Isten szent akarata iránti azon 
engedelmességre, amely bennünket itt és most ezzel a maii világgal 
és emberiséggel kapcsolatban kötelez. Isten a valóság Istene. Nem
csak teremtette ezt a kézzelfogható világot, hanem benne és érte 
továbbra is szüntelenül munkálkodik. Rajongás, ha azt hisszük, 
lehetséges út a mennyek országába, az üdvösségre, ha az Isten 
által annyira szeretett „világ" iránti kötelességeinket semmibe se 
vesszük. Isten az ő egyszülött Fiát adta éppen ezért az általa te
remtett világért. Újra, meg újra megerősödve az evangélium által, 
nekünk is é felé a világ felé kell fordulnunk minden szeretetünk- 
kel, értelmi, érzelmi és akarati adottságunkkal, az ige egész fegy
vertárával. Nem a régi világkorszak érdekében, hanem a megígért 
eljövendő világkorszakért. Hiszen ma is, ránk is érvényes a figyel
meztetés: „Nem minden, aki azt mondja nékem: Uram, Uram! me
gyen be a mennyek országába, hanem, aki cselekszi az én mennyei 
Atyám akaratát" (Mt, 7, 21).

*

Két nagy problémája és feladata van annak a „világ“-nak, an
nak a történelmi korszaknak, amelyben élünk.

Az egyik az a radikális, s a világtörténelem folyamán soha
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nem ismert méretű változás, amit a szocializmus útjára való lépés 
jelent. A jól értett evangélium nyilvánvalóvá teszi, hogy amikor az 
emberiség óriási tömegei szükségképpen erre az útra léptek, s ezen 
az úton járnak, Isten nemcsak hogy nem akarja feleslegessé tenni 
az ő egyházát, hanem ellenkezőleg, most sokkal inkább lehetővé 
teszi igazi szolgálatát, mint bármikor ezelőtt. Utat nyit a teljes 
evangélium hirdetésére, az evangélium szociális üzenetének szabad 
és maradéktalan képviseletére.

Abban a nagy munkában, amely az igazságosabb és embersé
gesebb. társadalmi rend kialakításáért folyik, nyilvánvalóvá lett, 
hogy mennyire kötve vagyunk a Mammonhoz. Vegyük ezt észre hí
veinknél is. Tartsunk helyettük is, velük is bűnbánatot azért, hogy 
igehirdetésünk, egyházi szolgálatunk ebben az irányban olyan ha
tástalannak és gyümölcstelennek mutatkozik. Nyilvánvalóvá lett az 
is, hogy a társadalmi élet osztályokra, kasztokra tagozódásához, 
mely élesen különbséget tesz ember és ember, emberfaj és ember
faj között, mennyire kötve vagyunk, s kötve vannak híveink is sok
szor még ma is. Mintha soha nem hirdettetett volna az emberi test
vériségről szóló ige azon asz alapon, hogy Isten mindnyájunknak 
atyja. Az előttünk és köztünk lezajló osztály harc áldozatait, ami 
nélkül aligha lehetséges a nagy szociális átalakulás, nemcsak a saj
nálkozó, könyörülő szerétéit munkáival vegyük körül, hanem értes
sük meg, hogy mindez nem lett volna és nem lenne, ha Isten aka
ratát komolyan vettük volna életünk egészére nézve, ugyanakkor 
mutassunk rá arra is, hogy a kiváltságos osztályrendszer megszű
nése nyomán mennyivel több a lehetőség arra, hogy az emberi szo
lidaritás ige szerinti követelménye közöttünk valósággá legyen.
Ne hallgassuk el azt se, hogy a bűn ereje az, amely a nagy átala- * 
kulást igyekszik akadályozni népünk körében is a politikai; reakció 
legkülönfélébb formáiban, kifelé pedig a régi „rend“-et védelmező 
imperialista hatalmak háborús fenyegetéseiben és háborúra való 
bűnös készülődésében.

És így jutunk el történelmi korszakunk második nagy problé
májához, a háború és a béke kérdéséhez.

Mindezeket vegye mindenekelőtt lelkészi karunk jól fontolóra. 
Arról van szó, hogy az evangéliumot, az igét csakugyan tisztán és 
igazán hiradessük. Erre vagyunk hivatva most is, sőt most jobban, 
mint valaha. Megvan a szabadságunk hozzá, nekünk jobban, mint a 
kapitalizmus igájától még meg nem szabadult népek körében mű
ködő testvéregyházainknak. Ez a szabadság kötelez bennünket. 
Kötelez arra, hogy keressük tehát -először Isten országát és annak 
igazságát. Akkor mindenek megadatnak nékünk. Akkor a jó úton 
járunk, a Jézus útján, a mennyek országa útján.

dr. Vető Lajos.
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I G E H I R D E T É S E K

Virágvasárnap
Az az indulat legyen bennetek, am ely a Krisztus Jézusban is volt

F ilippi 2:5—11.

A  virágvasárnapi képhez nem csak az  alázatosan, szam árháton közelgő 
Jézus ta rto z ik  hozzá, hanem  a  pálm át lengető, té rd e t hajtó , hozsannát és 
há laadást éneklő sokaság 'is. A hol Jézus közelíti meg az embereket, o t t  
sohasem  m arad  el ez az  új hang, o tt belső szükségszerűséggel kényszerül 
aiz em ber új éneket énekelni. O tt —• ahogy a  m ai episto la m ondja — m eg
hajol a té rd  és vallástételre indul a nyelv.

Egy ilyen  JézU6 K risz tusró l va llást tevő új ének  a mai ige iis. T u la j
donképen nem is olvasnunk, hanem  énekelnünk kellene, mert- him nusz ez 
és m agasztalás. Egy nagyon m űvelt embernek, egy nagy teológusnak a him 
nusza. Vagy ta lán  ne is így m ondjuk. Egy a maga vallásosságában valam ikor 
bigottságig önhitit, elvakult gyű lö letet lihegő em bernek a  megnyilatkozása. 
Egy olyan vallásos em beré azonban, ak it a  feltám adott, megdicsőült Jézus 
egyszer egy nagyon alázatos, csendes kérdéssel k ö ze líte tt meg, m ikor így 
szólt hozzá: Saul, Saul, m iért ü ldözöl engemet? T ulajdonképen m iért vagy 
ellenségem ? M iért nem szeretsz engem? E zt az em bert Jézus alázatos, 
egyszerű kérdése m egtörte. M eghajto tta té rd é t előtte. A  gyűlölködés indu
la ta  m egszűnt benne és nyelve új énekbe kezdett.

Ezen a virágvasárnapi istentiszteleten  azért közelít meg bennünket is 
» Jézus igéjében, hogy m i is  té rd e t ha jtsunk  előtte, hogy boldog vallom ást 

tegyünk róla. A  virágvasárnapi him nusznak életünk  a laphangjává kell vá l
nia. Nem szabad  elerőtlenedníe alkunkon, sőt olyan erővel és szépséggel 
kell hangzania, hogy m indazoknak a  térde is m eghajolhasson és .mindazok
nak  a  nyelve is feloldódjék, ak ik e t valam i elkeseredés, lehangoltság, pesz- 
szimizmus v isszatart >az őrlőmtől.

M ivel gyakorol ilyen .mély h a tá s t az em berre Jézus?  H a a  virág- 
vasárnapi tö r tén e t képeivel válaszolunk, akkor az t kell m ondanunk —  az
zal, hogy alázatosan, szam árbáton, ü lve közelíti meg az embert, H a a m ai 
epistola kifejezéseivel felelünk, akkor azt kell m ondanunk —  azzál az  indu
lattal, am ely őbenne van. M i ez az indulat őbenne? O lyan egyszerű és el
k o p ta to tt szóval kell felelni erre  a kérdésre, hogy az  ember szinte fél k i
mondani. A  benne lévő indu lat a  szerétét. Pontosabban: az  em berszeretet.

. A z em berszeretet m ozgatja egész életét. Az em berszeretét kész te tte  
arra , hogy lefelé nézzen, azokra, ak ik  lenn vannak. Em berszeretetből le tt 
hasonló hozzánk. R észt vett öröm ünkben, m unkánkban és szenvedésünk
ben,. Nem húzódott vissza' kényesen semmitől. A z em berszeretet késztette ' 
arra, hogy ne keresse a m aga hasznát. A  mi hasznunkat kereste, m ikor a 
pusztában m egkísértve lem o n d o ttja  jóllakottságról, az. olcsón szerzett n ép 
szerűségről, a  m inden á ron  való érvényesülni akarásról. M egtehette volna, 
de nem te tte , „Nem tek in te tte  zsákm ánynak azt, hogy ő az Istennel 
egyenlő." Nem; u ra lkodni akart, hanem  szolgálni, segíteni az  embernek, 
vagy inkább az emberen. M egüresítette magát, csakhogy testvérünk lehessen. 
Nem éreztette felsőbbrendűségét. M ikor ezért elism erést, megbecsülést az 
emberektől nem  kapott, m egalázta m agát, engedelmesen fogadta el a  szen-
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védést, nem tért ki a gyalázat elől, m ert szerette, halálosan  szerette  az  em
bert. Ezt a  szeretetet m agasztalta1 le l Isten  akkor, m ikor Jézu s t fe ltám asz ' 
to lta  a halálból. Ezt a  szeretetet te tte  ú rrá  az egész föld felett, m ikor 
Jézust jobb jára  .emelte. Ezt a  szerétetet m aga Isten te tte  ellemáilIhatatlanná. 
A  sírnál és a  pokolnál is erősebbé.

Pál apostol azonban, a rra  figyelm ezteti a  filippiibeli gyülekezetét, hogy 
ez a  szeretet nem  csak térdlhájfásra, m agasztalásra készteti az embert, h a 
nem  követésre is, „Az az indu lat legyen, bennetek, am ely volt a K risztus 
Jézusban is." P á l aposto l ellőtt világos, hogy á Jézusban  lévő em ber- 
szeretet első .sorban u tánozhatatlan , pó to lhata tlan  m entő-szerétet. A  bűnös 
em bert megigazító szeretet. De ugyanakkor példa is. P élda arra, hogy 
ezzel az  in d u la tta l ke ll élnünk nekünk ,is az  emberek között. A  K risztus 
Jézusban  lévő indu lat nem csak megigazító, hanem  bennünket az emberek 
közlőtt, a  m indennapi életben eligazító szere te t is. A z az i ndu lat tehát, 
am ely a Jézus K risztusban volt, nem csak hozzám lehajló, egész lénye
met m entő szere te tte l átölelő indulat, .hanem bennem akar ilakozni, az én  
élétem et is m ozgatni akarja .

Nagyon nagy vigasztalást, b á to rítá s t je len t ez szám unkra éppen a  m ai 
időkben. Is ten  valam i ú ja t kezdett el a  mi hazánkban. V alam i ú jat, am ire  
nem voltunk se .elkészülve, se  felkészülve. A  mi vélem ényünk, a  keresz tyé
nek véleménye megkérdezése nélkül kezd te  el és sok  tekintetben úgy, 
hogy az új k iharco lásában  nem is nagyon szám ított a  mi hozzájáru lásunkra 
és részvételünkre. Ebben, az épülni .kezdő ú j országban, a szocializmus 
építésébe kezdő M agyar H azában sok keresztyén  em ber e lvesztette tá jék o 
zódását. Sokan megértve, hogy egy gyökeresen ú j helyze trő l van szó, 
m egpróbáltak a sa já t bölcsességükkel és ravaszságukkal helyezkedni. E z t a 
m agatartást nevezik a politikusok opportunizm usnak. M ások viszont úgy 
m egriadtak, hogy riad tukban  még énekelni is elfelejtettek, ho l csalfa, vak 
rem ények, .hol k ilá tá s ta lan  kétségbeesés .m artalékává váltak,

Pál apostol, m ost azt m ondja nekünk. Bárm ennyire új, szokatlan  az a 
helyzet, amibe mi, .keresztyének ebben a  hazában kerü ltünk , mégse pél
dátlan. Jézus p é ld á ja  érvényben van m ost is szám unkra. V an egy olyan 
indulat, am ely 'segítségül lehet helyünk m egtalálásában, az ú j fe ladatok  
közötti eligazodásban. Ez az az indulat, am ely a K risztus Jézusban  volt és 
am ely nem akar cs.ak benne megm aradni, hanem  a te  szívedet és az én sz í
vem et is be ak a rja  tölteni. A  szeretetnék ez az indulata  igazít el; bennün
ket. Nem helyezkedésre és nem i.s a rra  van szüksége az új helyzetben a  
keresztyén embernek, hogy elhallgasson a jk án  a m agasztaló ének, hanem  
-arra, am it Pál ap o sto l m ondott a filippibeliek szám ára: „A nnakokáért az  
a z  .indulat legyen bennetek, am ely volt a  K risztus Jézusban  is".

Mivel a Jézus K risztusban m egnyilatkozó em berszeretet a mi szívünk, 
indulatéivá válhat, m ivel épen ez a szeretet ad eligazodást a  m indennapi 
é le t kérdései között, azért ennek a  szeretetnek a befogadása fe ladato t is 
jelent szám unkra. A zt a  feladatot, hogy szálljunk szembe m inden o lyan  
indulatta l, am ely nem  a Jézus K risztusban van, am ely épen ezért meg
zavarha tja  e ligazodásunkat és e lném íthatja ajkunkon a  K risztust dicsőítő 
v irágvasárnapi éneket.’

V olt ilyen, m ás, nem a Jézus K risztusból származó in du la t a  filippibeli 
keresztyének szívébe is. Ezért kényszerü lt P ál apostol józan k ritik á t gya
korolni fe le ttük  és ezért kényszerült Jézus példájá t ebben a  m agasztaló 
énekben szemünk elé állítani. ,

Hogy mi volt az a más in d u la t,1 am elyet a  Jézus K risztusban levő 
indulatnak  ke lle tt felváltania a filippibeliek  szívében, azt az előző, fel nem  
o lvasott versek m u ta tják  meg. (F ilippi 2:1-—4.)
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A z apostolok á lta l m egítélt indulatok közül, mc.st csak azokat em el' 
jiük ki, am elyek közöttünk is előfordulnak és ha talom ra jutva, nálunk  is 
veszedelm et okozhatnak. A m elyek ellen épen ezért küzdenlünk kell.

Ilyen  indulat a  vallási versengés. Ez az  in du la t a  nagy h itbeli meg
tapasz ta lá sra  és felism erésre ju to tt em berek k ísértése . A  k ísértés abból 
szárm azik, hogy szin te észre se  vesszük, m ennyire az én hitem, az én  ta 
pasztalatom , az  én elism erésem  kerül a központba. Kihívóvá, m ások m eg
értésére  képtelenné, m ásokkal m agunkat m indig lösszehasonlítóvá válunk. 
Ez az u. n. hívő indu la t betelő, a keresztyén testvérek  között m egbontja 
az  egységet, kifelé pedig a nagyképűség és b igottság benyom ását, kelti. 
Veszedelmes, m ert jól á lcázo tt indulat. H arco ln i ke ll ellene.

U gyanilyen veszedelmes a  m ásik is, a  dicsőségvágy. Ez az  in d u la t 
ism ét azoknak a  szívét tu d ja  nagyon erősen megkörnyékezni, ak ik  b itben 
vannak, ak iket Isten  kegyelm esen feleméit eleeettségükből, d e  azután  ta lp ra  
á llítta tv án  elfelejtik , hogy továbbra sem lehet m ásban dicsekvésük, m int a 
Jézu s K risztus keresztjében., vagyis megigazult m ódon is, csak. kegyelem re 
szoru lt bűnösök m aradnak. Bizony, m ikor Isten kegyelm es íté le térő l e lfe
ledkezünk, akkor ismét csak elő térbe kerül a  tu la jd o n  énünk. Egyre inkább 
az t nézzük, mi az emberek véleménye, m it szólnak hozzá, nagyra ak aru n k  
nőni szem ükben. — M ilyen k ísértése  ez ma M agyarországon az egész k e 
resztyén  egyháznak! Csakhogy em bereknek tessünk, a  hiábavaló dicsőségért 
e lha llga tjuk  inkább Istennek ra jtu n k  végbement igazságos íté le té t, elm u
lasz tjuk  az  enegdelmes6ég keskeny  ú tján ak  m egm utatását, csak  a rró l sopán
kodunk, hogy .keskeny az az út, de nem teszünk boldogan bizonyosságot 
arró l, ihogy a  keskeny ú t mégis ú t, am elyen járni lehet.

P á l apostol szerint m ind a k é t indulatnak, a  versengésnek és a  d i
csekvésnek is, az  alázatosság h iányába nyúlik  le gyökere. Abban a  p illa 
natban, m ikor m egfeledkezünk arról, 'hogy a  mi U runk alázatosan és sza- 
mánháton közelíte tt az emberekhez, abban a p illanatban  megfeledkezünk az 
alázatosságról is. Nem ism erjük helyünket. Feljebb akarunk ülni, mini) 
ahogy az k ije lö lte te tt szám unkra. M agunk szeretnünk önmagunk jelentőségét 
m egállapítani. N incs tap in ta t, illem tudás és türelem  bennünk. Nem tu d juk  
megvárni, míg az t nem m ondják: B arátom  üllj feljebb.

Lehetne beszélni még az önösségről, ami épúgy m egtalálható  bennünk 
is, m int a philippíbeli keresztyének között. Ez az, m ikor csak a m agunk hasz
ná t nézzük. Miikor az egyház csak a sa já t pozícióját, a  sa já t érdekét veszi 
tek in tetbe és m egféledkezík a rró l, hogy U ra viszont az  egész em beriséget 
nézi. Ez az, m ikor csak a  m agunk belső békéjé t őrizgetjük  és m egfeled
kezünk arró l, hogy Isten m ind az. öt világrész békéjé t ta r tja  szem előtt. 
M ikor a m agunk kevés gazdaságának vesztét sira tgatjuk  és megfeledkezünk 
arról, hogy Is ten  sokak szegénységét akarja  'orvosolni.

B efejezésül engedjük, hogy Jézus K risztus egy a  m ai Igéből fe lvetődő1 
a lázatos kérdéssel közelítsen hozzánk. M elyik in du la t van, mi 'bennünk? 
Az, am elyik a K risztus Jézusban  is  volt, vagy valam i m ás? A  m ásiktól 
csak úgy szabadulunk meg, ha a Jézus K risztusban való indulat foglalja 
e l annak  a helyét.

Nagycsütörtök
Textus: I. Kor. 11:23—32.

Ugy-e, m ilyen nagy szeretettel és kegyelettel őrizgettünk egy-egy Bibliát, 
énekeskönyv: t, amelyről tudjuk, hogy annak lapjait még valamelyik ősünk 
forgatta. .— Ezt még nagyapám  használta, — szoktuk mondani, mikor valaki-
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nck megm utatjuk. Ilyen nagy lelkesedéssel mutatja oda Pál apostol is ' az 
úrvacsorát a fcorintlvusi gyülekezetnek: Nézzétek, ezt én az f r tó l  vettem!

De, milyen érdekes, Pál nem re jti el az Űrtől kapott örökséget, hanem  
átadja a gyülekezetnek: Mi inkább óvjuk a régiektől kapott ajándékokat: ja j, 
csak valami baj ne érje, el ne kopjon a sok használatban. Pál azt m ondja: én 
ezt az Űrtől vett örökséget élőtökbe adtam. S ez is a  helyes, m ert az Űr így 
akarja. Az Űr, am ikor az úrvacsorát szerezte, azt m ondotta a mai alapige 
tanúsága szerint: Vegyétek, e g y é te k ..., és Máté evangéliumának közlése sze- 
rint ezt is: Igyatok ebből m indnyájan  . . ., valam int ezt is m ondja; Ezt csele
kedjélek az én emlékezetemre. Az Űr lehat azért' szerezte ezt a szentséget, hogy 
éljünk vele, használjuk.

De hát m ilyen hasznunk lehet abból, hogy élünk az úrvacsorával? Nem 
egyszerűen kegyes szokást gyakorolunk akkor, am ikor egy évben egyszer, vagy 
talán többször is az Űr oltárához, járulunk,? Nem, egyáltalán nem! Sokkal 
többről van szó az úrvacsorában, m int csupán arról, hogy résztveszünk az 
istentiszteleti szertartásban. Az úrvacsorában a kenyér és bor színe, alatt 
Jézus Krisztus testét és vérét vesszük valóságosan. Vele lépünk közvetlen 
közösségbe. Az úrvacsora tehát azért különösen drága dolog, m ert általa Isten
nel, Jézus Krisztussal ju tunk  kapcsolatba.

•Ez a kapcsolat, amely létrejön az úrvacsora áltál Isten és ember között,, 
a kegyelem új szövetsége. Isten a Krisztus vére által új szövetséget köt azzal 
az emberrel, aki vétkes az első szövetség, a  törvény.-, m egrontásában, Ugy-e, 
milyen csoda az úrvacsora? Isten, a Szent leereszkedik dicsőségének m agassá
géiból, odalép az ő asztalának vendégeihez, nem azért, hogy csupán asztal- 
társunk legyen, hanem  hogy m agát ételül és italul adva velünk közösségbe 
lépjen és megteremtse velünk a kegyelem ú j szövetségét,

Üj szövetség Isten és ember között csak úgy jöhet létre, hogy Isten meg
bocsátja az embernek a régi szövetség ellep elkövetett bűneit. Ügy sohasem 
jöhetne létre új szövetség Isten és ember között, bog}' az em ber igyekeznék 
jóvátenni a régi szövetség ellen elkövetett bűneit. Sohasem is lenne képes erre 
az ember. Jóvátételt, elégtételt nem is tudna adni az ember, aki m ég azt sem 
teszi meg sokszor, ami kötelessége lenne. Egyedül Isten bűnbocsátó kegyelmé
ben rejlik az új .szövetség lehetősége. Abban a tényben van adva számomra 
a bűnbocsánat szövetsége, hogy Jézus Krisztus teste érettem töretett meg és 
Jézus Krisztus vére érettem  oldatott ki. Ez a szó: Érettelek. . ., jelenti számomra 
a bűnbocsánati)t, m er ez azt mondja, hogy Jézus Kriszus érettem ad ta  halálra 
testét, érettem  ontotta ki vérét, hogy én hűnhocsánatot nyerjek, hogy én 
üdvözöljek.

Erre emlékeztet bennünket minden úrvacsoravéleli alkalom. Minden 
úrvacsoravételkor ezt vesszük eszünkbe, hogy Jézus Krisztus meghall érettünk 
azért, hogy mi a t ő halála által bűnbocsánatot nyerjünk, hogy az ő életének 
{eloldozása által részesei legyünk az ő teste és vére vacsorájában a kegyelem 
új szövetségének.

Ha ilyen nagy dolog az' úrvacsora, illő, hogy méltóképpen éljünk vele, 
Pál szavai szerint nemcsak illő az úrvacsorával méltóiképpen élni, hanem  k o 
moly felelősség is terheli m indazokat, akik eszik a kenyeret és isszák az Úrnak 
poharát. Ja j annak, aki m éltatlanul eszi és issza az Űr teste és vére vacsoráját, 
meri ítéletet eszik és iszik m agának, mivelhogy nem  becsüli meg az Úrnak 
testét.

Méltóiképpen éljünk tehát az úrvacsorával! De vájjon ki veheti méltó
képpen? Az ige szerint az, aki m egpróbálja magát, önm agunk m egpróbálása 
pedig nem más, mint bűneink megismerése és megbánása. Meg kell látnunk, 
hogy éppen azért van szükségünk bűnbocsánatra, a kegyelem új szövetségére, 
mert bűnösök vagyunk. Azért kell élnünk az Űr szent vacsorájával, mert az
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Űr 'ítélete a la tt nem állhatunk meg' máskép, csak a  bűnbcesánat fehér pa
lástjá t m agunkra öltve.

' Ma, amikor az úrvacsora szereztetésének emlékünnepén magunk is ú r
vacsorát veszünk, készüljünk fel méltóképpen, nézzünk magunkba, ism erjük 
meg bííneiníkel bűnbánatiak

Önvizsgálat, önmagunk mogpróbálása. Mint egy legyezőt, szét kell nyitni 
ezt a kifejezést. Meg kell hallgatnunk, mit mond róluk saját lelkiismeretűnk, 
de figyelni kell arra  is, mit mond rólunk a kívülálló világ. Ne feledjük, hogy' 
mind a keltőn keresztül Isten ítél még bennünket. Lelkiismeretűnkben, b á  
Isten igéje szólal meg, Isten helyezi vád alá életünket. Non* az önm agunk 
erkölcsi érzéke, hanem  Isten igéjének világossága az, ami ítéletet hoz élet
foly tatásunkra lelkiismeretűnk szavában. És a világ ítéletében is Isten méri 
le ía keresztyén életünket, A világban Isten helyezett el a keresztyének megpró- 
bálására, próbakövet. Önmagunk niogpróbálásának tehát ki kell terjedni Is ten 
nek a  leikiism eret szavában m egszólaló. ítéletre és a világnak a keresztyének 
éleiét b írá ló  m agatartásában rejlő  isteni ítéletre is.

Lelkiismeretűnkben Isten megítéli m indazokat a bűnöket, amelyeket az ő 
törvénye ellen elkövettünk, sőt azokat a bűnöket is, amelyeket éppen azáltal 
követtünk el, hogy Isten igéjének a kötelezése szerint valamit nem tettünk 
meg. Amikor ezeket a bűneinket Isten szóróKszóra megítéli, tulajdonképpen 
ezeknek a bűnöknek indítóokát, hitetlenségünket ítéli .meg. Amikor az ő törvé
nyének tükrében tolvajnak, gyilkosnak, paráznának, rágalmazónak, bálvány
im ádónak bélyegez, . m indig bűneink ősokára, hitetlenségünkre' m utat. Újra 
és ú jra  azt akarja m eglátlatni velünk, hogy azért van annyi bűn közöttünk, 
m ert nem állunk erősen a bitiben.A mi életünkben is ez az igazság, hogy ami 
hitből nincs, bűn az.Ezt kell megbánnunk. Azt, hogy még mindig nem szilárd 
a  lábunk a hit talaján, hogy m induntalan  elbukunk. Ezt jelenti lelkiism eretünk
ben Isten igéje szerint megítéltetni; ezt jelenti önm agunkat megpróbálni, bűn
bánato t tartani.

Isten azonban a világban is próbakövet helyezeti le a keresztyének, me.g- 
próbálására. Az sem lehet szám unkra kétséges, hogy' a világ b írálatában meg
nyilvánuló isteni ítélet ma sokkal erősebb, m int bárm ikor s egyre erősebbé 
válik. Semm iképpen sem lehet tehát elmenni e mellett az ítélét mellett. Figyel
nünk kell rá, m ert általa Isten ítél meg bennünket.

A  világ mindig azt figyeli a  keresztyének m agatartásában, hogy azok 
hogyan épülnek bele a társadalom ba, hogyan vesznek részt az ország építé
sében. A világnak is megvannak a maga törvényei, m elyekre vigyáz s amelyek
nek a teljesítését megköveteli m indenkitől egyformán, A világ tehát eszerint 
ítéli meg a m agukat keresztyéneknek nevezőiket is.

Ma, am ikor úrvacsoravételre készülünk, nézzük meg m agunkat a világ 
ítéletének fényében is. Mennyire épültünk bele eddigelé a társadalom ba, az 
ország építésének m unkájába? E gyáltalán részt kértünk-e, vagy részt vállal
tunk-e abban a munkában, am elyet körülöttünk olyan sokan lelkesen végeznek? 
Vagy ha Isten részt adott nekünk ebben a m unkában, végeztük-e azt komoly 
keresztyén felelősséggel, tudva azt, hogy Krisztus tanítványának m inden tekin
tetben meg kell állania a helyét? Nem vádolhat-e jogosan a világ az elzár
kózás vádjával? Vagy nem írhatja-e  rovásunkra a .világ az elégedetlenkedés 
bűnét? Azt a bűn t, a'melv messzemenő káros következmények csíráit ho rd ja  
m agában. Amely m ár több mint elzárkózás. .Vagy készek voltunk-e m i keresz
tyének, akiket pedig Isten ígéjg különösen is kötelez, nag\y nemzeti érdekek, 
a  béke szent céljának eléréséért m inden erőnket harcba állítani? Nem gondol
kodtunk-e sokszor úgy, hogy csak a  keresztyének képesek valamilyen célnak 

    az elérésére, csak keresztyének alkothatnak valamit? Nem estiink-e bele a
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-világról és annak tervéiről, -m unkájáról, alkotott ítéletünk kim ondása p illana
tában a lelki gőg, a  farizeuskodás Isten előtt különösen is vitáit bűnébe?

Kedves Testvérek1. Ha őszintén nézzük meg m agunkat Isten ítéletének 
tükrében, am int az lelkiism eretünk szaván, s a  világ b írálatán  keresztül m utatja 
-míg igazi arcunkat, akkor bizonyára találunk elegendő me gbánn i v a lót.

Isten most azért hozza elénk bűneinket önm agunk m egpróbálása által, 
'hogy észrevegyük, mennyire szükségünk, van arra, hogy ezektől a bűneinktől 
szabaduljunk, bocsánatot nyerjünk. De egyáltalán nem  akar bennünket kétség
ben hagyni afelől, hogy van szabadulás ezektől a bűnöktől, van lehetőség új 
életre. Az ú j élet ú tja , a h it útja. Hit a bűnbocsánatban, abbán, hogy Krisztus 
teste  és vére vacsorájában kegyelmet nyerünk, új szövetség részesei leszünk, 
új életre indíttatunk.

Jö jj hát, testvér, a kegyelem asztalához, Vedd a bűmbocsánatot! Végv 
-rt bűnbocsánatban hathatós segítséget az új életre. Indulj ennek az ételnek 
,az erejével m indennapjaid útjára!

Nagypéntek
Ésaiás 53:1— 12

Nemrégiben egy beteget látogattam  meg, akinek ism eretlen baja o lvan 
súlyos volt, hogy több orvost hívtak betegágya mellé tanácskozásra, konzí
liumra. Amikor fájdalm ai nem voltak, azt hitte egészséges és zúgolódott, hogy 
-ágyba parancsolták. De ha fájdalm ai voltak, halálos félelem rem egett a  szemé
ben. Az orvosok komoly vizsgálat u tán  visszavonultak tanácskozásra. A beteg 

•és a hozzátartozók egyaránt remegve vártáik a vélem ényüket. Tudták, hogy 
•óiét és halál lehetősége rejlik m ajd az orvosi szavakban. Végül megnyílt az 
ajtó , s hallhatták  a váratlan döntést: meg kell operálni a beteget, Ezt ,ezzel 
:a kifejezéssel m ondották : orvosi beavatkozás szükséges.

Testvéreim, nagypénteken azért gyűltünk össze, hogy meghallgassuk 
Ésaiás szavát, aki az ember felett, a m agát hol egészségesnek valló, hol halál- 
félelmekben gyötrődő em ber felett kim ondja a döntő szót: isteni beavatkozásra 

-van szükséged. Ma erről az ésaiási szóról m ár úgy beszélhetünk, mint ami 
Im m ár megtörtént a Jézus Krisztusban, Őbenne és őáltala Isten beavatkozott 
.az életünkbe.

Vannak embereik, akik úgy vélekednek, hogy talán nincs is szükség, 
vagy nem volt szükség erre a beavatkozásra. És még inkább vannak emberek, 
akik nem így és nem ezért várják  a beavatkozást. Az ember m indig azt várja 
‘Istentől, hogy földi életének különbö.ző viszonyai, körülményei között adjon 
-segítséget, mozdítsa elő vágyait és mondjon: áment az álm aira. Hogy hol kell 
kapnia a segítséget, azt az em ber nem tud ja . Ez az em ber vaksága. És ebben 

a  vakságban nem látva, megdöbben az ember, araikor észreveszi, hogy Isten 
sokszor semmi m ásban nem  hajlandó segíteni az embernek, csak abban, hogy 
m egtérjen. M egtérjen pedig a bűnből, a  hitetlenségből, az ellene való zúgoló

d á sb ó l.
Mert Isten sohasem téveszti szem elől, hogy valójában imi teszi igazán 

szükségessé a beavatkozást. A bűn  teszi szükségessé. Ez az egész m ivoltunkat 
-megrontó és á tható  valóság,, amely sokszor annyira áthat, hogy észre sem 
Tesszük, —. ezért gondoljuk m agunkat egészségeseknek — m áskor pedig h a lá 
los remegésben és félelemben tart a lelkiismeretűnk — ngyanazo.it bűnös á lla 
potunk m iatt, Az ember bűne, helyesebben a bűnös em ber m iatt avatkozott 
bele Isten a viliig életébe Jézus Krisztus által, s ma m indnyájunk szám ára 

serről a beavatkozásról beszél ez az ige.
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H árom  dolgot .mond el az ige erről a beavatkozásról:.
1- Isten a  bűnös em bernek életébe avatkozott be Jézus Krisztus áltat' 

azzal, hogy benne, felm utatta az igaz életet (9/b.)
2. R ajta  töltötte ki a bűn büntetését, ő t adva áldozatul a halálnak (4. 5, 

fi, 7, í 0. versek,)
3. Az ő ihtreszihalálát engesztelésül fogadta el a  mi vétkeinkért.
Ezért ennek a három m ondanivalónak a nyom án három  figyelmeztetése- 

és tanítása van mai igénknek:
I- A  szenvedést és keTeszthalált viselő Jézus Krisztus term ő, pozitív 

életét ezzel a kifejezéssel jelöli Ésaiás: pedig nem cselekedett hamisságot í> 
álnokság sem találtatott szájában. Emögött a m ellékm ondat mögött kinyílik 
szám unkra Jézus Krisztus egész földi élete. Az az élet, amely m indenekfölölt 
egy volt az Atyával. S m ert vele egy volt, szüntelen engedelmességben élt, magát 
megalázva engedelmes volt a kereszthalálig, Az engedelmesség a  tiflfeia annak 
a lenyűgöző életnek, amelyet m indenki láthat őbenne, aki nem csupán kisza
kított részleteiben, hanem  a maga egészében is igyekszik áttekinteni mindazt, 
amit és am iért cselekedett a mi Urunk. Pétertől Nikodémuszig, csónakban 
remegő kishitű tanítványoktól az adópénzen vitatkozó farizeusokig, csodáktól 
a tanításokig, gyerm ekeket á ldó  m ozdulattól a  kereszthalál áldozatáig egyetlen, 
hatalm as, emberek javát szolgáló élet áll előttünk őbenne.

Mindez a  cselekvő jóság, áldozatos szeretet, szolgáló önzetlenség, tiszta 
élet az em berért, a  bűnös em berért adato tt. Ennek az életnek á világosságában 
ism erjük lel azt a beláthatatlan távolságot, ami közöttünk és Isten között vau. 
Erre az életre nézve, ism erjük fel a m agúnk önző, elzárkózott, engedetlen- 
életünket —  a bűnös életünket. Nem lehet nyugtalanság nélkül nézni ezt a 
szent életet, amely árként, váltságdíjként került ma keresztre érettünk.

Bizony az ő élete által beleavatkozott Isten az emberiség, közelebbről 
r. mi életünkbe, Ezt az á ra t látva, nagypénteken ifél kell ismernünk, hogy mi 
szakított el bennünket Istentől, mi rontotta meg az életünket, mi az, ami miatt 
nem tudunk oly engedelmes életet élni, úgy szolgálni, mint ő. Ezt nevezi az 
írás bűnnek.

II. Az ő életének példája — ha csak ennyire ju tunk  —  csupán iaz össze
hasonlításban rettent meg. Ésaiás azonban mélyebbre megy. Nem általánosít 
és nem  áll meg Isten szenvedő F iának példájánál. 0  világosan beszél erről 
a bűnről. „Kiki az ő ú tjára  tért**, „ellévelyedtünk**. Jézus Krisztus életén >k 
az a vége, a keresztlialál m iértünk, a mi bűneinkért történt. Isten a m i e lté 
velyedésünk miatti haragjának egész lüzét őre-á öntötte iki. Ésaiás olyan m eg
döbbentő személyességgel beszél egy vallásosságában m agabízó válasz totlságá- 
ba,n m egkövült és gőgössé lelt nép körében, begy szavainak személyes élét 
látva lehetetlen észre nem vennünk, hogy a nagypénteki áldozat érettünk való 
áldozat. Isten szenvedő fia nem egy gyűlölködő, részvétlen nép között kivég
zett m ártír, hanem  az őt keresztre juttatók életéért ado tt áldozat. Nem lehet 
h á t a külső szemlélő szemével nézni a mai nap eseményeit.

Ésaiás népe m agát isten népéneik tartotta, s azt várta, hogy ia Messiás 
majd őmellé áll, az ő jogait és nézeteit igazolja, az ő érdekeit szolgálja a 
ra jta  kívülálló bűnösökkel, a „föld népével*1 szemben. Ésaiás pedig arról 
beszél, hogy a m i bűneinkért ron to tat '.meg, a  m i betegségeinket és fá jd a l
m ainkat hordozta s népem  bűneiért lön ra jta  vereség.

Jézus korában sem volt m ásképpen. Isten népe, élükön a farizeusokkal, 
írástudókkal és véneikkel, a  maga életét rendben találta, elválasztottaknak, 
igazaknak és kegyeseknek tartották magukat, ábrahám i fiúsággal gögösködlek 
s olyannak vártak a Messiást, aki az ő élűikre áll, igazolva -és méltányolva, 
kegyes emberi igazukat. Jézus janiig a bűnösökhöz m ent, a kitaszítottakhoz, 
betegekhez, s egész földi éleiében a bűneiket megváltó hivök mellé állott.
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Ma sincsen másképpen. A m ai egyházban is ez történik. Isién kivált
képpen való népet tisztít magának, jó cselekedetre igyekezet, a lelki gőgben 
elő egyház helyett, amely mindig úgy gondolja, hogy Isten melléje áll. Isten 
azonban nem áll a maga bűneit nem  ismerő egyház mellé, .hanem azok mellé, 
akik felismerik, hogy az ő bűneikért m ent Jézus ia keresztre.. Ne m ásban 
keresd hát a  bűnt, hanem  m agadban ismerd fel, s tudd, hogy a te bünteté
sedet töltötte ki Isién Jézus Krisztusban a  kereszten, s Isten szenvedő F ia 
éretted adott áldozatot. Isten a Jézus Krisztusban azoknak Istene, aldsk hisznek 
benne, s az ő parancsolatait megtartják.

III. N agypéntekín végül ismerd fel, hogy Isten a Jézus Krisztusban meg
békélt veled. E lfogadta helyetted az ő .engesztelését.

Ennek kél világos következménye van: meggyógyít és megigazít.
„'Az ő sebeivel gyógyulunk meg“ — mondja Ésaiás. A  gyógyult élet 

annyit jelept, hogy nincs többe bűn  és baj, de van egészség. Bibliai nyelven: 
nincs többé bűnös óetnbér, de van Istennek engedelmes életet élő új ember. 
Nem az az út tehát, hogy bűneinken rágódva próbálunk leszokni róla, jóvá
tenni, uiert mindez meddő próbálkozás volna. Az ilyen próbálkozások ered
ménytelenségéről bőven bizonyságot tehetnénk. Ez az ige az ő sebei által 
gyógyult életről beszél. Arról az új, szent, Istennek engedelmes, jócseleke- 
detekre igyekvő életről, amely termő élet, s amelyet látva az emberek, dicsérik 
a  mennyei Atyát. Ha te igazán hiszel Jézus Krisztusban s tudod, hogy érted 
viseli az áldozatot, az életed kétségtelenül term ő élet. A m indennapi, való 
életben jócselekedelefcet, emberek javára  szolgálatot végző élet. A hited pedig 
nem a szavaidon, nem a meggyőződéseden, non! a  véleményeden dől cl, 
hanem kétségtelenül azon, hogy az életed m elyik igét termi, ezt"e: az emberek 
látva a |i jócsek kedeteiteikiel, dicsérik a mennyei A tyát!? M ert ha nem ezt 
termi, föltétlenül ez a másik valósul meg: imiattatok károm ollatik az Isten 
neve. H arm adik út nincs. Ha Jézus Krisztusban igazán hiszel, gyógyult, egész
séges, term ő az életed.

„Igaz szolgáin sokakat megigazít* •— m ondja később Ésaiás. Isten tud ja  
jól, hogy a Jézus Krisztus sebeiben gyógyult élet nem befejezett állapot, nem  
perfekt élet. Nem párnán, habárain pihenő problémam entes élet, s a bűneink 
nem váltak semmivé. Ö azonban mindennek ellenére Krisztus sebei á lta l ' téged 
igaznak fogad el. Rajta! Bátorodj fel az új életre! Nézd: őbenne lehel. Erre is, 
ső t főként erre vonatkozik az ige: minden lehetséges a hívőnek.

Jézus Krisztus kereszthalaiénak napján  nem úgy beszélünk, mint vala
m ely temetésen sírók összetört csapata. Amikor őt siratták  sűrű könnyekkel, 
maga Jézus utasította: cl: ne énrajiam , hanem  magatokon sírjatok, Jeruzsálem  
leányai. Az ő áldozatos kereszthalálát nézve m a nem a könnyek, a m agára- 
mariadoltság, az elhagy a tottság ú tja  nyílik] meg előttünk, hanem  az új élet 
útja. A nagypénteki kereszt nem a temetői elmúlás felé, hanem  húsvét felé 
-mutat.

Nézz ma a  keresztre. D tt' a  te életedbe avatkozott bele Isten, s ezen 
keresztül az egyház, a világ életébe. Indulj h á t az új életre. Lehet, szjabad, 
sőt kell!

Husvét vasárnapja
I .  Kor. 5:6— 8.

Pál apostol és a biblia többi író emberei is a saját ko ruk  népének 
-sajátságos nyelvén ír tá k  meg az Isten örök időkre szóló üzenetét. Innen 
van, hogy am it az első keresztyének simán és könnyen, m inden m agyarázat 
.-nélkül világosan megértettek., azt ,a későbbi korck  nem zedéke és a mai kor
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nem zedéke sokkal! nehezebben, foghatja fel és sa já títh a tja  el. H a ma a k e 
zűnkbe vesszük a legrégibb reánkm arad t m agyarnyelvű irodalm i em lékeket, 
szin te alig  tu d ju k  elolvasni és megérteni, pedig őseink is m agyarul beszél
tek, m int mi. A  biblia nyelve pedig nemcsak, hegy régibb a mi nyelvünk
nél, hanem  (páratlan és pé ld á tlan  az egész világirodalom ban, m ert v a lah a  
beszélt .— m:a m ár bolt em beri nyelven szól az Isten  csodálatos dolgairól-

I. A  m ai keresztyén gyülekezet joggal kérdezheti: van-e húsvéti öröm 
üzenet a felolvasott , szentigékben és joggal elvárhatja, hogy az evangélikus 
egyház ünnepi igehirdetése tárgyilagos, .körszerű  és ' hívő m agyarázattal 
szolgáljon neki. Ha a felolvasott sezntigéket belehelyezzük a megelőző és 
u tánuk  következő igék összefüggésébe, valam int -az idézett ószövetségi zsidó 
vallási törvény keretébe, ami a korin thusí gyülekezet szám ára valóságosan 
ism ert tény volt: akkor mindenek elő tt azt kell mondanunk, hogy az  ap o s
to l te li ta lá la tta l ragad ta  meg az ő népét annak a szám ára, am it neki m on
dani akart. A - legradikálisabban és legkcnkrétebiben helyezte az egész k o - 
rin thusi gyülekezet lelkiism eretépe és egyetemleges felelősségére azt a k i 
rívó bűnt, hogy poganyofcat is megszégyenítő paráznaságról beszélnek az  
emberek a koríntlhusíakkal kapcsolatban, de ők mégis mernek és tudnak  
dicsekedni „ha ugyan nem is ezzel a bűnnel dicsekesznek). H át ebben a 
nyom orúságos helyzetben nem lehet dicsekedni. I t t  poshadás van. H a csak 
egyetlenegy ilyen parázna lenne és m aradna a  gyülekezetben: csak egy na
pig is tovább, az úgy m egposhasztaná az egész nyája t, m int egy d ek a  
élesztő egy kiló tésztát. M it akartok  korinthusiak? Meg akartok  poshadni? 
Fel akartok  bom lani? E l ak a rjá to k  tűrni, hogy egy-két gonosz és erkölcsi 
hullává poshad t egyén m iatt az egész gyülekezet, ap ra ja  és nagyja hasonló ' 
m ódon elpusztu ljon?! M ert a  rossz példa ragályosabb a  ragályos betegség
nél és h o lt biztos, hogy öl! „T isztítsátok el a z é r t  a régi kovászt!"

Ez is egy reális, konkré t dolog volt a régiek szám ára, de nem a z  
nekünk: A  zsidóknak volt egy ikcvásztalan ünnepük, a páska, m elyet az 
Egyiptom ból való kiszabadulás em lékére tarto ttak . E zt m egünnepelték és 
az ünnep u tán  mindent feledve, é ltek  a régi módon. T ehát volt nekik k o -  
vásztalan  ünnepük és kovászos életük. Erjedő, ro thadó  elem ek bom lasztot
ták  az életüket. Ezért volt az é letük tele ham is dicsekvéssel. V allásosság
gal dicsekedtek, de  tisz tá ta lan  életük volt. Páska-ünnepen a zsidók a 
páska-bárányt áldozták  meg bűneikért. Ezen a napon minden kovászosat, 
m inden bom lasztó dolgot el ke lle tt távolítaníck  .házukból. És ezen a napon, 
m éltán dicsekedhettek azzal, hogy Isten m egszabadította őket az  egyip
tomi rabszolgaságból.

Igen ám, de a korin thusbéliek  m ár nem zsidók, hanem  keresztyének! 
M ár kovász nélkü l való az egész életük. M ár nincs se páska-ünnep, se h é t
köznap úgy, m int régen volt. Egy egészen újszerű é le t kezdődött el akkor, 
am ikor a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus m egáldoztato tt érettünk, Éls Ha 
ők ta lán  még N agypénteken zsidók, vagy pogányák vo ltak  is, de ma m ár 
részesültek  abban  a kegyelemben, hogy K risztus á ldozata  e ltörölte régi 
ro thadó életüket, új tésztává, új emberekké lettek, amihez képest kár és 
szem ét még az is, ami a  régire emlékeztet.

Ez nem csak egyenes, világos és érthető beszéd volt a régi keresz tyé
nek szám ára, hanem  m egragadta őket, életközei volt hozzájuk  és kőszívűnek 
ke lle tt annak lennie, aki ezek u tá n  is fo ly tatn i ak a rta  a régi életét.

II. V ájjon  nitics-e szükségünk a rra , hogy H úsvét m ai ünnepén az Ige 
úgy ragad jon  meg m inket is, o lyan életköze! jö jjön  hozzánk is, hogy vilá
gosságával, erejével vezessen m inket és mi többé in® ak arju k  folytatni régi 
Bűnös, életünket? A m ilyen bizonyos, hogy erre m indnyájunknak szüksé
günk van, épen olyan bizonyos, hogy épen ezek az Igék miniket is m egújít-
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halnak, boldog örvendezéssel tölthetik  meg szívünket és életünket. M indez 
cedig azért lehetséges ma is bárk i szám ára, mert K risztus feltám adott a 
halálból! A feltám adás lénye nélkül az  egész biblia holt könyv volna az  
emberiség s z á m á ra 'é s  ezek a m ai ünnepi Igék is ho lt be tűk  lennének. De 
hogy nem azok, hanem  ma is élő bizonyságtétel mindem hívő keresztyén 
ember és gyülekezet lelkében, ez azért van, mert fe ltám adott, élő K risztu
sunk van, ^aki h itü n k  fejedelme, a  hívők közösségének feje. Ö eleveníti meg 
szám unkra Szentleikével az Igét, Ö van jelen most is és ma is, ahol igéje 
h írdétte tík  és ahol csak keltein, vagy hárm an az Ő nevében egybe
gyülekeznek.

Ma tehát égy egészen reá lis  esem ényt ünnepelünk és ennek a reá lis  
esem énynek az a lap ján  ezek a régi Igék korszerű és életünkbe vágó meg
úju lást, az elavult, m egposhadt, régi bűnös életünk eltisz tításá t és ehelyett 
egészen új életnek, kovász nélkü li életnek elindítását k íván ják  és ígérik. 
Még egyszer mondom, nemcsak kívánják, hanem ígérik és ad ják  is! Es ez 
a  mi húsvéti ünneplésünk igazi öröme és Istennek eléggé soha meg nem 
hálálható  csodálatos kegyelme. Nem hajdan i különös em lékeken m élázha
tunk, nem önm agunkat és még kevésebé másokat csalunk, am ikor az élet 
d iada lá t h ird e tjü k  a  halál felett, hanem  alázatosan engedelm eskedünk az 
élő Igének, am ely leron tja  bennünk a  bűn hatalm át, hogy felépítse a rom ok 
helyén-Isten  gyerm ekeinek új életét.

Van mit lerontani és e ltisz títan i életünkből. Az Ige d ícsekedést, régi 
kovászt, rosszaságot és gonoszságot em lít. Ezek közül egy is elég volna 
ahhoz, hogy te ljesen  tönkretegye egyéni, psaládi és közösségi életünket. 
K orinthusban az volt a baj, h egy  h íre  m ent egy-két parázna  gonosz életé- 
nek. V ajjen m inálunk van-e híre eg y k é t keresztyén kcvásztalan  életének? 
Hol keressük őket, hol ta lá ljuk  meg őket a  keresztyén gyülekezetben? 
K inek nem fájnak  a  bűnei? Kic-soda az, aki még nem fertőzte  meg rom lott 
életével h itvestársának, gyermekének, testvéreinek, felebarátainak, vagy 
ellenségének az é le té t?  Pedig hogyan tudunk  mi dicsekedni, sőt .kérkedni 
önmagunkkal, ha. összehasonlítjuk m agunkat, vagy a magunk gyülekezetét 
másokkal! M ennyire örülünk magunkban, ha elbizakodottan m egállap ítjuk ; 
különbek vagyunk, minit a  kollégáink, vagy a mi gyülekezetünk különb, 
m int a szomszéd reform átus vagy kato likus gyülekezet. V iszont milyen, 
irigység és féltékenység dühöng bennünk, ha  azt lá tjuk , hogy vannak ná  
fiunknál is különb em berek ezen a földön! Nem jó ez a dícsekedés, m e rt ez 
a régi, elavult -élet pcshadása miközöttünk. Jö jjön  ehelyett a jó dicseke- 
dés: igaz, hogy rom lottak  vagyunk, igaz, hegy büntetésnél egyebet nem 
érdem elünk Istentől, de  épen így igaz, hogy a m i# húsvéti bárányunk, a 
K risztus m egáldoztato tt a golgothai kereszten. Ha nem lett volna N agy
péntek, most nem  volna H úsvétunk sem. „De hála az  Istennek, aki a_ dia- 
da lm at ad ja  nekünk a  mi U runk  Jézus K risztus álta i (I, Kor. 15.o7). 
D íadalm at a rég i kovász további pcshadása ellen. E zért tisz títsuk  el ele- 
tünkből a régi kovászt! K risztus áldozati ha lála  á lta l kovász nélkül varok 
vagyunk.

III . K risztus feltám adott a halálból; ünnepeljünk tisztaságnak és 
igazságnak kcvásztalanságában! E l van tem etve és el van feledve a  régi 
életform a. Senki se s írja  az t tcblpé vissza, hanem örvendezzen minden hívő 
keresztyén, m ert m iénk a diadálmafS új éle t. Ez az új élet tisztaságban és 
igazságban ragyog. Nem mi szereztük meg m agunknak valam iféle új ászfoé- 
zis révén. K risztusé az érdem, Ö szerezte azt meg né'künk a .kereszten. 
És Ö is b iztosítja  m ind a  végső célig, az örök üdvösségig szám unkra. De 
azt akarja, hogy m arad junk  meg 'Őbenne. Hogyan lehetséges ez? Csak tisz 
taságban és igazságban. A  m egújult é le tű  keresztyének m indenütt hor-
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dozzá.k és terjesz tik  a tisztaságnak a  d iada lá t a  tisztátalanság felett, az 
igazság d iada lá t a  hazugság felett és az élet d iada lá t a  halál felett. De 
nemcisak szavainkban, hanem  konkréten, m indennapi életiünkben é»s szolgá
latainkban: akár am ikor áj országot építünk a régi romc:k felett, akár am i
kor fö ld je inket m űveljük meg jtíbban, vagy akár am ikor szívünkön h o rdoz- 
zuk a népek közötti béke sorsát és azon. fáradozunk  és az t akarjuk , hogy 
ne legyen többé háború ezen a  véráztatta  földön.

Íme, így lesz szám únkra az első h a llásra  idegenül hangzó régi iga 
elevenné^ életerővé, diadalm as húsvéti öröm üzenetté, am iért életünk végéig 
jóban és m egpróbáltatásban,' öröm ben és szenvedésben állandóan, d icsérjük 
és m agasztaljuk  a mi mennyei A tyánkat, a 'm i U runk  Jézus K risztus álta l, 
,,Ki a mi bűneinkért h a lá lra  adato tt, és fel tám asz ta to tt a  mi mcgígazulá- 
sunkért'' (Rom. 4:25).

Husvét II.
A p. csel. 10, 3 4 -4 1 .

Messze esik Jo.ppé C ézáré itó l. A  zsidó ember Péter, a más nem zet
ségből való félpogány K crnéliustól. De m indkettőjüknek U ra ledönti a  tá 
volságot, a  fajkülönbséget, az  elváfa'sztó akadályokat. A  halászból tan ít
vány .lett, m ár bpldog m unkása Isten országának, az itá lia i sereg százado
sából pedig jám bor és istenfélő ember, aki szüntelen  könyörgéssel várja  
az  Űr szabad,ítását. Az apostolnak az ég nyílik  meg és az Úr látom ásban 
készíti az u ta t Cézárea felé. R ornéliusnak pedig, az  Úr angyala ad  u tas í
tást; H ívasd magadhoz P étert, ő eljön s megm ondja néked, m it kell 
cselekedned.

Így rendezte  ej az Úr C ézáré iban  Kornélius házában az igehirdetés 
a lkalm át P éter szám ára. K ornélius lelki éhsége ped ig  szólásra sürgeti: 
^M ost azért mi m indnyájan az Is ten  színe előtt állunk, hogy m eghallgas
suk  m indazokat, amiket Isten  néked parancsolt".

I. Korinélmsnak és házanépének az Űr a húsvéti híradást parancso lja  
k i m eghallgatásra. T udja az Úr, hogy az Isten F iá t váró ember szívében 
tisz tázásra  vár a gyötrő kérdés, ú rrá  tesz-e életében a K risztus? Hiszen 
gonosz kezek fára feszítették, kegyeletei kezek sírboltba rejtették , gonosz 
h íradások  fennen hangoztatták, e llop ták  a Jézus testét. Mi van tehá t a  
h irdete tt evangélium nak igazságával, fe ltám adott-e Ö valóban?I Ki adhatja  
meg a választ m indez^cre? C sakis az, aki az Ú rral volt földi életében, lá tta  
Őt halálában és G enezáret 'tavánál a Feltám adottó l kap ta  újból megbíza
tását: Legeltesd ,az én juhaim at. P éter választ adhat, hiszen ő az Istentől 
eleve választo tt bizonyság, ő m ár tud mindent, ami még e lre jte tt dolog so 
k ak  előtt és it t  is boldogan szólja az igét, amelyet sóvárogva lestek ajkáró l 
a  hinni akarók. Az ő életében az Űr m ár m egoldott m inden kérdést, h á ta  
mögött vasi a  tagadás, a kishitűség, az elhagyatcttság  érzése. Szeméből a 
Feltám ado tta t látók öröme sugárzik a gyülekezetek felé azzal a boldog b i
zonysáét evéssel: í n  láttam  az U rat. M unkája, bátor k iá llása  a főpapi ta 
nács előtt, kiszabadulása a börtönből, csodatetteí, halo ttfeltám asztása szik- 
lasz ilárdan  bizonyítják, igaza van K risztus beszédének: a halálból' van fel
tám adás, a bűnből van szabadulás, az ördög nem hatalm asság többé, K risz
tus legyőzte. K ell-e ennél nagyobb bizonyíték? A  hit nem  kíván többet. 
K ornéliusnak és házanépének szívében boldog visszhang tám ad, hisznek 
P éter bizonyságtételének, velük is hatalm asan  cselekszik m,a az Úr. Szívük 
csöndességében hatalm asan k itá ru l K risztus élete, evangélium ának ígaz-
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sága, áldozati ha lálának  értéke, fe ltám adásának dicsősége. H isznek az  
Úrban.

Ma és i t t  ugyanezt k ívánja cselekedni az  Úr. Ezért szól 'hozzád: „az 
Istentől eleve választo tt bizonyság". Lelkipásztorod hite, krisztusszolgálata, 
m indennapi élete, közötted való forgolódása, önfeláldozása. Fogadd öt úgy, 
m int aki Istentől jö tt és K risztust hordozza szívében és ne,m hallgathat 
többé, m ert egy a célja, hogy. néked is búsvétod legyen.

II. Ez a  m ai búsvétod pedig az t jelenti, hogy te  m a és it t hiszel az 
evangéliuminak. HiszecT, hogy feltám adott az  Úr. Hiszed, hogy életének, 
földi m unkájának nincs vége. Hiszed, hogy ma is ugyanazzal a  hatalom m al 
cselekszik, m int akkor, am ikor a keresz tfán  m eghalt a te  bűneidért és fe l
tám adott a te  megigazításodra. Hiszed, hogy ő ma is a békesség szerzője, 
aki m agbékéltette a  haragvó Is ten t a  bűnös emberrel .török időkre szólóan,. 
Hiszed, hogy a m ai veled való beszélgetése az a „kedves prédikáció, am ely 
á lta l Isten h a rag já t m egszünteti és önm agát velünk kiengeszteli". (Luther.)

Húsvét nem messze . távol üdv tö rténeti esem énye szám odra, hanem  
eleven és sürgető  békefelhívása hozzád: békességet nyertél az  Istentől, bé" 
külj k i em bertársaiddal.

A  te mai búsvétod már túlnő a (boldog visszaemlékezéseken. T örténeti 
eseményei, a m ának valóságos cselekedeteivé lesznek. Jézus békeprédiká- 
ció ját m a is nagyon időszerűnek fogadod el és te  is rész t kérsz  életm űvé
ből. Elhagyod régi életednek  kicsinyhitüségeit, tö rt rem ényeidnek csalóka 
képeit nem dédelgeted többé, nem  álm odozol az  emmausi tanítványok: 
„pedig mi azt rem éltük" hiábavalóságain, hanem örömmel halsz meg a  
K risztussal együtt a  bűnnek, hogy vele együtt tám adj fel az új életre. 
R észt kérsz az Ö országából és élni akarsz  annak javaival. Felveszed ke
resztedet és úgy követed Öt életre, ha lá lra .

K risztuskövetésed nem kvietisztikus idill, hanem  harcos szolgálat.. 
Am ikor Isten  béké jé t viszed, hordozod a  bókétien világba, akkor hiszem, 
hogy K risztussal együtt te  is győztes leszel a  bűn,, ördög, világ, test fe le tt. 
T udatában vagy annak, hogy fontos és nélkülözhetetlen eszköze vagy Isten  
békességet m unkáló harcának. Evangéliuma erő  a szám odra, m ely állandó  
készenlétben, éberségben tart, hogy te is megbocsáss az ellened vétkező
nek, de  ugyanakkor kérle lhetetlen  szigorúsággal ellene mondj a bűnnek, a 
sa já t bűneidnek is. A hogyan Jézus elm ondhatta é le tharcának diadalétiiekét: 
m ost vettetik  ki e világ fejedelm e, . . .m e r t  én bennem nincsen semmije, 
úgy kell néked és nékem  összeforrni Krisztussal), és győzelem re vinnem az 
Ő ügyét a  bűnnel szemben. Nem szabad elfelejtenem , hogy az ©mbergyilkos 
volt kezdettő l fogva és m inden haragtartásom , irigységem, em bertársam m al 
való viszályom  az  Ő isteni rend jét bon tja  meg e világban is. Észre k e ll 
vennem, hogy a háború t kicsinyben magam  kezdtem  el így és terjesztem  
k i a  nemzetek egymás elleni atoroiharcává, borzalm as baktérium háborúivá.

Húsvétod boldog együttmumkálkodás a K risztussal. Közös munka em 
bertársaiddal a  m indennapi kenyér megszerzésében, a mánk és holnapunk 
boldoggáépítésében, .Erőinket nem kím élő, (hűséges és lankada tlan  küzdelem  
dolgozó népünkkel együtt a  béke fron tján . H elytállás m indenütt, ahol a  
béke nagy ügyéért küzdeni és áldozni kell. Ö Ihúsvéttól fogva él. Szabad 
bem enetele van m inden ajtón  és szíven, hogy nyugtalan és aggódó le l
kűnkbe szólja ú jra , meg ú jra  húsvéti öröm hírét: Békesség -nektek!

III. H úsvétod ú j ha jnali fényében gondolj az egész világra. H iszen 
U rad: „M indeneknek Ura“. Isten előtti nincs szem élyválcgatás. M inden nem 
zetben kedves Ő előtte, ak i Őt fé li és igazságot cselekszik. K inyú jtja  kezé t 
oda, ahol az  em berek jobbá, tisztábbá, becsületesebbé, rendesébbé akarnak  
lenni. A zért h a lt meg, hogy igazolja a földibeesett galbonamag pé ldáza tán
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.keres/tül a z t az igazságot, hogy feltám adásának sok gyümölcse lesz. Isten 
igénye ellen P éter sem téliét semmit. Nem m ondhatja , hogy csak fajtestvé- 
reihez megy, nem  m ondhatja, hogy tilalm as zsidó em bernek más nem zet' 
belivel barátkozni, m ert néki az Isten  világosan m egm utatta, hogy senkit se 
m ondjon közönséges vagy tisz tá ta lan  embernek. E zért van Kornélius házá 
ban, hogy m egkeresztelje a pogányokat is, „kik vették  a  Szent Lelket, mí- 
kópen mi is". (47. vs.)

így sokasodik  az  Úr népe az  üdvözülőkkel napról-napra. Ahol Isten  
az t m ondja az apostoli szívekben: K risztus Úr minidének fölött, ott m egsza
badulunk a  keresztyén szektáskodás minden veszélyétől és k ísértésétől. 
A z Úr népe boldogságát m ásokkal is közölni takarja, Tudja, hogy az Úrban 
m indenki kiválasztott és k ije lö lt tá rsa  K risztus uralm ának. K om éliusznak, 
mint róímaínak a bölcsőjénél b izonyára nem énekelték, hogy térdeit meg 
kell m ajd  h a jtan ia  a  N ázáreti e lő tt és mégis ez a  tö rténet ma is csodálato
san ism étlődik,

K ornéliusz m egkeresztelkedésének története .azonban figyelmeztetés isi 
Is ten  nem személyválogató. De ,az ember, oh, d,e sokszor az. H ány színes
bőrű testvér h itt a keresztyén bizonyságtételnek és h a jto tt térdet m indnyá
junk közös U ra  előtt, és meg kell hallanod a panaszát: ha testvéremmé 
lettél, m iért szégyenled megfogni a  kezemet, m iért nem  fogadsz hajlékodba, 
am ikor tudod, hogy az Úr a  közic;s hajlékba vár, m iért nem ülsz le velem 
egy asztalhoz, am ikor az  Úr m ennyegzőjén együtt leszünk majd. Ne fe le jt
sük el semmikép, hogy a m indeneknek U ra m indeneknek B írája is és Ő ma 
is és am a napon is csak a mennyegzői ruhád , békességre törekvő ember- 
szeretetedet nézi.

így válik K ornéliusz tö rténetén  keresztü l a mai húsvéted boldog vá" 
rakozássá is. V árjuk, testvéri közösségben várjuk  végső búsvétunkat, ami- 
kor tes tünk  feltám adása u tán  szemtől szembe állunk  a Feltám adottal, hogy 
az  Ő a jk á ró l ha lijuk  a végső szót, am it a  világ ma is és oly régen sóvá
rogva vár: Békesség nektek. B ékesség örökké.

* Az episztolának eredeti fo rm ája  5, 4—10, A  XIX. századtól fogva 
m ajdnem  teljesen  általánossá le tt e  aéhéz perikópának  '(a Gemma Johan- 
neum-mal) 1—-5'tel való felcserélése. A lap jában  véve az 5, 1—8-ig össze
tartozik. De az  igehirdetésnek meg van a  jó o:k,a arra , ha az 1—5-re 
koncentrál. A  keresztségre való vonatkozás 6—8-ig, am i az a lap ja  volt a 
Q uasím odogeniti-epístola választásának, minden ese tre  belefoglalandó 
az 1—5'be.

HOMILETIKAI M AGYARÁZATOK

Húsvét utáni első vasárnap
 1. J á n. 5, 1—5. *

5, 1- 5 (illetőleg 8) I. Ján . a laptém áinak végső összefoglalása: nincs
Istenhit K risztusban való hit nélkül! Nincs h it  szere te t nélkül. A  Jézus 
K risztus A tyjában, való hit és a  K risztus szerinti em berszeretet szétválaszt- 
ha ta tlan  köícsönviszonyban: ez az ism ertetőjele az új, győzelmes életnek, 
amely Istentől lett! Az „Istentől való szü le té s in ek  ezzel a koncepciójával 
a  keresztyén  ember szám ára a törvény kényszerének sém ája- belsőleg legyő-
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zctf'tt, A  szeretetheti való cselekvés; az új élet (öntevékeny kisugárzása.
I ,  Ján .-nak  ezeket az a lapvonalait kell szem  elő tt ta rtanunk , hogy alap- 
igénket helyesen értelm ezzük. 4, 7 skik.^ben a gondolat k iindulópontja  a 
szeretet volt. M ost a  hit. A z ú t a  (hittől! (1.) a  szereteten á t  (1/b—3) ismét 
á lh ith ez  (4, s. ik.) vezet vissza (T. H aering), ,— 1-hez v. ő. 4, 115 (az ember  
Jézu s istenségének eretnek vitaitól ellen, m int különben az egész levélben). 

—  fon gegennám enon a keresztyénre (v. ö. 2.) vonatkozik, nem K risztusra.
'—  2; az a gondolat, hogy az  Isteni irán ti sezretet az  em berszeretet ismer- 
tetőijele I, Ján ,-bán  feltűnő; egyébként m egfordítva (6/b, 4, 7 sk). Schlat- 
te r: „Először János m értéket alkat nekünk adni, am ely szerin t emberekhez 
való szeretetünket felülvizsgálhatjuk és a  valódit a  nem valóditól megkülön
böztethetjük". A  3/ib-ben lévő m erész m ondatta l v. ö. Mit, 11, 30. Indokolás 
4 /a-ban. Luther: Cihristus est spirilus, facultas faciendi, quod olim lex  
requirebat (vagyis: „K risztus a törvény „lelke", az erő, hogy he lehessen 
tölteni amit egykor a törvény k íván t"). — 5-ben az epistola ismét v issza
kanyarod ik  az  elejéhez.

A z epistola mégegyszer fe lvonu lta tja  I, Ján . egész gondolat- és kér- 
diésvilágát. A z igeihírdető abba ia veszélybe kerül, hogy a Ibit és szeretet, 
istenszeretet és emiberszeretet fö lö tt á lta lános (fogalmi fejtegetésekbe b o 
nyolódik. E ttő l a veszély tő l m egóvja az epistolának az egyházi évvel való 
kettős kapcsolatához történő visszatérés: 1. A  keresztyénség „diadal*‘-át 
győzelmi ünnepén, a húsvéti ünnepen kell szemlélni (4, 5 ). 2. Az „Isten tő l 
,születettség"-ről szóló ige Q uasím odogeniti v asárnap jára  u ta l (I. Pét. 2, 2), 
m int a gyülekezeti istentiszteletiben az ú jonnan keresz te ltek  nap já ra  (1/a, 
4). M indkét vonatkozás összekapcsolódik az új élet-állapot győzelm ességé~ 
ről s z ó ló . bizonyságtételben, amelybe a  keresztyén  ember a győzelmes K risz
tussa l h it á lta l (belekerült. Ebbe az összefoglaló témába, am elyet az episto  a 
a  húsvéti evangéliumból nyer, ke llene  azu tán  az alapige egyes vonásait 
.belerajzolni. I t t  m indenekelőtt négy szem pontot kellene kidom borítani.

1. A  keresztyén á llapo t ú j é le t („Istenitől szü letn i"). Ezzel az episto la 
tú llic itá l a keresz tyén  életre vonatkozó m inden csak „lelki" vagy akár „e ti
kai" fogalmat. A m it K risztus hoz, az nem csupán (mint ahogy -olykor vélik) 
egy új életfelfogás, vagy új cselekvés, hanem  új élet. A  keresztyén  életnek 
.ezzel! a rad ikális  és to tális lá tásával a  legközelebbi rokonságban az ú j já 
születés fogalma van  (Jn . 3, Tít. 3, 5). Ez a csodálatos is ten i realizm us, 
am ely az első terem tés mellé o daá llít egy másik, „lelki" terem tést és pedig 
egyenrangú módon, szám unkra a keresztségbeh  válik  szem iélhetővé (am iről 
5, 6 k ifejezetten  is  szól). Persze ez az  új é le t nem „mágikus" valami. C sak 
hitben  valósul meg, am ely 4 /b-ben  m erész fo rdu la tta l a  h it  tárgyának, 
K risztusnak a  helyére  kénül. Ez a  h it m ár most nem  a szabadon lebegő 
„hit" önm agát terem tő módon produkáló  m agatartása, hanem  a k eresz tsé t 
igenlése. A  gyülekezeti p rédikációnak szabad és k e ll is a  gyülekezet ta g 
jait, m int m egkereszteltekét, megszólítania.

2. Persze, azok az indikativuszók, am elyekben I. Ján . a iker. em ber 
életéről és ténykedéséről ír (16, 4), m inket szinte rém ületbe ejtenek. P ed ig  
azok az indikativuszok a1 gyülekezethez vigasztaló ige gyanánt szólnak. A zo 
k a t az  epistola a húsvét perspektívájából nézi. „Hogyan nyer húsvét a la p 
ján  életünk áj form át", ez ennek a búsvét u tán i vasárnap i p réd ikációnak  a 
legtömörebb tém ája. Ezen az a lapon  lehet a  gyülekezethez iközélvinni azt 
a  m ondatot is, hogy Isten  parancsolatai nem  nehezek (3 /b ). Persze, szere t
nénk szinte szenvedélyesen ellentm ondani ennek a  m ondatnak. N álunk 
 ebből oly kevés észlelhető. De ez nem m áson múlik, mint h itünk  gyönge-
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cégén. A  „világ" (amelynek fészke nem ra jtunk  kívül, hanem bennünk ke
resendő) egyáltalán nem olyan legyőzhetetlen, m int ahogyan a  gyönge h it  
m agának beszuggeráltatja. Nem csupán a ikeresztyénség és az  egyház jö 
vőjéért való aggódás, a  hűn hata lm átó l való félelem is, némely kom oly k e 
resztyén „egocentrikus" gátlásta lansága épp úgy, m in t a  szokáskeresztyé- 
nek életében a  kompromisszum os kettősség, am ely a bűnt e lkerülhetetlen
nek ta r t ja  $ ezért p ak tá l vele — mind-mind optikai csalódásból ered. A z 
bizonyos, hogy a  4 /b  igazságára nézve indokolt kételyeink tám adhatnak, ha  
a saját h itünkre  gondolunk. H im nuszt zengeni erről a m i h itünkről, éppen 
a  keresztyéneknek nem á llan a  jót. De a  világot K risztus  győzte le egyszer 
s m indenkorra. É rvényre ju tta tn i az  ö húsvéti d iadalá t, fontosabbnak venni 
a  m agunk önmegffigyeléseinél, nem  gondolni a m egvert ellenség, a  bűn cá
folataival, e z t je lenti a hit.

3. Ebbe az erős vigasztalásba, azonban az epístola beleszöví intelm eit 
is. Ezek az  1 /b —3 feltételes m ondataiba kerülnek. És éppen  azért é rin te 
nek bennünket komolyan, m ert a z  ige itt úgy hangzik, m int hogyha az Is ten 
től születettek szám ára im perativuszokra tu lajdonképen többé nem lenne 
szükség. De nem  is az  az epísto la célja, hogy a  követelm ények elkedvetle
nítő pergőtüzét zúdítsa ránk, hanem  szeretette l em lékeztet bennünket Isten 
parancsára. A z a  parancs, am elyről János beszél, valam i más, m int P álnak  
a ,,törvény“-e. Zsolt, 19, 9 „Az Úr parancso latai helyesek és megörvendez
te tik  a szívet". Is ten  m utat nekünk u tat. „Nem nehezek” az  ő parancso latai 
azért sem, mivel a  sa já t tö rekvéseink és vágyaink zűrzavarában a  konkré~ 
tum ra  m utatnak  rá, em ebrtársainkra, a  rendre, a  já rható  ú tra. Hogy a  fele
bará t szám unkra Is ten t ne szorítsa  háttéribe, errő l a  kezdetben különös 2. 
vers akar gondoskodni. Csak a  [felebaráti szeretethen bizonyul meg a hús
véti győzelem. A  szeretet m ár m ost p rak tikusan  azt jelenti, hogy irigykedő 
és ingerült p rivá t érzéseinkké!, am elyek em bertársainkhoz való ' viszonyun
k a t megmérgezik, a  Feltám adott erejében leszámolunk. Meg kell tanu l
nunk — és meg is szabad tanulnunk, hogy a  húsvét fényében em bertár
sainkhoz való viszonyulásunkat rem ényteljesebben lássuk. P róbát szabad 
tennünk — és kell is tennünk holnap ilyen lá tá s  a lap ján . „Si credo in 
Jesum , akkor megy a dolog. S í fűiben peccatorem, est m ihi voluptas, u t illi 
succuram" (vagyis: h a  bűnössel van dolgunk, örömöt okoz, hogy segíthetek 
neki. Luther, N achschrift).

4, Mindez elsősorban a szoros értelem ben v e tt keresztyén  gyülekezet
nek szól. A nnál nagyobb figyelem mel halljuk , hogy episto lánk záróversé-; 
ben K risztus húsvéti d iadalának  a bizonyságtételét beá llítja  az  általános 
emberi é le t prob lem atikájába is. H iszen „a világ legyőzése" érdekel m in
denkit, a  keresztyéneket épp úgy, m int a nem keresztyéneket. I t t  tehát a 
‘bibliai igében m agától adódó „tám pont" kínálkozik igehirdetésünk szám ára. 
De ne csupán  az t hajtogassuk, hogy a világ legyőzése egyedül K risztusban 
történhetik , hanem  fáradozzunk azon, hogy megmutassuk, m iért nem  lehet 
a ,J>első ellenség“-et, am elyet igénk „világ""naik nevez sem sztociizmussal, 
sem semmiféle hősi póz révén huzam osabban fékentartani. I t t  a  helye annak  
is, hogy hallga tó inkat felszólítsuk, hagyjanak fel .a ,,h it“-nek ismételten 
előforduló á lta lánosításával (4/b). „K risztuson való csüngés" form ájában 
győztes a h it  a  szív restsége, a  szeretetlenség és minden bűn  felett.

(M . Doerne után.)
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Húsvét utáni második vasárnap
1. Pét . 2, 21— 25.

Az az intelem, amely 2, 13 a felsőség irán ti engedelmességre szóló fi
gyelm eztetéssel kezdődött, kimondottam a .keresztyén rabszolgák felé fordul 
2, 18 szám ukra az engedelmességre való elkötelezettség ado tt esetben a  
szenvedés kötelességévé vált. A z aposto l különbséget tesz m egérdem elt és 
meg nem érdem elt szenvedés között. Példaképül a rabszolgák szeme elé 
K risztust á llít ja  oda. A z összehasonlítás két pontja, az árta tlanság  és a 
szenvedés bosszúvágytól mentes türelm e (22 sk). A  K risztus szenvedéséről 
szóló harm adik  k ije len tés (24) azután  a  m ellékm ondatok form ális p á rh u 
zam ossága ellenére  túlmegy a példakép gondolatán („si in marié C hrisli 
nihil com mendasset praeter exem plum , hoc nimis frigidum  fu isse t", ha  
K risz tus halálával kapcsolatíbarj csak- ,a példaképet a ján lo tta  volna, az tú l- 
fagyos dolog lenne. Kálvin). így az a  „Krisztus-himnusz", am elyet Wíndiscth 
az epístola középpontjában talál, önálló, a  kontextust szétfeszítő  hangsúlyt 
kap (ugyanilyen s tru k tú rá ja  van F il. 2, 5—.11-nak, v. ö. virág vasárnap). - 
31 hiipogrammos: tu lajdonképen a m ásoláshoz szükséges fogalmazvány. — 
22 v. ö. És, 53, 9 LXX (Es. 53 mérvadó m arad végig az egész fejtegetésre).
:— 24 a  képzet nem az engesztelő áldozaté, hanem  inkább a ,,ihünibak“-é 
(Lev. 16, 21 sk: Krisztusi halálával e ltávo lítja  a  bűnt úgy, hogy Isten szeme 
e lő tt többé nem  vagyunk vele m egterhelve). — 25-höz poimena  v. ö. I. Pét. 
5, 4; Ján . 10, 11.

Ezzel az in te lm eket tartalm azó episto lával is hagyjuk meg ezt a  v a 
sá rn ap o t a  „jó P ászto r v asárnap jáénak . M egtehetjük, m ert a  textus a  25, 
versben K risztusról, m int ,délkünk pásztoráró l és felvigyázójáról" szóló 
igében 'Csendül ki, .Ha el ak arju k  kerülni az t a  veszélyt, (hogy 22—24-re 
való tám aszkodással egyszerűen a nagypénteki evangéliumot ism ételjük, és 
h a  a  p rédikációt nem is akarjuk  k im eríten i csupán a szenvedésben való k ö 
vetés gondolatával, akkor a legjobb, ha igehirdetésünket e rre  a zárómon- 
d a tra  ép ítjük  fel. D e hát ebben az  episto lában sem hiányzik  az  üdvösség 
valóságának indikativusza. „Most pedig m egtértetek  a ti leikeiteknek p á sz 
torához és felvigyázójához." Ez az a lap  m inden más szám ára. E rre  a m eg
térésre  nem m ost keli felszólítani a híveket. Az már m egtörtént. H a keresz
tyén  a nevem, akko r szabad és kell is tudnom , 'hogy hová tartozom . Ez a 
K risztushoz való m egváltozhatatlan tartozás epistolánk lá tása  szerin t m in
denekelőtt boldog elrejtettség. Ez k iderül a 25/a-val szembeni kontrasztból. 
Ez örvendetes üzenet kifejtésébe, am elyről soha se lőhet eleget prédikálni, 
belevesszük a  Zsolt. 23; Ján. 10, 11— 30 motívumait. A  keresztyénnek van 
valam ije, am ije különben senkinek se  szabadna lenni: Ura, akinél minden 
korlátozottság  ellenére  is fel van, szabadítva, aki fölötte őrködik, aki őt 
sem az időben, sem az örökkévalóságban nem engedi szűkölködni,

E pistolánk a vasárnap evangéliumával Ján . 10 annyiban is összetarto 
zik, mivel .a Jó  P ászto r k o rlá tlan  gondoskodását m indenekelőtt érettünk 
való szenvedése  és halála  garantálja. A  keresztrő l szóló ígérői nem csupán 
nagypénteken ke ll bizonyságot tenni, a keresztyén préd ikációban  ez a lé
nyeg. Ma azonban különleges szem pont a lap ján  teszünk ró la  bizonyságot, 
1. hogy K risztusnak ez áldozata a lap ján  a hívek é le tállapo ta  új m eghatá
rozást kap (24/b hogy éljünk . . .), 2. hogy ez a szenvedés a mi szenvedni 
tudásunk  példaképe (21—23). M ind a kétszer a nagypéntek értelmét a
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gyülekezet húsvéti tapasztalásából nyeri el (ív. ö. az aoristosofcat 24 elején  
ésj végén).

1. A  Róm, 6-hoz egészen hasonlóan van 24-iben szó a  bűnhöz való v i
szony megoldásáról. Nem arró l van szó, hogy ibűneink ■megbocsáttatnak, 
nem szám íttatnak be, hanem  arró l, hogy belsőleg elszakadunk tőlük, hogy 
többé nincs joguk fö lö ttünk uralkodni. A  préd ikációnak  a  24/a-ban lévő 
képet megdöbbentő élességével épp  úgy, m int megragadó szemléletességével 
érvényre ke ll ju tta tn i. Az apostol itt nem dogm atikai elm életeket hoz elő, 
am elyektől szabad lenne m agunkat idegenszerűségük m iatt függetleníte
nünk. G ondolatai áh íta tta l tapogatózva veszik körül az t ,a titkot, m ely m in
dem értelm et felülm úl. Valami új tö rtén t e ha lá l révén, egészefi objektíve. 
De .a főlhangsúly 24/b-n, nyugszik, azon az átform áló  hatáson, am it K risz
tus áldozata az emberi szívre gyakorol. Ennek az á ldoza tnak  az e re jé t az 
e tikai igény közvetíti, „ h o g y ..." . Ugyanezt a „hogy“-ot olvassuk P álnál II. 
Kor. 5, 15. A  K risztus művének az t a passzív kvietisztíkus félreértését, 
am elyet (íjogtalanul vagy jogosan) gyakran  szemére loibbantanak a trad icio
nális egyházi tanításnak, teh á t maga az ú j testam entum  utasít ja el fé lreé rt
hetetlenül, De „objektív" o ldalá t tekintve is, am elyet a  „szubjektív"-tőil 
nem szabad elkülöníteni, K risztus szenvedése nem dologi aktus. Üdvszerző 
ereje, m egszabadító és emberiséget átform áló term észete abban lesz ny il
vánvalóvá, hogy it t valaki egészen m ásképen tu d o tt cselekedni, m int aho
gyan m i m indannyian cselekedtünk volna az Ő helyzetében (22—23). Jézus 
cselekvése éppen  annyiban volt Isten cselekvése, hogy Ő a reakció  törvé
nyét (v. ö. Róm. 12, 17 sSjk), am elynek különben m inden emberi cselekvés 
a rab ja  m arad, határozo ttan  és diadalm asan' áttörte. C sak a bosszúról való- 
lemondásiban le tt nyilvánvalóvá emberi alakban Isten, a z  Egészen Más.

2. A  ,,példákép"-ről szóló ige (21) te h á t az  „érette tek" evangéliumi 
zárjelébe van foglalva, „Non tánDum dedit exemiplum séd  seipsum  dedit 
thesaurum “ (vagyis: nem, csupán  p é ld á t ado tt, hanem  m agát ad ta  oda kipcs 
gyanánt. Luther, N achschrift). A  „K risztus értünik“-be v e te tt h it és a  K risz
tus követése közötti belső összefüggést a 24/b  ,,hogy"-ja ad ja  m,eg. Luther: 
„Ha valaki ezt lá tja , kőből kell lennie, h a  nem indul meg".

I t t  azonban, most m ár a  követésről! nem  általánosságban van szó, h a 
nem a  szenvedésben  való követésről és ipedig m indenekelőtt a  K risztusért 
való szenvedésről. Mi, igehirdetők itt szeretnénk gyülekezeteinket óvni a 
fogalmak ,inflációjától. A  K risztusért való szenvedés nem m indennapi dolog 
és mi ezt a  borostyán t ne  tépdeissük m agunknak tú lgyörsan és túlkönmye- 
dén. De m inden esetre gondoskodás tö rtén ik  arról, hogy ez a szenvedés ne 
csupán elm életi h a tá re se t m arad jon , A  keresztyénnek nem  is szabad m ást 
elvárnia: „inspice baptism um, quando perfunderis aqua, significat (vagyis: 
nézz fceresztsógedre: h a  lelocsoltak a  keresztvízzel, úgy az azt je len ti), 
hogy neked szerencsétlenséget ke ll elszenvedned  (Luther, N achschrift). Ilyen 
esetben (I. Pét. 4, 15) m inket tehá t Isten döntésre szó lít fel, hogy vájjon  
K risztus törvényét vagy , a  reakció  törvényét .engedjük ú rrá  lenni magunk- 
felett. Hogy m ilyen óriási a  kísértéé, azt az  ige,hirdetőnek tudnia kell és a 
gyülekezetnek félreérthetetlenül, de mégis testvéri m ódon meg kell mon
dania. Ez az alapige ta lán  egyenesen fájdalm asán  vág bele  a  keresztyén 
ember legtitkosabb gondolataiba. T alán  a reánk leselkedő belső veszedelem, 
az önzés re jlik  benne, sőt egy K risztus e lő tti fé lreértése  a 23/c-nek. A z 
ítélő Isten is, ak ire  rá  kell hagynunk ügyünket (Róm. 12, 19) kétféleképen 
szem lélhető, vagy a viszonzás fogalma, vagy K risztus keresz tje  a lapján . 
A iapigénk ezt a vagy-vagyo t k ikerülhetetlenné teszi. Semmiképpen sem 
jogosult a  „keresztyén káröröm ": és a z  olyan rem énysége az örökkévaló
ságnak, am ely a bűnösök és Isten  ellenségei „bűnhődésének" posztulálu-
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m ára van felépítve, hom lokegyenest ellenkezik az evangéliummal.
Ki gondol bosszúra? Az, ak it K risztus még nem „gyógyított" meg (24). 

I tt magától jön lé tre  az összefüggés ismét a 25. verssel. O lyan Pásztorunk 
van, akinek a  védelm e ala-tt semmi sem á rth a t lelkűnknek. Ilyenform án 
epistolánik nem esik k i a húsvéti öröm ünnepek összefüggéséből. Á t kell é l
nünk húsvétot, hogy a  k ísértő  valóság p róbáit meg tu d ju k  álln i.

(M . Doerne után.)

* Ez a perikópa néhány újabb alapige-sorozattal összhangban a 14—  
17-re korlátozódik  M ert az eredetileg ide tartozó 18—20 vers egy új, k ü 
lön tém át vonultat fel, a rabszolgáiknak szóló prédikációt, am ely csak a 21 
>sk:k fejeznek be. Ezzel szemben a  11—47-ig terjedő  intelem  m inden keresz
tyénre egyformán vonatkoizik.

Húsvét utáni harmadik vasárnap
1. Pét. 2, 11— 17. *

2, 11— 17, az előszava az egész következő intő prédikációnak (legalább 
3, 22-ig). A  „pogányok közötti jó m agatartás" o lyan motívum, am ely az 
egész levélen (keresztelési beszéd?) uralkodik. A  13— 17 m inden esetre m ár 
átvezet a következő, a félsőségekről szóló prédikációra. A diaszpóra-etika 
(12 sk) és az á llam  irán ti engedelmesség .13 és kk) közötti belső kapcsola
tot exegetikailag is meggyőző m ódon Luthernek epistolák fö lö tti későbbi 
prédikációi is fe ltün tetik , —» 12 húsz hakopoión-faoz Bengel: ,quasi potesia- 
tibus m agistratibusque et honestis legibus non pareaiis" (mint hogyha a fe l’ 
sas égnek, a hatóságoknak és a  tisztességes törvényeknek nem engedelm es
kednétek). A  hémera episzkopész  nem á császári bíróságok felm entő íté le
té re  vonatkozik (W índisch), hanem álta lába^  Isién végső beavatkozására, 
aki „napfényre fogja hozni". — 13 k liz isz  az összefüggés szerin t aligha je 
lenthet m ást m int azt, hogy „uralom", „felsőség”, noha h iányoznak az  an a
lógiák. 15 ism ét átveszi a  12 motívum át: a  jó viselkedés a rra  szolgál, hogy 
Is ten  a  pogányok közö tt dicsőséghez jusson. , — agnózia -Hangéi: „hoc verbo  
cordinetur ratio, cnr Chri&tiani debeant m isericordiam ethnicis“ (ez az ige 
tarta lm azza az  okát, am iért a. keresztyének a  pogányok irán t irgalm asság
gal ta rtoznak -v ise lte tn i). 17 a, négy im peratívusz so rrend je  és fokozatai
mögött gyanáthatólag az a  szándék re jlik , hogy Isten  félelm e m u ta tja  meg 
mind a helyét, minid a h a tá rá t az összes többi kötelességnek. E z kb. ugyanaz 
a viszony lenne, m int amelybe Jézus M áté 22, 15 skk. a császár iránti k ö 
telességet és az  Isten irán ti kötelességet beállítja .

Epistolánik lehetőséget nyú jt k é t  egészen különböző prédikációra. 12 
sk, a lap ja  lehetne egy keresztyén  zarándok- és d ia sz p ó rá ju k é n a k  
(Tersteegen: „Jert-ek hű barátim "). 13—47 .Róm. 13, 1—7 m ellett) lehetne 
az alapigéje egy ilyen című prédikációnak: „A keresztyén em ber és a z  
állam ". Úgy lá tszik  eleinte, hogy ennek a  k é t körnek a  p o n tja  nem esik 
egybe.. De közelebbi szemügyr évé tel esetén, ahogyan az t m ár L uther látta, 
egymásba á tnyúló  összefüggés á l l  fenn itt. H elyes, )ha a  ké t tém ának  a  t r a 
díció álta l é lőrajzolt kapcsolata m elle tt m aradunk, A  közös bázis a  12 és 
15 intelm einek az összecsendülésébem kerü l napfényre: „jócselekedetek"  
révén kell a keresztyén embernek a  nem  keresztyének bizalm atlanságát 
gyakorlatilag m egcáfolni és ezzel okot adn i Is ten  dicsőítésére. (12 v. iö. Mit, 
5, 16). Ebben a vezérgondolatban a perikópa minden részlete együvé kerül.
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Ebben re jlik  az  epistolának az egyházi évvel való kapcsolata is: az „ú jon
nan  szü lö ttek"-hezí ak ik  hús vét fe lő l jönnek, „szép cselekedetek" és „jó- 
te tt"  illenek. A  Jubilate-motívumihoz a h íd  a  vasárnap  óegyházi evangé
lium án á t  vezet (Ján. 16, 16—23).

A z episztolából három  alapvonalat emelünk ki:
1. A  keresztyének „jövevények és'idegenek“ a  világban (Zsolt. 39, 13). 

Ez az. előfeltétele az egész I. Pét.-nek  és különösen is  a  13 sikk, szakasznak 
s ennek nem  szabad rövidséget szenvednie. De a keresztyéneknek ezzel a 
megjelölésével nem szabad visszaélni, Az őskeresztyénség akut d iaszpóra
helyzete, mely levelünkben különösen élénken jut kifejezésre, m a m ár nem 
állítha tó  vissza. Ő rizkednünk kell az őskeresztyén helyzet fiktív re s ta u rá 
ciójától. Az időik változnak, nincs visszatérés ahhoz az  „eg y szerih ez , és a 
keresztyénségnek nincs megengedve, hogy felm ondja a  világ irán ti felelős
séget. A  keresztyéneknek m a o lyan  hatósugaruk és felelősségük van a vi
lággal kapcsolatban, amilyen az őskeresztyén gyülekezetek látókörén belül* 
még nem fo rdu lhato tt elő. H a a prédikáció nem ak a r a 12. versre kon
centrálódni, akkor nem bocsátkozhatik  bele valam ilyen túlságosan alapos 
eszm ecserébe azokkal a szem rehányásokkal, am elyekkel a „világból való 
m enekülés‘‘-ük m iatt a keresz tyéneket illetik. Ezeket a szem rehányásokat 
m inden esetre  a  prédikációnak figyelembe kell vennie. Az igehirdetőnek- 
it t  semmi esetre sem szabad mentegetőznie. E szem rehányások legegyszerűbb 
cáfo lati m ódját az epistola maga ad ja  kezünkre: a  keresztyéneket éppen, 
m int „idegeneket" inti az  ige arra , hogy világi, spéciéi! állam polgári k ö te 
lességeiket egészen kom olyan vegyék,- A  szabadságról szóló ige (16) éle 
éppen a  keresztyénség m indenféle reakciós félrem agyarázása ellen irányul. 
M indezt el k e ll mondani. C sak nehogy e  m ia tt rövidséget szenvedjen az 
lörömüzanet, am ely a  keresztyénséguek ez idegenségéröl szóló igében rejlik. 
A kkor, am ikor ez a  levél keletkezett, még kevesen voltak, akik  a régi világ 
helyett ú ja t akartak . Ma más a helyzet.

2. A  továbbiak során beszélni ke ll az ige pozitív elkötelezéséről. Az 
apecheszthai ll l/b  nem öncélú önm egtartóztatást akar jelenteni. Abból a 
felism erésből szárm azik, hogy a keresztyén ember it t a földön Isten  o rszá
gára  való elhíyatásánaik dolgával soha sem lehet készen. („Ezért a keresz
tyén élet sem mi más, mint harc  és ka tonai tábor" L uther), s bevezetése 
egy pozitív intelemnek. I. P é te r szerin t a  keresztyén em ber fe ladata  egyál
ta lán  nem abban áll, hogy „bo-tránkozást” idézzen elő, A  kereszt bo tránya 
felöl nem  szabad aggodalm asan gondoskodnunk, am úgy sem fog elm aradni. 
Hanem az apostol a  reá  jellemző mindenféle illúziótól való mentesség e lle 
n ére  számol a  keresztyének ,,forgolódásá"-nak toborzó erejével (v. ö. 5.
I. Pét. 3 -a t is). A  keresztyének nem úgy szereznek U ruknak dicsőséget, 
hogy polgári m agatartásuk  m entes minden kifogásollhatóságtól, hanem  a  jó 
cselekvése á lta l. A  keresztyén ember „jót tevő" ember, nemcsak azért, m ert 
k iny itja  a zsebét, hanem még inkább lényének „kedvessége" által. V allás- 
té te lünk  csak o tt válik meggyőzővé, ahol az kéz a  kézben já r a  „jó t- 
tevés"-hez szükséges belső erővel.

3. Ennek a  pozitív etikának  a próblém ája az apostol szám ára a  k e 
resztyén em bernek az állam hoz való viszonya (13—17). Sokat ír tak  arró l, 
hogy az egyház ama kezdeti n ap ja i óta, m ilyen lényegesen m egváltozott 
helyzetünk az állam m al szemben. Végeredményben alapigénk annyiban vál
tozatlanu l ak tuális  m arad, hogy az  állam  irán ti engedelmességet nem k a p 
cso lja  pl. a „keresztyén állam " eszméjéhez. „Az Ú ré rt” a  keresztyén em
ber a lá  van vetve minden állam nak, amely fe ladatát teljesíti. De bárm eny
nyire  is m egváltozott idevonatkozólag a  helyzet, az  első feladat az m arad, 
hogy a  felsőség mögött Isten  és az  ő követelő ak a ra tá t lássuk (15 eleje).
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A z „Isten  és k irá ly " (17') rangviszonya tiltja , hogy H egellel ,az államiban 
„Isten t a földön" lássuk, de ugyanakkor lelkiism eretűnket az  állam  irán ti 
engedelm ességre kötelezi. Es ez az engedelmesség nem  csupán a  térvény 
kem ény kényszere, hanem  it t is a  „jóeselekvés" (15) a fontos az apostol 
szám ára, tehát a szív tú láradásából folyó cselekvés, am ellyel húsvét a já n 
dékozott meg bennünket. Ennek a  m agatartásnak  a  széles táv la ta it 17 /a  
tün te ti . fel. A  po litikai valóságokhoz való m agatartásunk  is végeredm ény
ben a keresztyén szeretet funkciója. Summa summárum: „A keresztyén  em 
ber, pozitív ember". A z olyan gyülekezet, am elyről T acitus u tódai ma nem  
alap ta lanu l az  ,,em bergyűlölét"-re való hajlandóságot tudnák  megismételni, 
U rának  nem szerez dicsőséget.

(M . Doerne után.)

Húsvét utáni negyedik vasárnap
Jak. 1, 16— 21.

Az epistola két önálló részből tevődik össze, ló— 18 a 13—Iónhoz 
ta rto z ik : Isten ne,m k ísé rt senkit sem. Ő nem  oka a bűnnek, banem  minden 
jónak az adó ja  és terem tője. 19—21 azu tán  az  ige helyes hallásával fog la l
kozik. Az összekötő láncszem  18 Logo alétheiász. — 17 páza dozisz agathé 
•stb. egy elő ttünk ism eretlen forrásból szárm azó hexam eter. Összefüggésünk
ben nem anny ira  az az értelme, hogy Is ten  a  jónak az adója , m int inkább 
az, hogy Istentől; csak  jó ajándékok szárm aznak. Schlatter m indkettőt egy
befoglalja; „C sak jót és minden jó t ad  nekünk az Isteni". A  pár ho uk eni 
stb. valószínűleg nem igényel szövegváltoztatást. W indísdh: akinél nincs 
változás, sem (a csillagok) járásából keletkező elsctétülés ná la  nem ta lá l
ható. Ez a gondolat tehát a ke le ti asztráltheclógíából . szárm azik; a felső 
(láthatatlan) fényrégiókban nincs többé mozgás és változás, m in t a lá th a tó 

ban . — 18 apeküéze  15/b-re m uta t vissza, Bengel: „ opponitur inter se  
duplex ' generáció" {a, kétféle születés k e rü l egym ással szem be). — 19
hószte  (így Luther szövege) helyett iszte  olvasandó. Persze a m ondat nincs 
rendesien felépítve. 19-cel kezdődik  az  intelm ek új sorozata, amihez 22 skik. 
a  puszta (illetőleg felületes) fó liá s ra  vonatkozó intelem  fűződik .27-ig). — 
20 Dikaioszüné theu  „itt az  Isten álta l követelt vagy az ítéletben a  csele
kedetek  szerin t k ije len te tt igazságosság" (W indisch). —  21 E m fülon logon 
a  szfoikusok nyelvezetéből kölcsönözött kifejezés.

Néhány egyház exegetíkailag épp úgy, mint homiletiikai'ag érthető  
m ódon az episztolát 13— 15-tel bővítette  s viszont 19—21 -et tö rö lte . Ebben 
az esetben Is ten  válfozhalatlansága  á ll előtérben. Is ten  távol áll m inden 
gonosztól. Nem tu d  m ást, mint jót cselekedni. Az Isteninek ez a  term észete 
a keresztyéneken bizonyul meg s nek ik  ebből le kell vonni a következm é
nyeket. Ez zá rt gondclatösszefiüggés. Persze a lap ja  nem  anny ira  keresztyén, 
m int inkább transzcendens-m etafizikai Isten-fogalom, m elynek gyökereit a 
görög filozófiában ke ll keresnünk. Ezt az Isten-fogalm at term észetesen k e 
resztyén  módon is lehet m agyarázni és helyreigazítani; maga L uther is tu 
d ó it ezzel az im m utabilitas ű e rv e l  az evangélikus üdvhit értelm ében ope
rá ln i. G yakorlati *téren fontos lenine a 13— 18 alap ján  ta r to tt prédikáció 
esetén  m indenekelőtt e lu tasítani azt a  gondolatot, mely a b űn t ispekulative 
Istenre  ak a rja  visszavezetni. Isten  m indenhatósága nem  jelent m entséget a 
bűnös szám ára. M inden jót Istennek ltulajdonítani, m inden rosszat 
m agunknak!
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H a azonban a 16—21-ig terjedő  perikápánál m aradunk, akkor a  hang
súly eltolódik. Minden esetre ebbe az  epistolába is belejátszik  még mindig 
17-tel a  vál tozha tatlan  Isten gondolata (mely éppen úgy ihellenisztikus, 
mint késői zsidó gondolat). De m ost m ár többé nem ez a 'fődolog. A 13— 18 
á ta lak íto tt alapigével szemben az óegyházi episztolának az  a nagy előnyt, 
hogy középpontjába most a  18. vers, a le lk i ú jjászületés  isteni m unkájáról 
szóló bízoinyságtevés kerül. Ezzel az  epistolávaii teh á t mégegyszer ia m áso
dik  születés csodája  elé kerülünk, am ire az egyház m ár Quasimodogeniti 

, vasárnap ján  gondolt. Isten ajándékozó dicsőségét m ost m ár nem a v ilág- 
tereimtés m unkáján  látjuk  meg, hanem  a második terem tésen, Isten g yer
m ekeinek születésén. „Most tulaj donképen azokról a  javakról szólunk, 
am elyeket K risztus feltám adása révén bírunk, am iről e húsvéti időben illik 
beszélni" (Luther). U gyancsak Luther a 18. verset optim us tex tu s in hac 
epislola-nak is nevezi. M iért? Mivel itt az á lta la  különben túlságosan, is 
kritikailag  szem lélt Jakab-iféle levélben egészen világosan ragyog fel az  
evangéiium. M ár most az egész prédikációnak ekörül a középpont kö rü l 
kell forognia: „Az ő akara ta  szü lt m inket az  igazságnak igéje álta l" . S e  
csoda csöndjében kap ja  meg a vasárnap  Cantateje  is keresztyén alap ját. 
Az új terem tésnek felel meg az  „új ének", am elynek karizm atikus k ialaku- 

« Sását evangélikus énekkíncseinkiben az igehirdető ezen a  vasárnapon e rő te l
jesen m egszólaltathatja 'bizonyságtevésül. <

Ebből, a középpontból kiindulva kap ja  meg érte lm ét az alapigének 
minden egyes részlete.

1. Isten  változhátatlansága a la t t  Lutherre! nyugodtan Isten változha- 
ta tlan  hűségét érthetjük , am elyre minden kételkedés nélkül ráhagyatkozha- 
tun;k, am ely kezeskedik ígéretet tartalm azó igéjének igazságáért (logosz 
aléteiász 18/a). 17Aa is értelem szerűen kerül bele ebbe az  evangéliumi 
Isten-értelm ezésbe. Nem csupán a kozmoszban, az emberiség történetéinek 
colijában is változhatík  minden: • Isten  szerető ak a ra ta  övéi irán t nem v á l
tozik meg. „Nos quidem  változunk, quia adhuc tes t és vér, séd doctrina in 
se váliozhatatlan  quia in  doctrina  csupa boldogság, őr ön t van, sem csere, 
sem  változás nincs“ .Luther, N achschrift). A m ilyen bizonyos, hogy nekünk 
hinnünk azé rt szabad, m ert a  szuverén (bulétheisz) is ten i kegyelem m ű
velte ezt, épp olyan bizonyosan m arad  hű Isten  ehhez az ő változhatatlan, 
kegyelmes akaratához. M inden esetre  tud juk , kicsoda szám unkra az Isten. 
Az cskeresztyén bizonyosságnak ez a visszhangja az  evangélikus egyházi 
énekben Luthertől és G.erhard P á ltó l kezdve, ma a  prédikációból' legyen 
kiérezhető.

2. 18 szerin t (aparchén tina  tón autu ktizm atón) a  keresztyén é le t 
valósága benső viszonyban van Is ten  teremtő m unkájával, A  keresztyén  
életben az em ber 'terem tésszerű fölénye minden fö ld i terem tm énnyel szem
ben (Isten  képm ása) mégegyszer szinte hatványozottan  jelentkezik. ,A ke
resztyének (éppen úgy, m int I. Ján.-ban) „Istentől születtek". Ezzel egyút
ta l Is ién  befejeződő terem tésének  a  kezdetévé le ttek  .18/). A  keresztyének 
létezése ebben a  jelenvaló ©ónban, nem a m últnak valam iféle csökevényes 
öröksége. Ellenkezőleg, a jövőre u ta l („zsengéje"). V. ö. Rom, 8, 19—21. 
A  ikeresztyénség Isten eljövendő emberiségének élcsapata , sőt a  „kozmikus 
palingenezís kezdete" (Windisch),. A  keresztyén é le t horizontja i itten az

. egész v ilágra kiterjedően k itá ru lnak  s a közösségieskedés szűk szobáiból 
h irtelen  a  szabadiba hív ki bénmünkét az ige. Az ilyen világot átfogó ke- 
resztyénségből születik  ú jra , meg ú jra  a  C antate-dicsőítő  ének.

3. A z utolsó három  vers az „igazság igéjé"-hez kapcsolódik. És akkor 
19 többé nem általános etikai eligazítás, hanem  figyelm eztetés az ige helyes
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hallgatására. A z ú jjászü le tés még nem  fejeződött be, non uníus momemiti 
opus e s t sp irituális gemeraíio (a lelki .születés nem egyetlen p illana t műve. 
Kálvin), hanem, az még mindig folyam atban van. Az ep isto la  ism ét fe lszó lít 
a halló keresztyén,ségre. Hogy ezt nem szabad félreérteni a felelőtlen csak 
hallas értelm ében, a rró l az ige nem csak a  22 skk-ben, - hanem m ár 19/b-ben 
gondoskodik. A  „hallás" nem valam i erkölcsileg semleges dolog. V annak 
erkölcsi károk, a  szenvedélyes harag (19/b, 20), a  zabolátlan szenvedély 
(21/a), amely a term ékeny hallást m egnehezíti, ha ugyan lehetetlenné nem  
teszi, s  m egakadályozza, hogy az ige (amely a.z em íütosz-ban  vetőm ag gya
nánt á ll előttünk, v. ö. Lukács 8, 11. I. Pét. 1, 23) a. lélekben gyökeret ver
jen. Nem hiába az  igazságnak az  igéje; nem  tű r olyan befogadókat, ak ik  
Isten t odaadásuk felével félre ak a rják  vezetni, s m entőm unkáját ra jtu n k  
(21/) csak kétfelé 6ántikáló m ivoltunk totális átvizsgálása és m egtisztítása 
során h a jth a tja  végre. Ezekről se szóljon a  prédikáció csupán á lta lánosság
ban. Cantate vasárnap ja  jó lehetőségeket ad a rra , hogy az .istentiszteletnek 
a  személyes keresztyénség fenntartásához, m egszilárdításához és m egtisztí
tásához szükséges nélkülözhetetlenségéről szóljon. Nem csupán em beri re n 
delkezés, hanem  is ten i nevelő bölcseség az, am ely bennünket vasárnapró l- 
vasárnapra Isten házában  egybegyűlmi késztet, mint a hallók (19) és a d i 
cséretet éneklők seregét. .

(M . Doerne: F urcht isi nicht in dér Liebe. II. kiad. Berlin, 1950 után.)

NAGYHETI IGEHIRDETÉS-SOROZAT
Belmissziói Munkaprogrammkónt közölt anyag. A nagyheti esti soro

zat megtartandó minden gyülekezetben.

22. Zsoltár.
VI R Á G VAS A RN A P .

A teljes írás, valam ennyi prófétai szó Istentől való ihletettségének 
(II. Tim. 3:16, II. Pét. 1:20.) csodája különösképpen bontakozik ki akkor, ha  
Ogy-egy fejezetébe,belfemerülünk. Bizonnyal így van ez a  22. zsoltárral is, amely-,
1 ye.l nem szoktunk annyira foglalkozni, m int a szevedéslörténet evangéliumi 
fejezeteivel, vagy Ésa. 53-al.

1. Istentől elhagyottan.
1.—6. vers.

Dávid zsoltára ez az „ajjeliet-haissakhar” szerint, A ijetet-hassakhar =  
a hajnalpír szarvasa. Luther: ,,a korán űzőbe vett szarvasról” . Dávid kü lö- 
nösképsn előkép .ebben a zsoltárban. Ö az, afkit üldözőbe vett Absoalon serege és 
mégis messze túlmegy Dávid személyén mindaz, am it ő a  Lélek által a 
zsoltárban mond. Csodálatos, tisztán hallha tjuk  beszélni Jézust, ak it korán, 
niár élete hajnalán űzőbe vett Heródes, s nagypénteken is korán , hajnalok- 
hajnalán m ent végbe a  nagy halálos űzés —  öltene, aki a szarvas, a  halál
ra űzött ártatlanság (Zsid. 7:26, II. Kor, 5:21, I. Pét. 2:22, Ján , 8:46, Luk. 
23:22, Mt. 27:4).

A mélységből való kiáltás ez a  zsoltár. Mint ,a 130., amely: az én b ű 
nöm mélységéből szól. A 22. is: az én bűnöm  mélységéből. M ert a bűnöm
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 vitte Jézust a mélybe, ahonnan kiált. És csak a  bűnöm  mélységéből nézve 
csodálatosan drága nekem ez a zsoltár és drága benne Jézus.

Mikor Luther ennek a  zsoltárnak a  mélyére vágyott jutni, kenyér és 
só mellett zárkózott szobájába s úgy belemerült, hogy semmiféle h ívásra- 
zöngetésré s.e adott étel jelt, 3 nap múlva mestert kellett hívni az ajtó  felnyi
tására. Rossznéven vette. „Azt hiszitek, valami kicsiség az, amiben vagyok?"

Felületesen úgy szokás látn i, hogy a zsoltárnak néhány m ondata Jé 
zus szava, vagy Jézusról szól. Minél mélyebbre vihet azonban valakit a 
Lélek, annál világosabban nyilvánvaló, hogy nem csupán néhány m ondat. 
Első m ondata Jézus szava a  kereszten, ,— de a  zsoltár utolsó szava is J é 
zusé: „cselekedte" — helyesebben: „elvégezte, elvégeztetett". Sokak meg
győződése szerint az evangélisták az első és utolsó szavakat jegyezték fel a 
kereszten elhangzott teljes Zsoltárból. Krisztus Lelke prófétáiba Dávid álta l a 
kereszt beszédét benne. Csak 2 igére figyeljünk fel ehhez; I. Péter 1:11 és 
II. Sám. 23:2. Vegyük hozzá Zsid. 2:12-t, mely szerint a  zsoltár szavai: 
Krisztus szavai. Csodálatos dolog ebben a  fényben nézni végig ezt a zsol
tárt. Olyan, m int am ikor Ján , 5:46 fényében olvassuk Mózes könyveit.

A szenvedés m élypontján szólal meg a zsoltárban Jézus, amikor el
hagyta őt Isten. Luther 3 napon át merült el a keresztnek ebben a titká
ban, felocsúdva összekulcsolta kezét: „Az Istent elhagyta az Isten! Ki tudja 
ezt felfogni?" — Egyetlen fénynél érthető ez. S ez a fény: a  helyettes á l 
dozat. A bűnné' és átokká le tt F iú tó l fordult ,al az Atya! Bűnömmé —  á t
kommá. lett: ez a keserű pohár. Elhagyta az Atya: a legkeserűbb korty. B ár
m ennyire is így van azonban, ő nem  fordul el az Atyától. Két kézzel tartja 
m agát Istenen, am int két kezén függ a fán s kétszer kiállja: „Én Istenein!" 
Elhagyótlságában is mégis a hit szava szólal meg; „Én Istenem." Az enyém! 
Az első szó a hité. Neim.úgy m ondja: Miért hagytál el, Istenem, .— hanem a 
hit sorrendjében. Panasza élét letöri az első kettős szó. Amint a bűnbe
eséskor az evangélium a  praeludium  az átok  előtt, úgy Jézus panaszában a 
hit szava az első. És éppen ez az, amit éjjehnappal egyre imond: „Én Is te 
nem!" (3. v.)

Az em ber fordítva cselekszik. Az első szó mindig a  bűné. S a kétszer 
m ondott „Uram, Uram!" az erőlködő képm utatás szava. A viszony is fordí
tott. Isten azért hagyta el K risztust, — helyettem, —  hogy ne kelljen e l
hagynia engem.. Nem az a  baj, hogy elhagyott az Isten, hane.m az, hogy 
elhagytam  az Istent. Hogy az Isten hagyott el: ez a Golgota óta mindig csak 
látszat. A megtérő, Istenhez visszatérő bűnös mindig őzt tapasztalta' meg! 
A két átszögezett kézben kitárultak a tékozló fiú álta l elhagyott atyai karok!

Ezért biztathat annyira Jézus elhagyottsága, ez az Istenhez kapasz
kodó, bizcdalom ban m aradó elhagyottság, „Miért hagytál el engem?" — 
erre bűnös szívednek keld felelni, M iattam és helyettem hagyta el az Atya 
a  Fiút. De éppen ezért azóta nem elhagyott, az ember! Krisztus elhagyottsá- 
gában megszűnt az-em ber elhagyottsága. Aki elhagyottnak véli magát, te
kintsen fel a keresztre! Istennek egy szolgája mondta: „Hogy Isten tart, azt 
tapasztalom, jóllehet az érzések m ind eltűntek".

Az ószövetség fia  sem szégyenült meg, am ikor Istenben bízott a nyom o
rúság idején. Magam nam  tudok bízni, — de ha megtérő bűnössé tehetett 
m ár a kereszt, akkor Jézuson á t  a  teljes elhagyottság állapotában is lehet 
bíznom. Krisztus elhagyottsága tegye az Istenközelséget, a Krisztusközösséget 
a z  üdvösségnek ezzé a boldog bizonyságává az életünkben!
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HÉTFŐ.
2. A kettős tükör.

7—9. vers.

Jézus szava egészen megrendítő. A „Vagyok, aiki vagyok1* itt: „féreg 
vagyok és mem ember**. (Luth. lord.) A féreg: minden teremtmények utol" 
sója. Megvetett, vomag'ó 'hús a  lábad alatt, csak szenvedni van ereje. 
A bűntett ilyen férge vagy-e. Nem ember m ár a . terem tett szó ér
telmében. A szenvedés mélypontján egészen kiábrázolödiik Jézuson az arco.l, 

hiszen a bűnöddé és átkoddá lett! Úgy ábnázolódsz ki rajta,, am int Ésa. 
52:14 és 53:2/b—3 m ondja el. Mikor az ige az ezüstolvasató ötvösről beszél, 
el szoktuk mondani, hogy a tégelyben akikor tisztul fel az ezüst, am ikor a 
fö'.éje hajló m ester m int tükörben látja meg benne a saját arcát. Ez az 
ötvös ezüsit-tükre. A Golgotán 'a fo rd íto ttja  történt. A kkor végeztetett .el a 
szenvedés tüzének a  műve, amikor Isten is és te  is önmagad a rcá t látod tük
rözni a  Szenten, Az isteni arc  Visszáját.

Nézd a megvetett féreggé le tt Istenfiát a  fán, és lásd meg önmagádat. 
Bűnöddé, átkoddá lett 's a  mélységből; a  legmélyebbről kiált, Nézd őt, amint 
útálkoznak, gúnyolódnak rajta. Nézd őt, aki m indent vállalt érted, am int a 
bűnöd m indent érdemel.

„Az Urra bízta magát, mentse meg öt, szabadítsa meg őt, hiszen gyö
nyörködött benne". Megdöbbentő hűségű le írása  ez annak, am i a keresztnél 
történt. Valaki felkiáltott a zsoltárt olvaisiva: „prófécia ez, vagy történet
írás ?“

Ugyanilyen megdöbbentő kép ró lunk is. Az emberi vallásosság Jézus 
ekkora megvetésével egyenlő A kereszt alatt, a  m elvetőkben is önmagodat 
láthatod. Kettős tükör ez, Bárhol végeztek ki olyan gonosztévőit, akin elő
zőén úgy útátkozott a  tömeg, hogy darabokra akarta szaggatni, haláítdnjá- 
nak órájában mégse 'tudtak gúnyolódni ra jta . S it t ezt tették papok és 
laikusok, zsidók és pogányolk, írástudók és tudatlanok! A zsidó fapizeusság 
já r t az élen, de messze elm arad ez a keresztyén „vallásosság" mögött. Krisz
tusnak megvetését jelenti a buzgolkodó és mégis látszat-keresatyiénscg. Nincs 
kivétel. A kik látják őt, „mind** csújfolkodmalk rajta. Aki még nem ism erte fel 
önmagában ezt a keresztyén-farizeusságof, ezt az utálatos fordított vallásos 
ságot, az még „vak farizeus**.

De a  S'zemnyitó Jézus, aki megnyitotta a  lator, a  százados és a mel
lét verve hazatérő nép szemét, ma is ugyanazzal a  kegyelemmel tekint alá- 
Hiszen nem csak miattad, hanem helyetted is szenvedett. Kíábrázolódott 
ra jta  az útálatod, .elfordult tőle az Atya, hogy am ikor megadod m agad néki, 
akkor kegyelemből eltörölje bűnödet, kiábrázolhassa rajtad  önmagát és az 
Atya gyönyörködhessék benned, Lelke á'tal újjátelt, kegyelembefogadott 
fiában. Csak kérjed tőle: Uram, mutasd meg nékem .a keresztfán és a ke
resztfa alatt -saját magamat!

KEDD.

3. A nagy Gondviselés.
10—11. vers.

Az eredeti szövegben a  9, vers azzal a gúnnyal kezdődik, hogy „bízd 
magad az Urra, ve'sd ügyedet az U rra". Jézus szavai most ehhez látszanak 
kapcsolódni. Igen, reád bízom  magam, Uram, hiszen te hoztál k i engem 
anyám méhéből . . .

Lukács evangélium ának első 2 része és Máté evangélium ának 2. része 
tükrözik különösképen ezekben a szavakban. Amikor minden prófétai' írások
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beteljesedni kezdtek. Az Atya Gábriel (angyalt küldi Máriához, megjelen
teni a szűztől-születés csalási próféciájának őbenne való 'teljesülését E lhang
zik M ária öröméneke., a Szientllélek 'titokzatosam foganja őt, s a  születés 
idejére Augusztus császárnak népszám lálási parancsolatot keld kiadni azért, 
hogy beteljesedjék a  betlehemi prófécia. A tehetetlen állapot, amiben József 
és M ária otthonuktól távol voltak, különösen is felism ertethette velük az 
egész úton Isten őrző kegyelmének drága valóságát. Az utolsóság és üldözött- 
ség jegyében kedd történnie az  első, megváltói eljőve teinek, de Isten szerel
mének hűséges gondviselése alatt. Az angyali jelenés, a  pásztorok, a napkeleti 
bölcsek, Simeon és Anna bizonyságtétele, a gyermekgyilkosságtól való 
megőriztetés mind-mind beszédes jelei annak, ami a zsoltár szavaiban el- 

, hangzik. „Anyám m ih é íő l fogva te vagy Istenem", —• am in t az eredeti szö
veg mondja. Újra: az én Istenem. Te vagy! Mindeddig és most is, A halál 
árnyékának legsötétebb völgyében is, az Istenitől való edhagyottság á llapo
tában is.

„Ez az én szerelmes Fiam , akiiben gyönyörködöm ", — s  ezt a sze
relmes Fiút adta a bitófára, hagyta ed érted. Csak azért vette körül fogan
tatásától gondviselésével, — hagy (odaadja érted a k ínra. V ájjon m ekkora is 
lehet a  rólad való gondviselő szeretet? Mindenelkfelétt az üdvösségedért, 
megváltásodért, de ezzel együtt egész földi, életedért is van. A nagy Gondvi
selés a Golgotán és a  kis gondviselés testi életedről. H a választania kellett 
Istennek egyszülött szerelmes F ia  és közied, s e választásban „tulajdon 
F iának nem  kedvezett", akkor m ennyire méginkább elm ondhatod önm agád
ró l ezt a  10. és 11, verset! S aki csak elfogadta Isten kim ondhatatlan a já n 
dékát a  F iúban, annak mind rányitotta Isten a  szemét ezeknek az igéknek 
a  valóságára a saját életében! Csak a sorrendet ikell világosan látni. Az 
a  nagy Gondviselés; a telkedről, üdvösségedről. E zért halt meg Jézus. Az 
első dolgot az  első helyre. Jézus (első szava hozzád: „Térjetek meg, mert el
hozol! tett a  mennyek országa". Ez az első lépés. Ezt nem lehet m egtakarí
tani. Az ezen á t  megvalósuló, újonnanszülő Gondviselésén á t nyílik csak 
meg igazán minden. Mert (ebben m inden benne van, .— anyám  méhétőill fog
va halálom kínjának órájáig s túl ’aaon az egész örökkévalóságra, Enélkül 
pedig minden elveszett, örökre, H add tehesse a  Krisztus Lelke üdvösséged 
boldog bizonyosságává a mai igét: „Mert te hoztál' ki engem, az anyám 
méhéből, é s 'b iz ta t tá l engem anyáimnak .emlőin. Születésem óta a te gondod 
voltam; anyám  m éhétől fogva le voltál Istenem." Áldott legyen a nagy 
Gondviselés a  kereszten!

SZERDA.

4. Ne légy messze tőlem.

12— 14. vers.
Az Istentől elhagyottságból m ost fakad fel U runk tulajdonképeni ké

rése, amely a  20. versben is megismétlődik. Amint a zsoltár első nagy fő
részének első fele a 2/a.-val kezdődik, úgy a második fele a „Ne légy mész- 

.sze tőlem“-mb1.
A bűn m aga az átok, (a kárhozat. Természettől fogva benne van minden 

ember. Ezért átok az é’iet és átok a halál ezen a földön. Isten igazságos ítéle
tének alá kell! szakadni. Vagy helyetted a Fiúra, — vagy örökre terieád.

Amikor a  kereszten leszakadt Isten haragjának az ítélete, az Istentől 
való el'hagyottság hozta fel a  kiáltást Jézus szívéből. Bűnné lett, átokká 
lett, Istentől elhagyottá lett. Benne van egészen az iszonyú ítéletben. Teljes 
ez az ítélet, de még fokozódik. „Közel a nyom orúság“, aminek a beteljesedé
séről a  holnapi ige szól. Az emberiségre az antikrisztusi időben fog eljönni
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a  „nagy nyom orúság" ideje. Az első 3% évire is az Lesz már, de a második 
3V2 évben teljesedik ki. Jézus miáy benne van a  kereszten és még inkább 
belekerül. Sok fiatal bika (hatalmas bikák) kerítette be, „Basán erősei“ vet
ték körül. B ásán félelmes vad bikái, erősei a  kereszt sokaságának nagy vad
jai: a papok, vének, írástudók, farizeusok, elöljárók és főemberek. Mögöt
tük és bennük o tt az ősellenség, az ordító  oroszlán fellátott torokkal. Ez az 
ö órájuk, a sötétség hatalma! S Jézus tagjaiban, telkében o tt a  növekvő 
szenvedés . . .

Iszonyú a szenvedésben azt tudni, hogy küszöbön van a legborzasz
tóbb, és nincs menekvés belőle. A halálfélelem  azért tud olyan szörnyű len 
ni az újonnan nem  született embernek, m ert ösztönösen érzi a kikerülhetet
len legborzasztóblbnak a közeledését. Jézus emberré lett a  bűnös emberért, 
ezért kellett néki egészen átélni mindent. Ezért kiált: ne  légy messze tőlem!

Nincs, aki segítsen! Elhagyo11an -egyedül, éppen am ikor a legjobban
kellene. így van b. bűn ö s ember is, a  nagyon-,,vallásos" is. Éppen akkor 
m ond csődöt minden, am ikor a legnagyobb a szükség. Nincs segítő! Jézus
nak mindent m agára kelle tt vennie, ezt a  nyom orúságot is. Ennek is csak 
őbenne van megoldása, éppen úgy, m int m inden másnak. Az emberi hit sok 
m indenre képes, de h a tá ra  van, s m ikor égetően' kellene, éppen, akkor omlik 
össze. Jó, ha  m ég nem örökre-.későn m ond csődöt, h a  még van  kegyelmi 
idő meglátni: ez nem volt Krisztus-hit, hanem  osak emberi. Kegyelem, hogy 
m ár m ost összeomlott, am ikor még lehet kiáltani, lehet Krisztust valóban e l
fogadni. Még van Segítői

Jézusnak nem volt. Nem is tehetett. Hiszen ő maga a Segítő. Az Atya 
nem segíthetett ra jta , H a leveszi a  fáról, ha nem „végeztetik e l" minden, 

.akikor nincs megváltás, „nincs Segítő*1 senki embernek. Ezért nem  lehetett 
segítője. Egyedül taposta a sajtót, (fisa. 63:3.) ö reá  szakadt a világ bűne. 
A görög m onda Atlasia gr világot hordta a vállán,- Mi ez a világ bűnéhez képest? 
Az ember a testsúlyának sokszorosát megeszi élete folyafaán. Éppen úgy 
bűnözi is. Ez az igazi, a rettenetes teher ra jta ,

Minden elvégeztetett! „Ne légy Messze tőlem "  —• néked niem kall k iálta
nod. Közelvalóvá le tt Ui kereszten. Szívedbe ak a r jönni, —  ó, hányszor aklart 
már! Zörget az ajtóin. H alálosan akar a tiéd lenni, ihogy légy végre az övé, 
legyen Megváltód, Urad és Királyod!

CSÜTÖRTÖK.
5. Egészen.
15— 16. vers.

Ezekben a versekben m ár nemcsak „közel a nyom orúság", hanem  a 
végsőkig fokozódik. „Mint a víz, úgy kiöntettem ". Ereje szétolvadt, m int a 
földre öntött víz. K iontatott italáldazaitkémt. M ár G.eosemánéban megindult 
a  vére, minit verejték s a  kereszten valóságos vérforrássá lett, A lándzsadöfés 
hozta ki vízzel 'elegyedve az utolsó vért is szívéből,

„Csontjaim széthullottak". A  felfeszített te s t feszülő csontjai meglazul
tak, az ízületek lartóereje semmivé lett, Az erőtlenség az egyetlen érzés. 
Szívem  olyan tett, m int a viasz . . . Szenvedés tüzében szétoivadó viasznak 
érzi szívét. A 40, zsoltárban bűne m iatt m ondja Dávid, hogy a szíve is el
hagyta őt. Jézust a  bűnünk miatt hagyta el szíve, szívének m inden vére, •—  
de azért, hogy ez a  vér, ez a szív egészen a  megtérő bűnösé legyen. Nem 
csak bünbocsénatot akar adni, nem  felemás megtérést, hanem  újonnanszü- 
letést, új szívet, új életet.

„Erőm kiszáradt, m in t a cserép", olvassuk tovább. „Nyelvem Ínyemhez 
tapadt". Addig ég az agyag a tűzben, amíg kiszárad m inden nedvessége. Az
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átszögezett testnek saját súlyán feszülő sebhelyei gyulladásijai jöttek s az  
egész testet égelt^ a  sebláz. A nedv gyorsan fogyott a  testijén s az izzó dél
szaki napsugarak ugyanezt fokozták kívülről. Az elfolyó vér vesztesége is 
siettette ezt a  szörnyű kiszáradást, amelyben szószenimt tap ad t a  nyelv az 
Ínyhez. Mint a  páskabárány a  tűzön, Isten B áránya úgy égett ki egészen a 
fán. M ennyire megüresítette magát! Nem tudjuk él sem gondolni, hogy 
„szom júhozom " szava m ekkora kínt rejt magáiban!

A  görög egyház liturgiájának van egy különös kifejezése a  szenvedő 
M egváltóról: „A te ism eretlen szenvedéseid". Csak ráz örökkévalóságban tá 
ru lnak m ajd fel'egészen. Egyikünknek a  kárhozatban, m ásiknak az üdvös
ségben.

A keserű poharat ismert és ismeretlen tartalm ával egészen kiürítette. 
Megfeszítésekor nem fogadta ed1 a kábító iitlal't. Az egész büntetés ő rajta volt, 
hogy egész békességet adhasson minden megtérő bűnösnek (fisa. 53:5.) 
Egészet adott: •— egészet ;ad.

Teljessé lett a  csere. M indent m agára vett egészen. Bűnödet, átkodat, 
kárhozatodat. Gazdag lévén .szegénnyé "illett, hogy szegénysége állta] maggaz
dagodhass. Istállóban született, fe jé t nielm volt.hová lehajtania  (halálában sem),
— hogy lakóhelyét készítsen néked. Átc-'k fiává lőtt, hogy Isten fiává tehessen. 
A haló Iba mcint, hogy életre vihessen. Bulláitól is megfosztották, — hogy ke
gyelmi ruhába  öltöztessen. Éhezett a  pusztában, hogy é le t kenyerével elégít
hessen. Sziamjúhozott, hogy örök életre buzgó forrást fakasszon benned. Véré
től is megüresedett, hogy néked adhassa ai vérét örök testvérközösségre.

Teljes ez a csere, Ezt félig nem  lehet elfogadni. Aki egy báránynak  
csak a  felét akarja elfogadni, az .egészen megöli lazít s élő báránya éppenség
gel nem  lesz néki, Csak egész csere van Jézussal. Ö egészet ado tt érted. 
Utolsó csepp véréig. Csak egészen fogadhatod el őt, Istennek k im ondhatat
lan ajándékát. Mint B árány t,'F őpapo t, Prófétát, — és minit Urat és Királyt. 
U radat-királyódat, — egészen' odaadva bűnös énedet, önmagadat. Egész bé
kesség vah bsiiine, —  békesség életben, halálban, örökkévalóságban. 
A  felhívó élet, a félig odaszánt élet hiábavaló erőlködés csupán. Rosszabb 
a semminél. A  legnyom orultabb negatívum. Így m ég az úrvacsora is önosalö, 
ítéletet hordozó hangulat csupán. De áldott legyen az ő egész odaszánása,
— áldott legyen a te egész odaszánásod!

PÉNTEK.
 6. A halál halála.

16c—22. vers.
E lőttünk a kereszt, ra jta  Istennek Fia helyettes szenvedésében és halá

lában, K örülötte o gonoszok serege.
A „hajnalpir szarvasát", a. „korán űzött szarvast" körülveszik cr 

kutyák . K örm eik közé jutott. Nem csak a hatalmas vadak fogják körüli, a  
főpapok s a  többi, vezetők, m int a  13—-14, v.-bcn, m ár olvastuk, hanem  a nép
is, a kutyák __ bűnösök népe. A keleti városokat mindig ellepte a  gazdátlan,
tisztátlan, elvadult, minden zugot prédáért kutató kutyák éhes serege. A keleti 
hajtóvadászat régi képe se volt kevésbbé szörnyű: vadászokkal és k u 
tyákkal körülvett nagy területen szorították egyre szűlcebb körre a  d jelü lre
kedt vadat, hogy végül kegyetlenül lemészárolják. „Ebek vettek körül en
gem, a gonoszok serege körülfogott“. Mióta kerülgették m ár körüli őt, m íg 
végül ellőtt az órájuk és a ikörmeiü közié jutott! O tt van a bivalyok szarvai 
közi, —  elevenedik meg a  13, vers képe a nép vezetőiről, s az oroszlán 
torkában, akiről ,a 14. vers m ondta m ár el, hogy feltáto tta a  száját. Az or
dító oroszlán szája: a  bűn, halál, pokol.
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Győzelemre ju tottak. A Sálán elérte a célját; sikerült a vak vezetőkön 
:át a népet is nietgvadítain s Jézust kínzásra-biláfára ju ttatn i. A  megkínzott 
testnek a ésont jóit is meg lehet számolni. Á tlyukasztották kézeit-lábait & m ár 
csak a halál porába való fektetés van hátra. Elintézték! A tanítványok sírva 
sóhajtanak fel temetés után: ,,Pedig mi azt rem éltük, hogy ő az, aki m eg 
fogja váltani az Izraelt". K ialudt m inden reményi

Ks mégis: a  diadal kiteljesedésekor különös nyugtalanság lepi meg a 
győzteseket. A keresztről nyugtalanító, rendkívüli erő árad  alá. M ár az első 
szavakból: az  érettük 'könyörgő szavakból is . Szemük előtt m en t végbe a 
la to r különös megtérése, majd az ég elsötétedése. A  templom kárpitja k e t
téhasadt. A gúnyolódás elhalkul, m á r csak „néznek és bám ulnak“ (18. v.)(. 
És tudjuk a végét; hogyan szólal meg a  százados és tér haza'•mellét verve 
a sokaság. A. diadal fölötti korai öröm  eltűnik s éppen ellenkező sejtetem 
lesz ú rrá  a győzedelmeskedőkön,

Miért? Mert Krisztus a teljes Icverei ősben diadalm askodott a légteilije- 
sebben, A helyettes elégtétel, a  helyettes ha lá l kim aradt az ellenség szám ítá
sából, A halál porába fektettek, —  és semmi se menti a  bűneinket, am e
lyek kivétel nélkül részeseik ebben, *— de tulajdonképen a  kegyelem eszkö
zévé lett az ordító oroszlán is. Isten, szerelmének eleve elvégzett tanácsa 
m ent végbe „Isten kegyelméből .ízlelte meg a halált", (Zsid. 2:9.1, Isten maga 
fektette halál porába egyszülött F iá t — minden időknek megtérő bűnöseiért. 
„A haltál porába fektetsz engem" —  hangzik el Jézus a jk á ró l az Atyához 
akkor, am ikor pedig a  kutyák- körm ei közt is az oroszlán torkában van. 
Mert Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött F iá t ad ta  . 1 y ad ta  
a  bitófára, a  halál porába, — és feloldatott vele az átok: „Por vagy te és is 
m ét porrá leszel". A halál halála ez.

A teljes vereség látszata mögött teljes a  győzelem, bűn, átok és halál 
fölött, a Sálán ős seregei fölött. És azóta sincs m ásképpen, Sokszor látszott 
m ár úgy, hogy most m ár igazán semmivé teszi -a halott egyház a  hivő „eretne
kek" közösségét, de a vérvetés is drága a ra tást Ihozott mindig. Soha nem győz 
annyira  Krisztus népe, m int am ikor a  „hajna lp ír szarvasként" űzik, szorongat
ják, vésziét hiszik és hirdetik, Elvesz ,sok minden, ami látszat, gyümölcstermő 
á ldozat sok minden, ami veszteség, s tisztul', elevenedik a szentek közössége.

A hitetlen viliág kicsire becsüli őt, az egyetlen szabaditól. 30 pénzre, égy 
rabszolga á rá ra  becsülte a halott papság, — semmire a  hitetlen világ. A ruhá ja  
szám ított csak értéknek, a rra  vetették a kockát (19. v,) ,Néjf*őnek ia prófécia 
d rága ebben, am e ly , elhangzott m á r Dávid ajkán’ s beteljesült a  Golgotán. 
Beteljesült kezei és lábai általszögezcsétől a kockavetésig (17, 19. v,) A  Szenf- 
létek, Krisztus Lelke, csodálatosan prófétáit. Dávidon keresztüli

Beteljesült m inden, ami a  m entő szeretekre, a ljolye'ttes elégtételre ta r
tozott. A karának már nem  kellett átjárni a lelkét, azaz az éleiét. Letette az 
életét, kibocsájtotta -a lelkét, m ielőtt áltailjárta szívét a fegyver, A lelke, ez 
az „egyeflene“ megszabadult a ku tyák  körmeiből. Az Atya m ost miár segít
ségére sietett, nem volt messze! A meghallgatás így le lt teljessé, így Végez
tetett el minden. A 22. vers utolsó szavai az eredeti szövegben m ár a halá
lo n  át való győzelem beharangozása: „Meghallgattál engem!11 Á ldott legyen, 
érte  örökké az Ur!

SZOMBAT.
7. Győzelem a vereségben.

23—32.  vers.
Isten országának 3 nagy terem tő aktusa van. Mindegyik után' még 

nyugszik Isten. Az első a  teremtés maga, A befejezése: „íme, igen jó". És 
Isten megnyugszik minden, m unkájától. A m ásodik  a bűnbeesés u tán  a  nagy
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üdvösséglerv végrehajtásának íordutöpomtja: ,jK 1 vnégíeztGiIett<“. Isten isimét
megnyugszik m unkájától. A megváltó munkától. Hiszen tökéletesen „elvégez
te te t t .  Benne élünk az új korszakban, a pünkösdi, 'm ennyasszonyi gyüleke
zet korszakában, amely a megváltás drága felvirágzása. S ezt a korszakot 
fogja lezárni a harmadik terem tő aktus; „ím e m indent ú jjá  leszek". Uj ég; 
alatt, ú j földön', s ajkkor m ajd megnyugszik az egész világ.

A. világ döntő, nagy .fordulópontja a. kereszt és ra jta  .ez a szó: 
„Elvégeztetett". A legsötétebb reménytelenségbe tö r be általa az élő, tökéle
tes reménység, a sügárzó hajnal,- A  „hajnalipír szarvasa" szónak talán ezzel 
is kapcsolata van. A 22. Vers végén egészen váratlan-lhirteden szól a kiáltás: 
„Meghallgattál, engem!" Még a kereszten függ, de m ár hangzik az „Elvégez
tetett" csodálatos pmaeludiuma, A zsoltár utolsó verse az eredeti szövegben: 
Eljönnek és hirdetik az ő megigazítását a népnek, am ely .születni fog, hogy 
ezt „elvégezte", — hogy ez „elvégeztetett“.

Mai igénk a mi.Uruuikj Jézus Krisztus Lelkének drága igéje ennek az 
„elvégeztetett" szónak a bevezetése.

„Hadd hirdessem nevedet testvéreimnek és dicsérjelek téged a gyüle
kezetben" —. kezdi a praeludium ot. „Csodálatos prédikátor, —- írja  Luther,, 
— aki először elm ondja a halálát, —- és a halála u tán  akarja csak igazán 
kezdeni a prédiikálásl". S valóban így történt. Nagyszombaton teste a sírban; 
pihen, de Lelke alászál-lt ia poklokra s hirdett-etik -az evangélium a hatottak
nak (I. Pét. 4:6). Azoknak, akik vágyódtak a Messiás és a megváltás után,, 
de nem érték  meg. Mihelyt azonban „elvégeztetett", m ár hangzik is a halót-, 
tafe világában Krisztus evangéliuma. Nem várhatott vele a m entő, szeretet. 
Lelke nem  az Atyához m ent (Ján. 20:17), hanem azokhoz, akikért -meghalt.. 
Csodálatos gyülekezet, csodálatos igehirdető, csodálatos igehirdetés a Hades- 
ben! S feltám adása u tán  az emmausi úton hangzik el ajkán az  első feltá
madás! prédikáció . . . Valóban, azonnal beteljesedett ez a 23. vers.

„Testvéreinek“ szól. Akik eddig „barátai" voltaik (Ján. 15:15), vére 
á rán  most m ár testvénei. A Zsid. ír t  levél 2. része is minit Jézus szavát idé
zi és kihangsúlyozza -ezt. És felhangzik ajkán a  nagy textus: Isten neve!

Ez ,a nagy, drága cél. Őt dicsérni, az Ö kegyelmét, az ö  szerelmét, ő t  
magát! Mind, aki féli őt. Netm: tőle fél, — hiszen a szeretet kiűzi a félelmet,, 
de gyermeki- szeretettel féli őt. Jákobnak , Izraelnek magva: Ábrahám kövek
ből lett fiai is, a lelki Izrael. (Gál. 3:28—29.) „Mert nem vetette meg és nem  
Utálta meg a Szegény nyomorúságéit, , és nem rejtette el orcáját előtte, és m i
kor kiáltott hozzá, m e g h a l lg a t ta (25. v. eredeti szöveg.) Amint Jónás a hal 
gyom rában m ár magasztalja az Urat a szabadi-fásért, előképe az ennek a cso
dálatos magasztalásnak a  kereszt kínjaiban. „Tőled jön  elő dicséretem a nagy 
g y ü l e k e z e tb e n (26. v. teredet* szöveg.) Az igazi dicséretnek Isién országa a 
forrása. Mennyből alászál-lt tüzn-eík boldog visszalobogása az. Ez a dicséret in du l 
el -a kereszten, hangzik a halottak világának nagy gyülekezetében. és hangzik a. 
pünkösdi nagy gyülekezet óla az élők között. A fogadás, amit -megad az l ’r,. 
nyilván ezzel kapcsolatos: esznek a szegények, a nyom orultak, és megelc- 
gesznek, dicsérik az Urat, ak ik  őt keresik. A  kereszt drága gyümölcse a h a 
landó bűnösnek?*Éljen szívetek örökké! -Micsoda erőt áraszt a haldokló szava: 
az életre! S megváltó szeretete hogyan öleli át a fö ld  m inden határait. „Meg
emlékeznek és megtérnék -az Urh-oz «  föld minden határai, és leborul -előtted 
a  pogánjr-ck minden nemzetsége". A nagy missziói -parancs mozgató rugója  
ez ,a halálában  is kiáradó mentő szeretet, amelynek az első szava az el
lenségei felé fordult a kereszten., (Luk. 23:34.) Minden fájdalm ának drága 
ju talm a az a  misszió) bizonyosság. Micsoda . hajtóerő ez a misszióra Isten 
népe között! övé a  hatalom ehhez a népek fölött. A legelveszettebbek: a 
gazdagok sincsenek kizárva, Csodálatos látni, amint gazdagjainkat kifordí
totta helyűikből az Űr, s kegyelmi lehetőséget nyitott nekik az igaz megté-
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résre. A  „lelki gazdagokat“ ugyanígy akarja  kegyelemmel, keresni az  
t 'r .  KWben egy se tarlha-lja a maga lelkét, de a kereszt váltsága mindnek 
elég. „Lesz mag, m ely  Öt szolgálja, az Úrról beszélnek az u t ó d o k n a k (31. 
v. eredeti szöveg.) Az igazi apostoli success-ioban, a Szenlüélekóben nincs- 
szakadás. E lindult a kereszttől pünkösdkor is -azóta nemzedékről-memzedékre 
árad, — ha sokszor üldözötten is, m int. búvó patak. E ljönnek  m inden n é 
pek közül vérén veit megváltottjai $ hirdetik  egyre az ő megigazítását a nép- 
'nek, amely születni fog, hogy ezt — -a kereszt válts-á-gát —• elvégezte. (32. v.. 
eredeti szöveg.) Elvégeztetett*! — ez a refrén, az a drága ige, ez a mindent, 
betöltő szó a  kereszten. Dicsérje Istent m indörökké, akiben boldog valóság
gá lett! 

„ÉN IS MUNKÁLKODOM"
—  Rádiós igehirdetés —

„Jézus pedig fe le le  nékik: A z én A tyám  m indezideig  
m unkálkodik , én is m unkálkodom !“ (János 5:17.)

A z im ént fel-olvasott néhány szónak igen fontos tö rténeti há ttere  és 
igen súlyos elvi jelentősége van.

 I.
Ezekkel a  -szavaikkal válaszolt Jézus azoknak a farizeusoknak és ír á s ' 

tudóknak, ak ik  őt üldözőbe vették  és -meg akarták  ölni csupán azért, m ert 
szo-mbatn-apon, tehá t m unkaszüneti ünnepnapon gyógyított meg egy 38 esz
tendő óta m agával tehetetlen  be-teg em bert a Betlhes-da -ta-vánál s azt mon
do tta  néki: „Kelj fel, -vedd fel a  te ' nycszo lyádat és já r j!"  A  vallási tö r
vény betűjéhez m ereven ragaszkodó és -a vallási törvény betűsz-erinti m aga ' 
ta rtása  fe le it beteges konekságg-al őrködő farizeusokát egyáltalán  -nem ha
to tta  meg Jézusnak  azon cselekedete, hogy egy teljesem rem énytelennek lá t
szó esetben, egy csaknem  négy évtized óta nyom orult betegségben sínylődő 
embernek ad ta  vissza egészségét, -amikor nem csak -testileg, hanem  lelkileg’ 
is ta lp ra  á llíto tta  őt, A  farizeusok nem ak arták  észrevenni Jézusnak  ezen 
cselekedetében a nyom orúságban tengődő emberhez aláhaj-ló, könyörülő 
isteni szeret-etének csodálatos m egnyilvánulását; hanem a sa já t maguk á l
kegyességének m agaslatán Jézusban egyszerűen a szent szom bati napnak 
m egrentóját lá tták , S m egsértett álszen-teskedés-ükben és Jézus irán ti vak 
gyűlöletükben h a lá lt -kiáltanak A rra, ak i csak az imént ad o tt vissza az élet
nek és a társadalom nak egy, a betegség rabságában sínylődő és a- halál 
biztos prédájául- -kitaszított embert,

A  farizeusoknak ez a m agatartása  világosan rám utat arra  -a szom orú 
valóságra, hogy milyen téves u tak ra  és mélységes örvényekbe sodródhatnak  
bele azok, akik -ilyen hely telen  felfogáson alapuló vallásosságnak rabjai. 
Pedig ilyenekkel m anapság is jócskán ta lálkozhatunk a m egkereszteltek tá
borán  belül is. E zé rt üdvösnek és jónak látszik, ha egyrészt „vigyázunk és 
őrizkedünk a  farizeusoknak ezen kovászától", m ásrészt pedig, ha nyito tt 
füllel és szívvel odafigyelünk Jézus idevonatkozó szavaira és tanítására.

M ert — am int a  pé lda  is m uta tja  — a dolgokat különböző m ódon le
het felfogni -és megítélni, A  farizeusok az isten i parancso lat m egrontását, 
lá tták  abban, hogy Jézus szomb-atnapen is m erészelt cselekedni, m ert ők a  
gyógyítást és a nyoszolyának elm ozdítását is már olyan cselekedetnek te
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k in tették, am ely szerin tük egészen kim erítette a  teljes m unkaszünet m eg
sértésének tényét. Jézus azonban nemcsak ezen a helyen, hanem m ásutt is 
ism ételten rám uta t arra, hogy „az embernek F ia  u ra  a  szom batnapnak is" 
és hogy „nem az ember van a szom batért, hanem  a  szom bat van az em 
berért" (M árk 2:27— 28). A m ikor teh á t szom batnapon gyógyított, vagy 
bárm i o lyat te tt, ami a farizeus felfogás szerin t az  ünnepnapok m egrontása 
volt, akkor nem tek in te tt em beri felfogásokra, vagy szokásokra, még hogyha 
azok  akárm ilyen vallásos mezbe is öltözködtek légyen, hanem egyedül a ,Z ' 
ő  m ennyei A tyjára., Az ünnepnap megsértésével őt vádolóknak ezért mortdja 
m egalkuvást nem ismerő hangon felolvasott szent igénk szavait: „Az én 
A tyám  míndezideig m unkálkodik, én is m unkálkodom :"

Jézusnak  ezen szavai azonban, Testvéreim , nemcsak az ünnep és 
ünneplés felől való helyes felfogását tükröztetí vissza, de világosan rám u
ta tn ak  a  m u n k á h o z  való helyes viszonyára is. Jézus igen m agasra k e l
lett, hogy éra tékélje  az t a m űnkét, am elyet ő  végzett, ha azt az ünnep főié 
helyezi. Úgy tek in tett a m unkára, mint az  ő mennyei A ty játó l kap o tt szent 
jogra, am elynek nem szabhatnak h a tá r t vallásos .felfogások és m agyarázatok 
sem. Ebben a szám ára o lyan döntő fontosságú kérdésben egyedül mennyei 
A ty já ra  tekint. És Isten szcm batnapon is Isten, vagyis terem tő és m eg
mentő, é le te t adó, íté le te t ta rtó  Isten, aki szüntelenül m unkálkodik. Jézus 
pedig osztozkodni akar és osztozkodik is ebben az isten i munkában. Az ő 
megsegítő, könyörülő, megmentő és üdvözítő m unkássága nem szorítkoziha- 
tik  csupán hétköznapokra. E zért m ondja minden idők álszentsskedőinek 
megszégyenítésére, hogy az ünnepnap .nem lehet akadálya a jó  cselekvésé
nek, sőt éppen a  jó cselekvésével, munkáliásával szenteli meg igazán az 
ünnepnapot.

II.
Jézusnak  m agatartása  az igazi ünneplés, kegyesség és a m unkához 

való viszony tekintetében elvi jelentőséggel b ír és ezért kell, hogy irányadó 
legyen a  mi szám unkra is.

V izsgáljuk meg azért ennek tükrében a mi vallásosságunkat. S ha 
szent igénk mérlegére helyezzük ebben a vonatkozásban a mi keresztyénsé- 
günket, akkor őszintén meg k e ll lá tnunk  és vallanunk, hegy bizony k ö n y - 
nyűknek ta lá lta tunk . M ert ha csak az. igazság m értékétől nem akarunk  e ltá 
volodni, akko r bűnbánó szívvel meg kell vallanunk, hogy a mi keresztyén- 
ségünk, vagy úgynevezett vallásos kegyességünk a  legtöbb esetben bizony 
sem miben sem különbözik a  farizeusok kegyeskedésétől. Ez pedig abban 
nyilvánul meg, hogy léleLkioélkiüli merevséggel, m akacs konokságg^l tudunk  
ragaszkodni, külső vallásos életform ákhoz és keretekhez, a helyett, hogy az 
„egy szükséges dolgot" ta r ta n á n k  minden,ekfelett szem ünk előtt. Ez a me
revség sokaknál m egnyilatkczhatík  abban is, hogy társadalm i rendűkbe 
vallási vonatkozásban nem  tudnak, vagy nem  is akarnak  beleilleszkedni 
éppen az  em lített oknál fogva. Az ilyenek m egfeledkeznek arró l, 'hogy 
Jézus éppen azzal, hogy szem be tudo tt és m ert helyezkedni korának  hely
telen' vallásos életfelfogásával, meg akarta  nyitni ko rtársa inak  szem ét és 
meg akarja, ny itn i a  mi szeműinket is annak világos m eglátására, hegy a he
lyes vallásosság gyakorlását, tehá t m agát a  keresz tyén  életfoilytatást nem 
a k a r ja  sem m iféle örök időkre érvényes külső  vallási keretekhez, merev és 
váltoáhatatlainnak gondolt és ta r to t t  külső egyházi szervezetekhez od a lán 
colni. Evangélikus egyházunk széles néprétegeinek éppen  most, zsina tta rtá 
sunk idején, kell ezt világosan, lá tn ia  és im ádkoznia azért, hogy a  S zen t
lé lek  maga hozza lé tre  egyházunkban az t a  keresztyén új életform át, am ely 
egyarán t kedves Isten és em berek előtt. É,s ez m inden bizonnyal be is fog
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következni, ha nem kem ényítjük meg nyakunkat és szívünket a külső k e re 
tekhez és form ákhoz értelm etlen  farizeusi lelkűiét tel való görcsös ragasz
kodásunkkal, hanem  az olyan sokszor hangoztato tt igaz keresztyén alázat
tal és engedelmességgel végre hagyjuk m agunkat Isten Szentlelke álta l fo r
rnáln i és vezetni azon1) az új úton, am elyet az ő szent akara ta  szám unkra 
itt és -most kijelö lt.

H a pedig, Testvéreim , a másik oldalon Jézusnak szent igénkben fel
olvasott szavaira figyelünk és az ő pé ld á já ra  tekintünk, akkor nyomban 
rendeződik majd a m unkához való helyes viszonyunk is.

Em lítettük m ár, hogy Jézus Isten tő l kapo tt h ivatásának és fe lad a t
nak tekintette, hogy szakadatlanul m unkálkodjék az emberek között. Mun
k á jának  végzése közben mindig az egész embert ta rto tta  szeme elő tt. Az ő 
hozzá fordu lóknak  nem csak bűneiket bocsáto tta meg, vezette el őket a  hit* 
ben való. járás új ú tjára , hanem meggyógyította a betegségben sinylődőket, 
megelégítette az éhezőket, a háborgó tengeren tanítványainak te s ti éle té t is 
megmentette! Jézus tehát nem tek in tette  zsákm ánynak azt, hogy ö az 
Istennel egyenlő és ko rának  szociális bajai, kérdései elől nem m enekült ön
maga vallásosságának e'.efántcsonttornyába, hanem volt szeme a hozzáfor
dulók testi-lelki problém áinak m eglátására és volt szíve és könyörülő sze" 
re te te  a bajok orvoslására. Szelídségével, irgalm asságával a kévésén is 
meghízonyíto.tt hűségével, a  másokon mindig segíteni akaró  készségével, a 
legkisebbekhez is odahaj.'ó szolgálatával követői e lő tt minden időkre méltó 
példaképül fog állati,i.

És ha mi valóban keresztyének, az ő követői akarunk lenni, akkor az- 
ő szellemében kell, hogy végezzük ,a mi m unkánkat. És ha a nékünk ad o tt 
m unka megítélése tekintetében ,,ugyanazon indulat lesz mibennünk, amely 
volt a  Jézus K risztusban", akkor a  mi m unkánkat nem fogjuk kényszernek^ 
robotnak tekinteni, hanem Istentől kap o tt feladatunknak, élethivatásnak, 
am elynek odaadó, hűséges végzéséért felelősek vagyunk Isten és emberek, 
előtt. És ha m unkánkat ilyen hűségesen', szívvel-lélekkel végezzük, akkor 
eltűnik  köztünk és m unkánk tárgya között m inden idegen távolság, akkor a 
m unka valóban életelem ünkké válik és nem fogjuk azt csupán kenyérszerző 
foglalkozásnak tekinteni, m indamellett, hogy m unkánk végzése közben élet" 
fenntartásunk, m egélhetésünk is biztosítva van. Nem az a döntő, hogy Is ten  
parancsa most bennünket milyen m unakterületen  'talál: a tavaszi mezőgaz
dasági munkában, gyárakban, üzemekben, bányákban, hivatalokban vagy 
bárhol m ásu tt — hanem az a fontos, hogy a legkisebb feladatok végzésében 
is éppen olyam hűségeseknek találtassunk, m int a nagyokéban, m ert aki nem 
hűséges a kicsinyben, a rra  nem is lehet ráb ízn i nagy feladatot. Amikor 
dolgozunk, mindig elő ttünk legyen a vég6Ő fontos cél: hogy m unkánk híva-* 
tásszerü végzésével hozzájárulunk annak a társadalom nak egyetemes fe l
adata betöltéséhez, ahová Isten szent akara ta  bennünket itt és m ost oda
áll! tett.

T ekintsük Isten  különös kegyelmének, hogy hazánkban és egyházunk
ban a m agunk helyén a társadalom nak hasznos, boldog jövőt építő, munkás 
tagjai lehetünk. Ü zenjünk hadat m indenfajta dologkerülésnek és lelkiism e
retlenül végzett m unkának. Erre kötelez bennünket maga a szentírás, am ikor 
azt m ondja Pál apostol szavaival: „Ha valaki nem a k a r  dolgozni, ne is 
egyék!" .11. Thess. 3:10.) Csatlakozzunk azoknak táborához, ak ik  m unkáju
kat Istentől kapo tt h ivatásnak tekintik és „csendesen m unkálkodva a ma" 
gük kenyerét eszik" (II. Thess. 3:12). Végezzük m unkánkat im ádkozó lé:kü- 
íettel: így válik m unkánk igazi istentiszteletté:

133=



Á lljon előttünk ebben a vonatkozásban is örök  példaképül maga az 
 Úr  Jézus K risztus, aki szent igénkben nem csak a  korabeli farizeusoknak, 
hanem  m inden idők keresztyénének a leghatározottabban tudom ására 

 ak a rja  adn i és megbizonyíta'ni ha tá rta lan  m unkaszeretetét, am ikor azt 
m ondja: „Az én A tyám  mindezidáig munkálkodik, é-n is m unkálkodom!" 
£'s lássuk  meg különösen a .mostani böjti időben, hogy milyen hűséggel te l
jesítette  is azt a  munkát, am elyet az ő mennyei A ty ja  reábízott. E zt a 
m unkát végezte hűséggel, a bűnös ember m egváltásáért való önfeláldozás
sal, amíg csak a  keresztifán ki nem lehelte lelkét e szavakkal; „Elvégezte
te tt!"  Igen, ezzel a szóval je len te tte  be mennyei A ty jának , hogy a  tőle k a 
po tt feladatot m aradéktalanul te ljesíte tte ; s ezzel a  .számunkra olyan drága 
szóval jelö li meg m egváltásunk és üdvösségünk nagy művének befejezését.

E zért az  érettünk  végzett önfeláldozó váltságm unkájáért fakadjon  a j 
kunkon az őszinte bünbánatnak töredelm es szava m ellett egész életünket 
átfogó és az t betöltő hálaadásnak , m agasztaló dicsőítésének hangja. A  ke
resztfán  é re ttünk  kihulló drága vére pedig tisztítsa meg szívünket minden 
hazug kegyességtől, form áljon á t  új emberekké bennünket és ad jo n  nékünk 
erő t ahhoz, hogy buzgón és serényen m unkálkodjunk földi é letünkért és 
e rők  életünkért! Ámen.

Im ádkozzunk! Szerető menmyei A tyánk! H álát adunk  teneked szent 
igéd m ai üzenetéért, amellyel újból odaírányíto ttad  tekintetünket egyszülött 
.szent F iadra, az  Úr Jézus K risztusra. Köszönjük, hogy ő t a tenéked tetsző 
kegyesség és a  kedvedre végzett munka tekintetében örökké követendő p é l
dánkul odaá llíto ttad  mielénk. K önyörgünk tehozzád, add  nekünk Szentlel- 
kedet, hogy az ő újjászülő erejével m egszabadulhassunk minden hamis k e 
gyességtől és bönsőleg m egújulva, h ivatásunkat hűségesen betölthessük, 
m unkánkat jókedvvel végezzük em bertársaink javára  és a te  nagy neved 
dicsőségére!

K önyörgünk tehozzád anyaszent egyházunkért, népünkért és népünk 
vezetőiért. Fedezz be m indnyájunkat gondviselő szereteteddel. Könyörgünk 
tehozzád népünknek és a világ minden népének békességéért. Szüntesd meg 
a  háborúnak m indenféle szörnyű pusz tításá t és oltsd belé a népek vezetői
nek és vezetetteinek szívébe az igazi béke ő sz in te1 szeretetét.- Kérünk, h a ll
gasd meg im ádságunkat é re ttünk  h a lá lra  ado tt szent F iadnak, az Úr Jézus 
K risz tusnak  érdem éért. Ámen.

M ekis Ádám.

Békeharcunk
Egyházunk 1949 virágvasárnapján püspökeinek és egyházkerü

leti felügyelőinek felhívása alapján nyilatkozott meg először hiva
talosan a béke fenntartásáért folytatott küzdelemben. Az a virág- 
vasárnapi könyörgés, melyeit minden templomunkban együtt imád
koztak híveink a lelkészekkel, volt az első határozott és egész egy
házunkat érintő odaállás a béke ügye mellé, Azótá magyar népünk 
egész egyházunkat megtisztelő szeretettel fogadta el a béke ügyé
ben tett minden szolgálatunkat. Püspökeink, lelkészeink számos 
esetben és sokféle módon kaptak szerepet népünk széles nyilvános
sága előítt abban, hogy békeakaratuknak és egyházunk hivatalos és 
közös állásfoglalásának a béke mellett hangot adjanak. A párisi,

I II .
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stockholmi, bukaresti, varsói békegyűléseken és békevilággyülése
ken népünk képviselőiként püspökeink is résztvehettek s itthon az 
ország számos községében és városában járnak elől lelkészeink a 
békebizottságok munkájában és végeznek megbecsül; szolgálatot. 
Ma már minden lelkészünk rendszeresen imádkozik istentisztelete
ken a békéért és soksok prédikáció fejti ki hitvallásunkat áz emberi' 
haladás, szabadság és a béke ügye mellett. Helyes azonban,, hogyha 
időnként számot vetüpk azzal, hogyan fejlődik, öntudatosodik egy
házunk béke melletti állásfoglalása az. egyházi megnyilatkozások
ban. Ez a számvetés azért, szükséges, hogy nemcsak a béke nagy 
ügye mellett á l t a l á n o s s á g b a n ,  hanem a béke ügyéért való' 
politikai küzdelem részletkérdéseiben is egyetértés és egyházunk 
egész lelkészi karát érintő egységes fejlődés legyen biztosítható. 
A magunk nevelése és ezen döntően fontos egyházi munkában való 
öntudatosodás érdekében tekintsünk vissza az elmúlt néhány hónap 
megnyilatkozásaira, hogy azokból levonjuk a tanulságokat.

I .
Az elmúlt hónapok megnyilatkozásaiból egéfez világossággal 

kitetszik, hogy. egyházunk mindig öntudatosabban veszi észre és 
vallja, hogy a mi békeharcunk a nyuqati imperializmus ellen foly
tatott béksharc. Nem öntudatlan pacifizmus, vagy egyszerű, a hívő 
emberek jámborságából folyó békevágy, hanem az evangéliumi ke
resztyének hitének konkrét gyümölcse. Nem úgy öklözünk, mint 
aki levegőt csapdos, hanem harcunkat úgy folytatjuk, hogy világo
san tudjuk, kik mellett állunk és kik ellen állunk, amikor a béke 
fenntartása mellett vagyunk. A békét az Amerikai Egyesült Álla
mok által vezetett imperialista szövetkezés veszélyezteti. Ez az im
perializmus robbantotta ki a háborút Koreában és halogatja a fegy
verszüneti tárgyalásokat ugyanitt, sőt ma már azon dolgozik, hogy 
kiterjessze a koreai háborút Kínára is Koreából, sőt újabban-Bur
mából kiindulva dél felől is. A koreai háborút az Egyesült Nem
zetek Szervezetének lobogója alatt az Amerikai Egyesült Államok 
szervezi és tartja fenn most már mind leplezetlenebbüf nemcsak 
abból a célból, hogy Korea népének felszabadulását, a koreai nép 
egységét és a nyugati imperializmustól való függetelnségét meg
akadályozza, nemcsak azért, hogy a gyarmati elnyomás rendszerét 
a, Távolkeleten a koreai háború tüntető fenntartásával is meghosz- 
szabbítsa, hanem azért is, hogy Korea háborútól feldúlt földjén és 
szerencsétlen népe közt a modern háború minden eszközét sorjá
ban kipróbálja. A Koreában megkezdett baktériumháború az impe
rializmus legújabb felháborító bűntette s újabb figyelmeztető az 
egész világ békeszerető emberisége számára abból, hogy milyen sor
sot szán az imperializmus a világ népéinek.

Ez az imperializmus szervezi tűzfészekké a Közelkeletet és 
Észak-Afrikát s mindenekelőtt Nyugat-Németországot és Japánt. 
Ez éleszti újjá a fasizmus szellemét és szórja gonosz rágalmait a 
pépi demokráciák és a Szovjetúnió ellen, hogy. egész rendszeresség
gel'felépítse a háborús uszítás művét, előkészítve az általa kirob-
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bántani; szándékolt harmadik világháborút. Ez az imperializmus, 
akadályozza meg az ENSz legutóbbi közgyűlésén azt, hogy a Szov
jetunió világbékét célzó javaslatai elfogadásra találjanak, bár két
ségtelen jelei voltak annak, hogy az amerikaiaknak eddig készsé
gesen engedelmeskedők táborában is mindig lazább és mindig kény- 
szeredettebb az imperializmus érdékeinek való engedelmesség.

Egyházi megnyilatkozásaink és egyházi sajtónk tükrében nyil
vánvaló, hogy egyházunk lelkészei, egyházi munkásai és hívő itöme- 
gei együtt öntudatosodnak népünkkel abban a tekintetben, hogy 
békeharcunk igazi jellege szerint az imperializmus elleni harc, mely
ben a nyolcszázmilliós béketáborral együtt küzdünk. ■

Egyházunk állásfoglalása a béke mellett, az ige fényében tör
tént állásfoglalás a kapitalizmus, a gyarmatosítás és az ezekkel 
világos összefüggésben lévő háború ellen. Erkölcsi döntés követ
keztében állunk a szocializmus, az építés, a minél szélesebb töme
gekre kiterjesaiendő jólét, a népek szabadsága, tehát a béke olda
lán. Ennek az elvi állásfoglalásunknak érvényt' szereztünk azzal, 
hogy a népünket ezek összefüggéseire, felismerésére neveljük azzal, 
hogy egyházi sajtónk és különböző egyházi megnyilatkozásaink út
ján állástfoglaltunk a koreai háború beszüntetése mellett, a tömeg- 
pusztító fegyverek eltiltása mellett, az öt nagyhatalom békés meg
egyezése mellett, Nyuputnémetország felfegyverzése ellen, a fasiz
mus szellemének feltámasztása ellen és minden formájában meg
bélyegeztük a háborús uszítást.

Ezt az erkölcsi döntésekből folyó egyházi állásfoglalást nem
csak saját hívő tömegeink nevelésében érvényesítjük, hanem érvé
nyesítettük és érvényesítjük a nyugati keresztyén egyházak felé 
vállalt szolgálatunkban is. Hálával kell megállapítanunk, hogy egy
házi állásfoglalásaink nemcsak a magyar nép körében, hanem a 
nyugati keresztyén egyházak körében is mindig nagyobb vissz
hangra. találnak. Jellemző például az az üzenet, mellyel a magyar 
protestáns egyházakkal együtt 1951 karácsonyán fordultunk a világ 
keresztyénéihez. Vallást töltünk arról, hogy a világ minden keresz
tyénének az a kötelessége .hogy segítse azokat, akik az emberiség 
békéjének fenntartásáért küzdenek. Egyházi kötelességet teljesí
tünk akkor, amikor öntudatos, elvi harcot folytatunk az újabb há
ború ellen s annak tulajdonképpeni előkészítője, a kapitalizmus és 
az imperializmus ellen. Egész evangélikus lelkipásztori szolgála
tunknak feladata és kötelessége, hogy ezt az elvi harcot lankadat
lanul folytassa ennek az üzenetnek szellemében: „Titeket is ebbe a 
békeszolgálatba hívunk és várunk szeretettel. Kérve kérünk tite
ket, forduljatok szembe a gyilkos háborús propagandával, amely a 
nyugati népeket a Kelet elleni támadásra akarja rávenni a védeke
zés ürügyével. Tagadjátok meg az egyházi szentesítést ettől a gyű
lölködő propagandától és leplezzétek le annak istentelen és emberte
len szándékaié. Egyesítsétek imáitokat és erőfeszítéseiteket azokkal 
a keleteurópai és ázsiai keresztyénekkel, akik egy pillanatra sem 
szűntek meg irányotokban a keresztyén egység érzelmeit táplálni.
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A mi Urunk születésnapjára emlékezve, mintegy Őérette járván kö
vetségben, mintha Ő maga kérne titeket miáltalunk: kérve kérünk 
titeket, egyesüljetek velünk és minden jóakarattá. emberrel a béke 
szerit szolgálatában. Szálljatok síkra mindenekelőtt a koreai véreng
zés haladéktalan beszüntetéséért, az atomfegyver eltiltásáért. Hadd 
legyenek a keresztyén egyházak áldozatkész béke eszközei annak 
az Istennek, aki a megbékélésért hajlandó volt a legnagyobb áldo
zatot is meghozni az Ő Fiában".

II.
Egyházunk békeküzdelmének másik határozott jellemvonása 

abban mutatkozik meg, hogy lelkészeink mindig lelkesebben és min
dig öntudatosabbafu szállnak síkra hazánk mai rendjének építése és 
fejlődése mellett. A szocializmus építése és a béke megvédelmezése 
testvérfogalmakká' válnak bizonyságtételünkben. Mindig több lel
készünk lelkipásztori munkája fejlődik a népünkhöz való hűség 
szellemében oda, hogy buzdítássá és segítséggé legyen híveinknek 
akkor, amikor mindennapi munkájukkal hozzájárulnak hazánk gaz
dasági megerősödéséhez. Világos, hogy éppen a békéért való küzde
lem öntudatosítja lelkészeinket és híveinket abban, hogy a hazáért 
mindent megtegyenek és az is világos, hogy éppen az új országépí
tés eredményeiért való hálaadás mozgósítja lelkészeinket és hívein
ket hazánk békéjének, vagyis mai rendjének védelmére.

Lelkészeink kötelessége, hogy minden olyan alkalommal, ami
kor a béke ügyében szószékről, vagy lelkipásztori beszélgetés köz
ben síkraszállnak, ezeket az összefüggéseket nyilvánvalókká tegyék. 
Minden lelkipásztori munkánk legyen mozgósítássá hívő népünk 
körében arra, hogy vállalják a nemzeti feladatokat s azokban 
éppenolyan hűségesen, sőt még hűségesebben álljanak helyt, mint 
népünk más hazaszerető és öntudatos dolgozói. Hálával tapasztal
hatjuk, hogy lelkipásztori munkánkban népünk nevelésének és jó 
irányításának szempontjai gazdagodnak és érvényesülnek. Nem 
kétséges, hogy a templomi és lelkipásztori szolgálat népünknek 
Istentől juttatott ajándékká lehat, melynek birtokában a keresz
tyén emberek élete hazánkban wümölcsözővé és áldásossá válik. 
Ebben a tekintetben lelkészeink kötelessége minden kezdeménye
zést és útbaigazítást figyelembe venni és a lelkészi szolgálatban 
felhasználni. Adjunk hálát Isterinek azért, hogy olyan útbaigazítá
sokat kapunk, mint például az evangélizáció munkásainak értekez
lete, melyről az Evangélikus Élet március 9-én számolt be „Tanács
kozás egyházunk ébresztő szolgálata felett" címen, vagy mint pél
dául az az útbaigazítás, amit dr. Vető Lajos és Dezséry László 
püspökök legutóbbi körlevelükben a tavaszi munkákkal kapcsolat
ban adtak. Rendszeresen kell foglalkoznunk azzal a kérdéssel, ho
gyan illeszkedik be igehirdetésünk és lelkipásztori munkánk a nehi- 
zeti célok szolgálatába, tehát a béke védelmének szolgálatába.

III.
Egyházi békeküzdelmünk határozott jellemvonásaként kell fel

ismernünk azt is, hogy ezt az egyházi békeküzdelmet a nemzeti bé
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keküzdelemmel összefüggésben és világos együttműködésben foly
tatjuk és kell folytatnunk, nemcsak országos megnyilatkozások, ha
nem a legkisebb helyi megnyilvánulások eseteiben is. Az a felada
tunk, hogy békeküzdelmünknek ezt a jellemvonását mindinkább ki
domborítsuk s kifejezésére mind több alkalmat találjunk. Lelké
szeink keressék meg a módját annak, hogy a helyi békebizottságok
kal, a helyi tanáccsal és a helyi tömegszervezetekkel együttműköd
jenek és együttműködhessenek a béke védelme ügyében. Híveink 
érezzék meg, hogy egyházunk öntudatosan halad az új országépítés 
és. a béke védelme útján s hogy hitéből folyóan szolidáris a magyar 
néppel és ómnak nemzeti céljaival. A mi békeküzdelmünk természe
tesen a magunk nyelvén, az igehirdetés szellemében, s a magunk 
egyházi munkamódszerei szerint történik, de természetes az is, 
hogy tartalmában lépést kell tartania népünk politikai fejlődésével 
és együtt kell haladnia vele öntudatosodásban. Ez nem képzelhető 
el másként, minthogy maga a gyülekezet is, vagyis a gyülekezet 
nevelése is, együtthalad a község népével, vagyis annak nevelésével. 
Súlyos mulasztás volna, ha egyházi nevelésünk lemaradna más egy
házak népének nevelésével szemben és súlyos mulasztás volna, ha 
megengednénk, hogy a magyarországi keresztyén tömegek messze 
hátul lemaradva haladjanak népünk tömegei mögött.

A kötelességteljesítésben s az erkölcsi döntésekben a keresztyén ember
nek elől kell járnia minden emberek között Országépítésiink pedig 
világosan a kötelességteljesítés, békevédelmünk pedig világosan az 

erkölcsi döntések síkjába esik.
Az is a böjthöz tartózik, hogy emberi életünk minden össze

függését, kapcsolatainkat földi életünk minden vonatkozásába fe
lülvizsgáljuk, Isten színe előtt megbíráljuk, okuljunk, javítsunk és 
helyrehozzunk. Vizsgáljuk meg lelkészi szolgálatunkat abból a 
szempontból, vájjon helyesen és megfelelő eredményekkel nevel
tük-e egyházunk népét• az állampolgári kötelességteljesítésre s a 
béke melletti erkölcsi döntésre, s ebből az erkölcsi döntésből kifolyó
lag a békéért folyó öntudatos küzdelemre.

A z  O rszá g o s E sp e re si  É rte k e z le t 
h a tá ro z a ta

1952 március 12-én Budapesten nevezetes esemény történt: 
magyar evangélikus egyházunk történetében az első esperest érte
kezlet. Résztvettek rajta az egyházkerületek elnökségei is és vala
mennyi esperes. Az értekezlet szemügyre véve egyházunk helyzetét 
és feladatait, egyhangúlag a következő határozatot fogadta el:

„Gyülekezeteink vezetőihez és népéhez!
Mai napon a magyar evangélikus egyház .egyházkerületi elnökségeinek 

és espereseinek konferenciáján ez az ige vezetett minket: „Nem hághatom  á t 
az Úrnak, az éin Istenemnek szavát41. (IV. Mózes 22:18.), Egyházunk sok rend
szeres bibliaolvasó hívét vezette ma ez az ige, s ebből az igen jelentős tanács
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hozásunkból egyházunk egész népiéinek figyelmét felhívjuk erre az igére. Az 
evangé'ikus egyház az ige egyháza, vagyiis az igének engedelmeskedő egyház. 
Az a meggyőződésünk, hogy napjainkban is Istien megigazító éis eligazító 
beszéde vezet m inket és az a tapasztalatunk, hogy az ige elevenítette, formálta 
is 'egyházunkat, s az a történelmi okulás és tájékozódás, amely napjainkban 
egyházunkat jellemzi, az ige indításából ered. Hálával tapasztaljuk, hagy 
Isten igéje inem lér vissza üresen, hanem  m egcsdekszi rajtunk, am it Istien akar.

Két dologról akarunk  hozzátok) szólni: Isten Igéjének szolgálatáról és 
törvényalkotó zsinatunkról.

I. Felism ertük és mind világosabban látjuk, hogy egyházunk egyetlen 
létkérdése az Ige. Isten világosan m egm utatja, hogy ha vele helyesen szolgá
lunk, minden megadatik nékünk, viszont az ige parancsaival szem ben hiába 
tennénk, hiába terveznénk és hiába védelmeznénk m agunkban, vagy m a
gukéból bárm it is.

A gyülekezeteik, a lelkészek és az egyházi m unkások legfőbb , feladatát 
abban jelöljük meg, hogy szorgalm asan és becsületesen foglalkozzanak Isten 
igéjével. Vessék el az üres beszédeket, irtsák  ki a bibliai igék babonás alkal
m azását, oszlassák el a  m isztikum  ködét felölte, szabadítsák meg, az igehirdetés ' 
szolgálatát olyan politikai és világnézeti bele-magyarázasoktól, melyeket Isten: 
történelmünkben megítélt. Az ige értelmezésében, hirdetésében, és követésében- 
tegyék az egyházunkban élő keresztyéniek éleiét és m egtartását egyértel
művé és képm utafástól mentessé. Bizonyságtételünk tegyen mindenki számlára 
érthető.

Bűnbánattal állapítjuk meg, hogy a felszabadulás óta e lte lt hét esztendő 
alatt sokat tevékenykedtünk — de keveset foglalkoztunk egyházunknak azzal 
a szolgálatával, am iből az egyház döntő módon áll, az igehirdetés szolgá
latának elvi és gyakorlati kérdéseivel.

Felhívjuk a lelkészeket arra, hogy az egyházmegyei lelkészi m unka- 
közösségekben erősítsék meg a  biblia tanulm ányozásának, megértésének] és 
az életre való konkrét alkalm azásának m unkáját. Sürgetjük és minden erőnk
kel előmozdítjuk lelkészeink tudom ányos továbbképzését. Tegyék vizsgálat 
tárgyává prédikációjuk tartalm át és m odorát, s Jézus Krisztust kövessék és 
reforuiiátori eleinket, akik a nép nyelvén beszéllek, világosan beszéllek és 
Isten országát hirdetve a mindennapi életben is eligazítóan beszéllek. Valljuk,, 
hogy a  Szentírás tudom ányos használata egyházunk, becsü'letügye és lelkész- 
lúrsainkat felhívjuk igehirdető szolgálatukban való elmélyedésre és m egúju
lásra. Örömmel üdvözöljük, hogy az ébresztő igehirdetés m unkásai legutóbbi 
elvi és tervező konferenciájukon szintén az önbínállallnialk erre az ú tjára  térlek 
és örömmel üdvözöljük azt a tényt, hogy a  lelkészek szakfolyóirata, a  Lelki- 
pásztor, kom olyan hozzáfog egyházunk igehirdetésének felülvizsgálatához és 
abban ezt az útat akarja  keresni.

Isten m ost érvényes üzenetét, azt az új üzenet, amire a  m i egyházunk 
népének .szüksége- van,7 csak új emberek m ondhatják. Engedjük ezért meg
újítani magunkat Isten igéje és Szentlelke által. Igéjében és Szenltléllekben 
megújult lóvéinkét tanítsuk a  lutheri hivatástudat értelm ében felvenni az 
emberi munkát és vállalni földi kötetességük odaadó teljesítésén egész magyar 
népünkkel együtt. E gyházunkért és népünkért folytatóit szolgálatunk térülteié 
a szocializmust épíő Magyar Néplközársaság, amely elm aradt agráronszáglból 
fejlett ipari országgá épült, melyben az építés, az ipari munkásság, gyönyörű 
küzdelméből óriási lendülettel folyik, melyben a mezőgazdaság szocialista 

fejlődése és korszerűsítése nagy lépésekkel halad előre, s melyben ,a művelő
dés m indenki szám ára biztosított szabadságában á  legjobb magyar nemzeti 
hagyományokon új nemzeti kultúrái a lakult ki, Abban a  gyökeres változásban, 
amely szemünk előtt lefolyik, átalakul egész társadalm unk, m aga a nép,
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m elyben az igét hirdetjük' és természetesen m aga az egyházi élet, az egyház 
minden intézménye, minden m unkája  és egész szolgálata is. Isten iránti háló
val valljuk, hogy egyházunknak ezt a belső áta laku lásá t és új feladataihoz 
való igazodását Isten izgalmasan, .szeretettel m unkálja közöttünk. Ugyanalkfcor 
azonban kérlelhieíptlen (határozottsággal is, hogy (letörje bennünk kísértésein
ket és hajlandóságainkat az engedetlenségre.

Engedetlenségre vail'ó kísértésünk volt a felszabadulás után, hogy egyhá
zunkat a  régi társadalm i rend védielmezéséra engedjük felhasználni. Az is 
kísértésünk volt, hogy m agunkat külön testként szigeteljük el m agyar népünk 
között. Az is, hogy vallásos indokolást próbáljunk adni annak, ha nem  vállal
juk  teljes szívvel a  niemezetünk elé tűzött feladatokban való mindennapos és 
m indenkire kötelező helytállást. Az is kísértésünk vollt, hogy kegyes á lta lá 
nosságokkal helyettesítsük azt a  konkrét tanítást, am elyre m épünkn'k az 
országépítés közben, a társadalm i átalakulás közben, s az egész világra k i
terjedő háborús feszültségek feloldására irányuló küzdelem közben szüksége 
van. Az is kísértésünk, hogy egyházunk történelmi kereteit, amilyenek a  nép- 
egyházi forma, a begyakorlott egyházi szervezet, a megszokott egyházi intéz
mények és m ég sok egyéb —  olyannak tekintsük, m in tha azoknak a második, 
vagy még az első világháború elő tti állapotukban keltenie m ozdíthatatlanul 
megmairadniok. Isten felszabadít e kísértéseik alól és kiegyelmesien vezet m inket 
új egyházi berendezésünkhöz, m ert kegyelmesen m unkálja  köztünk ennek az 
új egyházi berendezkedésnek előfeltéte’ét ,agyházunk belső, lelki igeszerű
megújulását.

II. ÍEgyházkerületeinlki elnökségeinek és egyházmegyéink espereseinek 
értekezletén ú jra kifejezzük), hogy egyetértünk (egyházunk nemrég (megnyílt 
törvényalkotó zsinatával. Egyházi alkotm ányunk korszerű (megújítását helye
seljük- Zsinatunk m unkájá t minden erőnkkel tám ogatjuk és azon leszünk, 
hogy az elvégezhesse történelm i feladatát.

Egyetértünk egyházunk közvéleményével, am ely a  zsinati javaslatok 
között üdvözölte azt a  javaslatot, hogy az egyházmegyéket egyeztessük a 
közigazgatási vármegyékkel, valam int azt a javaslatot, hogy az egyházkerü
leteiket arányosítsuk. Az egyházkerületek arányosításának javaslatát azonban 
most úgy módosítjuk, hogy a, felsőbb egyházi 'Szervezeteket arányosítsuk 
egyházunk teherbírásához, llé’lekszámához és valóságos méreteihez. Ebből az 
értekezletből javasoljuk, hogy a  zsinaton alakítassék m ind a  négy, m ai egyház- 
kerületet érin tően két egyházkerület, am ely arányosan osztja fel országos 
egyházunk területét két részre, figyelembevevő a földrajzi, közlekedési k ö rü l
ményeket, gyülekezeteink és egyházmegyéink számát, területét és népességét. 
A lakítsuk ki .egyházunk szervezetét és korm ányzatát olyan módon, hogy az 
alkalm azkodjék egyházunk népének igényeihez, szükségletéhez és teher
bírásához.

Vallást teszünk arró l, hogy egyházunk alapvető állásfoglalását, m elyet 
m ostani zsinatunk első ülésszakán 1948-ban kim ondott, hűséggé! és becsü
letesen képviseljük a imagun.kl területén. Hazánkhoz és annak  népéhez hűség
ben  vállaljuk Országunk építésének minden feladatát, s vállaljuk hazánknak, 
hazánk m ai rendjének és hazánk békéjének védelmét, s ezzel együtt, a békére 
áhítozó emberiség békéjének és haladásának védelmét.

Legyen Isten áldása egyháizi szolgálatunkon, melyet Jézus Krisztus tan í
tásának  szellemébein és az ö  követésében úgy ákaruník elvégezni, hogy á ld á 
sára legyünk azoknak, akik  között szolgálunk!"
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Az új református missziói szabályrendeletről
Most, am ikor a  mi zsinati terveinkben is szerepel egyházunk missziói 

m unkájának elvi és gyakorlati szem pontból történő szabályozása, rendk í
vül hasznos szolgálatot tesz szám unkra, a  reform átus testvéregyház ú jonnan 
alko to tt missziói szabályrendelete, am elyet a z  egyetemes konvent ideiglene
sen lép tetett életbe addig  is ,amiig a zsinat ennek használhatóságát megvizs
gálva, végérvényesen nem  határoz. Szövegét a Reform átus Egyház 1952 már* 
cius l ' i  szám a közli,

1 V ilágosan és ha tározo ttan  fe jti ki a  misszió elvi és gyakorlati lénye
gét: ,,A misszió a bizonyságtevő szolgálatra küldő Úr Jézus K risztusnak 
engedelmeskedő egyház egész élettevékenysége. Az egyház azzal tölti be 
m isszióját, hogy az  ige és a Szentlélek bizonyságtételére figyelve, törekszik 
az ige tiszta  h irdetésére , a sákrám entum ok hűséges k iszo lgálta tására , a  
szeretetszolgálat odaadó végzésére, az  egyházfegyélem engedelm es gyakor
lására. A  misszió a  szó teljes értelm ében — magában fog la lja  tehát a z  
istentiszteletek* ta r tá sá t, az igehirdetők és presbiterek  nevelését, az  evan* 
gélizáoiót, a  b ib lia i tan ítá s t, az egyéni, családi és gyülekezeti lélkigondo- 
zást, a  kiülmissziót, szeretetszolgálatot, sa jtó szo lgálato t és az egyházfegye
lem gyakorlását".

A  reform átus egyház missziói m unkája a Szentírás alap ján , h itvallá
saik szellem ében és a  törvényes egyházi ha tározatok  ren d ta rtá sán ak  m ed
rében folyik. Ez azonban, m int az, egyház lényegéből folyó szolgálat, egy
házi, elsősorban gyülekezeti feladat, tehá t ,a missziói m unkát a  gyülekezetek 
végzik, term észetesen a felsőbb egyházi szervek segítségével és ellenőrzésé
vel. A z egyház m issziói szolgálata úgy szólja é s  gyakorolja Jézus K risztus 
megigazító és egyben eligazító igéjét, hogy az  egyház tag jaival és szolgáival 
együtt jótétem énnyé lesz  a  szocializmus építésének idején  és kész arra , 
hogy Isten m unkatársakén t az új tá rsadalom  építésében minden jónak, bé* 
kességrevalónak a m unkálásában ré sz t vegyen,. „A közösségi é le te t építő, a  
békét védelmező, megújuló társadalom ban  így lá tja  m agát az egyház e l 
kötelezettnek. Ez az elkötelezés a  missziói szolgálat m inden részletében 
nem csak kifejezésre jut, hanem érvényesül is.“

2, Ennek az  elvi körvonalazásnak felel meg m indenben a  szervezeti 
felépítés gyakorlata, „A m issziói m unkák első és közvetlen szerve, mag,a a 
presbitérium ." A z egyházközség m issziói bizottságot alakít, am ely évenként 
m issziói munkatermet készít a presb itérium  elé, s az  pedig m egtárgyalás 
után, az egyházmegyei közgyűlés elé terjeszti. Az egyházközségi missziói 
bizottság elnöksége a  presbitérium  elnöksége, tagjai között pedig  legalább 
két presbiternek kell tennie, a  többiek pedig szin tén  olyanok, „akiknek m ind 
a-gyülekezetben, m ind a  kívülvalók elő tt jó bizonyságuk van".

A z egyházm egyei és kerü leti missziói bizottság irány ítja  és ellenőrzi 
a  te rü le tén  folyó missziói szolgálatot. E lnöksége az egyházmegyei, illetőleg 
kerü le ti elnökség, tagok az egyházmegyénél: a  missziói előadó, három  le l
kész! és három  nem  lelkész! jellegű tag; a kerületnél: a k e rü le ti missziói 
előadó, az egyházmegyei missziói előadók, három -hat lelkészí és három diat 
nem lelkészí jellegű tag.

A z egyetemes konvent missziói bizottságának elnökei, a  konvent elnö
kei, hivatalból tagok: a  püspökük és fogondnokok,, a  konventi m issziói (elő
adó, a  konventi m issziói osztály vezetője, az  egyházkerületek missziói elő
adói, vá laszto tt tagok: négy konventi és négy ikonventen kívüli, egyenlő 
arányban lévő lelkészí és nem  lelkészí jellegű tagok. A  konventi m issziói 
osztály  a  misszió terü le tén  szükséges intézkedésekre vonatkozóan javasla-
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to k á t  készít az  egyetemes konvent; a  missziói bizottság és a konventi e lnök
ség elé, valam int intézkedik, az egyetemes konvent á lta l rábízott ügyekben.

A  missziói munkák pénzügyei seholsem különíthetők el, hanem m in- 
denütt az  illetékes egyházkorm ányzati szervek rendelkezése alá tartoznak  
azzal, hogy a  missziói cé lra  szolgáló összegek missziói célra használandók.

3. Az alaposan kidolgozott szervezeti rész u tán  következik a  missziói 
szolgálat rend jének  szabályozása. A  gyülekezetek szokásos szolgálati tevé
kenysége a  le lk ipásztor és a p resbitérium  •irányítása, 'felügyelete és felelős
sége a la tt történik, míg „a gyülekezetek rendszeres tevékenységétől e ltérő  

. összejöveteli alkalm ak  rendezéséhez a  presbitérium  indokolt határozatával 
az egyházmegyei elnökség hozzájáru lásá t kell kérni". H a pedig az  egyház- 
község vagy egyházmegye k e re té t m eghaladja a missziói szolgálat, az egy
házmegyei, illetve egyházkerüietí missziói bizottság, illetve elnökség hozzá
já ru lása  szükséges. Több egyházkerület gyülekezeteit érintő összejövetelt a 
konventi elnökség, illetve m egbízottja rendezhet.

Szabályozást nyernek a vendég,szolgálatok is: „H a a lelkipásztor vagy 
presbitérium  az egyház hivatásos m unkásai közül m ás gyülekezet keretéből 
vá lak ít vendégszolgálatra hív, ahhoz az illetékes esperes meghízólevele 
szükséges, melyben a szolgálat he lyét és idejét fel ke ll tüntetn i". R endsze
res missziói m unkára pedig az kap  megbízatást, „aki az  egyház re n d ta r tá 
sában m egállap íto tt kiképzésben részesült és akin a szolgálatra való belső 
és külső elhívás jele it az egyház felismeri. „Nem lelkészképesítésű egyház
tag  az egyetemes konvent kü lön  engedélyével alkalm azható.

M indenki, aki felelősséget érez evangélikus egyházunk zsinata iránt, 
kell, hogy a laposan  áttanulm ányozza reform átus testvéreink elő ttünk  járó 
m issziói szabályrendeletét, am elyben Isten, igéjére tám aszkodó hatá rozo tt 
elvi állásfoglalás, ezzel szoros összhangban lévő szervezeti felépítés, cé ltu 
datos szolgálati rend ta rtás és fegyelmezés ta lá lható . A d ja  Isten, (hogy evan
gélikus egyházunk is m egtalálja  igeszerű és korszerű  állásfog lalását a misz- 
szió ügyének szabályozása tekintetében!

dr. O ttlyk  Ernő.

+ Majba 3. Vilmos
Szülőfalujának, M odornak evangélikus kegyessége a m últ század 

utolsó éveiben köziismert volt. A  pozsonyi teológia növendékei még száza
dunk első évtizedeiben' is úgy  em legették ezt a heiyet, amelyben az állás 
e lnyerését csak nagyon kegyes beállíto ttságú lelkészek rem élhették. Ennek 
a  községnek m eghitt lelki kapcso la ta i voltak a nagy pozsonyi evangélikus 
egyházzal és a  régi híres pozsonyi teológiával.

M indezek érthetővé teszik, hogy M ajba Vilmos M odorban és Pozsony
ban tanu lt s hogy teológussá és lelkésszé lett.

E m lékét őrzi a B udapesti P rotestáns Iparosképző. Nagyszerű füzete
ket je len te te tt meg H itok tatási Értesítő  címekkel. Több évfolyamú ilyen k ö 
te t hever az egyházi levéltárakban, am elyek nagyszerű forrásm unkák lesz
nek a  h itok ta tás tö rténetének  megírásához: A  pesti evangélikus egyház é le 
tének  fénykorában, 1910'ben le tt a m aroknyi kőbányai kicsiny lelkészkör
nek  vezetőjévé. Zólyomi W agner Géza, a  dúsgazdag pesti egyházközségi 
felügyelő, a:ki tudo tt névtelenül nagy mecenánsa lenni a  hatalm asan fejlődő 
gyülekezetnek, úgy bocsátotta el érré a lelkész! szolgálatra M ajba Vilmost, 
m int ak inek  a nevéhez ő is és az egész gyülekezet nagy rem ényeket fűzött.
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Ebben az  időbeni volt presbitere a  pesti evangélikus egyházközségnek a 
palóc-író  M ikszáth K álm án és term észetes, hogy a presbiter irodalm i sike
re i az akkori lelkészeket az irodalom  m ezőire csalogatta. így indult mag 
M ajba Vilmosban a szándék és a góndolat, hogy .a Luther T ársaság  k iadvá
nyai értékesek, n ívósak és országszerte közszeretetnek örvendőek legyenek. 
A  ma élő egyházi ember m éltassa egyszer figyelmére századunk második 
évtizedének a  L uther Társaság k iadásában  m egjelent nagyszerű fo rd ításo 
k a t és eredeti m agyar műveket. Ebben az időben jelenitek m eg hitvallási 
ira ta ink  e lső , (hiteles fo rd ítása i s a 6 kötetes nagy m agyar L uther-sorozat. 
A  Belmissziói K alauz, amelyet ő szerkesztett, a  pozsonyi Teológiai Szak
lap m ellett, m elyet R affay Sándor szerkesztett, hazánk p ro testáns sa jtó - 
kiadványainak legértékesebb két term ése volt.

Léíkészi szo lgálata  a következőkben jellem ezhető: Teológiai gondolko
dásában  és lelkészi 'szolgálatában a  m odern pozitivisták irányát követte. 
Később egészen a liberális teológia m ódszerét te tte  magáévá. Szószék! szo l
gála ta  m ellett éppen azért is, mert a belm isszió elméletével kom olyan fog
lalkozott, őt lehet kiem elni a nagyvárosi lelkészék közül olyannak, m int aki 
gyülekezetét te ljes egészében pászto ro lta  és ismerte. N emcsak a  lelkészkor 
területién lévő gyárosait ism erte és v itte  be  az  egyház szolgálatába, hanem 
k o rá t nagyon megelőzve, minden m unkástelep m inden evangélikus lakóját 
szem élyesen ism erte és pásztorolta.

Egy adósságot hagyott bátra, m elyet utolsó éveiben pálya tá rsa i b íz 
tak  rá . Meg k e lle tt volna írn ia em lékiratait, amelyben feljegyezte volna a 
századvégi és a századeleji emlékekben' gazdag evangélikus egyházunk 
belső és külső tö rténetét. Késznek is ínyilabkozoit erre a feladatra, de nyug- 
d íjazása  percétől kezdve annyira elerőtlenedett, hogy bár v iaskodott a  'té- 
mával, a  papíros mellé ü lésre nem tu d ta  rászánn i magát.

M indezek a dolgok egy 87 éves ko r nagy ágyába helyeztettek el, 
am elyből a  le 'keszi szolgálat több m int 60 esztendő volt.

dr. H. Caudy László.

+ Lamnek Vilmos
Lamnek Vilmost igazán csak azok ism erhették, ak ik  közel tud tak  

hozzá férkőzni. M im óza-term észete csak nehezen- nyílo tt k i. A kiknek azon
ban kinyílott: lá tták  lelki gazdagságának 'tárházát, m egism erték 'nagyvonalú 
egyéniségét, élvezték szíve m elegségének m egnyilatkozásait; Szép é le tú tjá 
n ak  ilyen állom ásai voltak: templom, iskola, könyvtár, tanítványi köre, b a 
rá ta i otthona, messzi országok megismerése, Opera, színház C supa em elke
d e tt hely.

Mi, pá lyatársai, elsősorban és érthetően a jó va llástanárt láttuk  
benne. B ará tja  volt tanítványainak. Sokszor csodáltuk  az öregedő kolléga 
fiatalos jókedvét. K edély és (hangulat, együ tt já r t  egyéniségével. Az 1951. év 
Sopronban ta r to tt  Lelkészi Továbbképző K ongerencián ö volt az  „élhozzá
szóló . Témák és gondolatok összefoglalója és m egm agyarázója. Nyelv- 
ism erete és â tudom ányok széles sk á lá ján  való otthonossága elism erésre 
m éltó volt. Súlyos betegség előzte meg közülünk való távozását. Orvosai 
tisz tán  lá ttá k  m enthetetlenségét, de emberileg mindent elkövettek, hogy 
könnyítsenek szenvedésein. C saládot nem  a lap íto tt, húgai a testvéri szeretet 
lörafeláldozásáig menően gondozták életében és ápolták betegségében. P á ly a 
tá rsa i közül többen álltaik B ethesda-i betegágya m ellett, a  szívéhez köze- 
lebbállófcat többször k é rte  is, hogy lá togassák meg. U tolsó n a p ja it a kies-
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fekvésű M áriabesnycn tö ltö tte  el. O tt é rte  u tó i a kérle lhetetlen  halál, m ely
nek közeledését Istenbe v e te tt h itte l, m egnyugvással várta.

*
B udapesten, 1888 január 1-én született. I t t já r ta  elemi- és középisko

láit. 1906-han a  Lovag-utcai gimnáziumban érettségizett. Sopronban jéles 
eredm énnyel végezte el a  teológiát. A z akkori soproni szokásnak megfele
lően IV. évét .külföldön, Ö Lipcsében hallgatta. Egy évet a berlin i egyete
men is eltö ltö tt, 1912-ben Scha ltz  Guszéáv püspök avatta  lelkésszé. Segéd- 
lelkész,kedett: Losoncon, B udapesten  és Griinádofa. 1920 január 1. óta Óbu
dán, 1921 m árcius 1. óta pesti egyházunk va llástan ára  volt. 1952 feb ruár 
1-én ha lt meg.

* 
S okaka t tan íto tt az iskolákban, sokakat igehirdetése á lta l a  tem plo

mokban, sokakat -az életben. .Fáradhatatlan  apostola vo lt a békének, a sze
retetnek. Ahol csak tehette , el leiratét eket sim íto tt el. Temetése február 5 -én  
Gödöllőn volt, pihenőhelye édesapjáé m ellett van. Legyen á ld o tt em lékezete!

Szuchovszky Gyula.

+ Süle Zoltán
1952 január 13-án, 11 évi türelemmel vislet szenvedés után , örök ny u 

galom ra tért, 1905 október 20-án, született .a veszprémm,egyel K ertán, ,aihot 
édesap ja  a gyülekezet kán to rtan ító ja  volt. A  szülői házban tap a sz ta lt egy
házhűség igen mély nyom okat hagyott lelkében s m ikor pályavá lasztásra  
kerü lt a  sor, Isten .szolgálatára érze tt ellhivatás.t és beiratkozott a  sopron i 
teológiára, ahol 1929 júniusában te t te  le  az  utolsó 'szigorlatot. Még ezévben 
K api Béla püspök lelkésszé a v a tta  s a-véseí gyülekezetbe helyezte k i adm i
n isz trá to rnak  Németh Pál esperes örökébe. Három  évig, m int adm inisztrátor, 
aztán  pedig, m in t rendes lelkész szolgálta U rát .a vései gyülekezetheti!, aho l 
ő szervezte meg a nagykiterjedésű szórvány rendszeres gondozását. A zt a 
betegséget, mely 194.1 május 1-ével m egállíto tta hivatás,teljesítésének ú tján , 
egy téli szórványtem etés a lkalm ával szerezte, s ez a  betegsége idővel te lje s  
idegbénultsággá fáju lt s álig 11 éves hűséges szolgálat u tán  kénytelen volt 
kTkészi á llásáró l lemondani, s nyugalom ba .menni, 11 évig é lt nyugalo-mibasi 
s ez a 11 esztendő ,a lassú sorvadás ideje .volt, míg végre ez év január 13 - án. 
Isten hazahívó szava ponto t te tt hosszas, de mindig türelem m el viselt szen
vedései u tán.

K ötelességtudó, m élyhitű  pap  volt. H ivatásának élt. Igahírdetőí szol
gála tára  m indig a  legnagyobb gonddal és alapossággal készült. Nem volt a 
nagy szavak embere, de  igehirdetéseit mindig az im ádság és a  lélek szü lte . 
Szelíd- és halikszavú igehirdetései, mindig vonzották h íveit, akik a  szavak 
mögött mindig érezték  és tu d ták  pásztoruk felelősségét és szerétetét.

Nem csak a szószéken v o lt pap , hanem  családi életében is. C saládját. 
ragaszkoidó .szeretettel ve tte  'körül s nemcsak családfője, de pap ja  is volt 
családjának. Híveivel, való érin tkezését is m indig a mélységes lelk ipásztori 
szeretet és felelősség 'jellemezte. A ki csak ismerte, szerette  őt.

Sülé Zoltán. pa,p volt a  szenvedésben is. Több, m in t évtizedes szenve
dése ellenére is mindig az  Isten  akaratában  megnyugvó ember békessége 
ragyogott szelíd arcán. M int maga mondotta, s é le te  is h irdette , még a 
szenvedésben is : „M indenre van  erőm a Krisztusban., a k i engem m egerősít". 
V olt vései híveinek és b a rá ta inak  őszinte .könnyei tanúskod tak  ró la  tem eté
sén, hogy élete á ldo tt és gyümölcshozó .élet volt. Legyen á ldo tt em lékezetei

Lakatos G yörgy .
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