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Kelj fel, egyél 
I. K IR. 1 9 ,1 — 8.

Sokszor nem lenne másra szükségünk, minthogy becsületesen 
kialudjuk magunkat —  és mindjárt jobban menne a munka. A  
munkában kifáradt lelkésznek éppen úgy szüksége van a pihenés
re, mint minden más embernek. Hogy felüdít néha egy kis kikap
csolódás a mindennapi tevékenységből! Ha volt olyan idő, amikor 
a legjellegzetesebb lelkésztípusról így nyilatkoztak: hat napon át 
láthatatlan, hetedik nap érthetetlen, ma mind gyakoribbá válik az 
a lelkész típus, akinek soha sincs nyugta. Sokszor tisztára fegyel
mezetlenség, sőt hitetlenség miatt nincs pihenőnapunk, vagy in
kább úgy folyik egymásba a munka és a pihenés, hogy az se igazi 
munkának, se igazi pihenésnek nem nevezhető. Isten nem várja 
mitőlünk, hogy Atlaszként Páliunkon hordozzuk a mindenséget és 
főleg »az egyház jövőjét«. A mienkénél biztosabb vállra helyezte 
azt.

Illés próféta esetében azonban nem erről van szó. Testileg, lel
kileg kimerült —  de nem a munkától merült ki. Lefekszik aludni, 
de nem egyszerűen a pihenés okából. Ha egy mai pszichiáter vizs
gálná meg, súlyos idegösszeroppanást állapítana meg nála. Erre felé 
mutatnak az ilyen szavak: »Elég! Most oh Uram vedd el az én tel
kemet!« Nem bírja már tovább. Összeomlik.

Minden ilyen összeomlás belül kezdődik él. Emlékezzünk csak 
vissza, tíz évvel ezelőtt hogyan történt hazánkban. Hányán gondol
ták akkor, hogy most már minden mindegy, nincs értelme az 
életnek.

Illésnek is elege van már. De önmagából van elege. »-Nem va
gyok jobb az én atyáimnál!« Nem keres bűnbakot. Nem másokra, 
vagy a körülményekre panaszkodik, önmagát vádolja. Felelős 
azért, hogy idáig jutott. Ez az egyik sajátos vonás ebben az össze
omlásban. De van egy másik is. Illés, mikor önmagát vádolja, nem 
önmaga felé fordul. Isten előtt vall meg mindent. Megváltja, hogy 
nem idegei mondták fel a szolgálatot, ő  maga mondott csődöt. Ez 
a két vonás a reményteljes ebben a kétségtelen összeomlásban, ö n 
kénytelenül is Péter apostol esete jut eszünkbe. Péteré, aki a Ge- 
csemáné kertben —  Illéshez hasonlóan —  kardot rántott az Űr 
ügyéért és nem sokkal azután sírni látjuk a főpap udvarában, ö  
sem azért sírt, mert az idegei felmondták a szolgálatot, vagy mert 
lelkialkata következtében hajlamos volt a sírásra. Sőt ha mind ezek 
a tényezők fennálltak volna is, akkor sem ezeken volt a hangsúly. 
Nem az idegeivel, hanem Illéshez hasonlóan az élő Istennel került 
szembe.

Isten azonban ételt és italt adott neki. Angyalt küldött melléje 
vigasztalóul. Irgalmas hangon szólt hozzá: »Kelj fel, egyél!« Mind
ez jelentéktelen dolognak tűnik és mégis milyen nagy. A  szén kő-
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zött sült pogácsában és a pohár vízben irgalmát adta. Azért adta, 
mert megengeszlelőüött. A  bűnbocsánat a nagy, az újszerű, a nem 
természetes ebben az egyszerű ajándékban. Ez állította talpra 
Illést. Ez tette alkalmassá az erején felül való útra. —  Ezen a pon
ton ismét vissza kell gondolnunk az elmúlt tíz esztendőre. Csak a 
bűnbocsánat nagyságának ismeretében ismerhető fel és járható az 
az erőnk felett való út, amelyet Isten nyitott meg számunkra és 
amelyen járnunk kell.

Mikor az előttünk lévő ünnepeken szolgálatainkat végezzük a 
gyülekezetben, ne feledkezzünk meg arról, hogy meg van terítve az 
Úr asztala. Azért van megterítve, mert új életben, erőnk felett 
való úton akar járatni Isten. Ne feledjük, ha megtorpanunk, ha ösz- 
szeomlunk, ha Illéssel együtt mi is azt akarjuk mondani: Elég! •—  
sohasem idegeinkkel állunk csupán szemben. Isten színe előtt va
gyunk. Az összeomlások az iránta tanúsított bizalmatlanságból és 
engedetlenségből származnak.

Az ünnepi úrvacsora vételre megterített oltár mellett úgy han
gozzék igehirdetésünk, hogy az valóban megérintse a gyülekezetét, 
mint ahogyan az angyal illette a fa tövében alvó Illést és mint 
ahogy később az álomból felriadt pásztorokat is bátorította: »Kelj 
fel, egyél; mert erőd felett való útad van.«

BENCZÚR LÁSZLÓ

HELXAI GÁSPÁR ÁGENDAJABÓL (1559)
Örök mindenható felséges Űristen, mennyei kegyelmes szent Atyám! 
Te teremtettél engem a te személyedre és hasonlatosságodra, és 

számtalan sok jókkal megajándékoztál. De én meg nem gondoltam, meg 
nem tekintettem e sok jótéteményeidet, számtalanképpen megútáltam 
és megszegtem a te parancsolataidat. Teljes életem idején mint oktalan 
juh tévelyegtem. Jó ajándékiddal nem éltem a te tisztességedre, se 
meghagyásod szerint felebarátimnak hasznára. A bűnökben és min
den undokságban, fertelmességben és gonoszságban inkább gyakorlot
tam magamat, hogynem mint a te akaratodnak követésében. Teljes éle
tem nagy és rettenetes bűnökbe merült mind a mai napiglan. Azért 
énnekem elveszettnek és elkárhozottnak méltán futnom kellene teelőt- 
ted, mint kemény ítélőbíró előtt. De most, kegyelmes Atyám, tehozzád 
folyamodom és áhítom a te mélységes kegyelmességedet, és irgalmas
ságodat. Ismerem az én halálos betegségemet és azt jelentem teneked. 
És nem tartom méltónak magamat, hogy fiadnak hívattassam. Légy ke
gyelmes, édes Atyám, énnékem, nyavalyás bűnösnek.

És mivel, Uram Jézus Krisztus, ennenmagam az én bűneimért ele
get nem tehetek, a mennyei szent Atyát sem engesztelhetem meg az én 
jó cselekedetimmel, mivel ezek erőtelenek és semmik, azért tereád vetem 
az én bűneimet és szívem szerint kérlek, vedd el őket énrólam. Mert te 
fizetted meg, kezes lévén miérettünk, mindazt, amivel mi adósok vol
tunk. A mi betegségeinket, nyomorúságinkat, és fájdalminkat te visel
ted, és te azokat a te kínszenvedéseddel és szent haláloddal mind 
meggyógyítottad. Ámen.

Kérlek tégedet is, Istennek szolgáját, oldozz meg engemet 
az Űr Istennek meghagyásából, az Ő szent igéjének hatalma 
által, melynek téged szolgáltatójává tett.

(Közli: Schulek Tibor dr.)
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Úrvacsora is tentisztelet
A z Egyházak Világtanácsa evanstoni nagygyűlése idején

Az ökuménikus gyűléseken az a szokás alakult ki, hogy a helyi 
többségi enyház szertartása szerint kínálják fel az Űrvacsorát min
denki számára. Ezért Evanstonban a methodista egyház templomá
ban ment végbe az úrvacsorái istentisztelet az Egyházak Világta
nácsa nagygyűlése idején.

A  methodista egyház a hívő ember gyakorlati keresztyén éle
tére helyezi a hangsúlyt s dogmatikai szempontból szabadabb fel
fogást képvisel. Innét magyarázható, hogy mindezideig kimondottan 
methodista dogmatika nem is jelent meg. Vannak, akik a tanítás
ban, közelebbről az úrvacsorái tanításban a lutheri felfogást képvi
selik, viszont vannak, akik a kálvini tanítást vallják, vagy a kettő 
között közvetítő álláspontra helyezkednek. Ez a jó értelemben vett 
gondtalanság eredményezi azután, hogy az interkőmmunió, vagyis 
a különböző felekezetek együttes úrvacsoravétele nem okoz gondot 
methodista körökben.

Az evanstoni úrvacsorái istentisztelet liturgiáját csak metho-  
disták végezték, mégpedig: Iván Lee H o l t  püspök, a Methodista 
Világszövetség elnöke, G. Bromley O x n a m  püspök, az Egyházak 
Világtanácsa elnöke, William M a r t i n  püspök, az USA egyházai 
Nemzeti Tanácsának elnöke, C. H. B r a s h ar e s, az US A -b  éli Me
thodista Egyház püspöki tanácsának elnöke, Dr. Harold B o s l e y  
az evanstoni Első Methodista templom lelkésze.

Az úrvacsorái istentisztelet nem methodista felekezetű közre
működői az Űrvacsora kiosztásában vettek részt. 1. Congregationa- 
lista egyházak: Rév. Dr. Douglas H ő r t  o n az egyetemes tanács 
lelkésze. 2. Testvérek egyháza: Rév. Norman B au g h er  egyetemes 
titkár. 3. Morva egyház: Rév. Gordon S p au g h, az amerikai mor
va egyház déli kerületének elnöke. 4. Amerikai baptista egyház: 
Rév. Edwin D a h l b  e r g delmári baptista egyház, St. Louis Mis
souri. 5. Evangélikus és református egyház: Rév. James W a g n e r  
elnök. 6. Krisztus tanítványainak nemzetközi gyülekezete: Rév. 
Gaines C o ok , LLD ügyvezető titkár. 7. USA presbiteriánus egyhá
za: Rév. Eugene Garson B l a k e .  8. Amerikai református egyház: 
Rév. Justin Vander K ő i k  DD. titkár. 9. Evangélikus egyesült 
testvérek egyháza: George É p p ,  DD. titkár. 10. Baptista nemzeti 
konvent: Rév. Dr. Benjámin M a y  s elnök, Morehouse College.

A z  i s t e n t i s z t e l e t
PRELUDIUM: Krisztus ártatlan Bárány, — Bach. J. S.
BEMENŐ ÉNEK: Dicsérjétek a mindenható Urat. Cant. Dom. 11.
A gyülekezet az ének első hangjainál feláll és állva marad a Glória 

Patria éneklése utánig.
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FELHÍVÁS AZ IMÁDATRA. Vezeti G. Bromley Oxnatn püspök.
(A feleleteket énekelni kell.)
Isten Lélek. Akik Öt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban 

imádják.
Dicsőség legyen Istennek a magasságban.
Isten világosság. Ha pedig a világosságban járunk, amint Ö maga a 

világosságban van: közösségünk van egymással és pedig a mi közössé
günk az Atyával és az Ö Fiával Jézus Krisztussal.

Dicsőség legyen Istennek a magasságban.
Isten erő. Akik az Űrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek, 

mint a saskeselyűek, futnak és nem lankadnak, meg, járnak és nem fá
radnak el.

Dicsőség legyen Istennek a magasságban.
Isten szeretet. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nékünk az 

Atya. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Ö az ö  életét adta érettünk.
Dicsőség legyen Istennek a magasságban.
(A Glória Patrit énekeljük.)
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléle&nek, mint kezdet

ben dicsőség volt, úgy legyen most és mindörökké. Ámen.
KOLLEKTA ÉS MI ATYÁNK. Vezeti: Dr. Harold Á. Bosley.
A gyülekezet imádkozó testtartásban csatlakozik ezeknél az imád

ságoknál a lelkészhez.
Akkor a lelkész így szól:

IMÁDKOZZUNK!
Mindenható Isten, aki előtt minden szív nyitva van, minden kívánság 

ismert és aki elől semmiféle titok nincs elrejtve, Szentlelked ihletésével 
tisztítsd meg szívünk gondolatait, hogy tökéletesen szerethessünk téged 
és méltóképpen magasztalhassuk szent nevedet. Jézus Krisztus, Urunk 
által. Ámen.

Miatyánk ...
ISTEN TÖRVÉNYÉNEK MEGVALLÁSA. Vezeti: William C. Martin 

püspök.
Én az Űr vagyok a te Istened. Ne legyenek néked idegen isteneid 

énelőttem. Ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azok
hoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek 
a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én 
az Űr a te Istened féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák 
vétkét a fiákban harmad- és negyediziglen, akik engem gyűlölnek. De 
irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, akik engem szeretnek és 
parancsolataimat megtartják.

Urunk, könyörülj rajtunk s kérünk, írd e te törvényeidet a mi szí
vünkbe.

Az Űrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd, mert nem hagyja 
azt az Űr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél 
a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál és 
végezd minden dolgodat. De a hetedik nap az Űrnak a te Istenednek 
szombatja, semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se 
szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon 
belül van. Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert 
és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért 
megáldá az Űr a szombatnapját és megszentelé azt.
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Urunk könyörülj rajtunk s írd a te törvényedet a mi szívünkbe.
Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, ame- 

lyet az Úr a te Istened ád néked. Ne ölj. Ne paráználkodjál. Ne lopj. Ne 
tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd a te fele
barátodnak házát. Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáló
ját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, se semmit ami a te fele
barátodé . ..

Urunk, könyörülj rajtunk s kérünk, írd törvényedet a mi szívünkbe.
Halljátok, amit a mi Urunk Jézus Krisztus mond:
Szeresd az Urat. a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és 

teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hason
latos ehhez: szeresd felebarátodat, mint magadat.

Urunk, könyörülj rajtunk s kérünk, írd törvényedet a mi szívünkbe.

A BOLDOGMONDÁSOK. Vezeti: Ch. W. Brashares püspök.
A gyülekezet imádkozó testtartásban, a válaszokat énekli.
Halljátok a mi Urunk Jézus Krisztus boldogmondásait.
Boldogok a lelkiszegények, mert övék a mennyeknek országa. Bol

dogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, 
mert ők örökségül bírják a földet.

Urunk, légy kegyelmes hozzánk és segíts megszereznünk ezeket az 
áldásokat.

Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelé- 
gíttetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Bol
dogok, akiknek szívok tiszta, mert ők az Istent meglátják. Boldogok a 
békességre igyekezők, mert az Isten fiainak mondatnak.

Urunk, légy kegyelmes hozzánk és segíts megszereznünk ezeket az 
áldásokat.

Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a 
mennyeknek országa.' Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgat
nak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek énérettem, 
örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyek
ben: mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak.

Ajándékozd nékünk Szentlelkedet, ó Isten, és képesíts elnyernünk 
ezeket az áldásokat, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Karének: Csendesedjék el minden halandó test. G. Holst.

EPISTOLA-OLVASÁS: Filippi 3,7—14. Will. C. Martin püspök.
EVANGÉLIUM-OLVASÁS: Jn. 13,13—17. G. Br. Oxnam püspök.
Karének: Jézus, Isten testté-lett igéje. — W. A. Mozart.
AZ APOSTOLI HITVALLÁS. Vezeti: Iván Lee Holt püspök.
A gyülekezet feláll és együtt mondja:
Hiszek egy Istenben .. .  ;

MEGHÍVÁS.
(Ettől fogva a szertartás hátralevő részét folytatólagosan Holt püspök 

olvassa.)
Ti, akik igazán és komolyan megtértek bűneitekből, szeretetben 

vagytok felebarátaitokkal és új életet akartok kezdeni követvén Isten 
parancsolatait és járván mostantól fogva az Ö szent utaiban, közeledjetek 
hittel és vegyétek e szent sakramentomot vigasztalástokra és alázatosan 
letérdelve tegyétek meg alázatos bűnvallástokat a mindenható Istennek.

533



GYÓNÁS.
(Ezt a gyónást a püspök mindazokkal végzi, akik venni akarják a 

szent úrvacsorát. A püspök arccal az oltár jelé térdel a gyülekezet pedig 
imádkozó testtartásban.)

Mindenható Isten, mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, minden dolgok 
alkotója, minden emberek bírája, elismerjük és szánjuk-bánjuk sok
féle bűnünket, amelyeket gondolatban, szóban és cselekedetben újra és 
újra isteni felséged ellen gonosz módon elkövettünk. Komolyan bánjuk és 
szívből szánjuk e mi vétkeinket, fájdalmasan emlékezünk rájuk. Könyö
rülj rajtunk, könyörülj rajtunk könyörülő Atyánk, bocsásd meg mind
azt, ami mögöttünk van és cselekedő meg, hogy ezentúl néked tetsző 
életben mindig Téged szolgáljunk élet újságában, neved tisztességére és 
dicsőségére, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

im á d s á g  a z  Ál d o z a t é r t .
(Akkor a püspök ezt az imádságot mondja)
Mindenható Isten, mennyei Atyánk, aki nagy irgalmadból bűnbocsár 

natot ígértél mindazoknak, akik szívből megtérnek és igaz hittel köze
lednek hozzád, könyörülj rajtunk; bocsásd meg bűneinket és szabadíts 
meg azoktól; erősíts meg minket minden jóságban s vigy minket örök 
életre, Jézus Krisztus* a Mi Urunk által. Ámen.

VIGASZTALÓ IGÉK.
(Akkor a püspök így szólt:)
Halljátok, amit a Szentírás mond az alázatos és töredelmes szívűek- 

nek: ha valaki vétkezik, van szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisz
tus. És Ö engesztelő áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a mienkért, 
hanem az egész világért is. Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, 
hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket. 
Ügy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki 
hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jöjjetek énhozzám 
mindnyájan, kik megfáradtatok és meg vagytok terhelve és én megnyu- 
gosztlak titeket.

A „SURSUM CORDA“.
(Utána a püspök és a gyülekezet ezt mondja:)
— Emeljétek fel szíveteket.
=  Felemeljük az Úrhoz.
— Adjunk hálát az Urnák.
=  Méltó és igaz, hogy ezt tegyük.

A SANCTUS.
(Ekkor a püspök az oltár jelé jordúlva letérdel és ezt mondja:)
Igen méltó és igaz és szent kötelességünk, hogy minden időben és 

minden helyen hálákat adjunk néked ó Urunk, szent Atyánk, minden
ható, örök Isten.

(Ekkor énekelve:)
Ezért az angyalokkal és arkangyalokkal és a mennyek minden sere

gével áldjuk s magasztaljuk dicső nevedet, minden nap dicsérve téged 
s mondván: szent, szent, szent az Isten a seregek Ura, menny s föld telve 
dicsőségeddel. Dicsőség legyen néked, ó Urunk, Magasságos!
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A CONSECRATIO IMÁDSÁGA.
(Ekkor a püspök elmondja a konszekrálás imádságát.)
Mindenható Isten, mennyei Atyánk, aki irgalmasságodból egyetlen 

Fiadat, Jézus Krisztust megváltásunk végett a kereszthalál szenvedé
sére adtad, aki ott önmaga egyetlen áldozatával teljes, tökéletes és 
elégséges áldozatot szerzett az egész világ bűnéért, elrendelte és 
szent evangéliomában megparancsolta, hogy folytassuk becses halálának 
ezt az emlékezetét: hallgass meg minket, ó irgalmas Atya, alázatosan kö- 
nyörgünk és cselekedő meg, hogy amikor szent Fiad, a megváltó Jézus 
Krisztus szent rendelése szerint, az ő  halálának és szenvedésének emlé
kezetében vesszük e kenyeret és bort, isteni természet részesei is lehes
sünk, Ő általa, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott. . .  ezt csele- 
kedjétek, valamennyiszer isszátok, az én emlékezetemre. Ámen.

AZ ALÁZATOS o d ajAr u lAs im Ad sAg a .
(A püspök még mindig az oltár felé fordulva térdel és a gyülekezettel 

együtt mondja ezt az imádságot.)
Irgalmas Urunk, nem a mi saját érdemünkben, hanem a te sok

szoros és nagy kegyelmedben bizakodva merészelünk a te asztalodhoz 
járulni. Mi arra sem vagyunk méltók, hogy asztalod alatt a morzsákat 
összeszedegessük, de Te ugyanaz az Űr vagy, akinek irgalma kifogyha
tatlan. Add azért kegyelmes Urunk, hogy a Te Fiad Jézus Krisztus va
csorájában úgy részesüljünk, hogy megteljesedhessünk életének tel
jességével, az Ö hasonlatosságába növekedjünk, minden nap benne la
kozzunk s Ö mibennünk. Ámen.

(Ekkor a püspök önmaga veszi elsőnek az úrvacsorát mindkét szín 
alatt, utána kiszolgáltatja fungenstársainak hasonló módon. Aztán a li- 
turgusok együtt szolgáltatják ki az úrvacsorát a gyülekezetnek, amely 
közben, az úrvacsorái ének eléneklése után áhitatosan térdel.)

ŰRVACSORAI ÉNEK: Világ kenyere, kegyelemben megtöretett... 
Cant. Dóm. 58.

(A gyülekezet meghajtott fejjel)
(Az ének eléneklése után a gyülekezet előre megy, az oltár zsá

molyára térdel, irányítás szerint).

AZ ŰRVACSORA.
(A kenyér nyújtása előtt a liturgus ezt mondja)
Jézus mondotta: „Ez az én testem, amely érettetek adatott.” Vegyé

tek és egyétek Krisztus értetek való halálának emlékezetében és táplál- 
tassatok Övele szívetekben hit által, hálaadással.

(Hasonlóképpen a kehely nyújtása előtt ezt mondja)
Jézus mondotta: „E pohár az új szövetség az én véremben, amely 

értetek ontatott.” Igyátok Krisztus értetek való halálának hálás emléke
zetében.

(Amikor mindenki úrvacsorázott már, a püspök az oltárra helyezi a 
megmaradt konszekrált elemeket és letakarja azokat.)

Of FERTORIUM IMÁDSÁG.
(A püspök a gyülekezettel együtt).
Ö Urunk, mennyei Atyánk, mi alázatos szolgáid szívből kérjük, hogy 

atyai jóságod kegyelmesen fogadja el dicséretünknek és hálaadásunk
nak ezt az áldozatát, alázatosan könyörgünk, add, hogy a te Fiad Jézus 
Krisztus halálának érdeméből és vérében való hit által, mi és egész egy

535



házad elnyerhessük bűneink bocsánatát és az Ö szenvedésének minden 
jótéteményét. Odaszánjuk magunkat néked, ó Urunk, lelkünket, testün
ket okos, szent és élő áldozatul. Alázatosan könyörgünk hozzád, hogy 
mindnyájan, akik e szent vacsorában részesedünk, megtöltessünk ke
gyelmeddel és égi áldásoddal s bár sokféle bűnünk miatt méltatlanok 
vagyunk bármilyen áldozatot bemutatni, mégis kérünk, fogadd el e mi 
fogadásunkat és tiszteletünket, nem mérlegelve érdemünket, hanem meg
bocsátva vétkeinket, Jézus Krisztus, mi Urunk által, akiben, a Szent
lélekkel együtt legyen néked tisztesség és dicsőség, néked, mindenható 
Atyánk, örökkön, örökké. Ámen.

(Ekkor a gyülekezet feláll és éneklik a Glória Patrit.)
Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, jóakarat az 

emberekhez. Magasztalunk, áldunk, imádunk, dicsőítünk téged, hálát 
adunk néked nagy dicsőségedért, ó Űristen mennyei Király, mindenható 
Atya Isten!

Ó Urunk, Jézus Krisztus, egyszülött Fiú, Isten Báránya, az Atya Fia, 
aki elveszed a világ bűneit, könyörülj mirajtunk. Ki elveszed a világ 
bűneit, könyörülj mirajtunk. Ki elveszed a világ bűneit fogadd el imád
ságunkat. Ki ülsz az Atya Isten jobbján, könyörülj mirajtunk. Mert. 
egyedül Te vagy szent, csak Te vagy az Úr. Egyedül Te, ó Krisztus, 
vagy Magasságos a Szentlélekkel együtt Isten dicsőségében. Ámen.

(Ekkor a püspök elbocsátja a gyülekezetei ezzel az áldással)
Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szí

veteket és elméteket Istennek és Fiának, Jézus Krisztusnak a mi Urunk
nak ismeretében és szeretetében; és a mindenható Istennek, az Atyának 
Fiúnak és Szentléleknek áldása legyen közöttetek és maradjon veletek 
mindvégig. Ámen.

(A gyülekezet leül, meghajtja fejét csendes imádságra és amint a 
liturgusok az oltárteret elhagyják s az orgonista a postludiumot játssza, 
eltávozik.)

POSTLUDIUM: Készítsd magad kedves lélek... — J. S. Bach.
Fordította: Szabó József

BORNEMISZA PÉTER GYÓNÓ IMÁDSÁGA (1584).
Kegyelmes Atya Űristen!
Vallást teszek te szent Felséged előtt, hogy bűnben fogantattam és 

ennenmagamban csak azon merő bűn vagyok, mit szívem szerint bánok 
és utálok. Amiért félek is és retteglek téged, mert tudom, hogy emiatt 
mind e világon, mind a másikon örök kínt érdemlenék. De bízom a te 
atyai jóvoltodban, melyért a te szerelmes Fiadat az egész világ bűneiért 
és énértem is halálra adtad. Azért kérem te szent Felségedet, légy 
irgalmas, légy kegyelmes a te szerelmes Fiadért énnékem nyomorodott 
bűnös embernek.

És segíts a te Szentlelked által, hogy az ő testamentuma szerint 
az ő szent testével és vérével méltán élhessek, bűnömet valóban bán
hassam, az ő halálában valóban bízhassam és az ő Szentlelke által éle
temet jobbíthassam, ellenségemmel igazán megbékélhessem, akinek kárt 
tettem, megelégíthessem, minden nyomorultaknak mint atyámfiainak 
szeretettel szolgálhassak, és mindenben csak te szent Felségednek ked
vében járjak mind egész életemben. És a te nagy, véghetetlen jókedved
ből segíts, hogy mikor elhozod halálomnak óráját, lehessen üdvösséges 
kimúlásom és örök életem. Ámen.

(Közli: Schulek Tibor dr.)
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Karácsony homiletikuma Luthernél
Luther karácsonyi homüiáinak e rövid, összefoglalása az 
1532— 1535-ig tartott igehirdetéseit veszi alapul, amelyek 
»Házi posztillák« címen 1544-ben Nürnbergben jelentek meg 
nyomtatásban Luther előszavával. Karácsonyi igehirdetései
ből az alábbi középponti mondanivalók összegezhetők.

Testvérünk: az Isten Fia! Az inkarnáció tényét a hbmiléta 
Luther a keresztyén ember szívből jövő ujjongásával hirdeti: »Hála 
Istennek, nem forgok immár veszedelemben, mert van testvérem, 
az Isten Fia, aki azzá lett, mi én vagyok!« Ugyanakkor szent dicse- 
kedéssel állapítja meg, hogy ez a testvérünk a mennyben van, az 
Atya jobbján ül, mint megdicsőült. Krisztus. Szemléletes és meg
indító képekben állítja Luther az igehallgatók elé Krisztus Isten
emberségének kettősségét, alázatosságának nagy voltát, »hogy ő, a 
legszentebb, mennyire megalázta magát, isteni fenségét elrejtve, 
koldus módjára jár«. Isten Fiának emberrélétele: az egész emberi
ség boldogságának és reménységének alapja.

Megtartónk van! Luther a karácsonyi evangéliumot teljes 
részletességgel elemzi végig, és mégis az a'középponti mondanivaló 
lüktet benne: a mi Megtartónk, az a gyermek Jézus. Többszörösen 
kiemeli, hogy »nektek, nektek« született a Megtartó. Senkisem 
mondhatja, hogy »szent Péter és szent Pál örülhetnek az Üdvözí
tőnek, de én nem, mert én szegény bűnös vagyok*, mert hát kinek 
a kedvéért jött el'? »a libák, kacsák és tehenek kedvéért?« miér
tünk és miértünk, emberekért jött, mégpedig éppen a szegény bű
nösökért! Ö a mi kincsünk és drága Megtartónk1

A hit karácsonyi öröme. A  hit által való megigazulás egész 
szentírási tanítása benne izzik Luther karácsonyi prédikációiban. 
Az Isten haragjától félő, bánatos és szomorú szívek keserűségének 
ad hangot: »Hogy szegény bűnös vagyok, az bizonyos, arra nem 
kell megtanítanod, érzem én azt magam is mélyen, hogy bűnös 
vagyok, arról, eleget prédikáltak már nekem, többet, mint amennyit 
elbírhatok*. Az angyali szózattal hirdeti Luther a nagy örömöt: 
ingyen, kegyelemből elindult az Isten felénk, hogy a hitben nekünk 
adjon mindent, hiszen az »aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, 
hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele 
együtt mindent minékünk?* (Rm 8, 32.) A  rettegő lelkiismeret 
minden gondja feloldódik ekkora szeretet hallatára, mert ->ö a 
mienk, vele együtt mienk a bűnök bocsánata és az örókélet. Isten 
Fia több, nagyobb, nemesebb és drágább, mint a nap, hold, a világ 
és minden, ami abban van, az Atyának semmi sem oly becses, mint 
ő és ha mégis nekünk adja őt, benne mindent ad, amit adhat, ál
tala gyermekeivé fogad*. A hitnek ez a karácsonyi boldogsága tölti 
be az igehirdető Luther szavát.

»E földön békesség!« Luther arra utal, hogy »a béke héber 
nyelven minden jót jelent«. Mindez azt jelenti, hogy »a keresztyé-
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nek egymás között csendes és békességes életet fognak folytatni, 
egymást szóval és tettel szívesen segítik, a viszályt kerülik, szelíd
ségben és barátságban megférnek egymás mellett, és a gyermek 
érdeméért barátságos kormányzásra, jólétre és megelégedettségre 
számíthatnak, amelyben egyik a másik javát előmozdítani törek
szik^ Az inkarnáció csodájában örömöt és boldogságot nyert hívő 
ember az ingyen vett kegyelmet felebarátai iránti szeretetben és 
békességben hálálja meg. A  karácsonyi evangéliumnak ezen a té
ren is jó gyümölcsöt kell teremnie.

A  karácsonyi evangélium igehallgatói. Jézus születésének Lu
kács evangéliuma szerinti elbeszéléséből semmit sem akar elvesz
tegetni Luther s ugyancsak részletesen tárgyalja Jézus születésé
nek összes körülményeit. Karácsonyi igehirdetése középpontjában 
mindig Jézus marad, de az ünnep másodnapjának igehirdetéseiben 
fény esik a karácsonyi evangélium igehallgatóiról is. Elsősorban 
Máriáról, aki a gyermek Jézusról hallott igéket megtartja és szí
vében forgatja. (Lk. 2, 19.) Mária válik a karácsonyi evangélium 
hallgatásának jó példájává. »íg.y cselekednek mindazok, akik Isten 
igéjét szívükbe zárják és arról gondolkodnak, ezek egyre több ér
telmet és vigasztalást találnak az igében, és hitük felől napról- 
napra bizonyosabbak lesznek.» A  lutheri mariológia körvonalai 
bontakoznak ki ezekben az igehirdetésekben úgy, hogy mindig Jé
zus felől kap értelmet Mária szerepe. —  A  pásztorok képezik a ka
rácsonyi evangélium igehallgatóinak másik példáját. »Miután a 
pásztorok a gyermek Jézust látták, és róla mindenfelé hirt adtak, 
visszatértek ismét nyájaikhoz, Istent dicsérve és magasztalva.« A  
lutheri etika alapvető tanítása jelenik meg itt, amikor arról hal
lunk, hogy a pásztorok ^megmaradnak hivatásuk mellett és így 
szolgálnak embertársaiknak. Mert az igazi hit senkit sem kénysze
rít hivatásának megtagadására és új életmód folytatására, amint 
azt a rajongó szerzetes-népség cselekedte.^ Luther nem tűr semmi
féle futó karácsonyi hangulatot, hanem a hirdetett ige nyomán 
termő gyümölcsöket is keresi pásztori tekintete.

O. E.

HELYREIGAZÍTÁS

Legutóbbi számunk 521. oldalán az új egyházi esztendő igehirdetési 
alapigéinek egzegéziseivel kapcsolatban tévesen közöltük, hogy azok a 
kéziratok késése miatt nem kerülhettek közlésre., Az első négy vasár
nap igéinek egzegézisét és vázlatait azért adtuk közre külön sokszorosí
tásban, mert az Országos Esperesi Értekezlet október 26—27-i illésében 
így határozott.
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„Született cSzűz M áriától"
A  karácsonyi időben különös hangsúlyt és színt kap a gyüle

kezet hitvallásának ez a mondata. A  betlehemi Gyermekben a 
Szűztől születettet imádjuk. E mellől a vallástétel mellől sohasem 
szabad elhagynunk az előző mondatot: »fogantatott Szentlélektől*. 
Ez a két kijelentés csak együtt a Karácsony nagy titka. Mert nem 
a Szűztől születés, hanem a Szentiélektől fogantatás az evangé
liumi történet első isteni csodája.

Ján. 1, 14 a testtélételről szól. s nem beszél a testtélétel mód
járól. Az inkarnáció maga egészen természetes úton is történhetett 
volna. Több olyan, Jézus születésére vonatkozó igehely van a Szent
írásban, amely magábanvéve nem ellenkeznék ezzel. Így Gál 4, 4: 
»Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az Ö 
Fiát, aki asszonytól lett«. Ugyanez a helyzet a Lukács-féle nemzet
ségi táblázattal (Lk 3, 23 köv.). Tetszett azonban Istennek, hogy 
egyedülálló módon küldje el Fiát erre a világra. Eljövetelének e 
titka felől János és Pál apostolok hallgatnak. A  szinoptikusoknál 
is csak Mt 1 és Lk T lebbenti fel egy pillanatra a titok fátylát. A 
Szentiélektől fogantatás és a Szűztől születés misztériumának ez az 
evangéliumbeli eltakartsága sok szóbeszédre adott okot a teológiá
ban, még inkább az egyházon kívül. Az említett két hely ennek 
ellenére szerves, kiszakíthatatlan része az evangéliumi történetnek 
és tartalmuk elidegeníthetetlen kincse az egyház kétezer éves 
hitének.

Tegyük fel a kérdést: mi a jelentősége az evangélium e részle
tének, hitvallásunk két "karácsonyit mondatának az egyház mai 
hite és igehirdetése számára’  1. 

A  Szentlélektől fogantatás és a Szűztől születés az egyház 
hitvallása. Sohasem válik értelmileg bizonyítható vagy cáfol

ható történeti ismeretté. Megmarad hitismeretnek: csak a Krisztus- 
hiten és az egyházon belül fogadható el és hihető. Az  ellene felho
zott természeti törvényszerűségek vagy értelmi kétségek érveinek 
nyilai kicsorbulnak raita, mert Isten titokzatos, számunkra felfog
hatatlan, kinyilatkoztatott cselekvéséről beszél. De ugyanilyen ér
telmetlen és céltalan a mellette való érvelés és bizonyítás is, pl. 
Isten mindenhatóságával. Ennek a kijelentésnek az elhagyhatatlan 
premisszája mindig ez: »hiszem«. Csak az egyház hitvallásában és 
csakis ott van értelme!
2. A  Szentlélektől fogantatás és a Szűztől születés hittétele, 

dogmája azt jelenti, hogy Isten valóban e m b e r i  módon 
lett emberré' Isten Fia a születéssel reálisan magára vette bűnös 
egzisztenciánkat és mint valóságos ember helyünkre állt az ítélet
ben. "Isten az Ö Fiát elbocsátván a bűn testének hasonlatosságá
ban és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben«, Em 8, 3. "Szegény- 
nvé lett érettetek, hogy ti az Ö szegénysége által meggazdagodja
tok^, 2 Kor 8, 9.
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Akik botránkozni szoktak a Szűztől születés dogmáján, csodál
kozhatnak rajta, ha meghallják, hogy a régi egyházban ez a dogma 
éppen Jézus valóságos emberségének a hirdetője volt. Fegyver a 
doketizmus, a Krisztus látszólagos emberségéről vallott felfogás 
elleni harcban. így használja az Athanáziuszi hitvallás: »Isten: az 
Atya lényegéből az idő előtt született; és ember: anyja lényegéből 
az időben születette. Így használja Luther is: »az Atyától öröktől 
fogva született valóságos Isten és a Szűz Máriától született való
ságos embere (Kiskáté). A  Szentlélektől és Mária testéből születés 
csodájának az a végtelen vigasztalása van a számunkra, hogy Isten 
Fia, a kegyelem Ura, testi születésével reálisan odaalázza magát a 
mi emberi létünkbe és belekapcsolódik Ádám bűnös nemzetségé
nek láncába.

3. De a Szentlélektől fogantatás és a Szűztől születés csodája 
azt is jelenti: Isten válóban i s t e n i  módon lett emberré! 

A Szentlélektől és Szűztől születés megtöri, megszakítja a bűn át- 
öröklődésének természetes láncát. A  »második Adám« születésével, 
amelyre nem az eredendő bűn árnyéka, hanem a teremtő Szent
lélek dicsősége vetődik rá, Isten »újat kezd« az embervilágban.

A hitvallásnak említett két.mondata arról beszél, hogy Jézus 
története nem a szokásos születési dátummal kezdődik, mint a mi 
életünk. Ez a születés eredete szerint átnyúlik világunk határain 
és lehetőségein, Isten világába. Jézus nem két embernek, nem egy 
nemzetségnek, nem egy népnek, nem egy kornak a Szülötte vég
eredményben, mégcsak nem is az emberiség fejlődési csúcsa. Nem 
ez a világ hozta elő Öt mint drága, fényes csillagot az idők méhé- 
ből. Nem a világból jött, hanem a világba jött. Nem az emberek 
közül jött, hanem az emberekhez jött. Nem a világ, az emberiség 
fia, hanem mint valóságos ember is az Isten Fia!

Benne megtörik az átöröklődő bűn átkos lánca. A  Szentlélek
től és a Szűztől való születés azt jelenti: Isten kegyelmes cseleke
dettel egy ponton megszakítja a bűn természetes, végzetes lánco
latát és egészen újat kezd az embervilágban. A Karácsony éjszaká
ján született Gyermek tökéletesen tiszta az átöröklődő romlástól. 
Ezért lehetett a feje és kezdete azoknak, »akik az Ö nevében hisz
nek, akik nem vérből, nem a testnek akaratából, sem a férfiúnak 
indulatjából, hanem Istentől születtek«, Jn. 1, 13. v. ö. Rm 5, 18. 
Íme ezért is evangélium, nagy örömhír és vígasztalás, hogy Jézus 
a Szentlélektől és a Szűztől született! Az >-új, kezdetnek«, a Lélek 
új teremtésének a jó híre az embervilágban.

A  hitvallás két el nem választott, egymás mellé állított mon
data megvilágítja előttünk Mária szerepét a karácsonyi történet
ben. A  Szűztől születés csodájából fény hull »az Ür szolgálóleányá
nak" engedelmes, hívő alakjára. De ez a fény nem Máriából magá
ból sugárzik ki, hanem felülről árad rá és vonja be alakját. Az 
isteni kegyelem, a kegvelembefogadtatás fénye: »Örülj, kegyelem
befogadott!« (Lk 1, 28). Mária tiszta és alázatos személyével ellen
keznék, hogy néki, a kegyelembefogadottnak, »együttműködői« sze
repet és érdemet adjunk ebben a csodában. A  szeplőtlen foganta-
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tás« római katolikus dogmája, melynek százéves évfordulójára 
Mária-évet ünnepelt a római egyház. Krisztus bűntelen tökéletes
ségét Máriára is próbálja átvinni. Azt tanítja, Mária fogantatásá
tól kezdve tiszta volt az eredendő és minden aktuális bűntől. Eb
ben az esetben voltaképpen nem Krisztus, hanem Mária az »új 
emberiség« elkezdője! Mária, aki Krisztus nélkül is tiszta volt és 
tökéletes. Tehát —- ez is kikerülhetetlenül következik ebből —  
Krisztus nem volt a Megváltója! —  Mindezekre nemet kell mon
danunk! Mária a legelső mindazok közül, akik az inkarnáció által 
részeseivé lettek Isten kegyelmének. Isten kedves eszköze és tiszta 
edénye szent anyaságában. De Mária is a könyörgő és hálaadó 
gyülekezet oldalán áll, nem Jézus Krisztus és nem Isten oldalán. 
Isten emberrélételének, Jézus Szentlélektől és a Szűztől születésé
nek felfoghatatlan csodája előtt m i n d e n  hálaadásunk és imá- 
dásunk egyedül Istené!

Visszatekintve az elmondottakra, a Szentlélektől és a Szűztől 
születés hittétele nem fejti meg, ellenkezőleg, őrzi és eltakarja a 
kutató emberi értelem elől Isten emberrélételének a titkát. Figyel
meztet rá, hogy itt szentélyben járunk, ahol nem kiváncsiskodó te
kinteteknek. hanem a hit' hálaadásának és Isten magasztalásának 
van a helye!

D r .  Nag y  Gyul a

A z új egyházi esztendő 
legforgatottabb bibliai könyve

Az új egyházi esztendőben majdnem minden harmadik alkalom
mal Ézsaiás könyvéből prédikálunk. Az év 67 alapigéje közül 21 
ézsaiási textus.

Ennek csak örülhetünk. Ézsaiás az Ószövetségnek talán leghatal
masabb erejű könyve. És a legevangéliumibb!

De ez a szép igehirdetői feladat arra kötelez bennünket, hogy 
beleássuk magunkat az egész könyvbe. Csak így érthetjük meg he
lyesen és szólaltathatjuk meg erőteljesen az egyes kiszakított részle
teket, amelyek majd elénk kerülnek a vasárnapi igehirdetésekre való 
készüléseinkkor.

Ebben a kis tanulmányban megpróbálom felvázolni Ézsaiás 
könyvének kontúrjait. De nem akarok elszakadni gyakorlati igehir
detői feladatunktól s ezért a könyv egészének bemutatását azoknak 
a részleteknek segítségével szeretném elvégezni, amelyek alapigéink 
lesznek. Ézsaiás könyvét tehát színfoltokkal festem elénk, mégpedig 
azokból a színekből, amelyeket az új egyházi esztendő palettája ad 
kezünkbe,
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Közismert, hogy Ézsaiás könyve 3 különböző gyűjtemény. 1— 39. 
fejezet: Ézsaiás, 40— 55. fejezet: Második Ézsaiás, 56— 66. fejezet: 
Harmadik Ézsaiás, ahogyan hagyományosan nevezhetjük őket.

1

„Első“ Ézsaiá s: Ítélet előtt
(1—39. fejezet)

740 körül vagyunk, Krisztus előtt. Még fennáll az északi és déli 
országrész: Izrael és Júda. A  déli országrész prófétáia Ézsaiás. Fővá
rosi ember. A  köznépnek és a királynak egyaránt hirdeti Isten sza
vát. E fejezetek történeti hátterét II. Kir. 15— 20. mutatja (érdemes 
áttanulmányozni, különösen figyelve a Júdára vonatkozó részle
tekre). Még nem zúdult rá a fogság nyomorúsága a népre, de köze
leg: ítélet előtt!

Prédikációs textusaink első Ézsaiás könyvének 3 vonását vilá- 
gítiák meg. Jellemző rá a radikális kritika, a hitnek a nyugalma és 
a fenvegető ítéleten is keresztül-néző reménység.

Kritikája a korabeli kegyességet és közéletet egyaránt érinti. Az 
elsőt hetvened vasárnapi igénkben (l, 12— 17), a másodikat Szenthá
romság után 2. vasárnapi igénkben ffi. 20— 24) láthatiuk. de 
egyébként könyvének sok fejezetén végigvonul. Kegyességi kritiká
jában azt leplezi le, amikor az istentiszteleti élet hazugsággá válik, 
mert ellentmondásban van az illető szívével és életével. Közéleti kri
tikája egészen széles, az említett perikópa három töredéket ad be
lőle: az erkölcsi ítélőképesség megromlását, a dőzsölést és a bírói 
igazságtalanságot ostorozza C5. 20— 24).

A  hitnek nyugalmát bibliavasárnapi igénkben találjuk (8,11—  
1^) egyébként ugyancsak markáns vonása ez általában próféciáinak. 
Az országot külső támadás fenyegeti, vezetők és alattvalók külpoliti
kai szövetkezésben bíznak. Ézsaiás ebben a nyugtalan, aggodalmas, 
másfelől pedig emberi segítségben bizakodó politikai helyzetben —  
szemben az emberektől való félelemmel és az emberekben való biza
kodással! —  az Istenbe vetett bizodalmát prédikálja, bizonyságtéte
lét pedig tanítványain keresztül a jövő számára továbbadja.

A  bekövetkező történelmi ítélet mögött —  amelv természetesen 
Isten ítélete —  látja már feltűnni a szabadulás napját: erről zeng 
hálaéneket karácsony másodnapi textusunkban (12,1— 6); látia fel
tűnni Isten népének eljövendő belső megújulását, amint a Szent- 
háromság után 20. vasárnapi igénk mutatia f29,19— 24); végül pe
dig látja feltűnni az ítélet után az utolsó idők nagy missziói alkal
mát és a beköszöntő örök békét, amint a Szentháromság után 17. va
sárnap igéié elénk állítja (2 ,1— 5). Mindez a reménysége azonban 
npm vonatkozik egész népére, hanem csak a „szent maradékra*4, az 
ítéleten keresztül megmentett hivő kisebbségre, a „Sion“-ra, aho
gyan ismételten nevezi.

Ha ,,első“ Ézsaiás gyűjteményéből való textusainknak ezt a futó 
áttekintést h o m ile tik a ilag értékesítení akarjuk, mindenekelőtt arra 
kell figvelnünk —  amit az új hazai perikopasorozattal kapcsolatban 
másutt is érvényesíteni kell — , hogy a perikopák megadott egyes
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vasárnapi címeitől több esetben el kell oldanunk magunkat, mert a 
címek többször a textus irányvonalán kívüli gondolatot fogalmaznak 
meg. Úgy tudom, hangsúlyozta is a perikopákat összeállító bizottság
nak egyik tagja, hogy a vasárnapoknak adott címek nem tekinthetők 
automatikusan az egyes textusok vezérmotívumának.

Közelebbről rátérve a homiletikai feladatra, világosan látnunk 
kell: üdvtörténeti helyzetünk különbözősége miatt nem könnyű al
kalmazni Ézsaiás szavait. A  fenti hármas vonal megszólaltatásánál 
talán a következőkre ügyelhetünk:

Kegyességi és közéleti kritikáját az egyház tagjaival fordítsuk 
szembe, mégpedig templomi gyülekezetünk tagjaival, hogy befelé né
zés, önvizsgálat, a magunk életének lemérése szülessék nyomában.

A hitnek nyugalma aktuális jelen történeti helyzetünkben s va
lóban —  ahogyan erre a bibliavasárnapi textus alapján rámutatha
tunk (8,11— 17) —  az emberi félelem és emberi bizakodás helyett a 
hitnek nyugalma a bibliás emberek magatartása; legyen is az!

Ézsaiás reménységeinek, mai keresztyén szemmel, hármas vetü- 
lete: van: van, ami a reménységeiből Jézus Krisztusban, közelebbről 
karácsonykor, nagypénteken, húsvétkor, pünkösdkor, beteljesült; 
van, ami az egyház életében beteljesül; és van, ami Jézus Krisztus 
visszajövetelekor fog beteljesülni. Mintha egy fény-nyaláb prizmán 
három sugárra törnék, ez történik az Ószövetség reménységével. Az 
Ézsaiás által hirdetett „szabadulás napja“  (12,1— 6) karácsony má
sodünnepi textus például alkalmazható nagypéntekre és húsvétra, de 
a bűnbocsánat mai megragadására is és a végső megváltás napjára, 
—  egyszerre mindegyikre. Vagy másik példa: az utolsó idők nagy 
missziói alkalma (2 ,1— 5. Szth. után 17. vasárnap) beteljesült az 
első pünkösdkor és Pál missziói munkájában, az egyház életében 
azóta is megvalósul időnként, de van ennek a reménységnek bizo
nyára még hátralevő része is. —  Ézsaiás három-felé ágazó remény
sége ítéleten keresztül lesz valósággá: a bűnös ember mai Isten előtt 
történő összetörettetésén keresztül. Istennek az egyházat sújtó tör
ténelmi ítéletén keresztül és az utolsó ítéleten keresztül. A  keresztyén 
ember és egyház ennyiben ma is ,,első“-Ézsaiás helyzetében van: íté
let előtt! Viharfelhőkön keresztül látjuk a szivárványt, ítéleten ke
resztül a reménységet, —  ahogyan „első“-Ézsaiás is.

(40—55. fejezet)
Kerek kétszáz évvel később vagyunk. Krisztus előtt 540 körül. 

A  babiloni fogság vége felé tart. Az ismeretlen próféta maga is a 
fogságban él.

Az egyházi esztendő folyamán előkerülő szószéki textusokból 
második-Ézsaiásnak 4 mondanivalója lángol fel fáklyaként:

1. A  világtörténelmi események Isten üdvtervét szolgálják. Üj 
szereplő jelent meg a történelem színpadán és győzelmesen közele
dik a zsidó népet fogva tartó Babilon leigázására. Felcsillan a re
mény a szabadulásra. Ebben a helyzetben második-Ézsaiás azt hir

M ásodik” Ézsaiás: ítélet alatt
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deti, hogy a közeledő Cirus Isten eszköze a fogságban lévő nép meg
szabadítására. Ilyen mondatokat találunk Cirusról Ézsaiás -próféciá
jában: „az, akit az Űr szeret, elvégzi akaratát Bábelen1' (Szenthárom
ság után 4. vasárnap textusa: 48, 12— 17). A  hangsúly ezen van: ne 
tévesszék össze, Isten a szabadító és nem Cirus. Cirus Isten szolgá
latában áll, mégha nem is tudja. Az idevonatkozó próféciákból hatal
mas erővel áll elénk a teremtő és világkormányzó Isten szuverénitása, 
kizárólagos mindenhatósága ,.Én vagyok az Ür és több nincs, rajtam 
kívül nincs Isten" —  ismétlődik szinte refrénszerűen.

Ez a háttere és témája négy textusunknak, mégpedig kará
csony utáni vasárnap (Ézsaiás 45,5— 8),. vízkereszt után 4. vasár
nap (45,18— 25), Szentháromság után 4. vasárnap (48,12— 17) és 5. 
vasárnapon (43, 10— 15), Szépen fejezi ki az ezeken a próféciákon 
végigvonuló hatalmas gondolatot Mercier: „De hát ki az, aki mint 
egy gyermeket, kézenfogva vezeti Cirus királyt, hogy birodalmak 
dőlnek le előtte, királyok rettegve futnak el előle? A mindenható 
Isten!"

Ezeken a vasárnapokon tehát Isten igéje nagyon magasra emeli 
a történelmet, Isten az üdvösséget munkáló terveinek részesévé teszi 
azokat, akik Isten népének történetével, az egyház történetével érint
kezésbe kerülnek. Isten igéje pedig ugyanakkor nagyon alacsonyra 
helyezi a történelem figuráit és erőit: kik, mik ezek a mindenható 
Isten, az egyedüli Isten mellett! Juhász Gyula sorai jutnak az 
eszembe: „Az emberhez száll himnuszom ma, Hittel hadd harsogom 
dalom, Nagy ismeretlenek helyében Dacos fejem meghajtva mélyen 
Ez ismerőst magasztalom . . .  Ö ember, én hiszek tebenned, Ó em
ber, mint szeretlek én . .  . Te halálban is diadalmas utód az Isten 
örökén." (Himnusz az emberhez.) A  modern embernek ezzel a tipi
kus vallomásával szemben szól Ézsaiás a mai emberhez: nem, az em
ber —  bármennyire is úgy látszik -— , hanem egyedül Isten hatalmas 
a történelemben.

Isten üdv-kormányzó hatalmába vetett bizodalommal és az em
bert istenítő kísértéstől való óvakodással nézzünk ma is a történe
lemre: prédikációnkból ezen á négy vasárnapon mindkét.hangnak ki 
kell csendülnie.

2. Második-Ézsaiásnak jellemző, gyönyörű szakaszai az Isten 
szolgájáról szóló próféciák. Megértésüket nehezíti, hogy „Isten 
szolgáján" egyszer Izraelt, Isten népét érti, máskor pedig ezt a kife
jezést egy ismeretlen személyre használja. Ezt a kétféle jelentést vi
lágosan szét kell választanunk, noha a próféta gondolkozásában job
ban összefonódott, mint ahogyan azt a mi modern gondolkozásunk 
megérteni tudja.

Izraelre vonatkozik az „Isten szolgája" kifejezés-a húsvét után 
6. vasárnap textusában (44,1— 5), amely a pünkösdváró gyülekezet 
csodálatos ószövetségi képe, továbbá a Szentháromság ünnepe után
1. vasárnap igéjében (42,18— 21), amelyben Isten népének süket
ségéről és vakságáról van szó. Ezeken a vasárnapokon a mai keresz
tyén egyházra, gyülekezetünkre alkalmazzuk az „Isten szolgájáról" 
szóló üzenetet.
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Ismeretlen személyre vonatkozik  az „Isten szolgája14 megjelölés 
az év 1. vasárnapján (4£, 1— 4), vízkereszt ünnepén (49,1— 6), böjt 2. 
vasárnapján (50, 4— 9) és a mennybemenetel ünnepén (52,13— 15). Ez 
az Ismeretlen kétségtelenül történeti személy volt a próféta korá
ban, akár önmagát, akár mást ért rajta a próféta. Ugyanakkor azon
ban a próféta által fel nem mérhető világossággal ragyog fel abban 
a titokzatos személyben Jézus Krisztus megjövendölt alakja. Ezek a 
textusok az alázatos, vigasztaló, szenvedő, diadalmas Krisztust mu
tatják be a mi számunkra. Erőteljes é s , szép Krisztus-prédikációk 
születhetnek belőlük.

3. Deutero-Ézsaiásnak harmadik kiemelkedő vonása a világ
missziói látás. Ez szorosan következik a világtörténelemről és az 
„Isten szolgájáról” vallott prófétai látásából. Mégpedig vízkereszt 
után 4. vasárnap textusában a missziói horizont a világtörténelmi 
látásából következik: az egyedül Úr, a mindenható Isten hívogató szó
val fordul a „föld minden határához44, a végső kimenetel bizonyos
ságával: „Minden térd nékem hajol meg, rám esküszik minden nyelv444 
(45,18— 25). Világmissziói távlata van második-Ézsaiásnak az „Isten  
szolgájának“  hivatásáról is. Az év első vasárnapjának igéje Krisz
tusra mutat, akinek tanítására várnak a távoli szigetek (42,1— 4). A  
vízkereszti textus ugyancsak Róla hirdeti Isten szavát: „Kevés az, 
hogy nekem szolgám légy, a Jákob nemzetségeinek megépítésére és 
Izrael megszabadultjainak visszahozására, sőt a népeknek is világos
ságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen44 (49, 1— 6). Az új 
egyházi esztendőben tehát erőteljesen kaphat hangot szószékeinken 
a világmissziói reménység, amely egyúttal elkötelezés is az Anya- 
szentegyház számára.

4. Második-Ézsaiásnak végül kiemelkedő vonása a kegyelem  
hangsúlyozása. Népünk bűneit Isten bocsánattal intézi el. Szenthá
romság után 12. vasárnap textusa Isten kegyelmének örökkévalósá
gát és hűségét állítja szembe haragjának, rövid pillanatával (54, 7— 
10). Szentháromság után 7. vasárnap igéje a kegyelem ingyenvalósá
gát hirdeti, —  ez a gondolat egyébként is erőteljesen kicsendül pró
féciáiból (55, 1— 3). Advent 1. vasárnapjának textusa pedig a kegye
lem sürgetését fejezi ki (55, 6— 7). A  kegyelemnek ez a kiemelést 
drága evangéliumi és evangélikus lehetőséget ad ezekén a vasárna
pokon prédikációnknak.

3
„ H a rm a d ik ” É zsaiás: N agy jövő előtt

(56—66. fejezetek.)
Ezeknek a fejezeteknek nincs olyan plasztikus történeti hátte

rük, mint „első“-Ézsaiás és második-Ézsaiás gyűjteményének, ezéri 
csak a valószínűség- mondatja, hogy ugyancsak a fogság utolsó idejé
ből való, mintegy folytatása második-Ézsaiásnak. Mindenesetre 
„első44-  és második-Ézsaiáshoz hasonló hangokat egyaránt találunk 
benne.

Ebben a harmadik főrészben (56— 66) kulminál Ezsaiás egész 
könyvének eszhatológiája. A próféta a fáradt jelenből diadalmasan
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néz előre a csodálatos jövőbe, amely Isten népére vár. Ezt a hangot 
üti meg mindkét alapigénk is. A  Szentháromság után 26. vasárnapi 
textus az üdvösség örömét hirdeti (61,10— 11), a húsvét után 3. va
sárnapi alapige ugyancsak az örök örömöt hirdeti Isten eljövendő or
szágában, „az új égen és új földön.1' (65, 17— 19). Ezeknek a textu
soknak alapján mindkét alkalommal erőteljesen eszhatológikus ige
hirdetésre van szükség. Szétválasztani talán úgy lehetne a két pré
dikációt, hogy Szentháromság után 26. vasárnap a textus alapján 
(61,10— 11) inkább az üdvösség mibenlétéről beszélünk, míg húsvét 
után 3. vasárnapon, Jubilate vasárnapján pedig az üdvösség örömé
ről beszéljünk, amely a földi könnyek, fájdalmak felett ragyog fel 
(65,17— 19).

*
Visszatekintve az egész Ézsaiásra, tehát mind a három gyűjte

ményre, két összefoglaló megjegyzést kell tennem:
Az egyik megjegyzés: Ézsaiás könyvének nem minden színfoltja 

kap helyet perikoparendünkben. így nem kerültek bele olyan 
textusok, amelyek a könyvnek a vázoltakon kívüli néhány más mar
káns vonását mutatják. Ilyen kimaradt vonások: az éles harc a bál
ványimádás ellen; Isten a népét idegen népekkel bünteti, ezek azon
ban csak haragja „pálcái", a „fejsze nem dicsekedhet azzal szemben, 
aki vele vág" s Isten elhozza büntető eszközeire is történelmi íté- 
letét. Nem került bele a perikopa-sorozatba néhány közismert, gyö
nyörű messiási szakasz (9, 11, 53. fejezetek), valószínűleg a közismert
ségük miatt.

A  másik megjegyzés: Mind a „három" Ézsaiásnak hangja hatal
masan egybecsendül s ez adja meg a jogosultságát, hogy bibliánk
ban egyetlen egységként szerepel. Ha mai füllel hallgatjuk, hat hang 
zeng át az egész könyvön. A  21 ézsaiási textusról elmondandó ige
hirdetéseinknek végeredményben ebből a 6 hangból álló, összhangzó 
akkordot kell határozottan megütnie a szószéken:

1. A  történelem dübörgése közben egyedül Istenre néz az Ő 
népe, az egyház. S ez rendíthetetlen bizodalmát jelent Isten törté
nelmi vonalvezetésében.

2. Az egyház belső és külső nyomorúságában a bűnbánat, a 
megtérés, a megújulás útja keresendő.

3. Az egyháznak az emberiségről nagy missziói reménysége és az 
emberiség felé nagy missziói szolgálata van.

4. Isten az egyedüli Űr! övé a dicsőség!
5. Az igazi vigasztalás az evangéliumnak, tehát Istennek Jézus 

Krisztus életében, halálában, feltámadásában megmutatott kegyelme 
hirdetése..

6. Minden ködön és borún áttör az Anyaszentegyház forró re
ménysége az eljövendő üdvösségről.

Veöreös Imre

(Elhangzott a Bács-Klskun evangélikus egyházmegye lelkészi munkaközössé
gében, Budapest, 1954. november 8-án.)
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Í R Á S M A G Y A R Á Z A T
R o v a t v e z e t ő k  : G r ü n v a l a z k y  K á r o l y  és dr. P á l f y  M i k l ó s

I. hét: 1954. július 5—9.
Vezető és előadó: Mekis Ádám esperes és Vámos József dékáni titkár*

Karácsony I.: Mikeás 5,2-5/a
FORDÍTÁS (Vámos József)
1. hét: 1954. július 5—9.
2. Te Efratának Bét-Lehemje, noha kicsiny vagy Juda törzsei (ezrei) kö

zött, belőled származik (nő ki) nékem, aki uralkodó (lesz) Izraelen, 
kinek származása kezdettől, öröktől fogva van.

3. Azért odaadja őket, addig míg a szülő szül, de az ő testvéreinek ma
radékai visszatérnek Izráel fiaihoz.

4. És megáll és legeltet az Űr erejével (hatalmával), az Űr az ő Istené
nek fenséges nevével és laknak (letelepednek), mert imé naggyá lesz 
a föld határáig.

5. Ő (ez) lesz a békesség.. .  (béke).
EGZEGÉZIS (Mekis Ádám):

Jövendölés a Dávid törzséből, Betlehemből származó messiási uralko
dóról.

A 2. v. hangsúlyozza, hogy a messiási uralkodó (király) Belhlehemből 
fog származni. A LXX. így fordítja: Kai szü Béthleem oikosz Efratha. 
Egyes egzegéták a Beth-, ill. Lechem szót későbbi betoldásnak mondják; 
úgy hogy az eredeti szöveg így hangzott volna: Kai szü oikosz Efratha. 
Mások szerint Efratának nincs köze Bethlehemhez, mert Efratha nem a 
Dávid törzsbeli Bethlehemnél, hanem a Benjámin törzsbéli Bethel mel
lett feküdt. (Gén. 35, 16 kk. I. Sám. 10, 2 kk, Jer 31, 15.) — Gén. 35, 19 
és 48, 7 tévesen. kapcsolja össze a kettőt: Efratát és Bethlehemet. Igen 
valószínű, hogy Mik. 5, 2 is erre az összekapcsolásra támaszkodik. Leg
valószínűbb azonban, hogy a kettő közt az a kapcsolat áll fenn, mely 
szerint Efrata nagyobb körzet (tartomány) neve, Betlehem pedig egy, 
ebben a tartományban fekvő városka. (I. Krón 2., I. Sám 17,12, Ruth 
1,2, 4,11. Józs. 15, 59-nél a LXX hozzáteszi: Efratha hanté eszti Baith- 
leem,, nyilván valamely héber szöveg alapján.) Tehát fel kell tételeznünk, 
hogy nemcsak Bethlehem mellett volt egy Efrata nevezetű helység, ha
nem Béthel mellett is. A fordítás ilyen is lehetne: ;,Te kicsiny vagy 
ahhoz, hogy belőled származzék. . . aki uralkodó az Izraelen.” (V. ö.

8). Az az elgondolás is kézenfekvő egyesek szerint, hogy Dávid ki
rály fog eljönni, mint ahogyan egyszer az ősrégi időben eljött volt. Ez 
azonban nem látszik helyesnek, mert hiszen Mikeás próféta a VIII. szá
zadban élt Krisztus előtt s így Dávid király uralkodása még nem esik 
nagyon messze ettől az időtől.

Mi a 3. v. értelme? Ki ad oda? Ki a szülő? Mit jelent a maradék? 
Több egzegéta a 2. v. után teszi közvetlenül a 4. verset, mert nyelvtani

* Az 1954/55-ik egyházi év istentiszteleti alapigéinek feldolgozása az 1954. évi 
gyenesüiási lelkésztovábbképző konferencia homiletikai munkaközösségében ké- 
szült.
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lag és tartalmilag is összetartozónak találja. Ezt az összefüggést zavarja 
meg a 3. v. Értelme az lehet, hogy Isten egyidőre „odaadja őket” , kiszol
gáltatja a népet és pedig arra az időre, amíg tart a gyermek megszüle
tése (V. ö. Ézs. 7,14.). Wellhausen a 3. versben így fordít: „Az ő atyafiai
nak maradékai visszatérnek Izrael fiaihoz.” A kifejezés magyarázatában 
utal az Ézsaiási Söár Jásub-ra (Ézs. 10,21). Értelme bizonnyal az, hogy a 
Messiás eljövetelekor Juda és Izrael újból egyesülni fog. (V. ö. Hózs. 3, 5, 
Ézs. 11,13.) Mai viszonylatban gondoljunk a . kettészakadt Németország 
egyesítésére! I

4. v. Ezt a verset a 2. vershez lehet kapcsolni. A 2. v.-bén említett 
„uralkodó” tevékenységét' úgy szemlélteti, mint egy pásztorét: Ö legel
teti, Jahve hatalmával felruházva. Pásztorkép ez, de itt többről is szó 
van. Arról van szó, hogy a. pásztornak van ereje minden ellenségének 
megsemmisítésére. „És (bátorsággal) lakoznak” kifejezést v. ö. Mik. 4,4-el. 
Arra van alapozva ez a kifejezés, hogy ennek az uralkodónak uralma 
és hatalma kiterjed a világ végéig.

5. a. v. Nowack így fordítja: „Und solcher Art wird dér Friede sein” 
(És ez lesz ennek a békességnek a tartalma), és az 5—6 versben magya
rázza, hogy ez a békesség milyen jellegű lesz. „Vöhájá ze sálóm1’ áll 
az eredetiben. Helalelnnek tartja azt a magyarázatot, hogy a 2. versben 
jelzett „uralkodó ’ szó lesz a békeség, vagy a békesség szerzője. „Ze” : 
tális és mindig előre mutat és nem visszafelé. Abban az időben Asszí
ria fenyegette Izraelt. Értelme 'tehát az, hogy ha az asszirus betör Izrael 
földjére, akkor éppen elég fejedelem lesz ahhoz,, aki majd ellene szegül 
és megsemmisíti őt. Dr. Pálfy a Lelkipásztorban így fordítja: „És ez lesz 
a békesség!” De hozzáteszi: az örök békesség reménységének is egyetlen 
bázisa Isten, aki Krisztusban megbékélt a világgal. Vannak azonban 
olyan egzegéták is, akik ezt a kifejezést Ef. 2,14 értelmében veszik.

összefüggés, történeti háttér

A móreseti Mikeás Jotám, Akház és Ezékiás judabeli királyok idejé
ben „látta az Úr igéjét” , amelyet Samária és Jeruzsálem fölött mon
dott (1,1). Hirdeti, hogy Juda és Izrael mindkét királysága el fog pusz
tulni’ a bálványozás miatt (1. fejezet),, Ostorozza azokat, akiknek szár 
mára a hazug prédikáció kedves (2,11). Bizonyos értelemben vett reak
ciós hallgatóság lehetett, amelyik ilyen prédikációt várt az igehirdetőtől. 
Bátran kimondja, hogy mind a világi, mind pedig az< egyházi vezetők el 
fogják venni méltó büntetésüket (3,1—11). És hirdeti Jeruzsálem pusz
tulását (3,12). A 4. fejezetben azonban arról prófétái, hogy „az utolsó 
időben” milyen lesz majd a Messiás országa, hogyan fog visszatérni és 
megszabadulni Izrael a sok szenvedés és kín után (4, 6 kk).

Ezt a szabadulást az az „uralkodó” hozza el, akinek származása 
„eleitől fogva, öröktől fogva van” (5,2). Egyes egzegéták szerint ez azt 
jelenti, hogy ennek az uralkodónak származása visszanyúlik az ősatyák: 
Ábráhám, Izsák, Jákob idejébe, vagy még az azelőtti időkbe. Mások sze
rint aztínban itt az eljövendő Messiás praeexistenciájáról van szó. 
(„Vorzeitlich und vorweltlich”  v. ö. Ján. 17, 5). Bár mi is hiszünk a Mes
siás praeexistenciájában, meg kell állapítani, hogy az eredeti szöveg ki
fejezései nem arra utalnak, mondja Busch kommentárjában. Minden
esetre áll az az igazság, hogy az eljövendő Messiás eredete, e világra 
jövetele nem olyan, mint másoké, még ha azok „világnagyságok” is vol
tak. Testi származása szerint ugyan Dávid házából való, azonban uralma 
már egészen más lesz, mint volt Dávidé. Ámbár Bethlehem nagyon ki
csi, jelentéktelen helysége hiúdénak, Isten mégis betölti ígéretét: innen
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íog származni ez az uralkodó, aki ember lesz ugyan, de nem csupán az. 
Ezt akarja talán sejtetni az a kifejezés, hogy „származása eleitől fogva, 
öröktol fogva van '. Hogy mit ért ezen az ige, nincs közelebbről meg
határozva. Jézus Krisztus apostolai azonban hittel ragadták meg ezt, 
és így próbálták szavakba foglalni: „Az Ige testté lett” (Ján. 1,14), vagy: 
„Isten lakozott a Krisztus Jézusban” . És ő maga is, aki tudatában volt 
messiási mivoltának, bátran esküszerűen megvallotta Kajafás előtt, hogy 
ő az élő Istennek a Fia (Mt 26,63—64).

Erről az eljövendő uralkodóról mondja a próféta, hogy mindaddig, 
amíg meg nem születik, Isten az ő népét az ellenség kezébe adja. Ami
kor azonban megszületik,, akkor majd úgy alakul a nép jövője, hogy „az 
ő atyjafiainak maradékai”, tehát Juda és Izrael fiai meg fognak szaba
dulni ellenségeik kezéből és hazájukba visszatérnek. És akkor a várva- 
várt uralkodó úgy fogja magát megbizonyítani, mint igazi pásztoy. Jahve 
felruházza őt erővel és ő azzal a hatalommal fogja legeltetni népét: 
Uralkodásának gyümölcse az lesz, hogy népe most már békességben és 
bátorsággal fog lakozni.

Cselekvése azonban túl fog nőni az ő népének határainál. Hatalma 
kiterjed a „földnek határáig” . Hatalmát és nagyságát nem pusztító fegy
verek erejére alapozza, hanem ő maga lesz a béke, a békesség szer
zője, mert lényege szerint is ő maga a béke. Már az előző fejezetben is 
arról volt szó, hogyan fognak odagyülekezni a népek Sión hegyéhez, 
hogy Isten törvénye szerint éljenek a békességnek olyan állapotában! 
amelyben mindenki vidáman örvendezik földi életének jó alakulása fe
lett. A próféta arra gondol, hogy Asszíria mint világhatalom újból le 
akarja majd tiporni Izraelt és Judát, még a békesség uralkodójának el
jövetele előtt is. Ez azonban most nem fog sikerülni neki, mert ez alatt 
az uralkodó alatt sok jó pásztor fog rendelkezésre állni, hogy sikeresen 
szembe tudjanak szállni az ellenséggel (5,5b).

Izrael csakhamar megtapasztalhatta annak előízét, amiről itt Mi- 
keás jövendöl. Ezékiás király bűnbánata ugyan egyideig feltartóztatta a 
próféciában foglalt fenyegetések beteljesedését. Jeruzsálem városa egy
ideig még nem lett elpusztítva, sőt Száncherib asszír király seregének 
legyőzése a megígért szabadulás előízének látszott. De később mégis be
következett Jeruzsálem pusztulása, a babyloni fogság, majd a fogságból, 
való szabadulás. De a próféta látása szerint a fogságból való szabadulást 
nem követi azonnal a békesség fejedelmének uralma, hanem ez majd 
lassan fog kialakulni a történelem folyamán. Mi azonban, akik a békes
ség Fejedelmének születése és eljövetele után élünk, már élesebben, és 
tisztábban látjuk azt a képet, amelyet ő akkor mégcsak. prófétai per
spektívában láthatott.

Igénkből világosan előttünk áll két dolog:
Az egyik az, hogy a prófétát és vele együtt a hívőket minden1 vesze

delmen felül emeli az a hitbeli látás, hogy Isten az ő Felkentjét elküldi, 
aki békességet szerez népének.

A másik pedig az, hogy Isten kinyilvánított akarata nem a háborúra 
és pusztításra, hanem a békesség megteremtésére irányul. Mi hisszük, 
hogy a Békesség Fejedelme, az idők teljességében megszületett Messiás 
a Jézus Krisztus.

VÁZLAT (Mekis Ádám):
Téma: Karácsonyi örömünk és elkötelezésünk.
1. Öröktől fogva való Urunk van.
a) Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. (A II. hitága

zatról való igehirdetés karácsonykor aktuális.)
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b) Ő az egyes ember életének ura, de népek sorsának, az emberiség 
történelmének is irányítója.

ej Ö az Anyaszentegyház Ura, feje. . .  Az 6 nyájának pásztora (4. v.)
2. Ő a mi békességünk.
a) Születésének, emberré levésének ténye és tulajdonképpeni célja: 

a békéltetés (II. Kor. 5,18—20).
b) Ez minket is elkötelez a, békéltetés szolgálatára (V. ö. Róni. 10, 15).
3. Ezért magasztaljuk Öt!
a) Karácsonykor már régidők óta nagy örömmel magasztalták Jézus 

Krisztust énekben a keresztyének. Gondoljunk a régi keresztyén énekre: 
„In dulci jubilo” : örvendjünk, ujjongjunk, Buzgó hálát mondjunk, Já
szolban a béke, Lelkünk dicsősége. Napnál is fényesebben Ragyog a kis 
testben Az örök Isten Az örök Isten. (A békéscsabai énekeskönyvből.)

b) Itt szólaltathatjuk meg a karácsonyi angyali szózatot Istennek di
csőség — a földön békesség.

Befejezés: Legyünk ennek a karácsonyi örömüzenetnek bátor bizony
ságtevői és következetes megvalósítói családunkban, gyülekezetünkben és. 
népünk tagjai között.
HOZZÁSZÓLÁS:
KISS GYÖRGY: A textusba tökéletes en - beleillik az evanstoni téma: 
Krisztus a világ reménysége.

Karácsony II.: Ézs. 12,1-6

FORDÍTÁS (Vámos József):
1. És így szólsz azon a napon: Dicsérlek Űr, hogy (noha) haragudtál 

rám, elfordult a te haragod és megvigasztaltál.
2. Imé, az Isten az én segítségem, bízom és nem félek, mert az én erőm 

és énekem az Űr (Jáh), az Űr lett nékem segítőm.
3. És vizet merítetek örömmel a szabadító forrásából.
4. így szóltok azon a napon; adjatok hálát az Úrnak, kiáltsátok nevét, 

dicsérjétek a népek között az ő cselekedeteit, mondjátok, hogy nagy 
az ő neve.

5. Énekeljetek (Énekeljetek zsoltárt) az Űrnak, mert nagyot cselekedett, 
ismertté lett az egész földön.

6. Kiálts és örvendj Sión lakója, mert nagy közötted Izráel Szentje. 
EGZEGÉZIS (Mekis Adám)

A 11. fejezetben a próféta a Messiásról és az ő békeországáról szól 
(11,1—9), majd Izrael népe szétszórtjainak megváltásáról (11,10—16).

A 12. fejezetben pedig a próféta hallja azoknak a megváltottaknak 
hálaadó énekét, akik Sión hegye körül összegyülekezve Isten nagyságos 
dolgait magasztalják. Isten elfordította haragját népétől, és ődafordította 
kegyelmét népe felé. És Istennek ez a kegyelme sokkal többel ajándé
kozta meg népét, mint amennyit az remélt. Izrael népe nemcsak azt ta
pasztalhatta meg, hogy emberi elnyomatástól szabadult meg, hanem fel
tárult előtte Isten jóvoltának, kegyelmének kiapadhatatlan forrása is. 
Isten népe ma is ebből a kegyelemből nyer erőt és indítást egyrészt arra, 
hogy mindinkább a megszentelődés útján haladjon maga is, másrészt pe
dig arra, hogy a világ minden népe előtt bizonyságot tegyen erről a ke-
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gyelémben gazdag Istenről. Arról az Istenről, aki áldásával és új élet
kedvvel ajándékozza meg földi gyermekeit.

A hálaadó ének két részre oszlik: 1—3 és 4—6 versekre, amelyek 
tulajdonképpen külön-külön rövid énekek. De mindkét ének egyről tesz 
tanúbizonyságot: mind a kettő Isten megváltott népének hitéből fakadó 
hálaadó éneke. És ez az ének nemcsak az ÓSz. népének, hanem Jézus 
Krisztus gyülekezetének is lehet hálaadó éneke, mert Jézus
Krisztusban a megígért isteni kegyelemnek teljességét bírja. Hiszen Jé
zus Krisztussal maga az élő Isten lép övéinek szívébe és életébe. Erről a 
textusról karácsony második napján kell prédikálnunk, amikor állan
dóan előttünk áll karácsony első napjának ténye: a testté lett ige, a meg
született Jézus Krisztus. Ő maga mondotta: „Aki engem lát, látta az 
Atyát”. Az Ő jelenléte jelenti számunkra Isten üdvözítő akaratát, „sza- 
badítását” . A. „szabadító” kifejezés egymásután háromszor is előfordul 
(2—3 v.). Ennek boldog megtapasztalása pedig olyan bizalommal, vigasz
talással tölti el. szívünket, amely eloszlatja félelmünket (1. vers vége: „És 
megvigasztal minket” és 2 a.), sőt örömmel tölt el bennünket (3. v.).

Ez természetesen nem jelenti azt, mintha Jézus Krisztus meg'vál- 
tottjainak gyülekezetéből eltűnnék minden gond, baj és nyomorúság. 
Nem: ezek továbbra is megmaradnak, azonban elveszítik fájdalmas ful
lánkjukat. Amiután az ÖSz. népe csak áhítozott, az számunkra, kérész- . 
tyének számára, a Jézus Krisztusban mind boldog valósággá vált. Vele 
és Általa olyan kincsek birtokába jutottunk, amelyek végigkísérnek ben
nünket egész földi életünk során.

Egyik ilyen kincsünk az öröm, amely szívünket betölti. Olyan öröm . 
ez, amelyről maga Jézus Krisztus mondotta búcsúbeszédében tanítvá
nyainak: „Ti is azért most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét meg
látlak majd titeket és örülni fog a ti szívetek és senki el nem veszi tő
letek a ti örömeteket” (Ján. 16, 22). Ez az öröm csendül ki igénk zsol
tárénekéből ismételten (3. és 6. v.).

Másik kincsünk, amelyet Őbenne és Őáltala kapunk az a békesség, 
amelytől megraboltak volt bennünket saját bűneink; de most, amikor a 
testté lett Ige, Jézus Krisztus megbékéltette Istent ezzel a világgal és 
miveltink, újból visszatért szívünkbe ez a békesség. Bűneink miatt való
ban „haragudott reánk Isten” s emiatt nyugtalan volt a szívünk (1. v.), 
mert akire haragszik Isten, annak szívében sem lehet békesség. Most 
azonban az Isten haragjától való félelem helyét bizakodás és békesség 
foglalta el (2 a.). Azért van szívünknek békessége, mert Isten szent 
Fiának elküldésével félreérthetetlenül mégbizonyította atyai szívének 
felénk, bűnös gyermekei felé kiáradó szeretetét (V. ö. karácsoy I. nap
jának üzenetével).

Harmadik kincsünk, amelyet az Ö e világra jövetele hozott szá
munkra: a szabadság. A „jösuá” szó a második és harmadik versben há
rom ízben is előfordul. A szó eredeti jelentése: tágas tér, tehát olyan 
hely, ahol szabadon lehet mozogni. Innen van azután átvitt értelme: sza
badító, szabadítás, szabadság, üdvösség. Izrael népének egy része poli
tikai szabadítót látott az eljövendő Messiásban, aki a fogságból, rabság
ból megszabadítja népét. A zsoltárban azonban nem ilyen szabadítóról és 
szabadulásról van szó, hanem olyanról, aki állandóan nyújtja szabadító 
kezét felénk, akik a bűn mélységében és rabságában vagyunk. Ezt a 
szabadító kezét nyújtotta ki Szent Fiának, a Jézus Krisztusnak elküldé
sével. Az Ő szabadító szeretete nélkül igazán elvesztünk volna bűneink 
mélységében és mocsarában, most azonban „örömmel meríthetjük az 
örökélet vizét a szabadító kútforrásából” . (3. v.) így lesz Ő a mi üdvössé
günknek örök forrásává.
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4—6. v. Mindezekből önként következik, hogy ilyen nagy kegyelem 
megtapasztalása nyomán, ilyen nagy kincsek (öröm, békesség, szabadság) 
birtokában méltó magatartásunk nem lehet más, mint egyrészt: örven
dező hálaadás (1. v. 4a., 5a.), magasztaló énekmondás (2b és 5a) annak 
az Ürnak, „aki ilyen nagy dolgot cselekedett” velünk (5. v.); másrészt 
pedig boldog és bátor bizonyságtétel az ő „nagyságos dolgairól minden 
népek között” (4b és 5b). Hivatásunkat akkor töltjük be igazán, ha bele
tartozunk az ö  megváltottjainak hálaadó kórusába. (Gondoljunk a kará
csonyi angyali karra). Lépjünk be ebbe a kórusba itt ezen a földön s 
vegyünk benne részt szívünk teljes készségével és örömével, hogy egy
kor majd tagjai lehessünk annak a mennyei kórusnak, amely Őt szem- 
től-szembe örökkön-örökké dicsőíti és magasztalja!

VÁZLATOK.

A) Mekis Adám
I. Téma: Miért énekel háladalt ma Krisztus gyülekezete?
Mert őáltala lett:
I. örömünk, 2. békességünk, 3. szabadulásunk.
II. Téma: A megváltottak hálaénekének tartalma: „Nagy dolgot cse

lekedett velünk az Űr!”
1. Haragját elfordította rólunk (1. v.)
a) Isten ítélete egyéni, egyházi és nemzeti vonatkozásban,
b) Békességet szerzett a Krisztusban.
2. Szabadítót küldött nékünk (2—3 v.).
a) karácsonyi tényre: „Az Ige testté lett” mutathatunk rá olyan ér

telemben, hogy
b) ő  lett bűnből szabadítónk.
3. A félelem helyét bizalom foglalja el („Nem félek” , 2. v.).
a) A haragvó Istenből szerető mennyei Atyánk lett a Jézus Krisztus 

által, akihez bizalommal fordulhatunk.
b) Hálaadás azért, hogy ez (tudniillik, hogy félelmünk helyét a biza

kodás váltja fel) napról napra megtapasztalható kegyelmi ténye Isten
nek (egyéni, egyházi és nemzeti vonatkozásban).

4. Ezért hirdessük a népek között nagyságos dolgait.
a) A karácsonyi örömüzenet tartalma.
b) Bizonyságtétel Őróla.
Feladatunk mindig, tehát karácsonykor is ugyanaz: a testté lett 

Igének tiszta, igaz hirdetése. Ez nagyon felelősségteljes, de ugyanakkor 
nagyon gyönyörűséges feladat. Olyan gyönyörűséges iga, amelyet napról 
napra alázattal fel kell vennünk.

B) Maróti János

Téma: A karácsonyi gyülekezet ajkán ma is felcsendül a hála dala.
1. Mert nem mindörökké haragszik az Űr.
2. Mert haragja mögül előbújt az Ő szabadító szeretete.
3. Ez a szabadító szeretet forrás minden bűnös ember számára az új 

élethez. Ennek tartalma: öröm, békesség, szabadság.
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Óév: Ámosz 8,11-12

FORDÍTÁS (Vámos József)
11. íme napok jönnek, azt mondja az Űr Isten és éhséget bocsátók (kül

dök) a földre, nem a kenyér utáni éhséget és nem a víz utáni szom
júságot (nem a kenyér éhségét, sem a víz szomjúságát), hanem az 
Űr igéjének hallgatása után.

12. Vándorolni (kóborolni) fognak tengertől-tengerig, futkosni (ész nél
kül), hogy keressék az Űr igéjét és (de) nem találják meg.

EGZEGETIKAI ELŐTERJESZTÉS (Mekis Ádám)

A) összefüggés, történeti háttér
A 7. fejezet elején (1—9) a próféta három látomásban prófétái az 

Izráelre és Jeroboám házára jövő büntetés felől. Az első két látomásnál 
kilátásba helyezett büntetés végrehajtásától Jahve eltekint, mert a pró
féta közbenjár Istennél és kéri őt, ne hajtsa végre szigorú ítéletét, arra 
való hivatkozással: „Hogyan állhatna meg Jákob, hiszen kicsiny?!” (2. v. 
és 5. v.). Űgylátszik azonban, hogy Jahvenak kétszeri megbocsátása és 
megkegyelmezése nem használt Izraelnek, ezért a harmadik látomás so
rán • kilátásba helyezett büntetést már nem függeszti fel (8—9. v.).

A 10. verssel kezdődik egy igen fontos szakasz, amely igénk helyes 
értelmezésénél döntő szerepet játszik. Itt arról van szó, hogy Amáziás, 
Bethel papja, Jeroboám királyhoz a következő üzenetet küldi: „Pártot 
ütött ellened Ámós az Izráel házában; nem tűrheti az ország' az ő min
denféle beszédet” (10b). Ezután következik Ámósnak és Amáziás papnak 
párbeszéde, amely azzal végződik, hogy Ámós súlyos büntetést jövendői 
Amáziásra és egész Izráelre (10—17 v.).

A 8. fejezetben szó van a negyedik látomásról, amikor Ámós pró
féta egy kosár érett gyümölcsöt lát. Ez nyilván azt jelenti, hogy Izráel, 
mint az érett gyümölcs, megérett a teljes pusztulásra. Elhangzik az Űr 
szörnyű ítélete: „Eljött vége az én népemnek, az Izraelnek: nem bocsá
tók meg néki többé!” (8, 2b). Ezután a próféta igen élénk színekkel ecse
teli azokat a bűnöket, amelyek miatt Jahve haragját Izráel népe többé 
el nem kerülheti és felsorolja ugyancsak élénk színekkel azokat a bün
tetéseket is, amelyek Izráelre várnak. Jahve büntetése vonatkozik Izráel 
népének mindennapi életére is, de a legsúlyosabbnak látszó ítéletével 
sújtja Izraelt éppen azon a ponton, amelyre Izráel a múltban annyira 
büszke volt. Ez pedig az ő igéjének megvonása attól a néptől, amely az ő 
választott népének tudta és vallotta magát.

B) Egzegézis
A 11—12. vers úgy írja le Isten ítéletét, hogy annak lényege abból 

fog állani, hogy Isten hosszabb időre magára hagyja Izráel népét. Most 
Izráel megvetette a prófétai szót, Isten igéjét (v. ö. 2,12, 8,10 kk), azon
ban eljön majd az az idő, amikor majd vágyakozni fog utána, de Jahve 
ezt az ő vágyakozásukat nem fogja kielégíteni (v. ö. Mik. 3, 6—7, I. Sám. 
28, 6). Az Isten igéje után való vágyakozás az éhség és a szomjúság képé
vel van megjelölve, mert Isten igéjét úgy képzelték el, mint mennyei 
eledelt. A szomjúság képe, amely részben a 12. versben folytatódik, ösz- 
szefüggésben áll 4,8-al (gondoljunk arra az esetre, amikor valaki már 
annyira szomjas vagy éhes, hogy már tántorog a szomjúságtól, vagy az 
éhségtől). Itt is arról van szó, hogy erőtelenül fognak tántorogni tenger
től tengerig, vagyis: a föld egyik határától a másikig. (A „tengertől ten
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gerig” kifejezés ugyanis nem azt jelenti, hogy a Galileai, ill. Holt-tenger
től a Földközi tengerig', hanem abban az értelemben áll, mint pl. Zsolt. 
72,8-ban, vagy Zak. 14,8-ban és Mik. 7 ,12-ben, vagyis a • föld határairól 
van itt szó.) Ugyanebben az. értelemben áll az „északtól fogva napkele
tig” kifejezés is. Ez a kifejezés az összes világtájak gyakran előforduló, 
megszokott, lerövidített formája (a négy világtáj helyett csak kettő van 
megemlítve). Röviden: mindenütt, mindenfelé fogják keresni az Ür be
szédét.

Gyakran előfordulhat, hogy valaki az ő lelkét csak e világi élveze
tekkel táplálja s ezért elveszíti Isten igéjének „ízét” , vagy undor fogja 
el őt ezzel kapcsolatban. Minden időben voltak és ma is vannak, akik 
Isten igéjéről, erről a lelki eledelről, mint egykor Izráel, nem akarnak 
semmit sem tudni. Izráel népének hiába való szomjúhozása Isten igéje 
után figyelmeztetés akar lenni minden nép számára.

Az éhínség borzalmas emberi ínség. Talán nincsen szörnyűbb halál, 
mint az éhhalál; hiszen nagyon jól ismerjük az életösztönnek ezt az em
beri értelem által szinte el sem képzelhető megnyilatkozását, amellyel 
védekezik az éhhalál ellen. Igénk azonban lelki éhségről beszél. Erről 
prófétái Ámós próféta, amikor azt mondja, hogy ez el fog jönni Izráel 
népére. És amint tudjuk: el is érkezett akkor, amikor Juda és Izráel 
népe fogságba vettetett. Abban a népben, amely a gyönyörű jeruzsálemi 
templom birtokában megvetette a prófétai szót, Isten igéjét, Izráel bu
kása, majd Juda és a jeruzsálemi templom elpusztítása után, hazájától 
távol, feléled az Isten igéje után való vágyakozás, elemi erővel tör fel 
benne a meg nem becsült s ezért elveszített „Űr beszéde” utáni éhség 
és szomjúság, de nem fog találni megelégítésre. — És ha mi a tegnapi es
tén, a „parlamenti kérdések” megbeszélése során az egyházi fegyelmezés 
kapcsán arról szólottunk, milyen szörnyű lehet annak számára, akitől 
bizonyos egyházi cselekményeket megvon az egyház, akkor most nekünk 
teljes súlyával kell éreznünk azt az „egyházi fegyelmezést” (azt is mond
hatnám: egyházi átkot), amellyel Isten sújthatja az egész népet, ami
kor megvonja tőle igéjét, amikor ilyen lelki éhínséget bocsát reá. Pedig 
ilyen időszak bekövetkezhetik, amikor az emberek keresni fogják Isten 
igéjét, de nem találják meg, mert talán sokszor megfeledkeztek róla, 
sőt semmibe vették azt akkor, amikor még ez az ige őket kereste. Gon
doljunk Izrael népének történetére: hányszor kínálta fel Isten az ő üdvö
zítő kegyelmét választott népe számára Mózes idejétől fogva a prófétá
kig! Deut. 32; 21 szerint Isten azzal ingerli az ő igéjére nem figyelő né
pét, hogy kegyelmét a pogányok felé fordítja; Ézs. 65,1—2 is ebben az ér
telemben áll. Ugyanígy értendő Ámós próféta fenyegetése is.

Miért vetette el Isten Izráelt? Azért, mert engedetlen volt Isten igéje 
iránt és az idők teljességében elvetette a testté lett Igét: a Messiást is. 
Igen, Isten béketűrésének is egyszer vége szakadt! Ezt ki kell hang
súlyoznunk különösen Óév estéjén. Erre tanít bennünket Izráel népének 
története és a rajta bekövetkezett ítélet. Gondoljunk Jézus fájdalmas 
felkiáltására: „Jeruzsálem, Jeruzsálem! Ki megölöd a prófétákat és meg
kövezed azokat, akik tehozzád küldettek; hányszor akartam egybegyűj- 
teni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnya alá, 
— és te nem akartad!” (Mt 23, 37). Mivel pedig elvetette a Messiást, nem 
kerülhette el Isten ítéletét sem (Mt 23, 38).

És hányán voltunk ebben az elmúló esztendőben és vagyunk ma is. 
akik Isten igéjét semmibe sem vettük! Nem gondoltuhk az „egy szük
séges dologra” , vagy legjobb esetben azt másfajta ú. n. szellemi pótlé
kokkal akartuk helyettesíteni. Amikor naponként leültünk a terített asz
tal mellé, hányszor feledkeztünk meg a múlt év folyamán is arról, hogy 
„nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek
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Szájából származik” ! (Mt 4,4). Vigyázzunk azért és ne játsszunk az Isten 
hosszútűrésével, mert ahogyan a mai nappal elérkeztünk az esztendő 
végéhez, ugyanúgy végetérhet az ő kegyelmének időszaka is.

Azért „amíg időnk van” , vegyük végtelenül komolyan az ige intését: 
„Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket” 
(Zsid. 3,15). Kérjük Öt, hogy igéjét az elkövetkezendő esztendőben se 
vonja meg tőlünk: Szentlelkének lángjával támasszon bennünk igazi éh
séget és szomjúságot az ő igéje után és elégítsen meg bennünket min
denkor igéjének mennyei táplálékával, hogy örvendetes valósággá váljék 
számunkra Krisztus Urunk ígérete: „Boldogok, akik éhezik és szomjú- 
hozzák az igazságot, mert ők megelégíttetnek” (Mt 5, 6).

Ezt a textust különböző nézőpontból lehet feldolgozni. A prédikáció 
igen sok színű lehet. Kimondottan „szilveszteri, hangulat” — rontó textus 
(8,10a). Figyelembe kell vennünk azt a körülményt is, hogy ilyenkor 
sokan jönnek a templomba. Talán azért, mert sokan elmulasztották év
közben Isten igéjének hallgatását és most mintegy pótolni szeretnék az 
elmulasztottakat. Kihangsúlyozandó, hogy Isten igéjének hallgatása nem 
hangulat dolga. Komoly bűnbánati alkalom ez az esztendő utolsó esté
jén, amely arra figyelmeztet, hogy amiként az esztendők múlnak, azon- 
képpen ezek a drága alkalmak is nagyon könnyen megszűnhetnek, földi 
életünkkel együtt. Sok gyülekezetben szokás, hogy éjfélkor megszólal
nak a templom harangjai és a toronyban éneklik a: „Vigyázzatok, ezt 
kiáltják” kezdetű éneket. Másutt éjféli istentiszteletet tartanak, hogy Is
ten igéjével zárják az óesztendőt és nyissák az újesztendőt. Tekintettel 
arra, hogy ez bűnbánati alkalom is, igen jó ha istentisztelet után van 
úrvacsoravétel is. A számadás teljes felelőssége tudatával álljon mér
legre az egész gyülekezet Isten színe előtt. 

VÁZLATOK (Mekis Adám)
I. Téma: Óév estéjén számadáson az Űr előtt. Három kérdés:

1. Kerestük-e az Ö igéjét?
2. Megtaláltuk-e?
3. Éltünk-e Vele?

II. Téma: Az Űr ítéletének mérlegén.
1. Nem hallgattunk Reá. a) Hitetlenségünk igéje iránt.
b) Engedetlenségünk igéjében foglalt kötelességeinkkel szemben.
2. Az Ür elhallgatott, a) Ez az Ő ítéletének jele. 
b) Ez kell, hogy bűnbánathoz vezessen bennünket.
3. „Szólj Uram, hogy hallja a te szolgád!” a) Engedelmes hit. b) Üj 

reménység születése („a régiek elmúltak . . . ”).
III. Téma: A nagy veszteség.

1. Isten igéjének elvesztése (sok veszteségünk lehet az elmúlt esz
tendő folyamán, ami miatt sokan kesergünk, csak erre a veszteségre nem 
gondolnak sokan).

2. A futkosás még nem keresés (futkosás: tervszerűtlenség; keresés: 
határozott célkitűzés).

3. „Keressetek és találtok” (v. ö. Mt 7, 7-el).
IV. 1. Az ember süketsége (v. ö. V. Móz. 29, 3—4, Ézs 6, 9—10).

2. Isten némasága.
3. „Szólj Uram, hadd hallja a Te szolgád!”

V. Téma: Akik hiába vették Isten kegyelmét.
1. Éheznek és szomjúhoznak, de nem elégíttetnek meg.
2. Futkosnak és keresnek, de nem találnak.
3. Azért: „ma, ha az Ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti 

szíveteket” . (Zsid. 3,15.)
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II. hét: 1954. július 12—16.
Vezető és előadó: Dr. Ottlyk Ernő teol. akad. intézeti tanár.

Újév: Zsolt. 105,1-5

EGZEGETIKAI ELŐTERJESZTÉS (Ottlyk Ernő)
A 105. zsoltár versalakban dicsőíti Istent azért a jótéteményért, 

mellyel az Úr a pátriárkáknak: Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak ígé
retét a történelem folyamán megvalósította, és utódaikat sok viszontag
ság után a Kanaán birtokába juttatta, hogy ott zavartalanul szolgálhas
sanak neki. Érdekes vonós, hogy— ellentétben a 78. és 106 zsoltárral — a 
105. zsoltár elhagyja a zsidó nép őstörténetének kevésbé vigasztaló jele
neteit. Több egzegéta lehetségesnek tartja, hogy ez a zsoltár a gyerme
kek, vagy egyszerű hívek számára Izrael története sajátosságának versbe 
foglalt megismertetésére szolgált. A 105. zsoltár 1—15. v. igen csekély 
eltérésekkel megtalálható I. Krón. 16,8—22-ben, Dávid énekében, mely
nek kíséretében a frigyládát Obedom házából a-Sión hegyére felvitte.

Textusunk a 105. zsoltár bevezető részét tartalmazza, amelynek fő 
jellemvonása a hálaadásra vonatkozó intelem.

1. v. Szövegünk csaknem azonos Ézs. 12, 4-el. Jahve magasztalása, 
nevének segítségül hívása Isten dicséretének olyan vonásai, amellyel 
nem lehet szűk körben maradni, „a népek között” is hirdetni kell csele
kedeteit.

2. v. Az Űr csodatételének elbeszélése elsősorban a választott nép
nek Egyiptomból való kiszabadítására és a pusztai vándorlás csodáira 
vonatkoznak. Természetesen nem a merő csodálatos jellegen, hanem 
Istennek a választott nép iránt állandóan tanúsított gondviselésén és ke
gyelmes cselekedetén van a hangsúly.

'3. v. „Dicsekedjetek szent nevével” : a választott nép lelkét szent, di
csekvés, sőt talán büszkeség töltheti el, hogy olyan kegyelmes, gondvi
selő és hatalmas Istene van. Az Urat keresők: a kegyes zsidók.

4. v. Az Urnak és az ő erejének a kívánsága, az ő segítségül hívását 
jelenti, mert a múltban tapasztalt jósága és jövőre vonatkozólag is biztos 
reményt nyújt.-Az ő orcájának, színének keresése nemcsak a kultuszban 
és imádságban nyilvánult meg, hanem a törvény írástanulmányozásában, 
vagy írástudatlanoknál a „magnalia Dei” -hen és a kultusz cselekményei
ben való elmerülésben.

5. v. Isten csodái, jelei és szájának ítéletei az Egyiptomban művelt 
büntető ítéletek, amelyekről a 27—38 versek bővebben beszélnek.

A textus az ÜT perspektívájában. Isten dicsérete, a néki való hála
adás a keresztyén ember állandó cselekvése. Aki ingyen kegyelemből 
nyeri Krisztus érdeméért a megigazítás ajándékát, annak az alapmaga
tartása sem lehet más, mint hála és szeretet az iránt az Isten iránt, aki 
előbb szeretett minket. A Krisztusban elkészített kegyelem fényében is 
egyaránt hangzik a teljes írásból a nyomatékos felszólítás, hogy éljünk 
a kegyelem ajándékaival. Jézus Krisztus így mondta a Hegyi Beszédben: 
„Kérjetek. . . .  keressetek... zörgessetek!” Textusunk így mondja: „Hív
játok segítségül, kívánjátok, keressétek!”

A biblia joggal várja attól az embertől, aki rádöbbent a kapott ke
gyelem nagy voltára, hogy hirdesse bizonyságtételével azt, amit Isten 
cselekedett vele. Ebben az összefüggésben szólal meg textusunk, amikor 
azt mondja „Hirdessétek . . .  beszéljétek e l . . . ”
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Az emlékezés vonása nélkül csonka minden keresztyén hit. Az ÜT 
állandóan utal Istennek mindarra a szabadító cselekedetére, amit az 
atyákkal cselekedett. Textusunkban egy későbbi időpontból történik 
visszatekintés Isten csodáinak, jeleinek, ítéleteinek a tényeire, mint 
olyan emlékeztetőre, amely a büntető Isten erejét hirdetik.

MEDITÁCIÓ (Ottlyk Ernő)
1. Igénkben erőteljes hálaadó hang szólal meg. Lüktető imperatívu

szok fejezik ki a hálaadás különböző árnyalatait: „Magasztaljátok .. .éne
keljetek néki.. .  zengedezzetek néki!” Minden okunk megvan az Isten
nek való hálaadásra. A zsoltárt éneklők számára hálaadásra késztető tény 
volt annak a múltnak a felidézése, amelyben Isten hatalmas cselekede
tek során át teljesítette be az Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak adott 
ígéreteit a kanaáni bevonulásig. Amint elmerült a gyülekezet az atyák 

 által oly sokszor elmondott múlt nagy eseményeibe, erőteljesen tört fel 
a gyülekezetből a 105. zsoltár szövegén keresztül a kegyelmesen és cso
dálatosan vezető Isten magasztalása.

Mi keresztyének már sokkal szélesebb skálán zenghetjük a hálaadás 
éneket, hiszen miénk Isten legdrágább ajándéka: a testté lett Ige és a 
benne adott váltság és új élet. Aki Jézus Krisztusban hisz, .őt megis
merte és általa új életben jár, mint Isten gyermeke, annak szívét még' 
inkább betölti a hála és magasztalás éneke, mint az Ószövetség em- 
beréét.

De okunk van a hálaadásra mindezért, amit Isten mai kegyelmessé- 
géből megtapasztaltunk. Isten gondviselésnek ma is ezernyi jelével vesz 
körül minket. Népünk előbbrehaladása, a nemzeti jólét emelkedése, 
ugyanolyan hálára indító okok, mint egyházunk életének reménytkeltő 
jelei, tanításunk tisztulása, feladataink világosabb látása és céltudatos 
megvalósítása.

2. Igénk többszörösen is kifejezi ezekkel a felszólításokkal: „Hívjá
tok segítségül az Úr nevét. . . .  kívánjátok az Urat és az ő erejét... ke
ressétek az ő orcáját szüntelen. . . ” , hogy a keresztyén embernek, aki in
gyen kegyelemből elnyerte a megigazulás ajándékát, élni is kell tudni az 
ajándékkal, nem teheti hiábavalóvá vett kegyelmet, hanem Istenben való 
bizalommal kíván megerősödni Isten felülről adott erejéből, hogy szün
telen keresse az Isten útját és akaratát. Kétségtelenül aktivizáló, csele- 
k.edtető, mozgósító hang szólal meg igénkben. A hit dinamikus ereje nem 
ismer semmiféle lelki vagy testi ernyedtséget, vagy éppen lustaságot.

3. A passzív, elvonuló élettel szemben áll igénk. A keresztyén ember 
szóval és cselekedettel hirdeti Isten erejét. „Hirdessétek a népek között 
az ő cselekedeteit!” Istennek van üzennivalója a népek felé is, hiszen az 
egy vérből teremtett emberiség néki szívügye. Ő csak jót akar a népek
nek és jót kíván a népék egymás közötti életfolytatására. „Beszéljétek el 
minden ő csodatételét.” Annakidején Izrael népe szabadításáról szólt ez 
a beszéd. Ma arról a szabadításról kell szólnia, amely Jézus Krisztusban 
következett be, aki azért jött, hogy elvegye a világ bűneit. „Dicsekedjetek 
az ő szent nevével, örvendezzen azoknak szívük, akik keresik az Urat.” 
Adiunk ma is hírt arról az örömről, amelyet Istenben találunk meg 
s amely eltölti szívünket, valahányszor valami jót látunk egyházunk és 
gyülekezetünk előbbrehaladásában.

4. A hálaadás énekéből sem hiányozhat, az Isten ítéletére való utalás. 
Izrael néDe életében sem ment minden simán és bűn nélkül. A zsoltár 
emlékeztet Isten haraevó cselekvésére, amelyet az Egyintomból való ki
vonulás alkalmával, de azután a nusztai vándorlás idején is megmuta
tott. Csodái, ielei és száiának ítélete Isten ereiét és uralkodó fenségét 
hirdetik. E nélkül az emlékeztető nélkül megfeledkeznének a bűn hatal
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máról, amely bent az egyházban is hat és rombol. Isten ítélete azonban 
kiárad minden bűnre. Ez az emlékeztető mutatja meg igazán Isten bürr- 
tető hatalmát.

összefoglalásul: ki kell emelnünk az ige hálaadásra késztető üzene
tét. Hálával kezdjük az új esztendőt, mert jóságos és irgalmas Istenünk 
nevével indulunk, akiben rendíthetetlenül bízunk, őt hívjuk segítségül, 
őt keressük és az ő erejéből merítünk egész esztendőben. Róla teszünk 
bizonyságot szavunkkal és cselekedetünkkel egyaránt. Reá emlékezünk, 
a bűnök tiltójára és az igazság útjának a feltárójára. Érette vagyunk bi
zakodók és reménykedők az új esztendőben. „Magasztaljátok az Urat!”

A textus az ünnep jellegének tükrében. Üjév Jézus névadásának, de 
egyben egy új polgári esztendő során, Jézus nevével induló kezdetnek is 
az ünnepe. A Jézus nevének fényét tükrözi a perikópa-rendben megadott 
összefoglaló cím is: „Mindent Jézus nevében cselekedjetek!”

Az oltári ige kétféle magatartásról szól: az egyik az Isten nevének 
üres uram-uramozással való emlegetése, a fövényre épített élet, míg a 
másik a hallott ige jó gyümölcsöt termő, biztos fundamentumra építő 
magatartása.

Textusunk újévi- jellegét a hálaadás, Isten nevének segítségül hívása, 
az Istenben való bizodalom, az Isten nevével szent dicsekvés, ugyanakkor 
az Isten ítéletére való emlékezés motívumai adják.

HOZZÁSZÓLÁSOK
GÖRÖG TIBOR: Újévkor a mai ember is valami biztos felé nyúl. 

Ezt kell megragadnunk azzal, amit e zsoltár kiált:.Úr az Isten égen és 
földön! Egyéni életek és népek felett milyen bátor bizonyság, ami a ke
resztyén gyülekzetet eltöltheti újévkor. Vele indulhat, aki uralkodik 
mindenek felett. A 365 nap gondjain vele járhatunk. Előre dicsőíthetjük, 
mert ő vár békességével, bocsánatával, bizonyságtételre küldő szavával. 
Ezért indul a keresztyén gyülekezet boldogan az újévnek.

WELTLER REZSŐ: A textus szimpatikus vonása, hogy a hálaadás 
gondolatát emeli ki és így int Isten törvénye iránti engedelmességre. Az 
intelmet nem arra alapozza, hogy Isten megbünteti azokat, akik paran
csait nem tartják meg, hanem arra, hogy megáldja, akik az ö parancsait 
megtartják.

ÚJHELYI ALADÁR: Az újév Jézus névadásának az ünnepe. A né
ven van a hangsúly. Ebben a zsoltárban is a hangsúly azon van, hogy 
segítségül hívjuk az Úr nevét, Jézus Krisztust. Ki kell fejteni, hogy mit 
akar Isten megjelölni, amikor nevét említi. Ami a neve valaminek, az a 
lényege. Az Ür nevét nekünk Jézusban jelenti ki. Az ő neve =  megsegít 
az Űr. Erről beszél ez a zsoltár is, mert amikor előttünk áll egy esztendő, 
azt mondja, hogy bármi jóra szükséged lesz ebben az esztendőben, az 
Urat segítségül hívhatod.

KISS JÁNOS: Újév a régi liturgia szerint Kiskarácsony ünnepe, de 
azt sem szabad elfelednünk, hogy a polgári év kezdete. Helyezzük Krisz
tust ennek a perikópának a középpontjába, hogy ezen a napon keresz
tyén ünnepet ülhessünk.

GYŐRI JÁNOS: Amikor az OT Isten nevének a segítségül hívásá
ról beszél, általában a „qárá” igét használja. Ebben benne van az a dis
tancia, ami ember és Isten között Van. Ezért biztat az 50. Zsolt, is: „ki
álts hozzám”. Kiálts után lehet csak szó magasztalósról, a hallelujáról. E 
kiáltás nélkül nincs igazi halleluj,a.

Textusunknál figyelembe kell vennünk az egész zsoltárt, amelynek a 
belső menete az, hogy Isten nemcsak parancsol, hanem ígér is.
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A prédikáció címe ez lehetne: Az év első napján emlékezzetek meg 
Isten dolgairól. Mi az emlékezést a múlthoz kapcsoljuk. Isten ki akar 
lendíteni ebből a helytelen kerékvágásból, mert a megemlékezés itt előre 
szóló cselekvés. El is sorolja, hogy miről és mire emlékezzünk.

BÖJTÖS SÁNDOR: A zsoltár nagy részben etikai természetű és mi 
eddig csak a liturgiai részét vettük figyelembe. Pedig a szószéken meg
taníthatjuk az embereket olyan belátásokra, amikből kifolyólag magasz
talhatják Istent. Igehirdetésünk csak akkor lesz konkrét, ha hangsú
lyozzuk, hogy Isten arcát és keze nyomát megmutatja a történelemben. 
1955. januárjában azt kell megmagyaráznunk, hogy mi az a jó, amiért 
magasztalni kell Isten nevét. Ha a lelkész elsegíti a gyülekezetei, oda, 
hogy az Isten arcát meglátja Jézus Krisztusban, a történelemben és az 
ő egyéni sorsában, akkor hajlandó lesz magasztalni Istent.

VEÖREÖS IMRE: A textus központi mondanivalója szerintem is az, 
hogy: „emlékezzetek meg” . Négy fő mondanivalója: a hálaadás, a bizony
ságtétel, az öröm, és az Isten nevének segítségül hívása. Azért, mert 
ilyen Istenünk van, amilyent a megemlékezésünkben láthatunk, azért 
adhatunk hálát és azért hirdethetjük ezt az Istent másoknak és azért 
örülhetünk és hívhatjuk őt segítségül.

A homiletikai problémát én ott érzem, hogy ezt a megemlékezést 
mire vonatkoztatjuk. Én úgy látom, hogy a megemlékezés a múltra szól, 
arra utal, hogy Izrael múltja milyen Istent mutat. A zsoltárosnál ez nem 
okozott problémát, mert az egyház és a nemzet történelme egy volt, 
azaz, ami Izraellel, mint néppel történt, az történt Isten népével is. De 
számomra kérdés, hogy a prédikációnkba a nemzeti történelem beletar
tozik-e? El tudom képzelni, hogy igen, de akkor sem elsősorban, mert 
Isten nagy tettei az üdvtörténetben, az Anyaszentegyházban és csak leg
végül mutatkoznak meg nemzetünk történetében. Űjév napján minden 
ember a jövőt kutatja. Prédikációnkban mutassuk meg az üdvtörténet
ből, az Anyaszentegyház történetéből s esetleg nemzetünk történetéből, 
hogy az Úr milyen nagy és csodálatos, hogy hálaadással, bizonyságtétel
lel, örvendezve, és imádkozva induljunk előre.

JURÁNYI ISTVÁN: Veöreös Imre emlékeztetett bennünket, hogy 
Krisztusról, az Anyaszentegyházról kell emlékezni és mint kérdést vetette 
fel, hogy emlékezhetünk-e nemzeti történetünkre? Én erre szeretnék fe
leletet adni. A magyar reformátorok igehirdetéseit olvastam. Ök nagyon 
bátran merték hirdetni nemzetünk történetét, mint ítéletet, vagy kegyel
met, tehát nyilvánvalónak tartom azt, amit Bojtos mondott, hogy aki 
templomban van újév reggelén, annak hirdetjük Isten igéjét politika- 
mentesen, de a történelmünkkel kapcsolatban.

OTTLYK ERNŐ: Érthető az aggodalom, hogy éppen az ószövetségi 
perikópával kapcsolatban kerülhetünk rossz vágányra. Nemrég emelte 
ki az Evangélikus Élet a barmenti hitvallás jelentőségét, amely szerint: 
„Életünkben és halálunkban egyedül Isten igéje a zsinórmérték” . Ez a 
hitvallás visszautasítja azt a teológiai tévedést, amely a történelem felől 
közeledik az igéhez. Isten igéje elé semmiféle emberi tényező sem kerül
het. Ez így igaz és helyes. De ugyanakkor az is igaz, hogy az igének 
„Viva vox”-szá kell lennie ma is, el kell igazítani a mai élet körülmé
nyei között is. Így állították az ige mérlegére történelmi helyzetüket a 
magyar reformációtól kezdve minden időben a hazafiasán érző protes
táns igehirdető eleink. Az egészséges utat a „Deutsche Christen” -mozga- 
lom teológiája és világtól elvonuló szektás magatartás két ellentétes 
pólusú hamis tanítása között meg lehet találni, hiszen erre az igehir
detés nagyjainak homiletikai munkájában bőséges példát láthatunk. Ha
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rójuk figyelünk, nem lesz kínos az a kérdés, hogy a nemzeti dolgokért 
lehet-e hálát adni.

GARTAI ISTVÁN: Nincs-e ebben a textusban missziói parancs is? 
Szinte utasítást kap benne az egyház, hogy az egész nép előtt hirdesse az 
Isten cselekedeteit.

OTTLYK ERNŐ: Néhány, konkrét vonás, hogy az üdvtörténeti és 
egyháztörténeti hálaadási mozzanatok után hogyan képzelném a nem
zeti eredményekkel kapcsolatos hálaadást. Hálát szoktunk adni, hogy 
Isten kenyeret adott ez esztendőben, tehát Isten gondviseléséért való há
laadás. De arról is lehet beszélni, hogy Isten gondviselésén kívül emberi 
munkának is köszönhetjük az eredményt. Isten megáldotta munkánkat. 
Hálót adhatunk, hogy Isten engedte, hogy ez esztendőt békében tölt- 
hessük.

VEÖREÖS IMRE: Ottlyk elvi válaszát tudom vállalni, de a gyakor- 
lati válasznál kérdőjelem van. Ez a zsoltár nem rövid időre tekint 
vissza, hanem nagy perspektívát nyit meg, mert Izrael megfeledkezett 
a maga jelenében, hogy Isten milyen volt. Újév napján nagy távlatot 
nyitni. Vajon ezt a nagyobb távlatot, ha nemzeti vonatkozásban meg
nyitjuk, gyakorlatilag hogyan tegyük?

OTTLYK ERNŐ: Hálás vagyok ezért a bírálatért, mert ez előbbre 
viszi feladatunkat. Amikor a múltra tekintünk, akkor nagyobb távlatban 
tekinthetünk vissza. Ebben helyet foglalhat a. mi 10 éves történel
münkért való hálaadás és visszatekinthetünk a magyar protestantizmus 
múltjára is.

MINA JÁNOS: A bűnbánatra való hivatkozás ne maradjon ki ige
hirdetésünkből.

ALLINGER JÁNOS: A segítségül hívást a német így fordítja: to
vább hirdetni az Úr nevét.

DÓKA ZOLTÁN: Van egy hiányérzetem, mert a beszélgetésben el
különült egymástól a két vonal, egyszer krisztusért adunk hálát s 
azután külön Isten gondviseléséért. Én úgy látom, hogy a kettő össze
kapcsolódik, hisz nekünk a gondviselő Istenünk ugyanaz az Isten, aki 
Krisztusban nyilatkoztatta ki magát.

Másik észrevételem, hogy eddig mindig csak arról volt szó; hogy 
milyen jót cselekedett Isten, pedig a gyülekezet nemcsak jót, hanem 
rosszat is tapasztal. Ebben, a zsoltárban is van ilyen vers is, hogy Isten 
eltörte a kenyérnek a botját. Sorsunknak rossz és jó eseményeit úgy 
lehetne összefoglalni, hogy Isten ezeken keresztül is az Ő célját akarja 
elérni, hogy minket krisztushoz vigyen.

Az év első vasárnapja; Ézs. 42,1-4

EGZEGETIKAI ELŐTERJESZTÉS (Ottlyk Ernő)
Az önmagát magyarázó Szentírás megkönnyíti ezzel a textussal kap

csolatban feladatunkat. Az ŰT Mt. 12,18—21-ben idézi Ézs. 42,1—4-et és 
Jézus Krisztusra vonatkoztatja. Az isteni hatalommal cselekvő, de ezt az 
erőt az embereken való segítés jegyében felhasználó Jézus Krisztusban 
teljesedik be az ÜT szerint Ézsaiás próféta jövendölése. Textusunk ma
gyarázata kérdésében tehát az ŰT kimondta a döntő szót.

1. v. A Messiás (emberi természete szerint) az Űr szolgája, „Ebed 
Jahve” . A vers egyes kifejezései mutatják, hogy milyen végtelenül ked-
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vés ez az „Ebed Jahve”  az Űr előtt. Mt. 3,17; Mk. 1,11; Lk. 3,22-ben 
Jézus keresztelésekor hangzik a szózat: „Ez az én szeretett fiam, akiben 
gyönyörködöm.” Ugyanez hangzik megdicsőülésekor is Mt. 17,5; Mk. 
9,7; Lk. 9, 35-ben, s erről tesz bizonyságot Péter apostol 2. Pét. 1,17-ben. 
A Károlyi fordítás „akit szívem kedvel” szövege helyett, „akiben gyö
nyörködik lelkem” fordítás a helyesebb. „Lelkemet adtam reá” azt je
lenti, hogy a Messiás, az eszchatológikus király az isteni tulajdonságok 
teljességében jelenik meg. Már mondotta Ézs. 11,2. „Akin az Űrnak lelke 
megnyugoszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hata
lomnak lelke, az Űr ismeretének és félelmének lelke” . Ján. 1,14. szerint 
a testté lett ige „teljes volt kegyelemmel és igazsággal” . Az Isten leiké
vel megjelenő Messiás mispát-ot hirdet a népeknek. Károlyi itt „tör- 
vény”-nyel fordítja a mispátot. Ézs. 40,14; Jer. 5,4. k, 8,7, és II. Kir. 
17, 26. nyomán itt abszolút értelemben vett egyetlen vallásnak, abszolút 
igazságnak értelmezhetjük, vagy az ÚT felől tekintve, evangéliumi taní
tásnak foghatjuk fel. Eddig ez az igazság Izraelben volt meg, most azon
ban a Szolga elviszi a népekhez, univerzális jelleggel lép fel.

2. v. A Szolga szelíd, türelmes,' nem uralkodnivágyó, hanem halk 
szavú tanító, akinek nem tömeghatás a célja, hanem a mispát hirdetése.

3. v. A megrepedt nádszál és a pislogó gyertyabél a szenvedő és bű
nös. léleknek, főleg a pogányságnak gyönyörű, költői jelképe. Ha vala
hol szikrányi hitet lát a pogányok között, ha megtört lelkiismeretet ta
lál, akkor orvosként és megmentőként viselkedik. A Messiás elsősorban 
a bűnösök megmentésért jött, amint azt Mt. 9,13. és az evangéliumok 
számtalan helye hirdeti. Így szólja a Szolga Isten irgalmasságát s így 
lesz ajkán a mispát „vidám üzenet” , megmentő igazság, örömhír.

4. v. A „nem pislog és meg nem reped” helyett „el nem lankad és 
kedvét nem veszíti” a helyesebb, utóbbit a Vulgata „nem lesz szomorú” 
kifejezéssel fordítja. A Szolga tehát fáradhatatlan a „jó pásztori” te
vékenységében. Isten megnyitotta az ajtót Szolgája munkája előtt. A 
„szigetek”, a távoli országok, elsősorban a görög sziget-tenger várftak ta
nítására, akik felé az Úr Szolgája erőszak nélkül, de fáradhatatlanul 
fogja hirdetni Isten törvényét, igazságát, akaratát.

MEDITÁCIÓ (Ottlyk Ernő)
Igénk egészen szemléletes képekben állítja elénk Isten emberszerető 

akaratát. Semmit se veszítsünk el ebből a szemléletességből.
1. Isten és az ő Szolgája között páratlan vizsony áll fent. A Szolga, 

a textusunk felől nézve a Messiás, az ŰT felől nézve Jézus Krisztus, Is
ten Leikétől eltelten jár és cselekszik, Isten szívéből cselekszik. Valóban 
egy az Atyával, akin méltán nyugodhat meg az Atya jótetszése, gyönyör
ködik a Fiúban. Az ige azonban nem ok nélkül tárja elénk itt a Szol
gának az Atyával való egységét, hanem azért, hogy nyomatékosan alá
húzza, mennyire közös az Atyának, és a Szolgának az a cselekvése, 
amellyel teljes irgalmassággal, segítő készséggel, megmentő szeretettel 
fordul az embervilág felé, különösképpen is a rászorulók felé. Isten sze- 
retet-lényegének kinyilatkoztatása tárul fel ebben az igében.

2. Isten emberekhez való közeledésének az a jellemzője, ahogy a 
Szolga cselekszik. A Szolgáról lehet leolvasni, mi az Isten akarata. A 
Szolga nem keresi a feltűnést, nem lép az erőszak útjára, nem akar tö
meghatást elérni, nincs-e világi hatalmi ambíciója. A Szolga valóban 
szolgálni akar. Szeretni és segíteni akar. Megmenteni és üdvözíteni akar. 
Ez a megmentő szeretet természetszerűleg fordul a megrepedt nádszál, és
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a pislogó gyertyabél, az Űr kicsinyei, a lelki szegények, a bűnösök, a 
vámszedők felé. Itt sokasodik a kegyelem. A Szolga törvényt beszél a 
népeknek, de nemcsupán a törvény parancsoló erejével lép fel, hanem 
az igazság, az egyetlen helyes út megvilágításával, amely egyszersmind 
jó és kellemes hír, örömhír, evangélium.

3. A szolgálat útját járó Jézus Krisztus számunkra is a szolgálat 
útját hagyta. Egyházától és a benne hívőktől idegen, ma is mindenféle 
hatalmi szándék, a hitetlen világ legyőzése, az uralkodás valamiféle 
megvalósítása, hiszen a Szolga nem a világ megtámadására indult el, 
hanem a világ szolgálására. A Szolga egyenesen kerüli még a látszatát is 
a világi hatalomra törésnek. A mi útunk csakis a szolgálatnak az útja 
lehet, amelyen előttünk megy az alázatos Emberfia, a szeretet Szolgája.

Szolgálatunk körvonalai kibontakoznak az ige nyomán. Az Isten 
Leikétől indított szolgálat, amelyben az Űr gyönyörködik, csak az lehet, 
amely „a megrepedt nádszálat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem 
oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg”. A tisztán és igazán hirdetett 
ige nyomán fakadnak a keresztyén szeretet cselekedetei, mint a hit leg
természetesebb gyümölcsei. Szeretetünknek annál forróbbnak kell lennie, 
minél inkább áthat minket a Szolgának lelkülete. Szeretetünk az embe
reknek való szolgálat területén valósul meg, a jézusi emberszeretet 
konkrét cselekedeteiben, így mutathat ránk a Szolga és mondhatja: „Íme 
az én szolgám!”

A vasárnap jellege. Az esztendő első vasárnapjának oltári igéje a 
lábmosás történetéből való: „a szolga nem nagyobb az ő Űránál, sem a 
követ nem nagyobb annál, aki azt küldte” . Ószövetségi igénk az embe
rek között szolgáló „Ebed Jahve”-t állítja elénk. A karácsonyi igében 
az önmagát megüresítő Krisztus, a testté lett lógos, most úgy áll előt
tünk, mint szolgálatot végző „Ebed Jahve” , aki mindenben teljesíti Is
ten akaratát. Mindennek a tanúságát foglalja össze, a vasárnap jelle
gét megadó cím: „Alázzátok meg magatokat Isten keze alatt.” Ez a ke
resztyéni alázat egyenlő az Istennek engedelmeskedő, nem a magunk, 
hanem az ő akaratát követő magatartással.

HOZZÁSZÓLÁSOK
GÖRÖG TIBOR: Isten szemefénye Krisztus. 0  az, akire rámutat a 

fogságban a próféta, akit Isten kiválasztott, aki nem úgy száguld vé
gig, mint egy hadvezér ezen a világon. A betegekhez fordul oda és a bű
nösökhöz hajol le.

Ugyanígy az Isten szemefénye a gyülekezet. Az „Ebed Jahve” ugyanis 
személyt is és népet is jelent. Egy hatalmas hang azt mondja: nézzetek 
oda, ez az a nép, amely az enyém, amely átmegy a ^földön és világon, 
amely szolgálatra van ide rendelve és biztosan halad a népek közt az 
úton, Isten védelme alatt. Ugyanígy mehet a gyülekezet az egész esz
tendőben a világban szolgálva azzal a biztos tudattal, hogy küldetése 
van az emberekhez.

NÉMETH KÁROLY: A LXX-ban a törvény: ítélet. A szigetek he
lyett pedig „etnoi”  van: pogány népek: „goi” .

GYŐRI JÁNOS: Ebben az igében a törvény háromszor szerepel és 
mind a három helyen „mispát” áll. Isten a „mispát” viszonyában van 
velünk, hirdeti az év elején ez a textus. Ez Isten alapvető magatartása 
az emberekkel szemben. A „mispát” tartalma: ha nagyra tartom ma
gam, akkor nincs számomra kegyelem. Ennek a textusnak ez a köz
ponti üzenete.
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KISS JÁNOS: Az első versben, ha helyesen fordítjuk, akkor ugyanaz 
az ige szólal meg, ami ennek a vasárnapnak óegyházi perikópájában Jé
zus megkeresztelésénél hangzik: „Ez az én szerelmes fiam, akiben én 
gyönyörködöm.”

Vizkereszt: Ézs. 49,1-6

EGZEGETIKAI ELŐTERJESZTÉS (Ottlyk Ernő)
A 49. fejezettől az 55.-ig Ézsaiás könyve arról szól, hogy a Messiás 

meghozza az emberiségnek a szabadulást a bűn rabságából. Az egész 
emberiség számára érvényes szabadulást az Úr Szolgája hozza. A pró
féta ebbe a gondolatba bekapcsolja a zsidó nép kiszabadulását a babi
loni fogságból, úgy, hogy a fogságból való megszabadulásban az egész 
emberiség megváltásának előképét látja.

1. v. A szigetek itt is a távoli nemzeteket jelentik, elsősorban a gö
rög sziget-tenger népeit, tehát az egész világ felé szól a felhívás: „hall
gassatok reám ... figyeljetek!” Az Űr Szolgájának hívása felülről való, 
nem önszántából vállalta szolgálatát, hanem Isten akaratából.

2. v. Az „Ebed Jahve”  szája éles kardhoz hasonló, azaz szavának 
ellenállhatatlan ereje lesz. Ilyen értelemben szól az ige erejéről az ŰT- 
ben: 2. Tessz. 2,8 és Jel. 19,15 is. A „fényes nyíl” helyett éles, hegyes 
nyíl fordítandó. A kard és nyíl nemcsak azt jelképezik, hogy a szolga 
munkája hatékony, hanem azt is, hogy fájdalommal jár, az ige leleple
zése és az ellenkezés legyőzése szenvedéssel is jár. Az Űr tegzébe való 
elrejtés az isteni oltalmat jelenti. Isten védi éles és hatékony szavú 
Szolgáját.

3. v. Izrael itt a Messiás neve, erre utal az egyes szám is: „és 
mondá nékem”. Az 5— 6 v. az Űr Szolgáját megkülönbözteti Izrael né
pétől. itt azonban joggal nevezhette a próféta a Messiást „Izrael”-nek, 
„az Űr harcosának” , mert ő Izrael törzsének legnemesebb hajtása.

4. v. Az egyes szám itt is arra utal, hogy Izrael az „Ebed” megjelö
léseként szerepel. „És én mondám” helyett „én pedig azt gondoltam” 
fordítandó. A Messiás munkája szenvedéssel és látszólagos eredmény
telenséggel teljes, de Isten az, aki a biztosítéka a Messiás műve igazá
nak, ezért az ő megítélésére bízza magát. A vers utolsó sorának he
lyes fordítása így hangzik: „De igazam van az Űrnál és jutalmam (jó
vátételem) Istennél.”

5. v. A Messiás Jahvéhoz téríti Jákobot, „hogy Izrael hozzágyűjtes- 
sék” . Így szól a hagyományos héber olvasás. Aquila görög fordítása, a 
káld Targum szövege, a Septuaginta és a szír fordítás is, a Vulgata 
azonban „és Izrael nem gyűjtetik össze” szöveget használja, kétségte
len zsidóellenes éllel, amit azonban már a Vulgata revíziók is korrigál
tak. A Messiás igénye tehát kiterjed Izrael egybegyűjtésére.

6 . v. Az Isten'elszéledt gyermekeinek egybegyűjtése (Jn 11,52) az 
egy akol és egy pásztor (Jn 10,16) állapotának eszchatológikus elköze- 
lítése a Messiás munkája révén jön létre. Izrael megszabadultjai: a fog
ságból megmenekült zsidó nép részeit jelentik. Ez a szabadulás elő
képe az eszhatológikus szabadulásnak. Az Űr Szolgája Izraelnek sza- 
badítója és világ nemzeteinek világossága. Ebben az értelemben szere
pel az ŰT-ben, Lukács t : 32-ben az agg Simeon énekében az, hogy 
kisded Jézust Isten adta „világosságul a pogányok megvilágosítására, 
és Izraelnek dicsőségére” . A Messiás az összes nemzetek világossága, 
tanítója. Egészen közel áll ez a kifejezés ahhoz, amit Jézus Krisztus 
mondott magáról: „Én vagyok a világ világossága.” (Jn 8,12.)
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MEDITÁCIÓ (Ottlyk Ernő)
Vízkereszt ünnepe kiszélesíti keresztyén látásunkat az egész 

világ felé. ,
1. Jézus Krisztus, Isten szolgája, a világ világossága Izrael népe 

felé. A Messiás Dávid törzsökéből származik. Az üdvösség a zsidók kö
zül támad. Az „Ebed Jahve”  Izrael fájának legnemesebb hajtása. Ép
pen ezért végzi ő Jákobnak a Jahvéhoz térítését, éppen ezért mun
kálja ő, „hogy Izrael hozzá gyűjtessék” . Ez az ószövetségi ígéret még 
beteljesedésre vár, de tudjuk, hogy az „Ebed Jahvé” -ban egykor egyek 
leszünk Izrael népével.

2. Jézus Krisztus, Isten Szolgája, a világ világossága, a világ összes 
nemzeteinek világossága. Kevés az, hogy Jákob nemzetségének meg
építését és Izrael szabadultjainak visszahozását munkálja, őt Isten a 
népek világosságául adta, hogy az üdvösség az egész világra kiterjed
jen. Ez a világperspektíva Vízkereszt alapvető üzenete. Pogányok és 
zsidók egyaránt üdvösségre hivattak el, Isten előtt nincs személyválo
gatás, nincs másodértékű ember, mindegyik egyformán gyermeke néki.

3. Jézus Krisztus, Isten szolgája, a világ világossága cselekedni
akar valamit az embervilággal. A világosság szolgálatába- akar állítani. 
Ahol világosság van, ott élessé válik a látás. Ott kiviláglik a bűn. Eb
ben a vonatkozásban bűn mindaz, ami ezt a Messiási világperspektívát 
el akarja homályosítani, ami az emberiség egységét meg akarja bon
tani, ami éket akar verni ember és ember közé. Csak a bűn lehet az, 
ami elválasztja a zsidót a pogánytól, pogányt a zsidótól, egyik pogány 
népet a másiktól. A Messiási üdvakarat egybegyűjteni, szeretetre meg
téríteni akar. Ígéretünk van arra, hogy ez néki sikerülni is fog, Isten 
szolgája valóban a pogányok világossága és Izrael üdve lesz, s benne 
szeretetre, egységre, békére jut a világ, ő lesz az egy pásztor, és ő lesz 
az egy akol. 

Krisztus a világ világossága, a világ reménysége is, hiszen mindez 
az ígéret a jövendőben fog beteljesedni. Szilárd a keresztyéni remé
nyünk, hogy Krisztusban egy lesz az emberiség és Krisztusban kitárul 
a két nemzetség, és minden nemzetség egymással való békéjének lehe
tősége is. Nincs kétség az iránt, hogy Istennek ez az egységre és békére 
vonatkozó kinyilatkoztatott akarata irányt mutat számunkra a minden
napi élet gyakorlati cselekvései között is, a világ egységéért és béké
jéért érzett felelősség vállalásunk szolgálatában is. Nem elég tudomá
sul vennünk azt, hogy Jézus a világ világossága, hanem szolgálnunk is 
kell a világosságot, az ő akaratát.

Ha ezt tesszük, akkor mondható el életünkről, hogy az a világ vi
lágosságának szolgálatában cselekszik!

Az ünnep jellege. Vízkereszt napján a Krisztusban felragyogott 
mennyei világosságot ünnepeljük. A napkeleti bölcsek története is arra 
figyelmeztet, hogy nemcsak a betlehemi pásztoroknak jelent meg Krisz
tus világossága, hanem a pogány bölcseknek is. Oltári igénk Jézusnak, 
a világ világosságának szolgálatába állító igényéről szól. Szószéki igénk 
erőteljesen hirdeti, hogy Krisztus a világ világossága. Méltán foglalja 
össze a vasárnap jellegét ez a cím: ,,a világ világosságának szolgála
tában” .

HOZZÁSZÓLÁSOK
GÖRÖG TIBOR: Epifaneia a görög ember számára ragyogó ritka 

ünnepet jelentett. Kürtök szólaltak meg az utcán és végigvonult a nagy 
úr. Megmutatta arcát népe előtt,
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Ez az ünnep is azt hirdeti, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Ember, 
Máriától született, de Isten akiben megdícsőül az Atya és akiben eleji 
a világ célját, amiért teremtetett. O az, aki megérkezett a sötétségbe és 
jelenti minden emberi szem látása ellenére, hogy a sötétség elmúlt és a 
világosság felragyogott. Isten 0, érdemes benne hinni!

GYŐRI JÁNOS: Az előző textusban az alázatos „Ebed Jahve”  állt 
előttünk, ebben pedig a dicsőséges „Ebed Jahve” áll előttünk. Vízke- 
részt missziói jellegére gondolva, csak olyan „Ebed Jahve” -nak lehet 
hódító hatalma, aki dicsőségben jelenik meg az emberek előtt.

DÓKA ZOLTÁN: A 3. v-ben ki az a Szolga?
GYŐRI JÁNOS: Jézusnak egyik tiszteletbeli neve, amilyen tiszte

letbeli neve az is, hogy ő Izrael.
NÉMETH KÁROLY: a főpapi imából (Jn 17,4—5) kiindulva egé

szen nyilvánvaló, hogy Jézus Krisztus ezt az igét önmagára vonatkoz
tatta. Rátérve az Epifániára a „világosság” szóval kell tisztában len
nünk, mi értendő ez alatt? Az elmondottakon kívül az ítélet is, mert a 
világosságban látja meg az ember a bűnöket. Amikor a világ világos
sága minket leleplez, akkor a sötétség eltűnik.

KISS JÁNOS: Az ünnep előírt evangéliumában teljesedik be ennek 
a textusnak az első verse. A napkeleti bölcsek elmentek Jézushoz. Jé
zus hívó szava ma is ugyanúgy hangzik jelenvalókhoz és távollevőknek 
egyaránt. Meg kell tanulnunk nekünk is, amit a 6 . vers mond. S Víz
kereszt ünnepén egyrészt Krisztus dicsőségét kell megmutatnunk, más
részt azt az alázatos formát, ahogy a napkeleti bölcsek is megtalálták 
őt a jászolban. Ma is úgy kell megtalálnunk őt, ahogyan az igében alá
zatosan megmutatkozik a számunkra. És ezt a Krisztust kell hirdet
nünk és élnünk, hogy ennek az alpján lássák meg Krisztus dicsőségét.

Vizkereszt u. 1. vasárnap: Zsolt. 97.

EGZEGETIKAI ELŐTERJESZTÉS (Ottlyk Ernő)
A 97. zsoltár ismeretlen szerzője az Istennek valamilyen csodálatos 

megszabadító cselekvését ünnepli, valószínűleg Babilónia bukását és a 
választott nép megszabadítását a fogságból. Jahve király. Felséges meg
jelenése előtt hódol a föld és leborulnak a bálványok. Sión örül ennek, 
mert látja Isten dicsőségét, ugyanakkor azonban maga is szolgálja Is
ten dicsőségét, Ura akarata nyomán jár, Urával együtt gyűlöli a go
noszt és a bűnt és keresi az igazság útját.

1. v. A zsoltár Isten királyi uralmának bejelentésével kezdődik. 
Isten uralkodása a legvigasztalóbb és legörvendetesebb jelenség, az 
örömnek be kell töltenie a földet. A szigetek ismét a távoli országokat, 
a görög szigetek lakóit jelentik.

2. v. Isten szentségének, világfelettiségének kifejezése a felhő és 
homályosság. Orcája láthatatlan. Uralma igazság és jogosság, ezért vi
gasztaló mozzanat az Ür uralkodása.

3. v. A tűz a büntető istenítélet jelképe.
4. v. A villám Isten hatalmának kifejezője, amelynek látására 

.megremeg, a héber szerint: „vajúdik” a föld, a vajúdás nagy fájdalom
nak gyakori bibliai szóképe.

5. v. V. ö. Mik. 1,4; Hab. 3,10. A teofánia képei mind azt fejezik 
ki,, hogy Jahve az egész föld Ura, az egész természet felett uralkodó 
Isten.
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6 . v. isten igazsága és dicsősége, melyet az egek hirdetnek és mim 
den nép lát, az Istennek valamely nagy büntető ítélete volt, — valószí
nűleg Babilon bukása. V. ö. Ézs. 47. fej. Ezenkívül azonban minden 
egyes vihar természeti tünemény egy-egy teofánia, amelyben Isten di
csősége tükröződik a kegyes vallásos ember számára.

7. v. Megszégyenülnek, akik a bálványokkal, egyes fordítások sze
rint a „semmikkel” dicsekednek. „Meghajolnak előtte mind az istenek” 
kifejezést a Zsidókhoz írt levél szerzője (1. 6) messiási értelemben idézi, 
mikor a 97. zsolt. 7. versét az angyalokkal magyarázza, akik Jézust szü
letésének pillanatában imádták. Itt azonban „mind az istenek” kifeje
zést abban a . költői értelemben foghatjuk fel, amellyel a zsoltáríró Is
ten végtelen felségét akarja megjelölni, amit a hamis istenek, illetve 
imádóik is kénytelenek elismerni.

8—9. v. Isten dicsősége megnyilvánulásának, a teofániában meg
nyilatkozó hatalomnak örül Sión, ebben a megdicsőülésben tárul fel 
igazán Isten felmagasztalása.

10. v. Isten hatalma, a teofánia dicsősége szeretetre indít őiránta. 
Isten félelmének és szeretetének a következménye az, hogy „akik sze
retik az Urat” , azok akarata szerint járnak, azaz gyűlölik a gonoszt, 
azt, amit az Isten is gyűlöl és szeretik az igazságot, azt, amit az Isten 
is szeret. Isten kegyelmes szeretetét konkrét formában tapasztalta meg 
a nép akkor, amikor megszabadította övéit a gonoszok, valószínűleg a 
babilóniaiak hatalmából.

11—12. v. Világosság támad Isten szabadítása nyomán, ebből fakad 
az „Öröm”, amely betölti az igazat és egyenesszívűt. Hálából tiszteli az 
Urat és akaratát.

MEDITÁCIÓ (Ottlyk Ernő)
1. Isten Úr a természet fölött, ö  a teremtője, alkotója, fenntartója 

és gondviselője a mindenségnek. A mindenségnek is van történelme, 
abban is állandó a mozgás és változás. De Isten Ür ezek felett is. A ki
nyilatkoztatás feltárja előttünk, hogy mennyire dicsőíti Istent a koz
mosz, a föld és annak minden jelensége. A kinyilatkoztatás megtanít 
minket arra, hogyan dicsőítsük Istent a természetben adott áldásaiért.

2. Isten Űr a történelem felett. Az ő népe az emberiség. Nem 
megosztottan tekint arra, hanem az egy vérből teremtett emberiség 
egységében látja azt. Uralma ezért terjed ki minden népre, az egész vi
lágra. Isten történelemvezető cselekvésének egyik alapelvét fejezi ki 
az a tény, hogy az elnyomó Babilont megsemmisíti és felszabadítja Iz
raelt a fogságból és nyomorúságból. Isten az igazság és jogosság elvi 
alapján uralkodik az embervilágon. Minden nép látja az ő dicsőségét, 
azaz igazságának győzelmét. Izrael népe egészen konkréten értette azt, 
hogy Isten megszabadít a gonoszok kezéből, jól tudták miből szabadí
totta meg őket Isten.

3. Isten uralkodásával nem fér meg a hamis vallásosság, a bálvány
imádás és a faragott képek tisztelete. Megszégyenülés és lelepleződés vár 
minden ilyen gyülekezeten belüli, egyházon belüli, vagy keresztyénségen 
belüli hamis kegyességre. Minden hamis vallásosság lényege az Isten 
igéjétől való elszakadás. Ebben a bálványimádás és a faragott kép tisz
telete egy vonalban áll a legújabb szektás jelenségekkel. Egyformán ér
vényes rájuk az ige ítélete, de egyúttal az ige Istenhez térítő és Isten 
igaz tiszteletére vezető ereje.

4. Isten uralkodásának következménye az, hogy aki őt szereti és 
benne bízik, az azt szereti, amit az Isten, azt gyűlöli, amit az Isten, 
azaz szereti az igazságot és jogosságot és gyűlöli a gonoszt és a bűnt,
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Isten dicsőségét csak az szolgálja, aki isten akaratát cseíekszi. Ézen az 
úton támad a világosság és öröm, az igének a világossága és a szaba- 
dítás öröme. Bizonyságot kell tennünk arról, hogy az Isten útján való 
járás világosságot jelent számunkra, amelyben tisztán látjuk Isten di
csőségét a természetben, a történelemben, az egyházban, a magunk 
életében és bizonyságot kell tennünk arról, hogy akik ő benne hisznek, 
azok örvendező szívűek, mert az Űr uralkodása, dicsőségének felragyo
gása tölti be őket örömmel. Ezzel a bizonyságtevéssel, — amely szó, élet 
és cselekedet egyaránt — állunk Isten dicsőségének szolgálatában!

A vasárnap jellege. Vízkereszt utáni 1. vasárnap oltári igéje (Mt. 
5,13—16) arról az isteni dicsőségről szól, amely a keresztyén emberek 
hitéből fakadó jó cselekedeteik nyomán száll Isten nevére az emberek 
ajkáról. „Ügy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák 
a ti cselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat” . Ószövetségi 
igénk Isten dicsőségét a természet, a történelem, a népek felett meg
nyilvánuló teofániában mutatja be úgy, hogy Istennek ez a lenyűgöző 
hatalma az embert tiszteletre, félelemre és szeretetre indítja iránta. 
Ezért van az, hogy akik szeretik az Urat, gyűlölik a gonoszt. Mindkét ige 
azonos üzenetét foglalja össze a vasárnap jellegét megadó összefoglaló 
cím: „Isten dicsőségének szolgálatában” .

HOZZÁSZÓLÁSOK
VEÖREÖS IMRE: Abban tudnám összefogni ennek a zsoltárnak az 

üzenetét, hogy mégis uralkodik az Űr. Ez az emberek számára nem ter
mészetes. Ennek a zsoltárnak a történeti háttere a fogságból való szaba
dulást hirdeti. Arról tesz tanúságot, hogy amikor Isten megmutatja a 
hatalmát, akkor robban ki öröm a népéből. Meg kell hajolni előtte min
den istennek. Ez nem természetes. Mégis uralkodik az Űr!

BÖJTÖS SÁNDOR: Azt gondolom, hogy igeszerűbb, ha arról beszé
lünk itt, hogy Istenben bízni és neki engedelmeskedni öröm. Minél egy
szerűbb gyülekezetben beszél az ember, annál hálásabbak az egyszerű 
állításokért. A fő dolog, hogy van Isten. Ha van Isten, akkor bízzunk 
benne és alkalmazkodjunk hozzá.

GYŐRI JÁNOS: Az 5. verssel kapcsolatban egy egzegetikai kérdést 
akarok felvetni. Jeremiás és Ézsaiás korában a bálványokat a hegyek 
tetején állították fel. V. ö. Ézs. 2, 2. Gondolhatunk arra, hogy Keresztelő 
János ádventi prédikációja is ebbe a vonalba tartozik. A bálványoknak 
meg kell hajolni, amiket a hegyeken állítottak fel. Tehát itt nem termé
szeti vonatkozásról van szó, amikor a hegyek megolvadásáról hallunk.

KISS JÁNOS: Az óegyházi perikópa a 12 éves Jézus története. Isten
nek ezt a dicsőségét itt is megérezzük. A 12 éves Jézus történetét és ezt 
a perikópát össze lehet kapcsolni, mégpedig a zsoltár utolsó versével. 
Arra helyezném a hangsúlyt, hogy ez a világosság abban a Jézus Krisz
tusban támadt fel, aki 12 éves korában a templomban megmutatta vilá
gosságát és hatalmát. És ez a Jézus Krisztus a mi Megváltónk, azért 
mondhatjuk, hogy „örüljetek igazak az Úrban és tiszteljétek az ő szent- 
séges emlékezetét” .

ÚJHELYI ALADÁR: Úgy vélem, hogy nekünk nem teológiai fogal
makat és szavakat kell meglátni, amikor Isten dicsőségének a meglátá
sáról van szó. Hallottuk, hogy Isten uralmát nem mindenki látja és nem 
is mindenki veszi tudomásul. Istennek az az akarata, hogy dicsősége 
meglátszódjék bennünk és rajtunk keresztül a világ felé. Tisztázni kell 
Isten uralmának a kérdését. Ezt így lehetne summázni: Isten uralma 
tökéletesen nyilvánvaló volt Jézus Krisztusban. Ö semmi mást nem csi-
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halt, csak az Atya akaratát hajtotta végre, isten uralma így valósul meg 
bennünk emberekben is, de csak Jézus Krisztus által. Ha nem lakozik 
krisztüshit a szívünkben, akkor nem fog meglátszani.

VEÖREÖS IMRE: Felvetődik az alkalmazás kérdése. Kétségtelen, 
hogy eszhatológiai zsoltárról van szó, de nemcsak a jövőre nézve, ha
nem elsősorban arra, amit Isten akkor tett, amikor nyilvánvalóvá lett, 
hogy megszégyenülnek a bálványok. Ez az akkori Izrael számára egy 
adott üdvtörténeti tényhez fűződött. Kérdés, hogy ezt hogyan alkalmaz
tuk az igehirdetésben, mert olyan pillanatot él át a zsoltár író, amikor a 
bálványokon megmutatkozott Isten hatalma.

OTTLYK ERNŐ: Az alkalmazás ma is az, ami akkor volt: Isten 
uralkodásával nem fér össze a hamis vallásosság, a bálványimádás. A 
hamis vallásosság nem Isten igéjén alapul, hanem emberi vallásos mes
terkedésen. Ennek a hamis vallásosságnak leggyakoribb mai jellemvo
násai a következők: 1. A gyülekezettől, a „hivátalos” egyháztói, hazánk 
és az emberiség nagy kérdéseitől való elzárkózás. 2. A háborús propa
gandának bármiféle vallásos indokkal való támogatása. 3. Vallásos-poli
tikai ádventizmus, messiánizmus. 4. Egyházi hiibris, uralkodni, vágyás. 
— Mindezek méltók a mai megszégyenülésre is. Mivel Isten igéjétől és 
az Istennek való engedelmességtől elszakadtak, önmaguk bálványozóivá 
váltak, nem Istent, nem is az embereket, hanem csupán önmagukat szol
gálják.

WELTLER REZSŐ: összefoglalom egy kommentárból ennek a zsol
tárnak a mondanivalóját.

Négy énekből áll. Az első az 1—5. v.: Isten a természet világában. A 
második a 6—7. v.: Isten az istenek között. A harmadik a 8—9. v., a ne
gyedik a 10—12. v.: a Sionon örvendő gyülekezet.

VÁZLATOK:
I. (Újhelyi Aladár). Téma: Az Úr uralkodik.
1. Uralma betölti a teremtettséget, törvényei megdönthetetlenek.
2 . Akkor valósul meg bennem Isten uralma, ha a bálványok meg

hajolnak előtte.
II. (Allinger János). Téma: Örömünk alapja Isten uralma és igazsága.
Bevezetés: a hamis és a múlandósághoz kötött örömök.
1. Isten megbizonyította uralmát Izrael történetében. Jézus Krisztus

ban az utolsó szó az Istené. Megbizonyítja uralmát akkor is, amikor ter
veket áthúz és akkor is, amikor felemel.

2. Isten ítél is. Minden nép látja az ő dicsőségét és mégsem tér hozzá.
% 3. Isten uralmának örülni tapasztalatból lehet. Ez a zsoltár is ta

pasztalatból született.

Karácsonyi levelezőlapok, kétféle, „Dicsőség a magasságos Mennyek
ben az Istennek és a földön békesség és az emberekhez jóakarat" föl
írással, művészi képpel kaphatók az Evangélikus Egyetemes Sajtóosz
tályon, Budapest, VIII., Puskin-u. 12. Ára darabonkint: 1,— Ft. Csekk
számlaszám: 220.278.
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Vizkereszt u. 2. vasárnap: V . Móz. 30,11-15

EGZEGETIKAI ELŐTERJESZTÉS (Ottlyk Ernő)
Miután a Deuteronomium a böríth (szövetség) megújításáról szólt, a 

30. fejezetben annak a következményeit vonja le Izrael népére vonatko
zóan, kitárja a kegyelem és áldás, a büntetés és átok két lehetőségét és 
sürgeti az Isten irgalmába vetett hit gyümölcseit.

11. v. Isten parancsolata nem megfoghatatlan, nem titok, nem el
érhetetlen, sem messze, sem távol nincsen, hiszen maga Isten sem titok, 
ő sincs messze. A „Deus absconditus”  érthetetlen és megfoghatatlan volna, 
ámde a „Deus revelatus”  beszélő Isten, magát kinyilatkoztató Isten.

12.13. v. Nem lehet ürügyként azt mondani, hogy Isten a magas ég
ben lakik, távol a földtől és emberektől, ahová mi úgysem mehetünk fel, 
tehát nem tudhatunk róla semmit sem. Azt sem lehet mondani, hogy 
Isten a tengeren túl van, oda sem mehetünk, tehát nem lehet tudomá
sunk róla, nem ismerhetjük akaratát és nem cselekedhetjük azt. Ugyan
ebben az értelemben idézi Pál apostol Rm. 10,6—8-ban, ahol azt mondja: 
„A hitből való igazság pedig így szól: Ne mondd a te szívedben: Kicsoda 
megy fel a mennybe? (azaz Krisztust aláhozza), avagy: Kicsoda száll le 
a mélységbe? (azaz, hogy Krisztust a halálból felhozza), de mit mond? 
Közel hozzád a beszéd, a szájadban és szívedben van: azaz a hit be
széde, amelyet mi hirdetünk” . Pál apostol értelmezésében tehát textu
sunk azt mondja, hogy az üdvösséget nem kell messze keresni, nem is 
állítható az, hogy megtalálhatatlan, mert az üdvösség egészen közel van 
és nem másból származik, mint a hit igéjéből, vagyis abból, hogy az 
igét, amit az apostol hirdet hittel kell fogadni.

14. v. A fentieket fejezi ki ez a vers is, amikor azt mondja, hogy 
közel van az ige, szánkban és szívünkben, hogy megcselekedhessük aka
ratát. Ennek alapja az, hogy.Isten szólt. Ézs. 45:19. szerint: „nem titkon 
szóltam, a sötétség földének helyén, nem mondtam Jákob magvának: 
hiába keressetek engem! Én, az Ür igazságot szólok és megjelentem, 
amik igazak” . Ezekről az igékről az az Isten parancsa, hogy azok a szí
vedben legyenek: „És ez igék, amelyeket e mai napon parancsolok né
ked, legyenek a te szívedben” . (Deut. 6,6 .) Isten törvényének a szívben 
szóló munkájáról szól a 37. zsoltár 31. verse is. Az ige tehát befogadható, 
sajátunkká lehet, szívünkbe zárható, érthető, és megvalósítható, felfog
ható és megcselekedhető valóság.

15. v. Az a tény, hogy Isten szól az emberhez, igéje befogadható azt 
a következményt rejti magában, hogy az ember felelős az igének való 
engedetlenségért. Az ige egészen személyes hangon, mindig második sze
mélyben szól, én-te viszonyban. Mindig döntés elé állít. Ez a döntés nem 
kisebb, mint az élet és a jó, a halál és a gonosz közötti választás. Az 
csak természetes, hogy Isten akarata az életnek és a jónak a választása, 
mert ő maga is ilyen, csak ami tőle távol van, az a halál és a gonosz.

MEDITÁCIÓ (Ottlyk Ernő)
1. Gyakran hangzik keresztyének ajkán az a panasz, hogy az ige 

távoli, megfoghatatlan, érthetetlen. Különösen is hallani ilyet éppen az 
ószövetségi kinyilatkoztatással kapcsolatban. Emögött az az emberi kö- 
dösítési szándék húzódik meg, hogy akkor nem is vagyok köteles Isten 
akarata szerint cselekedni. Az ige érvényessége alóli kibújás nem más, 
mint a hitetlenség tevékenysége. Éppen ezt a hitetlen és ürügyet kereső 
magatartást zúzza szét igénk és visz el arra a hívő magatartásra, amely 
nem kibújni igyekszik az ige alól, hanem azt betölteni úgy, ahogyan Jé
zus Krisztus nem a törvény eltörlésére, hanem annak betöltésére jött el
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s tanítványait is arra utasítja, hogy Isten akarata szerint tanítsanak és 
éljenek. Luther szava szerint, aki máskép tanít és él, mint Isten igéje 
parancsolja, az megszentségteleníti közöttünk az Isten nevét.

2. Isten igéje nem megfoghatatlan, nem távoli, hanem felette közel 
van, szánkban és szívünkben, bennünk él és hat. Pál apostol értelmezése 
szerint Krisztus mindent elvégzett érettünk, hogy az üdvösség közel le
gyen hozzánk, elfogadhatóvá váljék és hittel átvegyük az ige ajándékát. 
„A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által” . (Rm. 10,17). Isten 
kinyilatkoztatása azért jött annyira közel az emberhez, az ige azért lett 
testté, Isten azért szól a mi nyelvünkön, hogy minden akadály elvétes
sék üdvösségünk útjából és az igének engedelmes követőivé lehessünk.

3. Isten igéje azért hallható és befogadható, hogy követhetővé is vál
jék. A szánkban és szívünkben lévő ige tesz bizonyságot ellenünk, ha 
nem cselekedjük azt, amit vallunk a szánkkal s amit szeretünk a szí
vünkkel. A magunk beszédét és a keresztyénséget is megcsúfoljuk, ha az 
igének nem vagyunk engedelmes követői. Az engedelmesség útja az élet
nek és a jónak az útja. Isten mindig az életnek és a jónak oldalán van. 
Ez az ő örökkévaló akarata. Isten gyermekei sem lehetnek másutt, mint 
az Isten oldalán, szemben a halállal és a gonosszal. Szükséges, hogy ezt 
a tág értelemben vett életet és jót közel vigyük a konkrét élethez. Ezt 
csakis a Szentírás egészének fényében végezhetjük el, mint igehirdetők. 
Nyilvánvaló, hogy az Istenben való élet egyúttal az élet szolgálatát je
lenti a földön is, az emberekhez való viszonyban is, A jó pedig Istennek 
azt az akaratát jelenti, amellyel jót akar az embereknek, szereti őket 
az üdvösség és a földi boldogulás célkitűzésében. Isten gyermekei akkor 
járnak el Uruk akarata nyomán, ha segítik az életet és a jót és szembe- 
szállnak mindazzal, ami a halálhoz, pusztuláshoz, gonoszsághoz vezet.

Ö elénk adta az életet és a jót, — a halált és a gonoszt, tegyünk 
vallást arról, hogy mi Isten akarata nyomán választjuk az életet és a 
jót, a magunk, népünk és az egész emberiség javára és szembeszállunk 
a halál és gonoszság felé vezető úttal, mert aki Isten kegyelméből Jézus 
Krisztust, az örökéletet választotta, az nem járhat más úton, mint az 
élet és a jó emberek közötti szolgálatának útján!

A vasárnap jellege. Vízkereszt utáni második vasárnap oltári igéje 
(Mt. 5,17—19), arról szól, hogy Jézus Krisztus nem a törvény eltörlésére, 
hanem betöltésére jött és a tanítványaitól azt várja, hogy a parancsola
tokat ki-ki helyesen tanítsa és aszerint éljen is, cselekedve azokat. Ószö
vetségi szószéki igénk Isten közeli és befogadható akaratáról szól, amely- 
lyel szemben semmiféle kifogás sem állhat meg, mert Isten akarata be
tölthető, cselekedhető, megvalósítható. A két ige összefüggését fejezi ki 
a vasárnap jellegét megadó cím: „Isten akaratának szolgálatában” .

HOZZÁSZÓLÁSOK
VEÖREÖS IMRE: Mit kell azon érteni, hogy szádban van?
NÉMETH KÁROLY: Azt jelentheti, hogy edd meg, fogadd be.
KISS JÁNOS: A fejezet utolsó verséről ne feledkezzünk meg.
GYŰRI JÁNOS: Ebben az igében a végletek szerepelnek. Egy nega

tív véglet, hogy elérhetetlen magasság a menny. Nagyon sok hívünk
nek van ilyen kísértése. Ez a megfáradt véglet. Ezzel szemben van az 
isteni véglet: „felette közel van hozzád” . 14. v.) Menj el a templomba, 
vagy nyisd ki a bibliádat és ott van közel!

JURÁNYI ISTVÁN: Isten egyéni felelősség elé állít: válassz! Nincs 
kettős predestináció.
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BÖJTÖS SÁNDOR: El tudom képzelni, hogy ennek az igének a vi
lágosságában vállalkozik valaki arra, hogy a vallástörténeti vonalat ro
konszenvesen vonultassa fel a gyülekezet előtt. Az első tétel az lenne, 
hogy közel van az Isten, a második pedig úgy szólna, hogy milyen nagy 
jelentőségű dolog a döntés.

MESTERHÁZY FERENC: A vallástörténetben előttünk áll az az. 
emberi teljesítmény, amit az ember akar adni az üdvösségéért. Ez a sok 
jószándék azonban mennyire kevés és nem oldja meg a kérdést. Az 
egyetlen megoldás mégis csak azután jön.

VEÖREÖS IMRE: A törvénynek egy olyan aspektusa van itt, ami 
ritkán van a szószékeinken: „lám elődbe adtam ma néked az életet és a 
jót, a halált és a gonoszt” . Isten akarata mindig az életet és a jót jelenti. 
Isten törvényeire sokszor úgy néz az ember, mint egy nyűgre, ami meg
nyirbálja az életet, pedig tulajdonképpen ha Isten akaratát követi az 
ember, az mindig a javára szolgál.

NÉMETH KÁROLY: Hogyan vagyunk itt a hit által való megigazu- 
lással? A törvény eltöröltetett, Krisztus az élet. Itt pedig az élet és a 
halál attól függ', hogy a törvénnyel hogyan állunk.

VEÖREÖS IMRE: Azt gondolom, hogy arra vezet ez az ige rá min
ket, hogy az életünk akkor lenne boldog, ha Isten törvényét be tudnánk 
tölteni, de mert ez nincs meg, ezért ez az ige elvezet Jézus Krisztushoz, 
akiben van megoldás és új élet. Tehát ez az ige elvezet a hit által való 
megigazuláshoz.

GRÜNVALSZKY KÁROLY: Nehéz kérdés előtt állunk valameny- 
nyien, mert a törvényről kell beszélnünk. Éppen ezt tudjuk a legke
vésbé hirdetni. Gátlásaink vannak a hit által való megigazulás miatt.

A törvény hirdetésével kapcsolatban figyelembe kell vennünk, 
hogy az OT-nak egész más a világa, mint a mienk. Nem ismer eszha- 
tológiát úgy, mint mi. A törvény nem egy halálontúli üdvösség eszköze, 
hanem útbaigazító erre az életre. Arra való, hogy itt ezen a világon helyes 
életet éljünk.

Most az a kérdés,, hogy ez az ószövetségi beállítás, hogy használható 
számunkra, akik az ÚT felől nézzük. Én erre nem látok nehézséget, mert 
a törvénynek számunkra is e földi életben van jelentősége s az evangé
lium betöltője a törvénynek. Ezt kell megmagyarázni a híveinknek. Ez
zel beemeljük prédikációnkba az egész ószövetségi jelentőségét a textus
nak és nem forgatjuk úgy ki, hogy a törvényből evangéliumot csinálunk.

A törvénynek két nagy parancsáról van itt szó. Meg kell monda
nunk, hogy mi ez és hogy Jézus Krisztus ennek a betöltésére sarkal, 
mert megváltott, hogy Isten parancsai számunkra ne nehezek legye
nek. Szeresd a te felebarátodat, szeresd az Urat! Mi ma éppen ezek előtt 
a kérdések előtt állunk. Élet és halál kérdése ez a számunkra. Ezt úgy 
kell megmagyarázni, hogy közel lépvén az emberekhez. Nem dobnám be 
rögtön azt, hogy ezt ki tudná betölteni. Persze, hogy ez belekerülhet a 
prédikációba, de nem lehet abszolúciót hirdetni, anélkül, hogy előbb a 
törvényt ne hirdetném. S ezt bátran tehetjük, mert az Újszövetség felől 
motiválatlan a törvény. Krisztusban nem fenyeget az a veszély, hogy az 
önigazság útjára térünk.

JURÁNYI ISTVÁN: Úgy gondolom, hogy úgyis lehetne beszélni er
ről az igéről, hogy abból indulok ki, hogy Isten parancsa mindennap szól. 
Ez a parancs világos és érthető, de döntés elé állít. Kérdés, hogy mi az 
engedetlenséget, vagy az engedelmességet, az életet, vagy a halált vá
lasztjuk-e. Sokat mond, hogy háromszor van itt szó Isten törvényének 
teljesítéséről.
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VEÖREÖS IMRE: Belső célunk az engedelmesség lehet, hiszen 
akkor válik közelié Isten akarata, amikor azt önként tesszük. Amikor a 
törvény nem kívülünk marad, hanem belülről, a szívünkből indulunk en
nek a teljesítésére.

GRÜNVALSZKY KÁROLY: Nem kötelező-e számunkra ennél a tex
tusnál az, ami Magyarországon és Németországban is kapcsolódik ehhez 
az igéhez? Nálunk Dezséry László püspöknek volt ez az egyik zsinaton 
a textusa. Németországban pedig az egyik Kirchentag-nak volt a tex
tusa. Ez azt kívánja tőrünk, hogy prédikációnkban legyünk figyelemmel 
az egyházi életre. A jövő keresztyénség sorait akarjuk ma újra rendezni 
a jelen keresztyénségéből. Amikor Dezséry püspök ezt a textust válasz
totta, akkor egyházunk újjárendezésével kapcsolatban választotta ki. A 
német Kirchentag választása is ezért esett erre a textusra. Mert az egy
ház az előtt a kérdés előtt áll, hogy Isten a mai keresztyénségből teremt-e 
egy újat, vagy a kövekből támaszt új fiakat magának. Van úgy, hogy 
Isten egy nemzedéket felszámol és a következőből támaszt fiakat magá
nak. Ha valaki figyeli a nagy hullámzást gyülekezeteinkben, akkor lát
hatja, hogy valóban újjárendeződés folyik. A következőket mondhatjuk 
erről: 1. Isten fel akarja számolni azt a fajta keresztyénséget, amelyik 
úgy van közel hozzá, hogy távol van az élettől és igéjével az emberek
től, Mindenféle remete-keresztyénség felszámolódik. Híveink számára 
nem ér semmit az olyan prédikáció, amelyik nem mond nekik semmi 
életbevágót. 2. Isten megújításunk érdekében úgy közelít hozzánk, hogy 
igéjét és abban az ő  törvényét akarja megértetni velünk. Tehát nem ad 
újat, hanem a régit szólaltatja meg egész közelről. Éppen a két nagy 
parancsolatot adja elénk újra és így teszi fel számunkra az élet és halál 
nagy kérdését.

VÁZLATOK:
I. (Győri János). Cím: Isten Igéje.
1. Nélkülözhetetlen életem, a földi boldogulásunk és az örök élet 

szempontjából.
2. Tanácsol az élet nagy kérdéseiben.
3. Kifogás nem állhat meg vele szemben.

II. (Matthaeidesz Gyula). Téma: Az Úr szolgálatába állított, nem kí
ván lehetetlent tőled.

1. Igazgat parancsolatával.
2. Mindig jelen van igéjével.
3. Választást engedett élet és halál közt.

Az 1955. évre Lelkészi Szolgálati Napló kapható az Evangélikus 
Egyetemes Sajtóosztályon. Budapest, VIII., Puskin u. 12. Ára: 17,50 Ft. 
Csekkszámlaszám: 220.278.
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OLVASÓ
Az Evangélikus Egyetemes Saj

tóosztály sajtóbizottsága október 
21-i, november 6-i és november 
11-i üléseiben hosszas megbeszé
lést folytatott a Lelkipásztor szer
kesztésének kérdéseiről, hogy a 
Lelkipásztor szolgálatát bővítse, 
céltudatosabbá és rendszeresebbé 
tegye. A sajtóbizottság elhatá
rozta. hogy tervszerű rendszeres
séggel hoz cikkeket a most kez
dődő új egyházi esztendőben ab
ból a célból, hogy egyrészt kon
krétan segítse a lelkészi munka- 
közösségek munkáját az Országos 
Esperesi értekezlet által megálla
pított munkatervvel egybehangol- 
tan, másrészt, hogy a lelkészeket 
az eddiginél is jobban segítse és 
támogassa a gyülekezeti munká
ban, az egyéni továbbképzésben.

Mostani számunktól kezdődően 
minden számunk élén rövid ige
tanulmányt közlünk. A tanulmá
nyok sorában rendszeresen köz
lünk az Egyházak Világtanácsa 
evanstoni nagygyűlésének előadá
saiból és határozataiból, — a 
Lutheránus Világszövetség ta
nulmányi anyagából (tekintettel 
ennek 1956-ban tartandó világ
gyűlésére), — valamint ezzel ösz- 
szefüggésben a törvény és evan
gélium kérdéséről. A gyenesdiási 
lelkészkonferenciák határozata 
szerint rendszeresen közlünk az ó- 
testamentomi teológia körébe tar
tozó tanulmányt (hermeneutika, 
bevezetés, teológia, vagy exegézis). 
Igyekszünk foglalkozni a lelké
szek hivatásproblémáival. Kibő- 
vítjiik Szemle-rovatunkat, mely

I N K H O Z
elsősorban teológiai események
kel. ezenkívül jelentősebb hazai 
és külföldi egyházi eseményekkel 
foglalkozik majd. A gyenesdiási 
lelkészkonferenciák munkálatai 
nyomán készülő exegetikai anya
gon kívül továbbra is közlünk 
időnként egy-egy elhangzott ige
hirdetést. Végül rendszeresen ol
vashatnak majd lelkésztestvéreink 
a Lelkipásztorban kollekta- és 
agenda-imádságokat, amelyek az 
istentiszteleti szolgálatban felhasz
nálhatók.

A kibővített szerkesztőbizottság 
tagjai a szerkesztő elnöklete alatt 
D. Dezséry László püspök, Ben
czúr László, Friedrich Lajos, 
Grünvalszky Károly, Gyöngyösi 
Vilmos, Káldy Zoltán, Nagy 
Gyula, Ottlyk Ernő, Pálfy Mik
lós, Prőhle Károly és Tessényi 
Kornél, valamint Zay László ügy
vivő lelkész.

Az eddiginél gazdagabb tarta
lom számára az eddigi terjedel
münk kevésnek bizonyult s ezért 
január elsejétől a Lelkipásztor 64 
oldal terjedelemben fog megje
lenni. Az Országos Esperesi Érte
kezlet javaslatára az Egyház
egyetem Tanácsa október 26—27-i 
ülésében ezzel kapcsolatban elha
tározta 1955. január 1-től a Lelki- 
pásztor példányonkénti árának 
12,— forintra, évi előfizetési árá
nak pedig 144,— forintra való 
emelését.

Bízunk benne, hogy lelkésztest
véreink örömmel fogadják a bővült 
és tartalmában meggazdagodó 
Lelkipásztort!

A Lelkipásztor szerkesztősége és kiadóhivatala minden kedves ol
vasónknak Istentől megáldott, boldog karácsonyi ünnepeket és békés 
újesztendőt kíván!
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