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Szolgálataim ...

II.kötet: A nyáregyházai gyülekezetben
1939. julius 9-töl 
1945. november 25-ig.

Y.o. az I. kötettel.
A háború, következtében az 1945* év előtti időből 
csak kevés - néhány töredékben - kézirat maradt 
meg. A front kialakulásakor feleségem 2 kisgyer
mekkel Budapesten,szüleinél kapott menedéket. Én 
tábori lelkészi szolgálatot teljesítettem.



"... tegyetek tanitványok
ká minden népeket"...

I .
Isten igéjével

a gyülekezet szine előtt:
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Nyáregyháza,1942.jan.6-án. A missziói parancs!..
Ige: Márk 16:15-16.
Ének: 170.278.

Vizkereszt ünnepén.

Keresztyén Gyülekezet! 
Testvéreim!

A keresztyén ünnepek között legmostohább 
ez a mai nap.E mostohaságról nemcsak a sok üresen 
maradt hely beszél,de igazolja az a kereső tekintet 
is,amellyel ez ünnep lényege felé tekintünk.Ezen a 
bizonytalanságon és tétovázáson nem változtat még 
az a tény sem,hogy vannak magukat keresztyéneknek 
tartó emberek,akik vizkeresztet nem ünnepeltek és 
nem is fognak soha ünnepelni.

Mi azonban evangélikusok,akiknek drága az 
Isten minden üzenete,azok közé tartozunk,akik ra
gaszkodnak e megszentelt órához,különösen is azért, 
mert elfelejtett dága kijelentésnek leszünk része
sei.

És hogy ez a bizonytalanság nyilvánvalóvá 
legyen,a tanitás pedig valamennyiünkké,vessük fel 
a kérdést: miért is jöttünk ma össze?... vizkereszt 
ünnepén kire,mire emlékezünk?... mivel akarjuk meg- 
teliteni szivünket?...

Ez a kérdés annál is inkább jogosult, 
mert ennek az ünnepnek sajátos története van. Már a 
neve is erre utal.Merthiszen van,aki EPIFANIAS-nak 
mondja a másik helytelenül HÁROM KIRÁLYOK ünnepé
nek tartja, és lesz olyan is, aki egyszerüen VIZKE- 
RESZT-nek hivja.Kétségtelen,e megjelölésekben van 
sok érdekes és jellemzővonás,bájos kép és kedves
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emlék egyaránt. A lényege azonban, abban foglalható 
össze:világosság áradt közénk,Isten a Fiát s vele ö- 
römüzenetet adott,mely el kell jusson szegényhez ur
hoz, fehérekhez, sárgákhoz, feketékhez, - igen: minden 
emberhez,hogy betöltse valamennyi szivét és növeked
jék bennünk az Isten országa.

A sajátos fényt ez ünnepi órának az adja, 
hogy ma Krisztus ama parancsára emlékezünk,amellyel 
evangéliumának a pogány népek között való terjeszté
sét kivétel nélkül valamennyiünkre bizta.Ezt az Ő 
parancsát vettük abban az igében,melyet az imént ol
vastam fel előttetek.

És erre az igére nem pusztán azért van 
szükségünk,mert ezt még nem hallottuk és teljesedé
séhez keveset áldoztunk,vagy nem álltunk meg még 
lelkiismeretesen minden egyes szavánál, hanem azért, 
mert ennek a jézusi igének állandóan ás ismételten 
sulyos mondanivalója van a számunkra.Ezt nem lehet 
elcsépelni,mint a, szerelmi vallomást,nem lehet ki
beszélni,mint a rejtett titkot s nem leet örökre el
intézni,mint egy nyomasztó adosságot.

Hogy ennek az igének valójábansulyos üze
nete van,azt elárulja az a hely,amit az evangéliu
mokban elfoglal.Jézus utolsó szavaként száll felénk. 
Olyan vallomás tehát,amit élete végére tartogatott. 
Az a nagy kincs,amit ugy akar tanitványainak emléke
zetébe vésni,hogy ott el ne homályosodjék soha.

Hogy ennek az igének valóban ilysen sulyos 
üzenete van,azt mutatja az a forma is,amelyben el
hangzik, kert nem egyszerü beszédkérő szó ez,ami ha- 
logatható volna.Jézus utolsó mondanivalóját nem biz- 
ta a mi szeszélyünkre és kedvünkre.Ezért parancs 
formájába szoritja szavát: "Hirdessétek az evangéli
umot!" - Igen,ez parancs,ez felszólitás,ez nyilt 
követelés.Ultimátumszerü kijelentés.Itt tehát nem 
olyasvalamiről van szó,amit még meg kellene hányni-
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vetni,vitatni,aminek értelméről és hasznosságáról le
hetne elmélkedni,vagy amit egyéni-lelkesedésre,önkén
tes vállalkozásra lehetne rá bizni.Ez parancs,olyan, 
amelynek csak engedelmeskedni lehet.

A parancs pedig egészen világos,mert evan
gélium hirdetésről szól.Ne akarjuk ezt mi jobban meg
fogalmazni .És ne akarjunk mi többet vagy kevesebbet, 
de mindenképen mást mondani,mint amit Jézus akart.- 
Más szóval:kell lenni tanitványi és apostoli hivatal
nak.Kell lenni olyanoknak,férfiaknak és nőknek egya
ránt, akik valóságos emberi beszéddel állandóan és 
nyilvánosan hirdetik az evangéliumot. Tehát nem vélet
len termelte ki a papi hivatalt.És nem emberi számitó 
gondolat adta misszionáriusok kezébe azt a nehéz ván
dorbotot. Jézus parancsának engedelmeskednek ezek mind 
a mai napig.Vagyis nekünk nem szabad rábiznunk a misz- 
sziót röpiratokra,könyvekre,füzetekre vagy éppenség
gel bibliaterjesztésre.Nem szabad rábiznunk odavetett 
fillérekre vagy a Szentlélekre.Mindez csak akkor nyer 
értelmet,ha vannak,ma is vannak olyanok, aik: engedel
meskednek Jézus parancsának és nyilvánosan prédikál
ják az evangélimot itt és odakint.

Nehéz Jézusnak ez az igéje,parancsa azért is 
mert határtalan igénnyel adja."Elmenvén e széles vi
lágra hirdessétek az evangéliumot minden teremtmény
nek". - És most megint ne kiséreljük meg a jelen 
helyzetet - azt,hogy bár még 900 millió pogány lakja 
a földet,de a misszió ügyének nem kedvező,világot át
fogó pusztitó háboru dul - ne próbáljuk a jelen hely
zetet pompás érvekkel menteni és magyarázni.A felelős
séget vállainkról levenni csak Istennek vanjoga.Ő pe
dig inkább a vállainkra rakja.Kunoss Jenő missziunári- 
usunk szolgálatából kétségtelenül ezt olvashatjuk ki. 
Vajjon ez a mi gyülekezetünk felveszi-e a misszió ü- 
gyét imádságnak,áldozatnak,erőeszitésnek magáraválla- 
lásában?... Olyan drága lett-e számunkra az evangélium
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hogy minden körülmények között tovább akarjuk azt ad
ni?... Egy bizonyos,minden kétségen felül áll: Isten 
még ebben a kaotikus világban is emberfeletti dolgo
kat tud és fog is véghez vinni vagy általunk vagy 
nélkülünk,mert Őneki hatalma van hozzá.

Igénk szerint ez a hatalom megnyilvánul már 
abban is,hogy Isten számára az igehirdetés kétélü 
fegyver.Aki a hirdetett evangéliumban hisz és megke- 
resztelkedik,az üdvözül,aki pedig nem hisz,elkárhozik.
- A valóságos igehirdetés mindig kétélü fegyver:üd

vösséget vagy kárhozatot,megmentést vagy elitélést,é- 
letet vagy halált hoz.És ha itt most valóban Isten i- 
géje hangzik akkor nekünk is remegő szivvel kell meg- 
állnunk, mert Isten igéje nem tér vissza üresen,nem 
hangzik el közöttünk sem hasztalanul és nyomtalanul! 
Vagy igen-t mondunk rá és akkor kegyelmet hoz, vagy 
nemet kiáltunk és akkor itéletet jelent,mert Isten i- 
géjét nem lehet büntetlenül megvetni.

Pedig óh mennyire szeretnénk is mi,elfogult 
emberek,ezen a kétélü hatalmon enyhiteni.Hogy tudunk 
hivatkozni szeretetre,bünbocsánatra,irgalomra és 
hosszutürésre az átokról és kárhozatról szóló kije
lentésekkel szemben.Pedig még ahhoz sincs jogunk,hogy 
ebből Isten igazságtalanságára és kegyetlenségére kö
vetkeztessünk.Ne akarjunk mi beleavatkozni az Ő mun
kájába! Honnan is vesszük a merészséget,az okot és 
jogot hozzá? Mi ahhoz vagyunk kötve,ami kijelentetett 
és ha az életünkbe kerül,akkor is szent,megmásitha
tatlan az Isten szava.

Igy talán engedelmesebbek leszünk még- a 
missziói parancsnak is.Igy talán jobban felhasználhat 
bennünket evangéliumának hirdetésére itthon és messze 
távol idegenben az, aki az Atya jobbjáról mozgatja éle
tünket ...

Ő bizonnyal tuda,hogy miért adta igy ezt a 
parancsot,mint sulyos feladatot.
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Vajha meghallanánk mi ma az Ő szavát és 
némán,engedelmesen elindulnánk a hajlékából evangé
liumot hirdetni: otthon,utcán,mühelyben,iskolában, 
gyermekeknek,szülőknek,öregeknek,ifjaknak örömben és 
bánatban örökkön örökké.Ámen.
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Nyháza, 1942.okt.4-én. Isten kegyelme elég!....
Ige: II.Kor.l2:-7-9a.

Talán sehol sem találkozik Pál apostol Jézus 
tanitásával olyan teljesen,mint ebben az igében. Más 
szavakkal ezt az üzenetet ugy lehetne megfogalmazni: 
naponként,sőt percenként Isten kezéből élünk! Isten 
nem szokta az ő kedves teremtményeit készletekkel el
halmozni, hanem percről-percre gondoskodik róluk. Igy 
táplálja.az erdő madarait,igy öltözteti a mezők lili
omait, igy gondoskodik gyermekeiről is.A tékozló fiu
nál is ott kezdődött a baj,hogy a maga gazdája akart 
lenni és kikérte a vagyonból ráeső részt.

Ezt a tanitást alkalmazza most Pál apostol az 
ember belső életének táplálására,amikor Isten lelki 
háztartásának legmélyebb törvényét igy fejezi ki: e- 
lég néked az én kegyelmem!

Mindenekelőtt lássuk meg azt,hogy erre a ke
gyelemre nagyon is rászorulunk.Rá volt szorulva Pál 
is,aki a világtörténelem legnagyobb feladatát hajtot
ta végre törékeny,beteg testben,hihetetlen nehézségek 
között.Mikor őt az evangélium megragadta,a keresztyén- 
ség egy kis üldözött szekta volt Jeruzsálemben.Mikor 
a szolgálatát bevégezte,az akkori világ legtöbb góc
pontjában virágzó gyülekezetek vannak és a keresz- 
tyénség - ha üldözötten is - de mégis egy olyan vi
lághatalom, amely teljes erejével győzött a kor ural
kodó eszméin.És ez egy egyszerü vándortanitó munkájá
nak az eredménye! Ez a vándortanitó nem volt gazdag 
ember.Semmi politikai befolyással nem dicsekedhetett. 
Valami különös vonzó erő sem volt benne,amivel az em
bereket megnyerhette volna.Egyszerü kézmüiparos, sá
torfonó, aki bejárja az egész világot,tanit,levelez,i- 
mádkozik,szenved,bizonyságot tesz és meghal.- Gyönge- 
ségét fokozza még az,hogy "tövis adatott testébe".
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  Pontosan nem tudjuk,hogy mit értett ez alatt.Bizonyá
ra valamilyen gyötrő,sulyos betegséget,amely minden 
pillanatban széthullással fenyegette porsátorát.Ez a- 
kadályozta szárnyainak repülését,fenyegette tanitása
inak tisztaságát,bizonyságtevésének apostoli erejét s 
szakadatlan kisértések között tette őt próbára. De 
lássuk, éppen ez a tövis teremtette meg benne a leg
mélyebb és legkrisztusibb meggyőződést,azt,hogy nem az 
ő ereje által és nem az ő érdeméből történik minden, 
hanem Isten kegyelme mutatkozik meg az ő erőtelensé- 
gében.

Van-e közöttünk olyan,aki nem tapasztalta 
volna,hogy tövis adatott az ő testébe?... Tövis, a- 
melyik kivülről talán láthatatlan s ezért jelentékte
lennek volna mondható,megléte azonban olyan döntő és 
veszedelmes,hogy minden pillanatban belső emberünk é- 
lete forog kockán.Olyan ez,mintha a királyt tövisek
kel rakott trónra ültetik és koronája belülről éles 
szögekkel van kiverve,amelyek belefuródnak husába s 
ilyenkor mondanák neki: légy nagylelkü ,mosolyogj, su
gározz! - Ki az közöttünk,aki ne érezte a pillanaton- 
kint jelentkező lehetetlenségét annak,hogy megálljon, 
hü maradjon,ellenálljon,szeressen,jó legyen,higgyen. 
Vegyük csak szemügyre mindazt a sok akadályt,ami ut
jában áll boldog,vidám,szent,hősies és győzedelmes lé
nyünk kialakulásának s ami miatt tisztátalanok,szomo
ruak,bukottak,gyávák,félszegek,félelmes szivüek, nyo
morultak vagyunk és elveszitjük a lélek döntő csatá
ját s állapitsuk meg: ez a mi tövisünk.

És ez a tövis azért adatik a testünkbe,hogy 
el ne bizakodjunk.Óh bennünk nagy a hajlandóság arra, 
hogy elbizzuk magunkat!... Ha valami sikerül,a magunk 
érdemének tudjuk be,pedig ajándékba kaptuk a sikert. 
Ha pedig nem sikerül,mást vádolunk érte,pedig mi ma
gunk okoztuk bukását. Hány ember van,aki mindig csak 
magát nézi,saját hatásában és eredményeiben örvende
zik s nem tud betelni azzal a sók beképzelt sikerrel,



10

amellyel ugy ékesiti fel magát,mint a gyermek az ü- 
veggyöngyökkel.Közben pedig szegény,nyomorult az 
ember,aki azt a tényt is,hogy egyáltalában van,lé- 
lekzetet vehet,lát és akar: nem magának,hanem az 
ingyen ajándékozó Istennek köszönheti.

Azért hát szükséges meglátnunk azt,hogy ez 
a testünkbe adatott tövis a Sátán tövise.Éppen az a 
tény,hogy amikor bünről prédikálunk az emberek nem 
érzik magukat személyükben érdekelve,bizonyitja min
dennél jobban a bünnek hatalmát,amelynek legnagyobb 
rontása éppen az,hogy nem akarjuk magunkban észre
venni.Hány ép ember képzeli magát betegnek,tüdőbajos
nak vagy rákbetegnek,de aki igazán az,mosolyogva ma
gyarázza, hogy muló gyengeségről van szó csupán!S a- 
milyen jótétemény a halálos betegnél ez a csalódás, 
éppen olyan veszedelmes a belső embernél az a meg
győződés,hogy a világ ugyan lehet rossz,de én jó va
gyok, tehát minden hibának és bajnak okát rajtam ki
vül kell keresni,mert én hatalom,erő,siker és töké
letesség vagyok, - egyszóval: önönmagamnak az iste
ne! Ez a rettentő bálványimádás mutatja azt,hogy a. 
testünkbe adatott tövis meglátása már magábanvéve is 
nagy kegyelmi ajándék,Isten mentő munkájának első 
ténye,kiindulás azon az uton,amelyen kivül soha sen- 
ki sem juthat el az élet és üdv forrásához,a kegyelem 
Istenéhez.

Isten kegyelme pedig elég nekünk!...
Figyeljük meg csak jól,hogy a kegyelem az,ami 

segithet rajtunk.Mindaddig,amig ide el nem érkezünk, 
megátkozott és szakadékok felé vezető uton keressük 
a megoldást.Aki azt hiszi,hogy saját maga segithet 
magán,életét a legrettenetesebb csalódás kockájára 
teszi fel.Aki azt hiszi,hogy joggal,igénnyel,követe
léssel kiverekedheti magának a holnaptól azt,amivel 
az ugy érzi,hogy tartozik neki,a leglehetetlenebb do
logra vállalkozik.- Még az is,aki egy felsőbb erőt 
számit bele az életébe,de ugy gondolkodik,hogy ez az
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isteni hatalom az ő szolgája,az ő rendelkezésére áll, 
szertartással,áldozattal,fogadalommal,egetostromló 
konok imádsággal leigázható és saját érdekei szolgá
latába kényszeritheti: irtózatos tapasztalást szerez 
arról,hogy a világ felett Isten uralkodik,akinek gon
dolatai nem a mi gondolataink és utjai nem a mi uta- 
ink.Nincs más megoldás,csak a kegyelemhez való visz- 
szatérés,mert sorsunk Isten kezében van és csak ak
kor élhetünk,ha Isten kegyelmes hozzánk!

De világosan kell lássuk azt is,hogy csak 
Isten lehet kegyelmes hozzánk.Kegyelmes csak az le
het, aki ur égen és földön,aki felséges és olyan di
csőséges,hogy szine előtt még az angyalok is eltakar
ják orcájukat.- Csak az lehet kegyelmes,aki olyan 
felséges,hogy egyetlen szavával világokat teremthet, 
életnek és halálnak szabados ura;akinek kezében va
gyunk s hatalma,igazsága szerint semmivé tehet, sőt 
semmivé is kellene hogy tegyen.he nem tesz,mert ez 
az Isten örök szeretet.

Erre a kegyelemre mondja az apostol,hogy ez 
elég nekünk.Kevésnek nem mondható,mert Istennek a 
kegyelme nem lehet nem sok,mert akkor meg kellene 
mérni,hogy a többlet kitünjék.Ez a mérés pedig éppen
séggel lehetetlenség.Erről a kegyelemről csak annyit 
lehet elmondani,hogy mindig elég.Elég a siró gyermek
nek, hogy könnyei felszáradjanak; a tündöklő angyalnak, 
hogy el ne bukjon; elég a haldoklónak,hogy mosolyog
jon és az ujszülöttnek,hogy lélekzeni kezdjen. Elég a 
törékeny asszonynak és az erős férfiunak,elég egy kis 
gyülekezetnek és roppant nemzeteknek.Elég a szentnek, 
hogy gonosz ne legyen és elég a gonosztevőnek, hogy 
szentté legyen.Elég a végitélet napján és elég ebben 
a mostani pillanatban is.Sohasem bizonyult másnak, 
mint elegendőnek.Erről beszélnek olyan bizonyságtéte
lek, amelyek 3O-4O esztendős betegágyon keltek szárny
ra és olyan virághullások,amikor pár napos bimbók 
hervadtak el.
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Elég néked az én kegyelmem. Ez a kihangsu
lyozott két szó azért fontos,mert azt mutatja, hogy 
a kegyelmet csakis személyes viszonyban lehet átven
ni. Nem közvetitheti azt senki ember fia.Nekem kell 
érette kinyujtani a kezemet és szembe kell néznem 
azzal az Istennel,aki felém nyujtja.Azt kell monda
nom neki: Te, - és azt kell mondanom előtte: én! - 
Hiszen éppen az volt a baj eddig,hogy erre nem a- 
kartak rájönni az emberek.Gyermeket küldtek a tem
plomba maguk helyett.Hátatforditva akarják elvenni 
a kegyelmet.Más személy mögé bujva szeretnék megnyer
ni. Ennek a személyes találkozásnak egyetlen helye, 
módja van: Istennel a Krisztusban lehet találkozni. 
Isten azért lett emberré a Krisztusban,hogy mi, akik 
emberek vagyunk,emberi mivoltunkban találkozhassunk 
vele.Közeledhetünk hozzá,távolodhatunk tőle,de az a 
pont,ahol ez a két erő,Isten és ember,összeér,az a 
hely a megfeszitett és feltámadott Krisztus személye. 
Itt érintkezik ez a két vezeték,itt sül ki az a cso
dálatos erő,világosság,tü z,uj életfolyam,amelyet ke
gyelemnek nevezünk.

Innen ered a csodáknak az a mérhetetlen so
rozata, amelyet az apostol igy fejez ki:"az én erőm 
erőtlenség által végeztetik el". Isten ereje benne 
van a naprendszerekben,a hegyekben és a tengerekben, 
de legcsodálatosabban benne van az emberi erőtelen- 
ségben.Amikor a bünből bocsánat lesz,a gyengeségből 
erő,a kisértésből győzelem,a bukásból feltámadás, a 
nyomorultból hős,a halálból élet,ó emberünkből uj 
ember: apró emberi erőtlenségekben Isten örökkévaló 
ereje végzi tovább világteremtő,világmegváltó és vi- 
lágmegszentelő munkáját az Ő nagy nevének dicsőségé
re.

Én ugy érzem,hogy nekünk ez a hajlék nemcsak 
ma,hanem unokáinkon keresztül örökké erről a kegye
lemről beszél.És nincs is más tisztünk,hivatásunk, 
mint elmondani, tovább adni, süket fülekbe,alvó lel-
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kekbe belekiáltani ezt az örömhirt: elég nekünk Is
ten kegyelmei Ámen.
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Bp.1944.dec.16-án. Ünneprekészülés
Ige: Máté 16:13-16.

Advent 3 .vasárnapján.

Mindössze néhány nap választ el ma bennünket 
attól az ünneptöl,amelynek minden igéje,tanitása, e- 
seménye Isten hozzánk való szeretetéröl beszél. Ez a 
közelség minket arra késztet, hogy már most készül
jünk az ajtónk elött álló Ur fogadására.

Ez a készülés - felolvasott evangéliumunk 
szerint - ugy kezdödik, hogy a magunk számára vetjük 
fel a kérdést: Ki a Krisztus?... ki nékem a Krisztus? 
És hát tudunk-e erre olyan feleletet adni, hogy azon 
tanitványok között legyen a helyünk,akiket boldognak 
mondott Jézus?...

Pedig a keresztyénség közel kétezer esztendö 
óta prédikálja ennek a világnak, ennek a mai világnak 
is,hogy "Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyan
az" , és a lelkek millioi tesznek vallomást arrol,hogy 
mindenütt,ahol az emberek keresik az élet összefüggé
sét, értelmét és azt az utat,amelyen haladva helyesen 
lehet leélni az életet,nem kerülhetik el Jézust. És 
mégis,micsoda megszégyenitö tudatlanság, mosoly és 
guny lesz nyilvánvalová,ha felhangzik manapság a kér
dés: Kit tartasz te a Krisztus felöl?. . .

Mit gondolsz,testvérem,ha itt most vallatora 
fogna téged s veled együtt mindannyiunkat valaki vagy 
kint az utcán ácsorgó,sietö és gondokba merült embe
reknek szegezné a kérdést:"mondd, ki néked a Krisz
tus?" - ugy-e micsoda közönyösség,tudatlanság, fe
lületesség, nemtörödömség, megátalkodottság,nyomoruság 
és bün lenne nyilvánvalóvá közöttünk!... Hát várhatunk 
igy karácsonyt? ... Pedig ezek mind-mind keresztyének!.

Egy azonban bizonyos:elöle minden gög és ma-
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gabizás ellenére sem rejtőzködhetünk el,szint kell 
vallanunk:vele vagy ellene!... És a valósághoz még 
az is hozzátartozik,hogy erre a kérdésre a feleletet 
életünk adja meg: a tiéd és az enyém!-

A kérdést először ilyen egyszerüen maga Jézus 
vetette fel,amikor az iránt érdeklődött tanitványai- , 
nál,hogy kinek mondanak engem az emberek?...

Szokatlanul hangzik ez Jézus ajkán.Igy véle
kedtek a tanitványok,de igy érezzük mi is.Különös is, 
hogy a közvélemény után érdeklődik az a Jézus,aki so
hasem kereste a nép kegyét,mert neki eledele,öröme és 
boldogsága az Atyaisten akaratának teljesitése volt. 
Feltünő,hogy még Ő is mások véleményével törődik,aki
nek az élete nem akart egyéb lenni,mint az Atyával 
való szüntelen közösség.

Ez nem is ellágyulás,földhözhajlás,küldetésé
nek csufos megtagadása.Még csak az a jelenség sem, 
mely előbb-utóbb jelentkezik mindenkiben,mikor tuda
tára ébred annak,hogy legjobb szándékait is félreis
merték!

Jézusban az a lélek élt tökéletes formában,a- 
mely vallja tudatosan és tántorithatatlanul: "rám néz
ve igen csekély dolog,hogy titőletek itéltessem meg. 
Van,aki megitél engem - az Ur az".

Jézus részéről az a kérdés:"Kinek mondanak 
engem az emberek?" - csak egy lépés volt azon az u- . 
ton,amelyen a vélemények és nézetek összevisszaságá
ból a saját meggyőződésének kiformálódásához és meg- 
vallásához jut el az ember.

S a felelet,amelyet a tanitványok tolmácsol
tak, egészen méltó volt ahhoz a csőcselékhez,amely ma 
hozsannázik,hogy holnap feszitsdmeg-et kiáltson,amely
nek hite és meggyőződése,hogy ronthat és teremthet, 
feloldozhat és megkötözhet,koronázhat és meglincsel
het - a hangulat,a befolyás,az érdek szerint.

E sokaság szerint Ő keresztelő János,esetleg 
Illés,de lehet valamelyik feltámadott régi próféta is.
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Amilyen megtisztelő lenne ez a tanitványokra nézve, 
olyan üres,semmit jelentő Jézus esetében.Ő több,.... 
sokkal több azoknál!

Nem is elégitette ki Jézust az emberek véle
kedése. Ezért felteszi a tanitványok szük körére szo
ritkozó kérdést: "Hát ti - akik velem jártatok,tani
tásaimat hallgatjátok,cselekedeteimet látjátok,akiket 
szivem szeretete halmoz el - ti kinek mondotok en
gem? " ....

És a válasz nem maradt el.Azt olvastuk:"fe
lelvén pedig.Péter,monda néki: Te vagy a Krisztus"... 
Vagyis az Isten Egyszülöttje,a Megváltó,az Ur és a 
Király.-

Tudjátok-e,Testvéreim,hogy ez a kérdés és e- 
semény nemcsak ott Cäsarea falvaiban volt sorsdöntő 
jelenség,hanem ez az az örök élmény,amely elé odaju
tunk mi is... És nemcsak mi,hanem mindenki,aki e föl
dön él.S az Ő kérdése elől nem rejtőzködhetünk el.Fe
lelnünk kell!

Óh hát látjátok-e,hogy kérdezi ezt a lángok
ban álló világot?... Hogy kérdezi ma minden államfő
től, hadvezértől, katonától, tisztviselőtől, hivatalnok
tól, minden kereskedőtől,iparostól,földmüvestől,urtól 
és szolgától,boldogtól és boldogtalantól,férfitól és 
nőtől,öregtől és ifjútól:"Hát t i kinek mondotok 
engem?"

És ugy-e ma is j o g o s  ez a kérdés.Micso
da homály veszi körül ma is a Krisztus személyét! 
Nietzsche, ez a mostanság divatossá vált tudós,akiről 
nem lehet tudni,hogy mit irt ép ésszel és mit megza
varodva, átoknak nevezi és az emberiség hallatlan szé
gyenfoltjának tartja.Az egyik betegnek,a másik esze
lősnek vallja,emez kommunistát lát benne,amaz meg 
szocialistát,de olyan is akad,aki fennhangon állitja, 
hogy sohasem létezett...

A Pilátusok és Judások táborán tul ott vannak
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azok,akik ma is csak Keresztelő Jánost látnak benne, 
mivel nekik elég az intés: "térjetek meg!"- Másik 
viszont Illésnek tartja vagy egynek a régi próféták 
közül,mivel neki elég,hogy a megpróbáltatásos idő
ben legyen,aki biztat és felemel... És tudom , hogy 
sokaknak csak letünt csillag,amely ma már igazán nem 
világit... Egy régmult kor nagysága,aki a templomok
ban mégcsak valaki,de egyébként az a valami,amit nem 
érdemes tovább magunkkal cipelni.-

Se mindezeken tul n e k e d . is szól,nekem 
is szól a kérdés: "te mit tartasz a Krisztus felől?"

Óh ne mondd,mint ahogy mondják sokan, hogy 
egy tanitó Ő ,aki fölségesen tanit,akit egyszer-egy- 
szer meg is hallgatsz,de azután mégy a magad utján, 
Vele mitsem törődve.

Ne mondd,hogy Illés vagy egy a próféták kö
zül, akinek savára néha felfigyelsz,amikor tulérzékeny- 
nyé vált a lelked s végig borzong rajtad a büntudat, 
de mihelyt elhalkul a hangja,tovább repülsz és megint 
felejtesz.

Ne mondd hát,hogy a keresztyén név és az a 
tény,hogy be vagy iktatva evangéliumi egyházunk tagjai 
közé és lobogtathatod a keresztyénséged mellett ta
nuskodó okmányaidat,már magában véve is kielégitő fe
lelet,biztositék arra,hogy te az vagy,olyan vagy, aki 
tudja,hogy Jézus a Krisztus,a Megváltó,Isten egyszü
löttje.

Ne hidd,Testvérem,hogy ez neked elég!...
Bizony mondom,hogy ez nem elég!!
Nem elég,mert ha romokon jár a lelked és bol

dogságod szertefoszlott álmai felett keseregsz, - 
ugy-e csak a puszta Jézus név semmit sem segit rajtad!

Vagy amikor sirbaszállt egy koporsóban min
den örömöd és földi reménységed,büszkeséged és terhe- 
id ára,amikor nem maradt egyebed csak egy szent fáj
dalom és a drága emlékek egyre halványuló képe, - az 
uj életet ugy-e,csak az a Jézus biztosithatja, aki
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több néked mint egy puszta,szent név!...
Vagy amikor panaszkodol,hogy a szivek könyör

telenül bezárultak előtted,hogy nincs,aki hozzád ha
jolna, megértene; hogy nincs,aki melegséget lehelne 
fázó,didergő lelkedbe,még azok között sincs,akik pe- 
dig még nem is olyan régen baráti szóval biztattak és 
hűségükről biztositottak, - akkor csak annyit higgy 
az Ur Jézus Krisztusban,mint amennyit képtelen fe
csegéseknek hiszel,s meglátod,kulcs lesz ez a hit,a- 
melyre még a koporsók is megnyilnak.

Vagy amikor bánt és kinzod magad,hogy a szi
ved mélyéből felfakadt imáid meghallgatatlanok ma
radtak, ahelyett hogy a sötét kétségeskedést fogadnád 
házadba,siess Jézusodhoz és öleld magadhoz benne azt, 
aki bizonyosan megsegit téged az ő jótetszése sze
rint ! ...

Vagy amikor látod,hogy nyőg,vajudik ez a vi- 
lág;hogy reng és mozog felvonuló lábak alatt a föld 
ás évezredes emlékek vesznek örökre el, — óh ennek 
látása közben ne higgy azoknak,akik eget igérnek, de 
higgy Annak,Aki hivogat,keres minket ma ugy,mint ta
lán még soha,mondván: "Jöjjetek énhozzám! "...

De kár tovább szineznünk a képeket s halmoz
nunk a szavakat,mert a kérdés igy is csak az marad, 
mondd,te evangélikus,magyar Testvérem:"Ki néked a 
Krisztus?"

A felelet pedig sürgős!....
Vesztegetni való időnk nincs!... Nekünk ma

gyaroknak már nincs!...
Aki nem az életével válaszol erre - az át

kozott, mert az Isten hangja van rajta.
És ezt is nekünk mondta az Isten.Ámen.

Elhangzott a Testnevelési Főiskola nagytermé
ben tartott katonai istentiszteleten.



Bp.1944.dec.24-én. 
Ige: Máté ev.3:1-12. 
Ének: 436.
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Karácsonyi utkészités!

Advent 4. vasárnapján.

Imádság prédikáció előtt:

Imádásodra jöttünk fel szent házadba meny- 
nyei Atyánk!Magasztaló énekkel mondtunk 
neked dicséretet rajtunk megujult kegyel
medért. Mint fáradt vándorok Hozzád térünk, 
hitet,békességet,örömet,Néked tetsző uj é- 
letet Tőled kérünk,Felséges Uristen! - Kö- 
nyörgünk igéd drága üzenetéért.Temagad ta- 
nits minket.Szentlelkeddel készits bennünk 
gyümölcstermő szivet,hadd tehessünk vala
mennyien bizonyságot arról,hogy megértet
tünk s követünk Téged,Urunk,Krisztusunk: 
Jézus! Ámen.-

Gondjaink és törődéseink közepette sem lehet 
ezt az igét közömbösen végighallgatni.Olyan határo
zott és kemény,annyira parancsoló és személyhez szó
ló az üzenete!... Nem is mehetünk el mellette érdek
telenül,különösen m a nem,amikor utolsót lobban az 
ádventi gyertyaláng,hogy fényével megvi lágitsa azt 
az utat,amelyen ha járunk,mi mind karácsonyhoz ju
tunk.

Tudom jól,az ige hallgatói között nincs sen
ki,akit egészen rabul ne ejtett volna annak az ünnep 
nek a közelsége,melynek minden igéje, eseménye, tanitá 
sa Isten hozzánk való szeretetéről beszél.De tudom 
azt is,hogy éppen ezen a mai napon,ezen a ránk kö
szöntő szent estén igen sok remegő várakozás és olt-
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hatatlan vágyakozás fog megszégyenülni,temérdek 
bizakodás és reménykedés fog szertefoszlani.

Igen, - ez a közelség nehéz.Nehéz az elár
vult otthonok és otthontalan családok világában. 
Nehéz a tüzhely után sóhajtozóknak.Nehéz a beteg, 
bujdosó,menekülő, számüzött, zarándok lelkeknek.Nehéz 
a vagonlakóknak,nehéz a romokban heverő hajlék fe
lett siránkozóknak... Nehéz neked is,..., nehéz ne
kem is!... És mégis: ti szülőt vagy gyermeket, 
testvért vagy rokont kereső szivek, ti meleg ott
honra, karácsonyi örömre vágyakozó emberek: ne ros
kadozzatok,ne zugolódjátok,ne átkozódjatok,bosszu 
után se kiáltsatok,mert abban  a világban,ahol min
den az Ő akarata szerint történik,ahol az idő mulá
sa, események gyors változása csak az Ő mindenható
ságáról tanuskodik,ahol szél zugása,vihar tombolása 
csak királyi fenségéről beszél, - abban az ország
ban semmi sem hiábavaló! Ő sirba visz,hogy vissza
hozzon, összetör,hogy meggyógyitson,elszakaszt, hogy 
ismét egymásnak ajándékozzon. - Más szóval: ez az 
ádventi ige,ez az ádventi prédikáció titeket keres, 
tépelődő emberek,hogy"Isten szerint szomorodjatok 
meg megbánhatatlan megtérésre".

Felolvasott igénk szerint azokban a napok
ban is tele volt a világ türelmetlen várakozással. 
Fiatalok,öregek,irástudók és müveletlenek egyaránt 
várakoztak.Vártak valami szebbet,jobbat,dicsősége
sebbet. Uj eget és földet vártak.Várták a szabadi- 
tást,a Megváltót,... a Messiást!...

Tele is volt az élet forrongással.Mindenfe
lé izgató, lázitó hirek jártait. S ime, ezekben a tulfü
tött napokban megjelenik egy különcködő ember: ke
resztelő János,akinek testét állati szőrből készült 
ruha takarja,eledele sáska és erdei méz,otthona pe
dig az erdő mélye vagy a puszta sivatagja,s elki
áltja a fejvesztett,zsibongó népnek a megmaradás i- 
géjét: "Térjetek meg,mert elközelitett az Istennek
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országa!"....
És csodálatos,Testvéreim,hogy akkor, amikor 

minden érték veszni látszik,amikor nincsen már töb
bé törvény és szabály,amikor gondolat és tett egyet 
jelent,mert zabolátlan,vad indulatok uralkodnak az 
embereken, - akkor a halál örvényének szélén sodró
dók seregében felfigyelnek arra az egyszerü prófé
tára, aki nem alkudozik testtel-vérrel,nem fél a 
helytartó homlokára rásütni az erkölcstelen élet 
bélyegét, - s intésere,hivására elindulnak megté
rés utján az uj élet felé. Hiszen az imént olvastuk, 
hogy a Jordán és Judea egész környéke mellett ki
ment hozzá megkeresztelkedni még a szent város népe 
is!

Isten mindenkihez egyazon követeléssel for
dul s ez a követelés a keresztelőjánosi felhivás,a- 
mely később Jézus ajkáról hangzott szeliden,hivoga- 
tóan: "Térj meg!" - Lásd,ez a parancs kereste Áb- 
rahámot,amikor azt mondotta neki az Ur: "vedd a te 
fiadat,a te egyetlenedet és áldozd fel nekem a Mó
ria hegyén"; - a gazdag ifjuhoz pedig ugy szólt, 
hogy "add el minden vagyonodat és oszd ki a szegé
nyek között". Pétert,Andrást,Jakabot,Jánost,a 12 ta
nitványt akként hivta,hogy "hagyd el házadnépét és 
hirdesd az evangéliumot". - A gadarai ördöngöshöz 
ugy alkalmazta,hogy "eredj haza a tieidhez és je
lentsd meg nekik,mely nagy dolgot cselekedett veled 
az Ur!" - És az is bizonyos,hogy másként szól ez a 
parancs a vitézeknek,másként a vámszedőknek,másként 
a farizeusoknak,főpapoknak és másként a dudásoknak 
meg a Pilátusoknak!... De Isten igéje ugyanazt kö
veteli az egyesektől és a közösségektől,a népektől 
és nemzetektől: "Térjetek meg!.... legyetek szentek, 
mert én az Ur,a ti Istenetek,szent vagyok!"....

Tudjátok-e,hogy ez a felhivás nemcsak ott a 
Jordán mellett,Judea pusztájában volt sorsdöntő je
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lenség,hanem ez az az örök élmény,amely elé odaju
tunk mi is,... és nemcsak mi,hanem mindenki,aki e 
földön él. A felhivás elől tehát mi sem térhetünk ki, 
legalább is mostanság nem!...

És hát látjátok-e,hogy hivja ez az ige a mi 
lángokban álló világunkat?... Hogy hiv ma minden ál
lamfőt, hadvezért, vezetőt,katonát, tisztviselőt, hiva
talnokot; hogy hiv minden kereskedőt,iparost,földmü
vest, gyárost és munkást,egyházfőt és egyháztagot,urat 
és szolgát,beteg és egészséges embert; hogy hiv ma 
minden férfit és nőt egyaránt,amikor mondja, nekünk 
mondja: "Térjetek meg,mert elközelitett az Isten 
országa!"

S ugy-e,jogos ma is ez a felhivás!... hiszen 
valamennyien egy egészen más... . az igaz élet után 
sóvárgunk,epekedünk. Sőt! érte még több-kevesebb ál
dozatra is hajlandók vagyunk... Ám ne feledd,Testvé
rem, gyümölcseiről ismerik meg a fát. Gondold végig a 
magad életét,csak ezt a napot,melyet ma kezdettél el 
vagy vess egy pillantást a körülötted nyüzsgő világ
ra s mondd: hát miért olyan gyakori a megfáradás, a 
lemondás,a csüggedés,a reménytelenség,szeretetlenség, 
gyülölet,miért olyan kevés a Lélek munkájának eredmé
nye, a meggyőző,magával ragadó,ellenállhatatlanul dia
dalmaskodó keesztyém élet?... Miért?... Hát nem 
azért,mert éppen a megtérésünket hibázzuk el?!...

Az még nem megtérés,amikor a részeges ember 
elissza mindenét és - lemond a pálinkáról.... - 
Ugy-e az még nem megtérés,amikor valaki elpocsékolja 
minden erejét a kicsapongó,parázna életben és utána 
kiélt,petyhüdt testtel - megcsendesedik... - Vagy 
te megfáradt,öreg Testvérem,aki kikoptál ebből a 
hajszolt világból és magad is ugy érzed,hogy a tem
plomon kivül már nincs is másutt számodra hely, 
vizsgáld meg buzgó templombajárásodat,imádságaidat, 
hát nem ugy van-e,hogy csak a haláltól való remegő
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lélek forditja Isten felé a tekintetedet és tehe
tetlenséged üz csupán a Krisztushoz? Jól vigyázz, 
mert ez még nem megtérés! - A megtéréshez töredel
mes b ü n b á n a t  is kell!

Manapság,háboru közepette,amikor az egyéni 
és nemzeti lét forog kockán,a halál közelsége döb
benetes erővel figyelmezteti az embert örökkévaló 
sorsára.A háboru megrettentjei,fronton és idehaza 
egyaránt gyakran fordulnak Istenhez.Igy jelennek 
meg templomokban az eddig soha nem látott arcok és 
hangzanak el káromkodó ajkakról tüzvonalban és be
tegágyon csodálatos bizonyságtételek.Ám ez az uj é- 
let sokszor,... nagyon sokszor csak addig tart,amig 
hazatér a fiu vagy megjön a hitves.Ugy-e,ez még nem 
megtérés! - A megtérés nem ideig-óráig tartó szin 
és máz az életünkben!

És itt még csak az önerődre sem hivatkoz
hatsz. Pedig milyen sokan keresik ezen az uton a 
megtérést. Farizeusok és irástudók ők. Kisérletek a 
bün elhagyására,önmagunk szoktatása a jóra,a leg
különfélébb kegyesség! gyakorlatok mind-mind ide
tartoznak. Egyik a közért való önzetlen szolgálat
ban,másik az önsanyargatásba,emez lelki kincsek 
kutatásába,amaz bibliaolvasásba menekül! Sőt gyak
ran az imádság mögött is az a törekvés rejlik:meg- 
állni valahogy az Isten előtt és megmutatni az em
bereknek, hogy ime mégis csak vagyok valaki. - Az 
utolsó napon ezek hiába erősitgetik majd az itélet 
ura előtt,hogy "Uram! Uram! hát nem a te nevedben 
profétáltunk-e, hát nem a te nevedben üztünk-e ör
dögöt és hát nem a te nevedben cselekedtünk-e sok 
hatalmas dolgot?" - övék a kárhoztatás: "sohasem 
ismertelek titeket! Távozzatok tőlem,ti gonoszte
vők!" - Ugy-e,ez nem az a jövendő,amelyre vágya
kozol ! ?.. .

Igy vetődik fel előttünk a kérdés: mi hát 
a megtérés? - Egy szóval felelek: megfordulás! -
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katonásan pedig egy kemény "hátra-arc!", mert ez a 
felhivás mindig hátulról keres.Vagyis elfordulok at
tól, amit eddig hajszoltam,kerestem,s ami eddig von
zott, az mostantól kezdve taszitani fog. Nem alkudozok 
többé,nem leszek formálható viasz,hajlitható nádszál 
hátatforditok mindannak,ami Istennek hijjával van s 
odafordulok egészen ahhoz az Urhoz,akit eddig semmi
be véttem, - s mindezt ugy,amint Pál apostol is 
tette: "amelyek hátam megett vannak,elfelejtvén,an
nak pedig,amelyek előttem vannak nekidőlvén,célegye
nest igyekszem az Istennek a Jézus Krisztusban onnét 
felülről való elhivása, jutalmára". - Ugy-e, ez nem 
érzelgősség,nem is pillanatnyi hangulat változás,nem 
is olyasmi,ami csak a bünös,gonosz,nyilt vagy rej
tett cselekedeteket érinti,hanem ez n a p o n - 
k é n t i  u j  é l e t b e n  j á r á s ,  békes
ség Istennel és emberekkel a Jézus Krisztus által! - 
Igen: ez valóban boldog élet....

De hát - kérdezhetné valaki - miért nem 
lett ez az élet eddig a miénk?... Miért van ma is 
közöttünk az a sok utána való meddő vágyakozás?.... 
Testvéreim! Csak azért,mert sok minden van ma,ami 
akkor nem volt,de éppen az nincs meg közöttünk, ami 
bennük megvolt. Kincs meg bennünk a büneinktől való 
elfordulás,a szakitás, sokszor bizony még a vágya 
sincs meg! - Tekints egy pillanatra a pusztai jele
netre. Micsoda tömeg verődik ott össze!... Csopor
tosan jönnek a környékről,seregestől a nagy város
ból.Most cim,rang,születés tekintetében nincs kü
lönbség köztük.Ezek becsmérlők,csalók,házasságtörők, 
lopok,rágalmazók,susárlók,tolvajok,viperafajzat,mind 
b ü n ö s ö k ,  de olyanok,akik s z a b a d u l n i  
a k a r n a k  a büntől,valóban elfordulni.Ezt a ha
tározott szakitást követeli tőlünk is Isten,amikor 
ma,ádvent utolsó vasárnapján utánunk kiált Kereszte
lő János felhivásán keresztül: "Térjetek meg!"...

A reformáció azzal kezdődött,hogy fennen
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hangzott a kiáltás: "Térjetek meg!"...
Az uj élet számodra akkor kezdődik, amikor a

szivedig hatol az Isten hivó szava: "Térj meg!.....
jöjj hozzám! .... légy az enyém!" ....

Hallod ezt Testvérem?! -
Ma m é g  mondja!... Itt,... most,... n e —

 k e d mondja....  Talán utoljára mondja.... De ve-
led,benned,általad házadat,hazánkat,népünket,nemze- 
tünket hivja - vallom,hogy soha ugy,mint éppen nap
jainkban, amikor hangosan,riasztón kiáltja: "Emberek!
Magyarok! ... térjetek meg! "...

A szakitás is sürgős,mert - tudod te is, én 
is - a fejsze immára a fák gyökerére vettetett!

Vesztegetni való időnk nincs! Legalább is 
nekünk,evangéliumi keresztyén magyaroknak m á r  
nincs!...

Óh engedj hát,Testvérem,a hivásnak s jer,in- 
duljunk el most innen a naponkénti megtérés utján 

 együtt,... egy szivvel,... egy lélekel,... egy dia
dalmaskodó hittel Jézust követve a mi örök karácso
nyunk felé... Hadd legyen végre gondjaid,törődéseid, 
kivert,magános napjaid közepette s öröm,... örökké— 
tartó öröm az osztályos részed!...

.... a meg-nem-térőknek pedig sirás és fog- 
csikorgatás s ez is örökkön örökké!—  Ámen.

Imádság prédikáció után:

Hálás szivvel áldunk téged,irgalmas Iste- 
nünk, hogy büneink miatt még nem vetettél el 
orcád elől,hanem igéd tanitásával ismét 
kerestél és magadhoz hivtál.Köszönjük,hogy 
nem a mi keményszivüségünk és nyakasságunk 
szerint cselekszel velünk,hanem a kegyelem 
utján nevelgetsz minket. Most is kerestél, 
minket hivtál.- Add Urunk,hogy a terhek és
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gondok,küzdelmek és próbatételek közel 
vigyenek Hozzád,hiszen most is utat mu
tattál.- Tarts meg minket Tenálad, hadd 
legyen életünk éppen ma Neked kedves 
szolgálat ezen a földön.

Oltalmadba ajánljuk hazánkat, né
pünket, minden rendü és rangu felsőbbsé- 
günket.Kegyelmed óvja küzdő véreinket. 
Te légy az árvákkal és az özvegyekkel, 
betegekkel és az otthontalanokkal. Hir- 
dettesd nekünk igédet,nyujts világossá— 
go t,épitsd meg közöttünk a Te országod!

Urunk! hallgass meg minket!...
Urunk! szánj meg minket!...
Urunk! áldj meg minket a te Fiad

ért,a Jézus Krisztusért! Ámen.

Elhangzott a Vas-utcai helyőrségi templomban 
tartott s a rádió által is közvetitett katonai isten
tiszteleten. A megszállás előtti utolsó közvetités!!! 
Az istentisztelet alatt állandó belövések érték a vá
rost.
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Nyáregyháza,1945.febr.25-én. Jézus kérdez...
Ige: Márk ev.8:27-29.

Reminiscere vasárnapján.

Nehéz szivvel állok ma ezen a helyen, amelyet 
az átviharzott események kibeszélhetetlenül drágává 
tettek. A zsoltáriróval sóhajtoztam szüntelen:"Kiván
kozik, sőt emésztődik lelkem az Ur tornácai után"....

Azonban e megállásnál is nehezebb az,hogy 
szólásra nyiljék az ajkam.Vallom,hogy amikor az Isten 
beszél,akkor még az Ur szolgájának is hallgatnia kell! 
Nem tudom,hogyan vagy te,kedves Testvérem,a történtek
kel,de nekem az a hitem és meggyőződésem,hogy mindaz, 
ami már a hátunk mögött van,ami falvaikban,városaink
ban, földjeinken és otthonainkban történt - Isten be
széde volt,de nem a kegyelmesé,hanem a haragvóé, nem a 
szelid Atyáé,hanem az itélkező Uré!...

S Ő még ma is beszél!... Nincs is más tisztünk 
minthogy Reá figyeljünk csendben,hittel,engedelmes 
gyermeki szivvel,hogy a vihar el ne seperje?,hanem 
megtisztitsa életünket...

A mai tanitás mindössze két kérdés.Az egyikben 
téged keres,nyáregyházai evangélikus gyülekezet,a má
sikban személyenkint fog vallatóra Jézus.Más szóval:ez 
a böjti tanitás - felolvasott evangéliumunk szerint - 
ugy kezdődik,hogy a magunk számára vetjük fel a kér
dést: Ki a Krisztus?... Ki nékem a Krisztus?...

A keresztyénség közel kétezer esztendő óta 
prédikálja ennek a világnak,ennek a mostani világunk
nak is,hogy "Jézus Krisztus tegnap,ma és örökké ugyan
az", és a lelkek milliói tesznek vallomást arról, hogy 
mindenütt,ahol az emberek keresik az élet összefüggé
sét, értelmét és azt az utat,amelyen haladva helyesen 
lehet leélni az életet,nem kerülhetik el Jézust. És 
mégis micsoda megszégyenitő tudatlanság,mosoly és guny
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lesz nyilvánvalóvá,ha felhangzik a kérdés: Mit tar
tasz te a Krisztus felöl?...

Mit gondolsz,Testverem,ha itt most vallató- 
ra fogna téged s veled együtt mindannyiunkat valaki, 
vagy kint az utcán ácsorgó és siető,gondokba merült 
embereknek szegezné a kérdést: "mondd,ki néked a 
Krisztus?" - ugy-e,micsoda közönyösség,tudatlanság, 
felületesség,nemtörődömség,megátalkodottság,nyomoru
ság és bün lenne nyilvánvalóvá közöttünk!... Pedig e- 
zek mind-mind keresztyének!...

Egy azonban bizonyos: előle minden gőg és 
magabizás ellenére sem rejtőzködhetünk el,szint kell 
vallanunk: vele vagy ellene! És a balósághoz még az 
is hozzátartozik,hogy erre a kérdésre a feleletet é- 
1etünk adja meg,a tiéd,meg az enyém! -

A kérdést először ilyen egyszerüen maga Jé
zus vetette fel,amikor aziránt érdeklődött tanitvá
nyainál, hogy "kinek mondanak engem az emberek?"

Szokatlanul hangzik ez Jézus ajkán.
Igy vélekedtek a tanitványok,de igy érezzük 

mi is.Különös is,hogy a közvélemény után érdeklődik 
az a Jézus,aki sohasem kereste a nép kegyét,mert néki 
eledele,öröme és boldogsága az Atyaisten akaratának 
teljesitése volt?... Feltünő,hogy még ő is mások vé
leményével törődik,akinek az élete nem akart egyéb 
lenni,mint az Atyával való szüntelen közösség!

Ez nem is ellágyulás,földhözhajlás,küldeté
sének csufos megtagadása.Még csak az a jelenség sem, 
mely előbb-utóbb jelentkezik mindenkiben,mikor tuda
tára ébred annak,hogy legjobb szándékait is feélreis
merték .

Jézusban az a lelkület élt tökéletes formá
ban, amely vallja tudatosan és tántorithatatlanul:"rám 
nézve pedig igen csekély dolog,hogy titőletek itél
tessem meg.Vanaki megitél engem, - az Ur az!"

Jézus részéről az a kérdés: "Kinek mondanak 
engem az emberek?" - csak egy lépés volt azon az u-
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tonton,amelyen a vélemények és nézetek összevissza
ságából a saját meggyőződésének kiformálódásához és 
megvallásához jut el az ember.

S a felelet,amelyet a tanitványok tolmá
csoltak, egészen méltó volt ahhoz a csőcselékhez, a- 
mely ma hozsannázik,hogy holnap feszitsdmeg-et ki
áltson, amelynek hite éés meggyőződése,hogy ronthat 
és teremthet,feloldozhat és megkötözhet,koronázhat 
és meglincselhet - a hangulat,a befolyás,az érdek 
szerint.

E sokaság szerint ő Keresztelő János,eset
leg Illés,de lehet valamelyik feltámadott régi pró
féta is.Amilyen megtisztelő lenne ez a tanitványok
ra nézve,olyan üres,semmit jelentő Jézus esetében.Ő 
több,sokkal több azoknál!...

Nem is elégitette ki Jézust az emberek 
vélekedése.Ezért felteszi a tanítványok szük körére 
szoritkozó kérdést: "Hát t i , akik velem jártok, 
tanitásaimat hallgatjátok,cselekedeteimet látjátok, 
akiket szivem szeretete halmoz el - ti kinek mon
dotok engem?"

...és a válasz nem maradt el... Azt ol
vastuk: "Felelvén pedig Péter,monda néki: Te vagy a 
Krisztus"... Vagyis az Isten Egyszülöttje,a Megvál
tója Messiás!-

Tudjátok-e,hogy ez a kérdés és esemény 
nemcsak ott Cäsarea falvaiban volt sorsdöntő jelen
ség,hanem ez az az örök élmény,amely elé odajutunk 
mi is... és nemcsak mi,hanem mindenki,aki e földön 
él.S az Ő kérdése elől nem rejtőzködhetünk el. Fe
lelnünk kell!...

Óh hát látjátok-e,hogy kérdezi ezt a vajudó 
világot?... Hogy kérdezi ma minden államfőtől,kato
nától, tisztviselőtől,hivatalnoktól,minden kereskedő
től, iparostól, földmüvestől, urtól és szolgától,minden 
boldogtól és boldogtalantól,minden tolvajtól,csaló
tól,üzérkedőtől, gyávától és hütlentől,minden hajlék-
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talantól,éhezőtől ,özvegytől,árvától,férfitól és nő
től, öregtől és ifjutól "hát t i kinek mondotok en
gem? "...

És ugy-e ma is jogos ez a kérdés.Micsoda 
homály veszi körül ma is a Kriszus személyét! Hány 
olyan lélek van közöttünk,aki átoknak nevezi és az 
emberiség hallatlan szégyenfoltjának tartja. Az 
egyik betegnek,a másik eszelősnek vallja,emez kom
munistát lát b e n n e,amaz meg szocialistát,de olyan 
is akad,aki fennhangon állitja,hogy sohsasem léte
zett

A Pilátusok és Judások táborán tul ott 
vannak azok,akik ma is csak Keresztelő Jánost lát
nak benne,mivel nekik elég az intés: "Térjetek meg".
Másik viszont Illésnek tartja,vagy egynek a régi 
próféták közül,mivel neki elég,hogy a megpróbálta- 
tásos időben legyen,aki biztat és felemel... És tu
dom,hogy sokaknak csak letünt csillag,amely ma már 
igazán nem világit... Egy régmult kor nagysága, aki 
a templomokban mégcsak valaki,de egyébként az a va
lami, amit nem érdemes tovább magunkkal cipelni.

De mindezeken tul neked is szól és nékem 
is szól a kérdés: "T e mit tartasz a Krisztus fe
lől?"...

Óh ne mondd,mint ahogy mondják sokan, 
hogy egy tanitó Ő,aki fölségesen tanit,akit egy- 
szer-egyszer meg is hallgatsz,de azután mégy a ma
gad utján - vele mitsem törődve!

Ne mondd,hogy Illés vagy egy a próféták 
közül,akinek szavára néha felfigyelsz,amikor tulér- 
zékennyé vált a lelked s végigborzong rajtad a bün
tudat, de mihelyt elhalkul a hangja,továbbrepülsz és 
megint felejtesz...

Ne mondd hát,hogy a keresztyén név és az 
a tény,hogy be vagy iktatva evangéliumi egyházunk 
tagjai közé már magában véve is kielégitő felelet, 
biztositék arra,hogy te az vagy,olyan vagy,aki tud-
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ja,hogy Jézus a Krisztus,a Megváltó,Isten Egyszülött- 
je! Ne hidd Testvérem,hogy ez neked elég!...

Bizony mondom,hogy ez nem elég!
Nem elég,mert amikor m a romokon jár a lel

ked és boldogságod szertefoszlott álmai felett kese- 
regsz - ugy-e,csak a puszta Jézus név semmit sem se- 
git rajtad!

Vagy amikor sirbaszállt egy koporsóban min
den örömöd és földi reménységed,büszkeséged és terhe
id ára,amikor nem maradt egyebed csak egy szent fáj
dalom és a drága emlékek egyre halványuló képe, - az 
uj életet ugy-e csak az a Jézus biztosithatja, aki 
több néked,mint egy puszta ,szent név!

Vagy amikor panaszkodol,hogy a szivek kö
nyörtelenül bezárultak előtted, hogy nincs,aki hoz
zád hajolna,megértene, hogy nincs,aki melegséget le
helne fázó,didergő lelkedbe,még azok között sincs,a- 
kik pedig még nem is olyan régen baráti szóval biz- 

  tattak és hü ségükről biztositottak, - akkor csak 
annyit higgy az Ur Jézus Krisztusban,mint amennyit 
képtelen fecsegéseknek hiszel, s meglátod,kulcs lesz 
ez a hit,amelyre még a koporsók is megnyilnak.

Vagy amikor bánt és kinzod magad,hogy a 
szived mélyéből felfakadt imáid meghallgatatlanok 
maradtak, ahelyett hogy sötét kétségeskedést fogad
nál házadba,siess Jézusodhoz és öleld magadhoz benne 
azt,aki bizonyosan megsegit téged az Ő jótetszése 
szerint.

Vagy amikor látod,hogy nyőg,vajudik ez a 
világ,hogy reng és mozog felvonuló lábak alatt a 
föld és évezredes emlékek vesznek örökre el,benne a 
te féltett boldogságod, - óh ennek látása közben ne 
higgy azoknak,akik hangos szóval uj eget és uj föl
det igérnek,de higgy Annak,Aki hivogat,keres minket 
ma ugy,mint talán még soha,mondván: "Jöjjetek énhoz- 
zám!"...
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De kár tovább szineznünk a képeket s hal
moznunk a szavakat,mert a kérdés igy is csak az ma
rad: mondd,te nyáregyházai evangélikus magyar testvé
rem, ki néked a Krisztus?...

A felelet pedig sürgős!....
Vesztegetni való időnk nincs!... Nekünk,ma

gyaroknak már nincs!...
Aki pedig nem az életével válaszol erre - 

az átkozott,mei az Isten haragja van rajta!
...és ezt is nekünk mondta az Isten.Ámen.

Első igehirdetés a háború után.
Az ostrom ideje alatt Budapesten több házi 

szolgálatot égeztem,különösen is a Baross utcában.



Nyháza,1945.márc.11-én 
Ige: Máté ev.3:1-12. 
Ének: 174.436.

Térjetek meg! ...

Lätare vasárnapján.

Gondjaink és törődéseink közepette sem le
het ezt az igét közömbösen végighallgatni.Olyan hatá
rozott és kemény,annyira parancsoló és személyhez 
szóló az üzenete!...

Nem is mehetünk el mellette érdektelenül, 
különösen ma nem,amikor akarva nem akarva szenvedés 
utján halad az életünk...

Tudom jól, az ige hallgatói között nincs 
senki,akit egészen rabul ne ejtett volna a ránk sza
kadt nyomoruság. De tudom azt is,hogy éppen a napok 
terhe alatt roskadozók - legyenek még olyan keresz
tyének is - vivódnak,tusakodnak Istennel az osztály
részül jutott nehéz életért.

Igen, ez a mai élet bizony nehéz. Nehéz az 
elárvult otthonok és otthontalan családok világában. 
Nehéz a békés tüzhely után sóvárgóknak.Nehéz a romok
ba heverő hajlék felett siránkozóknak.Nehéz a megsze- 
gényitett,kifosztott,megrablott sziveknek.Nehéz ne
ked is... és nehéz nekem is!... És mégis: ti szülőt 
vagy gyermeket,testvért vagy rokont kereső szivek, ti 
otthonra,nyugalomra,csendes életee vágyakozó emberek: 
ne roskadozzatok,ne zugolódjatok,ne átkozódjatok, 
bosszu után se kiáltsatok,mert abban a világban, ahol 
minden az Ő akarata szerint történik,ahol az idő mu- 
lása,események gyors változása csak az Ő mindenhatósá
gáról beszél,ahol szél zugása,vihar tombolása csak ki
rályi fenségéről tanuskodik, - abban az országban 
semmi sem hiábavaló.Ő az,aki sirba visz,hogy vissza
hozzon, összetör,hogy meggyógyitson,megpróbál,hogy fiá
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vá fogadjon.- Más szóval:ez az ige,ez a bőjti prédi
káció titeket keres,kétségbeesett emberek,hogy a 
szenvedés utján Isten szerint szomorodjatok meg meg- 
bánhatatlan megtérésre! -

Felolvasott igénk szerint azokban a napokban 
is tele volt a világ türelmetlen várakozással,hiszen 
a szenvedő ember mindig türelmetlen.Fiatalok és öre
gek, irástudók és müveletlenek egyaránt várakoztak. 
Vártak valami szebbet,jobbat,dicsőségesebbet.Uj eget 
és uj földet vártak.

Tele is volt az élet forrongással.Mindenfelé 
izgató,lázitó hirek jártak.S ime ezekben a tulfütött 
napokban megjelenik egy különcködő ember:Keresztelő 
János,akinek testét állati szőrből készült ruha ta
karja, eledele sáska és erdei méz,otthona pedig az 
erdő mélyje vagy a puszta sivatagja,s elkiáltja a 
fejvesztett,zsibongó népnek a megmaradás igéjét:"Tér
jetek m e g , mert elközelitett az Istennek országa!"

És csodálatos Testvéreim,hogy akkor,amikor 
minden érték veszni látszik, amikor nincs már többé 
törvény és szabály, amikor gondolat és tett egyet 
jelent,mert zabolátlan,vad indulatok uralkodnak az 
embereken,... akkor a halál örvényének szélén sodró
dók seregében felfigyelnek arra az egyszerü prófétá
ra, aki nem alkudozik testtel-vérrel,nem fél a hely
tartó homlokára sem rásütni az erkölcstelen élet 
bélyegét, - s hivására,intésére elindulnak megtérés 
utján az uj élet felé.Hiszen az imént olvastuk, hogy 
a Jordán és Judea egész környéke mellett kiment hoz
zá megkeresztelkedni még a szent város népe is.

Isten mindenkihez egy követeléssel fordul, s 
ez a követelés a keresztelőjánosi felhivás,amely ké
sőbb Jézus ajkáról hangzott szeliden,hivogatóan:
"Térj meg!"... - Lásd,ez a parancsolat kereste Ábra
hámot, amikor azt mondotta neki az Ur: "vedd a te fi
adat, a te egyetlenedet és áldozd fel nekem a Moria
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hegyén" - a gazdag ifjuhoz pedig ugy szólt: "add el 
minden vagyonodat és oszd ki a szegények között".Pé
tert,Andrást, Jakabot, Jánost,a 12 tanitványt akként 
hivta,hogy "hagyd el házadnépét és hirdesd az evangé
liumot". A gadarai ördöngöshöz ugy alkalmazta,hogy "e- 
redj haza a tieidhez és jelentsd meg nekik,mely nagy 
dolgot cselekedett veled az Ur".- És az is bizonyos, 
hogy másként szól ez a parancs a vitézeknek,másként a 
vámszedőknek,másként a farizeusoknak,főpapoknak és 
másként a Judásoknak meg a Pilátusoknak... De az Is
ten igéje u g y a n a z t  követeli az egyesktől és 
a közösségektől,siróktól és örvendezőktől,népektől és 
nemzetektől: "Térjetek meg!"... legyetek szentek,mert 
én,az Ur,a ti Istenetek,szent vagyok!

Tudjátok-e,hogy ez a felhivás nemcsak ott a 
Jordán mellett,a Judea pusztájában volt sorsdöntő je
lenség, hanem ez az az örök parancs,amely elé odaju
tunk mi is,... és nemcsak mi,hanem mindenki,aki él e 
földön.

És hát látjátok-e,hogy hivja ez az ige a mi 
szenvedő világunkat?... Hogy hiv ma minden vezetőt és
vezetettet,kereskedőt,iparost,földmüvest; hogy hiv 
minden egyházfőt és egyháztagot,beteg és egészséges 
embert; hogy hiv ma minden férfit és nőt,ifjut és ö— 
reget egyaránt,amikor mondja,nekünk mondja: "Térjetek 
meg!"

S ugy-e j o g o s  ma is ez a felhivás,hiszen 
valamennyien egy egészen más,az igaz élet után epeke— 
dünk,sóvárgunk.Sőt!ma már ott tartunk,hogy több-keve
sebb áldozatra is hajlandók vagyunk érte.- Ám ne fe
ledd, gyümölcseiről ismerik meg a fát! Gondold végig a 
magad életét,csak ezt a napot,melyet ma kezdettél el, 
vagy vess egy pillantást a körülötted nyüzsgő világra, 
s mondd,Testvérem, hát miért olyan gyakori a megfára- 
dás,a lemondás,a csüggedés,a reménytelenség,szeretet- 
lenség,gyülölet,miért olyan kevés a Lélek munkájának
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eredménye,a meggyőző,magával ragadó,ellenállhatatla
nul diadalmaskodó keresztyén élet?... Miért?... Hát 
nem azért elviselhetetlen a szenvedés,mert épen a 
megtérésünket hibázzuk el?...

Mert az még nem megtérés,amikor a részeges 
ember elissza mindenét és - lemond a pálinkáról... 
Ugy-e,az még nem megtérés,amikor valaki elpocsékolja 
minden erejét a kicsapongó életben és utána kiélt, 
petyhüdt testtel megcsendesedik... Vagy te megfáradt 
öreg Testvérem,aki kikoptál ebből a hajszolt világ
ból és magad is ugy érzed,hogy a templomon kivül már 
nincs is másutt számodra hely, - vizsgáld meg buzgó 
templomba járásodat,imádságaidat,hát nem ugy van-e, 
hogy csak a haláltól remegő lélek forditja Isten fe
lé a tekintetedet és tehetetlenséged üz csupán a 
Krisztushoz?... Jól vigyázz,mert ez még nem megtérés. 
A megtéréshez böjt,töredelmes bünbánat is kell.

Manapság,háboru közepette,amikor az egyéni 
és nemzeti lét forog kockán,a halál közelsége döbbe
netes erővel figyelmezteti az embert örökkávaló sor
sára. A háboru megrettentjei,fronton és idehaza egy
aránt gyakran fordulnak Istenhez.Igy jelennek meg 
templomokban az eddig soha nem látott arcok és hang
zanak el káromkodó ajkakról - tüzvonalban és beteg
ágyon - csodálatos bizonyságtételek.Ám ez az uj é- 
let sokszor,... nagyon sokszor csak addig tart,amig 
hazatér a fiu vagy megjön a hitves.Ugy-e,ez még nem 
megtérés! - A megtérés nem ideig-óráig tartó szin és 
máz az életünkben!

És itt még csak az önerődre sem hivatkoz
hatsz! Pedig milyen sokan keresik ezen az uton a meg
térést. Farizeusok és irástudók ők.- Kisérletek a bün 
elhagyására,önmagunk szoktatása a jóra,a legkülönfé
lébb kegyességi gyakorlat - mind-mind idetartozik. 
Egyik a közért való önzetlen szolgálatba,másik az 
önsanyargatásba,emez lelki kincsek kutatásába,amaz



-  37 -

bibliaolvasásba menekül,sőt gyakran az imádság mö
gött is az a törekvés rejlik: megállni valahogy az 
Isten előtt és megmutatni az embereknek,hogy ime 
mégis csak vagyok valaki.- Az utolsó napon ezek hiá
ba erősitgetik majd az itélet ura előtt,hogy "Uram, 
Uram! hát nem a te nevedben profétáltunk-e, hát nem 
a te nevedben üztünk-e ördögöket és hát nem a te ne
vedben cselekedtünk sok hatalmas dolgot?" - övék a 
kárhoztatás: "Sohasem ismertelek titeket!Távozzatok 
tőlem ti gonosztevők!" - Ugy-e,ez nem az a jövendő, 
amelyre vágyakozol...

Igy vetődik fel előttünk a kérdés: mi hát a 
megtérés? - Egyszóval felelek: m e g f o r d u l á s .  
Katonásan pedig: hátra-arc! - mert ez a felhivás min
dig hátulról keres. Vagyis: elfordulok attól,amit 
eddig hajszoltam,kerestem,s ami eddig vonzott, az 
mostantól kezdve taszitani fog.Nem alkudozok többé, 
nem leszek formálható viasz,hajlitható nádszál, há- 
tatforditok mindannak,ami Istennek hijjával van s o- 
dafordulok egészen ahhoz az Urhoz,akit eddig semmibe 
vettem.Mindezt ugy,amint Pál is tette: "Amelyek há
tam mögött vannak,elfelejtvén,annak pedig,amelyek e- 
lőttem vannak nekidőlvén,célegyenest igyekszem az Is
tennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhi
vása jutalmára". - Ugy-e,ez nem érzelgősség,nem is 
pillanatnyi hangulat-változás, nem is olyasmi, ami 
csak a bünös,gonosz,nyilt vagy rejtett cselekedete
ket érinti,hanem ez n a p o n k é n t i  uj életben 
járás,békesség Istennel és emberekkel a Jézus Krisz
tus által! - Igen: ez valóban boldog élet.

De hát - kérdezhetné valaki - miért nem 
lett ez az élet eddig a miénk?... Miért van ma is 
közöttünk az a sok utána való meddő vágyakozás?.... 
Testvéreim!Csak azért,mert sok minden van ma,ami ak
kor nem volt,de éppen az nincs meg közöttünk,ami ben
nük megvolt.Nincs meg bennünk a büneinktől való
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e l f o r d u l á s ,  a szakitás,sokszor bizony még 
a vágya sincs meg. - Tekints egy pillanatra a pusz
tai jelentre.Micsoda tömeg verődik ott össze!...Cso
portosan jönnek a környékről,seregestől a nagyváros
ból.Most cim,reng,születés tekintetében nincs különb
ség köztük.Ezek becsmérlők,csalók,házasságtörők, lo
pok,rágalmazók, susárlók, tolvajok, viperafajzat - mind 
b ü n ö s ö k ,  de olyanok,akik szabadulni akarnak a 
büntől,valóban elfordulni.Ezt a határozott szakitást 
követeli tőlünk is Isten,amikor ma a szenvedés utján 
utánunk kiált Keresztelő János felhivásán keresztül: 
"Térjetek meg!"...

A reformáció azzal kezdődött,hogy fennen 
hangzott a kiáltás: "Térjetek meg!"...

Az uj élet számodra akkor kezdődik,amikor 
szivedig hatol az Isten hivó szava: "Térj meg!.... 
jöjj hozzám!.... légy az enyém!"...

Hallod ezt te uj,igaz életre szomjuhozó 
Testvérem?...

Egyet tudok,azt,hogy m a még mondja!..Itt 
most... n e k e d  mondja.... Talán utoljára mond
ja... De veled,benned,általad házadat,hazádat,népün
ket, nemz etünket hivja - vallom,hogy soha ugy,mint 
éppen napjainkban,amikor hangosan,riasztón kiáltja: 
"Emberek!... Magyarok!... Ti nyáregyházai keresztyé
nek! Térjetek meg!"

A szakitás is sürgős,mert - tudod te is,én 
is - "a fejsze immár a fák gyökerére vettetett"!

Vesztegetni való időnk nincs!... Legalább is 
nekünk,evangélikus magyar keresztyéneknek már nincs!

Óh engedj hát Testvérem a hivásnak s jer in
duljunk el most innen a szenvedés napjaiban a napon
kénti megtérés utján együtt,... egy szivvel,... egy 
lélekkel,... egy diadalmaskodó hittel Jézust követve 
a szenvedés utján... Hadd legyen végre gondjaid, tö- 
rődéseid,kivert,magános napjaid közepette is öröm,...
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örökkétartó öröm az osztályrészed!
...a meg nem térőknek pedig sirás és fogcsi- 

korgatás, - s ez is örökkön örökké.Ámen.
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Nyháza,1945.márc.25-én. Ami a hozsannázók mögött 
Ige: Máté e v .  7 : 6 .      van.... 
Ige: 174.358.

Virágvasámap.

Gondjaink és törődéseink közepette ugy elsu
hant az idő felettünk,hogy már is nagyhét kapujában 
állunk.Igy köszöntött ránk ez a mai nap:virágvasár
nap.

Régi egyházi szokás szerint ilyenkor a Je
ruzsálembe bevonuló Jézus alakja elevenedik meg a 
hivek előtt.Őreá tekintünk mi is s Benne azt az Em
berfiát látjuk,aki kimondhatatlan fájdalmak utját 
vállalta el miérettünk.Ma azonban ne állapodjunk 
meg pusztán az Ő személyénél,sőt még a hozsannát 
kiáltó sokaság vizsgálata se kössön le egyoldaluan; 
hanem figyeljünk arra a lelkületre,amely ott huzó
dott meg az ünneplő tömegben várván-várva az alkal
mat,hogy elkiáltsa a "feszitsdmeg"-et! Figyeljünk e- 
zekre annál is inkább,mert Jézus jól ismerte őket és 
nemcsak az ujjongó nép között fedezte fel képviselő
iket. Munkájukat egész életében szemmel tartotta,óvta 
is tőlük tanitványait,amint erről ez a most elhang
zott ige is tanuskodik.

Ebben az igében pedigalaposan kioktatja ta
nitványait, nemcsak a 12-öt,hanem a minden időben kö
vetőihez tartozókat.Egészen részletes utasitásokat 
adott nekik.Kétirányut,hogy a fegyverzetük teljes 
legyen.Parancsol is és tilt is! Megmondja azt is, 
hogy "mit" tegyenek, és mondja azt is,hogy "mit ne". 
Például kiküldi őket prédikálni,csodák véghezvitelé
re,betegek gyógyitására, - ebben a szolgálatban min
denhivá el kell jutniok Isten országa üzenetének 
hirdetésével.S ugyanakkor óvja őket:ha valahol nem 
hallgatnak rátok,menjetek ki onnan és még a port is
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verjétek le lábatokról ellenük való bizonyságul. - 
Azután meg hihetetlen felelősséget olt a szivükbe: 
minden lélekért számot kell adniok,akivel csak ta
lálkoznak. És ugyanakkor elháritja fejükről az itéle
tet eredmény hiján. - És bátorságra,merész szólásra, 
vakmerőségre neveli őket,nem baj,ha munkájuk megüt
közést kelt.És ugyanakkor vissza is tartja őket:"Ne 
adjátok azt,ami szent,az ebeknek,se gyöngyeiteket 
ne hányjátok a disznók elé". Más szóval: van határ! 
amely megállásra kényszeriti az embert: eddig és ne 
tovább! Itt minden további lépés - életveszélyes. 
Ezt tudomás! kell venni.A számunkra is ott áll ez a 
tábla,amelyre tiltó figyelmeztetés van irva: ne, ne 
tovább! Ilyen ez a maiige.S vallom,hogy nekünk szól 
minden üzenete...

Hogy Jézus tanitványainak életében mennyire 
fontos a parancsolás mellett ez a vissza-parancsolás, 
azt éppen ez az ige mutatja.Ebekről és disznókról 
veszi a példát,hogy embereket jellemezzen! Nem vala
mi finom és illedelmes társalgási mód ez.Inkább go
rombaság és vad durvaság.Ha már Jézus is,aki pedig 
tudott vigyázni a nyelvére és aki sokszor ott is 
szelid szóval élt,ahol mi csak ostorozni tudnánk, - 
igen: ha már ő is ilyen erős kifejezéshez folyamodik, 
akkor annak mély oka van.Amikor Ő embereket k imélet
len nyiltsággal ragadozó farkasoknak vagy mérges vi- 
perafajzatnak,vagy mint itt: ebeknek és disznóknak 
nevez,akkor ennek csak abban lehet a magyarázata, 
hogy igy van,ennek igy kell lenni,mert ez az igaz
ság. Ezt a keménységet csak akkor lehet elkerülni,ha 
magát a valóságos helyzetet is kikerülhetnők. Ezért 
nem tudott örülni Jézus a hozsannának,s ezért volt 
kemény,ostort suhogtató a templom pitvarában.-

Ma különösen is figyelnünk kell erre. Van 
határ! idáig és ne tovább!... Még szent dolgokkal se!

De bontsuk szét az igét."Ne adjátok azt, ami 
szent,az ebeknek!" Ez az egyik mondat.
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Napkeleten nem dédelgetik az ebeket.Csopor
tokban kóborló kósza állatok voltak.Mindent felfal
tak az utcán.Ezért is türték meg őket.Különben meg
vetett lábatlankodók.Izraelben szigoruan tilos volt 
a megszentelt eledelekből bármit is ebeknek juttat
ni. Hogyan is adhatnánk valamit ebeknek harmincadjá
ra, ami előttünk tiszta és szent? Csakis akkor, ha 
nem tudunk megkülönböztetni!

Sajnos vannak ma is,mint akkor,ilyen eb-ter- 
mészetü emberek.Ezektől óvja Jézus a tanitványait. 
Érzéketlenek,nem tudnak különbséget tenni a közönsé
ges és a tisztességes között.Nekik mindegy,hogy mi 
akad kezük ügyébe,aljas vagy szent dolog.Ezek cini
kusok, eb—természetüek! Mindenre rárohannak,mindent 
felfalnak,mindenen maadkodnak, semmi sem ér a lelkük
ig,kéreg boritja a szivüket,lepattan róluk minden 
szép szó és fenyegetés.Egy a viselkedésük - morgó 
csaholás és metsző guny.

Ezeknek ugy-e,hasztalan prédikáljuk Isten 
országát.Ezeknek falra hányt borsó a Krisztus üzene
te.Ezeknek Isten ügye talán még annyit se jelent, 
mint az utca—ügye.De hát ne ostromoljuk őket,hogy 
megmentsük a lelküket?... Ne döngessük meg kapujukat 
a megtérésre hivással?... És ha kell,hát ne törjünk 
be erőszakosan elzárt,de belülről boldogtalan vilá
gukba?... - Ne! Nincs helye az erőszaknak.Nem érde
mes vitába bocsátkozni.Esztelen dolog hitünk leg
szentebb titkait folyton felajánlani,hiszen rajtuk 
nem fog s Krisztus szent evangéliumát sárral dobál
ják meg,tréfálkoznak felette,igazságait fölényes ka
cagással folytják el.Itt egy a tennivalónk: k i 
m é l n i  Krisztus szent ügyét; h a l l g a t n i ,  
amint Krisztus is hallgatott Kajafás és Pilátus e- 
lőtt, - és továbbmenni,elhagyni a cinikus társaságot.

Ám ezzel még mindig nincs kimeritve az ebek- 
tanitása.Eddig csak másokról beszéltünk.Pedig minden 
bizonnyal nekünk is szól ez az ige. Igen! - nekünk,
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akik talán buzgón járunk Isten igéjének hallgatására 
és vallásosak igyekszünk még ebben a mai világban is 
lenni.Nekünk is tudnunk kell azt,hogy van határa a 
megtérésre hivásnak,a kegyelmi időnek.Nem elég az i- 
gét folyvást csak hallgatni,hallgatni és hallgatni - 
de közben az életünkben nem történik semmi.Körül
vesszük magunkat vallásos gondolatokkal,ezerszer el
átkozzuk büneinket,titkon elsirjuk magunknak bána
tunkat, hordozzuk keseregve a kétéltüség nyügét,kife
lé mosolyognunk kell, befelé zokogunk - és életünk
ben még sem történik semmiFolyton halljuk,talán csak 
évek óta,de azóta óráról-órára halljuk a megtérés 
követelését,de mindig elhesegetjük azzal a gondolat
tal: majd ha erőszakosan kényszerit rá a helyzet,meg 
a pillanat,akkor jaj de szivesen megyek a jobb élet
be. De ez az erőszak csak nem jön.Pedig jött bölcső 
és koporsó,kisértett fájdalom,ösztönzött öröm,haj
tott,unszolt ugy,mint soha más,ez a mi mostani ele
sett,kifosztott állapotunk - de hiába! Mindez nem 
elég támadás,hogy beléd üssön,és hogy történjék va
lami: bünök elhagyása,uj sziv és uj élet indulása. 
Egyszer pedig,lehet,hogy ma vagy talán holnap,elju
tunk a határig,ahol már nincs többé megtérésre hivó 
szó....

A mag még hull!... Vajjon csak utfél vagyunk 
amely be nem fogadja?... Óh milyen rettenetes még 
csak gondolni is arra,hogy itt vasárnapról-vasárnap- 
ra hirdettetnek Isten országának szent dolgai és eb
ül járnak,mert nem jutnak el hozzánk,a szivünkig,meg 
a lelkünkig.Testvérem! Tedd hát meg azt,amit régóta 
meg akarsz tenni,ami után annyira kiált az életed: 
n e  v á r j  t o v á b b  erősebb kényszeritő 
percre,ugy lehet sohasem jön el!... -

A másik mondatról még nem beszéltünk.Azt 
mondja Jézus: "Se gyöngyeiteket ne hányjátok a disz
nók elé"... Ez részben ugyanazt mondja,mint az előb
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bi .Amilyen kár ebeknek adni szent dolgot,éppolyan 
kár disznók elé szórni a drágagyöngyöt.Nem tudják ők 
azt értékelni és megbecsülni.Összetapossák.

Van azonban itt egy uj mozzanat is.Az,hogy 
nemcsak a gyöngyöknek,hanem a gyöngyhintőknek is ba
juk esik,mert a becsapott állat éktelen dühhel neki
ront áltatójának,feldönti és megszaggatja.

Lám,vannak ilyen dühöngő-természetü emberek. 
Ezektől is óvja Jézus tanitványait.Nem kell okvetle
nül megelégiteni azokat,akik földi eledelt,e-világi 
tökéletes megoldásokat akarnak tőlünk.Ezt mi nem tud
juk adni.Jézus sohasem igérte,hogy mi itt a földön 
visszavarázsoljuk a paradicsomot.Akik csak ezt vár
ják tőlünk,azokat nem lehet kijátszani a drágagyön- 
gyökkel,azzal,hogy Krisztus értünk meghalt és feltáma
dott és örök országot hoz el az utolsó időkben. Csa
lódásukban rettenetes harag kél keblükben,amely nem 
is néz többé sem Istent,sem embert,sem gyöngyöt, sem 
szeályt,sem élőket,sem holtakat,mindent és mindenkit 
megtép,meggyaláz és földhöz sujt.S ez a mi hibánk!-

Más szóval: nem kell mindenkit kielégiteni a 
maga vallásos vágyaiban.Krisztus nem olyan,amilyen
nek mi akarjuk,hanem amilyennek Isten küldte őt.Aki
nek igy nem kell,hát nem kell!Majd felel érte az i- 
télet napján.Itt megint határtábla előtt állunk és 
ha kedves nekünk az Isten országa,hát nem lendül ke
zünk gyöngyszórásra!

De ennek az igének csak nincs nekünk szóló 
mondani valója? - állithatná valaki.Dehogynem! Ugy- 
e ma nekünk kenyér kell,ruha kell,cipő kell,fütőa
nyag kell,gyermekeinknek tej kell,nyugalom és béke 
kell.Ez volna az a nekünk való eledel.És akkor Krisz
tus a maga gyöngyeivel jön: ne lopj,ne ölj,türelem, 
szeretet,megbocsátás,Isten irgalma,itélet,feltámadás, 
üdvösség!... A csalódott ember pedig orditva üvölti 
a feszitsdmeg-et: rájuk taposni,szétszaggatni az á- 
rusitóit,bezárni,felrobbantani templomait! -
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...pedig nem a drága-gyöngyben van a hiba, 
hanem azokban,akik odaszórták. — Ezért szólt Jézus 
olyandurván,keményen,de mi lehetünk bizonyságai an
nak, hogy igazságot szólt!

Testvéreim! Mások felől most ne mondjunk i- 
téletét.Mindenki maga felel az Isten előtt.Most 
csak magunkkal törődjünk e percben,Krisztus itt áll 
kérges szivünk előtt s ki tudja,mióta áll és nem a- 
karóe visszafordulni,mert ő erőszakkal senkit sem 
kényszerit... Nyilj meg hát előtte,hadd térjen be 
ajándékai szentségével és szent ajándékaival,Ő, aki 
értünk és miattunk járta meg a Golgota utját.Ámen.



Nyháza,1945. ápr.1-én.
Ige: János ev.14:18-20 

Ének: 212,214.

Husvét ünnepén.

Husvétot nem lehet akármilyen hittel ünne
pelni .Különösen ma nem,amikor ezernyi gondon,aggo
dalmon, félelmen,pusztitó csatazajon át keres minket 
az Isten kijelentése: "Én élek,ti is élni fogtok!"

De husvétot sohasem volt könnyü ünnepelni. 
Azért nem,mert ezen az ünnepen hallgat az ember és 
csak az Isten beszél a maga csodálatos nyelvén.Ezen 
a napon nem az ember keresi az Istent,hanem Isten 
keresi az embert; nem az ember küzd,hanem az Isten; 
nem az ember próbálkozik,hanem az Isten győz! Igy 
volt ez azon az első husvét reggelén is.Emlékezzünk 
csak rá!...

Nagypéntek óta a tanitványok körében aggó
dás, félelem, szégyen és rettegés lett urrá.Sokak 
számára alábukott a fénylő csillag.Mások ugy érez
ték,mintha lábuk alól csuszott volna ki a föld. 
Mindenki csüggedt,lehangolt,megtépett volt.Egészen 
olyanok,mint mi: Emberek,akiket hatalmába keritett 
a világ,esztelenül éltek,s a pusztitó halál sulya 
alatt roskadoztak.Ebben a reménytelen állapotban 
hangzott fel Jézus husvéti diadal-kiáltása,az örök
élet drága szózat: "Én élek,ti is élni fogtok!"

Ez az üzenet azonban nem szól a világnak, 
mert a világ nem látja Jézust.Földön jártában is 
csak kevés ideig látta,mert csak test szerint néz
te, akit azután nagypénteken örökre elvesztett a 
szemei elől.Nem is érezte meg Benne az örökkévaló
ság közelségét,még kevésbbé fedezte fel szavainak 
hatása alatt az emberi s z í v  csodálatos mélységeit.
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Husvéti öröm - ma!..
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Ezért nem is tudta megtanulni Tőle,hogy milyen jó az 
Isten,milyen szép az élet,milyen közel van hozzánk a 
menny.

A világ csak a vádoló,leleplező prófétát lát
ja benne,aki felfedi a bünt,nevén nevezi a rejtett 
gonoszságot s napfényre hozza a lélek sötét indulata
it. Védekezni akartak vele szemben,tehát gyülölni 
kezdték,üldözőbe fogták,keresztre feszitették s meg
könnyebbültek, mikor hideg tetemét tanitványai sirba- 
helyezték.Csak ugy történt minden,ahogy megmondotta: 
még egy kevés idő - s nagypéntek után a világ való
ban nem látta többé.

A világ nem látta többé Jézust s ezért maradt 
minden a régiben.Az emberek tovább verekedtek a ke
nyér és a ruha után.A szeretet helyett továbbra is az 
erőszak uralkodott s az áldozat helyett továbbra is a 
ragadozás lett a legfőbb törvény.Beszélni beszéltek 
róla,hiszen nevére ember-milliók keresztelkedtek meg; 
vallást is tettek róla, - de csak szájjal,miközben 
maga a világ megmaradt világnak és sötétségben ülvén, 
nem látta meg többé Jézust.

És nem látja ma sem! Kell-e ennek igazolására 
több bizonyiték annál,mint amennyit napjaink szolgál
tatnak?... Az erőszaknak,a gyülöletnek,a haragnak mi
csoda tomboló diadalmenete van ma!... Valóban a bün
nek és a halálnak esztendeit éljük!Elmondhatjuk, hogy 
világitó napunk vérpárában kél és vérpárában nyugszik 
A földön halál-árkok és halál-csapdák huzódnak ke
resztül-kasul ; elüszkösödött házak,romokban heverő vá
rosok és falvak,halott és ismeretlen vitézek tetemei 
hevernek szanaszét,mint learatott kalászok a tarlón - 
hát szabad volna ez,ha a világ csak egy pillenetre is 
látná Jézust?... Dolgos férfiak:apák és fiák,elhagy
ják szerszámaikat és mennek farkasszemet nézni a ha
lállal és még jó,ha nemsokára hazatérnek megtörten, 
bénán,mint valami beteg árnyak - hát szabad volna
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ez,ha a világ csakugyan ismerné Jézust?... - A ma
gunk és ismerőseink arcán is mély barázdákat szánta
nak a remegésben eltöltött napok,sőt hónapok,miközben 
gyöngéd és szerető szivek szakadnak meg,drága,féltett 
gyermekek maradnak árván - hát lehetséges volna-é 
ez,ha ez a világ tudná,hogy kicsoda Jézus és mit kö
vetel tőlünk?... Mig a harcmezőn hazánk védelmében 
százezrével kockáztatták mieink az életüket,addig i- 
dehaza tobzódik a ledérség,s lelketlen uzsorások,hit
vány üzérek,nyilvános lopók és tolvajok kövérré gaz
dagodnak mások becsületes munkájából,mert pénzzé,meg
élhetéssé, olcsó boldogulássá teszik saját honfitársa
iknak vérét és könnyét.Ez a világ valóban nem látja 
Jézust,ebben a világban nem kell az ő igazsága,ereje, 
élete és diadala.-
De a világnak nemcsak büne,hanem büntetése is,hogy 
nem látja Jézust.Gondoljunk el egy égő házat,amelyből 
egyetlen kivezető ut van,de azt az ajtót nem látják 
meg a bentszorultak.- A mi szomoru,gyötrelmes állapo
tunkból is csak egyetlen kivezető ut van, - a Jézus 
Krisztus! de ezt az utat nem látja a világ s ezért el
vész a lángtengerben.A világnak az a büntetése, hogy 
megeméssze magát saját nyomoruságában és ne lássa 
meg,hogy közvetlen előtte hatalmas,feltárt kapu visz 
át az életre. Vagyis ez csak azt jelenti,hogy minket 
most körül vesz a halál gyürüje,hogy kénytelenek le
gyünk felfelé,Isten-felé menekülni.Aki ezt nem látja 
igy és nem cselekszik ekként - az elpusztul örökre.

Jézus pedig éppen azoknak mondja,akk ezt lát
ják: "Nem hagylak titeket árvákul,eljövök tihozzátok". 
Tehát szól a mindenkori tanitványokhoz,azokhoz, akik 
tudták,hogy ki volt Jézus,megtapasztalták,hogy általa 
mivé lehetnek,akik az ő közelében megtanulták felismer
ni az Isten szivének melegét,az atyai hajlék békéjét, 
csendjét,a mennyei világosságot.Szól tehát mihozzáhk



is és nekünk is azt mondja: "Megláttok engem,mert 
én élek és ti is élni fogtok!"

Tény az,hogy a tanitványok megbizonyosodtak 
arról,hogy Jézus feltámadott és él; - tény az, hogy 
ez a boldog bizonyosságuk az uj élet,a diadalmas é- 
let,az igazi élet kezdete volt. be tény az is, hogy 
Jézus ma is az,aki tegnap volt és mindörökre ugyanaz 
lesz. Tény az is,hogy még nem volt siró lélek,akit Ő 
meg ne vigasztalt volna,ha az a lélek egyedül hozzá- 
menekült; még nem volt halálfélelem,amit ő le ne győ
zött volna,ha egyszer hatalmába került az a remegő 
szív. Tény az,hogy még nem volt olyan sötétség,amely
ben ne gyujtott volna világosságot,ha abban az éjsza
kában rá várakoztak az emberek.

Ennek pedig az a magyarázata,hogy Jézus az 
Atyában van,a hivő lélek meg őbenne,tehát benne és 
általa a hivő ember az élő Istenben gyökerezik. Jézus 
az Atyában van,tehát ő látja,hogy miért szenvedünk s 
gyöngéden biztat: ne félj,ez az én dicsőségemnek az 
utja, ez az ut vezet a szivemhez. - Miért aggódsz a 
holnap felől - én holnap is Istened leszek! Miért 
félted ezt a te elmuló világodat,földi örömeidet, jó
létedet,mikor én téged az én örömömre hivtalak el? - 
Árván maradnak gyermekeid? - hát nem vagyok én az ár
vák atyja? - Oda lett a párod vagy a drága gyermek? 
nincs ő énnálam s nem vezet téged is egyenes ut ide?
- Elveszitettél mindent e földön,apai örökséged,ke
zeid munkája semmivé lett s ugy maradtál hátra,mint 
a szedett szőlővessző! - hát megérted-é éppen most, 
hogy te egyedül az enyém vagy s csak én vagyok a te 
egyetlen nyereséged? - Hát nem veszed észre, hogy 
döntő csatát vivők most az én választottaimért és 
kételkedsz abban,hogy e harcban Isten győz? - Nyög, 
ropog,vajudik a világ, tüz és füst csap fel mindenfe
lé, - hát te remegő gyermekem,nem látod,hogy mindez 
éretted van?... Mindez azért van,mert a lelkedről 
nem tudok lemondani,keresem,érlelem,dicsőségem tükö
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révé akarom tenni.
kár tovább fokoznunk a képeket.Az a titka 

mindennek,hogy mi Jézus Krisztusban éljünk,illetve, 
hogy Jézus Krisztus éljen mibennünk.Óh mi lenne be
lőled, Testvérem, ha Jézus öltene benned testet!?... 
Mondd csak:milyenné válnék a te szived,ha benne a 
Jézus hite,szeretete,reménysége élne?... Milyen mássá 
lenne az otthonod,a te világod,ha az ő lelke uralkod
na benned?... Ugy-e nem volna többé nehéz a kereszted, 
reménytelen a holnapod,gyötrelmes a jövendőd,ha ben
ned naprél-napra az az élet bontakoznék ki,amelyet ő 
hozott a világba?... Ugy-e milyen más is lenne akkor 
a te vágyad,örömöd,a te könnyed és panaszod,célod,vi
gasztalásod és más a békességed,ha ő csakugyan benned 
lakoznék?... -

És ne hidd,Testvérem,hogy ez lehetetlen,hogy 
ez a te életkörülményeid között megvalósithatatlan. 
Lehet,hogy e világ szerint nem kivánatos,mert manap
ság egészen más a megélhetés,a gazdagodás,a boldogu
lás utja! De üres mentség,téged vádoló kifogás,ha te 
ezt az életet kétségbe vonod.

Lásd csak, Jézus nemcsak Isten volt,hanem a 
maga teljessége szerint ember is.Ember,akiben Isten 
ujra kialakitotta a szive szerint való ember képét s 
ez a kép engesztelte ki őt a mi tenger büneinkért, és 
ezt a képet szereti,akarja,áldja meg bennünk. Sáros, 
durva,utszéli kövek vagyunk,de márványkövek s Isten 
látja bennünk azt az arcot,amelyet Krisztus mintája 
szerint ki tud formálni belőlünk.A müvész azt mondja 
a kődarabnak: "én élek és te is élni fogsz". Ezért 
mondja Isten Jézussal minekünk is: "Én élek és ti is 
élni fogtok!"

Minden lélek,amelyre rányomta Isten a maga 
lelkének bélyegét,addig él,ameddig Isten. Ugy-e, ö- 
rökké?!...

Akarsz igy formálódni?... Akarsz találkozni, 
eggyé lenni mindazokkal,akik Istenben vannak?... Mi-



nél szomorubb,minél szegényebb és bünösebb a szived, 
annál több fényt foghat fel és verhet vissza,mert 
szomorusága mennyei örömmé,szegénysége gazdagsággá,bü
ne ujjongó bocsánattá,halála örökéletté változik át,ha 
benne lakozást vesz a Jézus élete, ha áldozatosan át
adja magát neki, hadd sugározzék keresztül rajta ebbe 
a világba,hogy kicsoda az Isten és kicsoda Jézus. Val
lom,hogy ez a romlandó,bünös,esztelen világunk sem e- 
gyéb az Isten kezében,mint sötét háttér,amelyhez a te 
szivedet,a te életedet,a te otthonodat keresi,várja, 
hogy felragyogtassa dicsőségének fényét!

Mondd,Testvérem, hát meddig várjon még?...
Engedj hát neki... A kényszeritésből legyen e- 

lég... Hadd kiáltsuk el együtt,., egy szivvel,... egy 
akarattal,... egy diadalmas uj élettel e süket, vak 
világnak, igen: ennek a mi meghasonlott,szétszórt, ki
fosztott magyar népünknek a husvéti biztatást,az örök 
hivogatást: "Én élek és ti is élni fogtok!"

És hidd el,te Ünneplő Gyülekezet! hogy ez a 
husvéti kegyelem elég az élethez ma is,... holnap is,, 
örömben is,... megpróbáltatásban is... neked is,... és 
nekem is!... Ámen.
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Prófétai szó...

Ezt az igét ma az elmult ünnep sokadalma 
hozta közénk.Hiszem,hogy mire a tanitás végére é- 
rek s velem együtt rámondod az ámen-t,megérted, 
hogy miért.

Egy próféta áll a templom kapujában.Nincs 
is ebben semmi furcsa és különös.Hová menjen, ha 
nem az Ur házába? Hol tolmácsolja Isten üzenetét, 
ha nem ott,ahol az Urat imádják.Volt is állandó 
helyük Salamon ékes templomában:a külső pitvar di- 
szes oszlopcsarnokai alatt szóltak a néphez.

Jeremiást most mégsem ott találjuk.Nyilván 
nem közönséges eset,hogy ő a templom kapujában áll. 
Mintha utját akarná állni a szentélybe igyekező hi
veknek!... Magasba lenditi karját és harsány hangé 
ján kiált a sokaságba.Ebben van valami furcsa és 
megütköztető.Hogyan kerül ő oda torlaszul a bejá
rathoz? - Nem saját jószántából teszi.Az Ur szólt 
hozzá: "Állj az Ur házának ajtajába és kiáltsd ott 
e beszédet,és mondjad:Halljátok az Ur beszédét, 
mind,akik bementek ezeken az ajtókon,hogy imádjá
tok az Urat!"

Istennek különös megbizása,hogy ő most a 
templom kapujában áll.Azokhoz van ma parancsa az 
Urnak,akik épen befelé igyekeznek.És nem is akár
mit üzen prófétája által,nem politikáról vagy a 
vallás gyönyörüségeiről kiván szólani,hanem olyas- 
mit akar tudtul adni,amit legjobb a kapuból elki
áltani. Magáról a templomról,a saját házáról van 
Istennek mondanivalójá.Hadd tudja meg a befelé tó
duló tömeg mielőtt átlépné a szent küszöböt, hogy 
mit is jelent betérni az Isten házába, kicsoda me-
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het az ő szine elé,kiket nem türhet meg szenthelyén 
a Mindenható, mikor és meddig lakik ott közöttük a 
Mindenütt Jelenvaló.

A mi templomunk kapujában nem áll senki ki
abáló intésével.Nincs közöttünk bátor próféta.Pedig 
az ünnepeken megjelent tömeg,a csak ritkán vagy so
ha nem látható hivek serege ugyancsak megkivánta 
volna.De ha már nem küldött az Ur bátor prófétát, 
figyeljünk fel arra,amit elhivott prófétája által 
véghez vitt ott a salamoni templom kapujában.Isten 
beszéde szól hozzánk a ma felolvasott igében. Nem 
is a távollevőknek mondja,akik olykor-olykor hagyo
mányból, szokásból,külső kényszer hatása alatt ke
resnek menedéket e megszentelt falak között; - ha
nem minket keres minden tanitása,akiket alkalomról- 
alkalomra itt lát az Isten.S ha már nem is odakünn, 
hét akkor idebent Ilik megtudnunk mindannyiunknak: 
mit jelent Isten házába betérni, kicsoda mehet az Ő 
szine elé,kiket nem türhet meg szent helyén a Min
denható,mikor és meddig lakik itt közöttünk a Min
denütt Jelenvaló.

De hát mit is kiáltott a próféta a templom 
kapujában?... Csak azt,hogy Istennek háza nem ha
zugság tanyája! Az ige szavai szerint: "Ne bizzatok 
hazug beszédekben mondván: az Ur temploma,az Ur 
temploma,az Ur temploma ez!" Ugy-e,azt kérdezzük 
nyomban:hogy mondhat ilyet a próféta?... Miért ha
zug beszéd az,hogy a templomra mutatva ujjongva is- 
mételge t i k  a hivek: "az Ur temploma"?! Ezt megmagya
rázza a helyzet.Jeruzsálem utcája tele van ünneplő 
sokasággal,pedig nehéz idők járnak Juda királysága 
felett.Az ország másik fele már régen megdőlt,most 
Judán a sor.Kegyes királya korán hull el a csatában 
s az ellenség érthetetlenül még sem tör a főváros 
ellen,Igy hát bizakodóbb lesz a hangulat.Ott a tem
plom udvarán is erről beszélgetnek s azt mondogat-
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ják: nem is tapodhatja pogány lába a szent várost, 
hiszen az Ur temploma,az Ur temploma ez!Milyen meg- 
ható ez első percre.Pedig Jeremiás éppen ezt nevezi 
h a z u g  beszédnek s mi is tanui lehetünk annak, 
hogy igazat szólt.

Igen,mert ő mélyebbre néz és tisztán lát. A 
próféta jól látja,hogy hiába állnak a kövek és ne
vezik azt az Ur templomának,ha nem lakik benne az 
Isten! A kövek épségénél fontosabb kérdés az, hogy 
itt lakik-e még az Isten?... Jeremiás szerint ennek 
feltételei vannak.Nyiltan meg is mondja: "Jobbitsá
tok meg a ti utaitokat és cselekedeteiteket,és ve
letek lakozom e helyen!Ne bizzatok hazug beszédek
ben,mondván: Az Ur temploma,az Ur temploma,az Ur 
temploma ez!Mert csak ha valóban megkobbitjátok a 
ti utaitokat és cselekedeteiteket;ha igazán itéltek 
az ember között és felebarátja között;ha jövevényt, 
árvát és özvegyet meg nem nyomorgattok,és ezen a 
helyen ártatlan vért ki nem ontotok,és idegen iste- 
nek után sem jártok a magatok veszedelmére; akkor 
lakozom veletek ezen a helyen,a földön,melyet a ti 
atyáitoknak adtam,öröktől fogva mindörökké".

Érted,Testvérem! hogy mi teszi hazuggá az 
Ur templomába vetett bizakodásukat?... Az életük 
szennyessége! Nagyon tévednek azok,akik ugy vélik, 
hogy mindennapi közönséges kis életük a maga tisz
taságával vagy ocsmányságával semmit sem nyom a 
latban nagy idők nagy forgatagában.Holott ez az,ami 
éppen számit.Sőt,Isten előtt csak ez számit. Nem e- 
lég,ha egy fordulat szélcsöndet hoz.Nem elég,ha 
külsőre,látsz-lag rendeződik az életünk és helyze
tünk.Hazug bizakodás ez,mely tüstént összeomlik,mi
helyt megfordul a szellő .Jobbuljatok megu juljatok 
meg belsőleg - utválasztásban,cselekvésben! Más 
szóval: hadd látszódjék meg köztetek a 10 parancso
laton nyugvó élet szentsége! Ti birák és felelősek 
igazán itéljetek,osszatok igazságot ember és ember
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között.Jövevény,árva,özvegy gondozásra leljen, nem 
nyomorgatásuk a szociális kötelesség.Ha igy valóban 
megjobbitjátok utaitokat és cselekedeteiteket - ak
kor, de csakis akkor lakozom veletek,örökkévaló igé
retem szerint, - ezt mondja az Ur.Amig pedig ez 
nincs meg,addig hazug minden templomi áhitatotok. Ne 
tegyétek hát Isten házát hazugság tanyájává.

Testvéreim! Félve vetem fel magunknak a kér
dést: hát itt lakik-e közöttünk az Ur?... Itt lak- 
hatóe közöttünk az Ur?... Nem tesszük-e mi,éppen mi, 
akik be-betérünk ide - hazugság tanyájává az Ur 
hajlékát?... Nem külsőséges dolog-e közöttünk az is
tentisztelet végigülése?... És nem olcsó biztositó
intézeti székház-e sokszor a templomunk,merthiszen 
eljövünk,hogy az Istennek is vessünk oda valamit,ne
hogy neheztelhessen ránk.És tesszük ezt abban a re
ményben,hogy talán igy megúszunk minden veszedelmet. 
De az utaink és a cselekedeteink nem jobbulnak! E- 
nélkül pedig minden bizakodás hamis,minden szentes
kedés képmutatás s hazugság tanyája még az Isten há
za is!...

A kapuban álló próféta azonban még többet és 
még nyersebben kiált."Istennek háza nem latrok bar
langja!" S ez az előbbihez képest többet mond és 
nyersebb annál.Eddig csak arról szólt,hogy Isten há
zát hazugság tanyájává teszik azok,akik oda tisztá
talanul, életük szennyével lépnek be.Ám ez esetben 
mentségül szolgálhatna az a meggondolás,hogy talán 
maguk sem tehetnek róla,hiszen a bűnös ember egy 
borzalmas kettősségben él:letagadhatatlanul rabja az 
ördögnek és ugyanakkor vágyódik az Ur templomának 
csendje,biztonsága és bocsánata után.S ugy érezzük, 
hogy ez egészen nem is haszontalan.

Nem igy azonban a próféta.Hogy ilyenfajta 
mentegetéssel elő ne állhassunk,ránk olvassa még ke- 
ményebben az itéletet.Nemcsak hazugság tanyájává, de 
latrok barlangjává teszitek az Isten házát - kiáltja.
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Azt mondja: "Ime ti hisztek a hazug beszé
deknek haszon nélkül". Más szóval: nem használ ez 
az időnkénti áhitat,az az "Uram-Uram"; sem a sóhaj- 
tozás: "az Ur temploma!" Nem használ! És szavait 
igy bizonyitja: "Nemde loptok,öltök és paráználkod
tok, hamisan esküsztök és a Baálnak áldoztok és ide
gen istenek után jártok,akiket nem ismertek. És el
jöttök és megállottok előttem e házban,amely az én 
nevemről neveztetik és ezt mondatok: megszabadul
tunk; hogy ugyan azokat az utálatosságokat cseleked-
hessétek!" - Értjük ezt a szörnyü valóságot?....
Lopunk,ölünk,paráználkodunk,hamisan esküszünk, Is
ten parancsolatait kétlábbal tapossuk és akkor be
megyünk Isten házába bocsánatért,feledésért,multunk- 
tól való megszabadulásért. S mindezt miért? - azért, 
hogy ugyanazokat az utálatosságokat cselekedhessük 
tovább,ott folytassuk életünket,ahol elhagytuk! A 
valóság tehát az,hogy igazában nem is akarunk más 
életet élni.Utálatos dolgainkkal egy kis időre csak 
azzal a szándékkal hagyunk fel,hogy mégis csak meg
maradunk a bünben.Ez már nem hazugság,amibe akarva- 
nem akarva belecsöppentünk; ez már l a t o r s á g ,  
tudatosan,előre megfontoltan,ravaszul,szántszándék
kal való vétkezés. "Vajjon latrok barlangjává lett- 
é ez a ház tielőttetek,amely az én nevemről nevezte
tik? Ime,én is látok - azt mondja az Ur". Isten be
lénk lát,egészen gonosz szándékainkig,Őt nem tévesz
ti meg a legáhitatosabb szemforgatásunk sem.

Ezért is jön az a rettenetes itélet,amelynek 
hallatára nemcsoda,hogy téboly fogta el a zarándoko
kat: azt mondja az Ur,hogy lerombolja a saját tem
plomát,porrá zuzza szent lakóhelyét.Ha egyszer lat
rok barlangjává lett,akkor össze kell omlania,bár 
mindig az Ur temploma volt.Jeremiás ismerte Siló 
romjait.Ez lesz a sorsa Jeruzsálemnek is.Rettenetes 
prófécia volt ez.Le is rángatták érte a lépcsőkről, 
halált kiáltoztak reá,rögtön törvényt ültek felette,
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és kis hijján mult,hogy életét nem veszitette. De 
Krisztus Urunk igazolta őt; nem röstelte ajkára 
venni az igét: "ne tegyétek Istennek házát latrok 
barlangjává!"

Testvéreim! Félve vetem fel ismét magunknak 
a kérdést: "mi jövendőt várhat templomunkra?".. Nem 
tesszük-e mi,akik ide be-betérünk - latrok barlang
jává? ... Nem hazug beszéd-e minden imádságunk?!.... 
Nem hiába való-e az ének?!... Nem falrahányt borsó-e 
a vasárnapról vasárapra elhangzó prédikáció? ?....Hát 
van-e bennünk eltökéltség arra nézve,hogy nem aka
runk innen visszamenni utálatosságainkba; vagy pe
dig csak uzsorásai vagyunk Istennek; mindig ujra 
csak bocsánatot,szabadulást kérünk tőle,de sanda 
szemmel máris tervezzük a régi élet folytatását?!... 
Nem ugy egyenesedünk-e fel az oltártól,mint akik meg
szabadultak, ismét szabadok, de nem a büntől,hanem is
mét a bünre?!...

Aki mind ebből semmit sem tapasztalt az dob
jon a prófétára először követ.Aki pedig azt véli b o 
lond tulzás ez első betüjétől az utolsóig,azt esz- 
méltesse Izrael történte: alig telt bele pár év és 
Juda elesett és Salamon dicső temploma rommá égett.És 
a helyébe felépitettnek is ez lett a sorsa,mert Izra
el nemcsak a prófétáknak nem hitt,de az Isten egyszü
lött Fiának sem.Ő is elsirta hát keserü jövendölését: 
itt kő kövön nem marad!

Testvéreim! Mi nem a templom kapujában hal
lottuk mindezt,mert nincs közöttünk próféta.De az i- 
ge által most már tudod,legalább is tudhatod,hogy 
mit jelent az Isten házába betérni,kicsoda mehet az Ő 
szine elé, kiket nem türhet meg szent helyén a Min
denható, mikor és meddig lakik itt közöttünk a min
denütt Jelenvaló.Azért ha ezentul idefelé tartasz, 
állj meg egy pillanatra a bejáratnál, lásd meg lelki 
szemeddel a prófétát ott a templom kapujában s vedd 
észbe - hol vagy, s ugy lépj be Istennek házába,mert
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az a hely,amelyen itt állasz - szent hely.Ámen.
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U.i - ének!..

Cantate vasárnapján.

Ősi keresztyén szokás szerint ma a husvét u- 
táni 4.vasárnap, cantate vasárnapja van.Magyarul: é- 
nekes-vasárnap. Az oltártól azért is szállt közénk a 
zsoltáriró ajkáról elhangzó felhívás: "énekeljetek 
az Urnak uj éneket!" -

Ma tehát az a feladatunk,hogy u j ének ta
nulására szenteljük az áhitatnak ezt a rövidke ide
jét. S amikor e felhivásnak készségesen engedünk, be 
állunk mi is a tanulni kész gyülekezetek sorába,sen
ki se ütközzék meg ezen,mert nem a világ szokása e- 
lőtt hajolunk meg.Ebben a világban ugyanis az a szo
kás évszázadok óta,tehát változatlanul ma is, hogy 
időnként,korok és rendszerek változásakor uj énekek 
tanulása időszerű.De ez a szokás,a pergő események 
és csodás szinváltozások közepette sem ér fel e meg
szentelt falak közé az Isten népéhez.Tehát itt,most 
nem valami modem, diavatos ének elsajátitásáról van 
szó, nem amolyan schlagerről és nem népdalról, de 
olyan énekről sem,amelyet ma már uton-utfélen dudól 
és gyermek- felnőtt egyaránt felelőtlenül,csak éppen 
köztünk volna ismeretlen.Ilyen korszerü sitésre nincs 
szükségünk.Ellenkezőleg! Itt most olyan ének elsajá
titásáról van szó,amelyet odakint nem ismer senki és 
idebent is csak kevés szivből tör elő örömteljesen, 
tisztán,igazán,holott minden ajkról kellene égfelé 
szárnyalnia.

Erről az u j énekről szól Pál apostol is a 
felolvasott ige egymásra halmozott magasztaló jelzők
kel megtüzdelt,áradozó szavaiban.Isten kegyelméről
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nem is lehet rideg tőmondatokban beszélni.Ehhez he- 
vült sziv,megcsorduló érzés,ujjongó zsoltárhang 
szükséges,ének kell! Ma még a prédikáció sem lehet 
más,mint ének az örökké uj,a mindig időszerü ének a 
kegyelemről.

Pedig nehéz ma a kegyelemről énekelni!Ezer
nyi nehézsége van,holott letünt napok,nem hitt meg- 
tartatások, - igen: minden erre késztethetne.De ott 
tartunk,hogy már a puszta kiejtése is kockázatos. 
Nem akar hallani róla a világ.Hiába is keresed a 
jelszavak között.Dübörgő harckocsik,száguldó gépma
darak azt zugják: erő! A surranó,kósza hirek és vak 
rémületünk elárulja,hogy mi járkál köztünk: a féle
lem! Szines plakátokon porondra lépnek jog,ész,élet 
érdekek s harsogva kiáltják: föld,kenyér,szabadság!
S egyiket se resteljük.De kegyelem? - ez csak meg
vetett, élhetetlen, jövendőtlen népség gyáva remény
sége. Szégyen még gondolni is rá,nemhogy éneket mon
dani róla!

Hátha még mögéje nézünk a szónak s isteni 
tartalmára akadva keresztyén gyümölcsként tesszük 
le a világ asztalára, - bizony belévásik a foga és 
nem kér többé ebből az eledelből.Mert mi is a ke
gyelem? - Szeretet,jóság,irgalom? - az,amikkel az a- 
postol is együtt emliti?... Egy szóval: puha sziv, 
mely bárki keblében ott doboghat! - Nem!... A ke
gyelem ritkább tünemény.Csak keveseknek adatik,hogy 
szivük forrásaiból olykor-olykor kegyelem fakadhas
son.Amikor egy rablógyilkost a vesztőhelyre visznek, 
ezrek meglágyult szive állhat neki sorfalat, - ugyan 
megmenti-e? De ha annak az egynek a szive megindul 
rajta,akinek kezében királyi jogar helyeztetett és 

   hanggá lesz a szánalma: megálljátok!bocsássátok sza
badon - akkor lett a szeretetből,jóságból,irgalomból 
kegyelem. Igen: a kegyelemhez élet és halál ura kell 
Kegyelmes csak olyan valaki lehet,akiről elmondhatók
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a próféta szavai: "megölt,akit akart, és életben tar
tott,akit akart; felemelt,akit akart, és megalázott, 
akit akart". De még az olyan világhóditók is,mint Na- 
bukodonozor és társai,csak árnyképei a kegyelem igazi 
gyakorlásának.Ők nem mindig kapták a jogot; sokszor 
csak rabolták,akár igy,akár ugy,csak ideig-óráig ül
tek a kegyelem székén.Akié korlátlanul a kegyelem, az 
az élő Isten.Isten n é l k ü l  nincs kegyelem.Soha
sem beszélhetünk önmagában,mindig csak Isten kegyel
méről, de erről azután áradozva,zsoltárosan,énekkel, 
mint a próféták és apostolok...

Ezek után önként adódik a kérdés: mi már most 
az Isten kegyelme? - Röviden: szive szeretetének, jó
ságának, irgalmának tetté-válása. Vagyis a kegyelem 
nem belső érzület,hanem midig c s e l e k v é s ,  a- 
mely megvalósulásra tör.Még pedig személyes,közvetlen 
belenyulás emberek,népek,világkorszakok életébe.A ke
gyelem éppen ezért meglepő is.Nem törvény,szabályok 
alkalmazása,de éppen - kegyelem.Félreérti/. tehát a 
keresztyénségnek a kegyelemről szóló tanitását az,aki 
csak az ember tehetetlenségét,gyászos gyávaságát lát
ja benne s ezért tiltakozik ellene az erő és élet-aka
rat nevében.Ez a tanitás nemcsak arról tud,hogy mi 
gyengék és semmik vagyunk s mit sem tehetünk, - de 
tud arról is - és ezt kell harsonázza - hogy Isten 
e r ő s ,  Isten c s e l e k s z i k ,  Istennek hatal
mas tettei vannak.Ez a kegyelem.S ha ennek a világnak 
nem kell a kegyelem hirdetése,akkor ez azt jelenti, 
hogy nem kellenek neki Isten tettei,nincs inyére Isten 
cselekvése.Pedig Isten cselekvése kegyelmes-cselekvés 
és egyedül csak az Övé az.Az ember munkája - mi lát
juk, élő tanuk vagyunk rá: kegyetlenség,háboru és ha
lál!

Forduljunk el hát a saját tetteinktől és ne 
azon elmélkedjünk most is,hogy mi történt velünk, köz
tünk, népünkkel,hazánkkal,mit müvelt megint az emberi 
ész s erő,hanem tanuljuk meg a keresztyének énekét,
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azt az örökké ujat s mindig időszerüt s azután har
sogva énekeljük ennek a mi világunknak,hadd tanulja 
meg végre ő is: Emberek!ti roskadozók,uj életre vá
gyók, ti multat siratok,jövendőt keresők értsétek 
meglássátok már meg,hogy "mindenünk kegyelemből 
van!"

Hiszen az uj ének első sora - igénk sze
rint - arra tanit,hogy "kegyelemből tartattatok 
meg". Vagyis nem a mi emberi hőstetteink között kell 
keresni azt a cselekvést,ami megvált minket, hanem 
azon kivül.A husvét utáni napok az életre kelt, meg- 
dicsőült Krisztust prédikálják.Nem mi hoztuk ki Őt a 
föld gyomrából,annyira nem,hogy hitetlenségünkben 
mindig ujra vissza akarjuk ásatni oda.Ez az esemény 
nem a mi munkánk.A bün és halál legyőzése Isten tet
te. A váltságunk,a megtartatásunk kegyelemből van.
Más szóval: senki ember nem válthatja meg ezt a vi
lágot,nem őrizheti meg életét,nem mentheti ki ve
szélyből, nem szabadithatja meg háborutól és végrom
lástól a maga erejéből,ha még annyian esküsznek is 
rá.Sőt az egész emberiség együttvéve sem képes ki
huzni magát tetteivel a bün mocsarából.Éppen a tet
tei, erölködései viszik inkább a veszedelembe. Tud
játok mi segitene rajtunk? - Ha leülnénk és egyszer 
nem csinálnánk semmit és nem akarnánk látni a mi 
tetteinkből semmit és nem akarnánk hallani ujabb meg
mozdulásokról semmit,de mindnyájan feltekintenénk az 
égre és arra gondolnánk,ami már megtörtént nélkülünk: 
Krisztus feltámadására,Isten megváltó tettére, amit 
nem mi vittünk véghez,mert ez tiszta kegyelem!...

A kérdés ezek után csak az lehet,hogy a 
Krisztus győzelme hogyan lesz a miénk,a váltság a mi 
váltságunk? - Erre felel az uj ének második sora, a- 
mikor azt mondja: "hit által!" Mert hit által lesz 
ez a diadal számunkra megragadható; mert hit által 
lesz a mult jelenné. Ugy amint Pál apostol mondja: 
"Isten minket megelevenitett együt a Krisztussal és
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együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, 
Krisztus Jézusban". Má s szóval: ahol Ő,ott vagyunk 
mi is; ami Ő,az vagyunk mi is.Már feltámadtunk és a 
mennyekben vagyunk Vele,teljesen Isten uralma és be
folyása alatt élünk a gyülekezetben. S mindez h i t  
á l t a l . Ez a hit,ez a hatalmas és csoda-dolog 
nem is a mi lelkünk szülötte.Kegyelemből van, Isten 
ajándéka ez.Nem is tud senki ember fia hitet adni en
nek a világnak!És sem Herosok,sem népbálványok nem 
követelhetnek hitet maguknak.Hiába hivatkoznak arra, 
hogy ime,a tetteink,az eredményeink,a mi erőnk és 
lendületünk az élet. Nem,mert ahol vétek van,ott 
mindig halál van.S ezt a mi mizgalmas,emberi bizako
dásokra épülő világunkat éppen vétkei ölik meg. Nem 
önmagunkban felállni,de a Krisztussal együtt életre 
kelni; nem bábeli tornyot épiteni,de a Krisztussal 
együtt a mennyekben ülni,a bünnek meghalni,Isten lel
ke szerint járni: ez lenne uj korszak uj emberekkel!
De ehhez nem gyülölet,bosszu,ökölbeszoritott kéz,eh
hez kisimult tenyér kell,mert a hit Isten ajándéka, 
kegyelemből van.

Ám nemcsak a váltság,meg a hit,de még a jó
cselekedet is kegyelemből van!Igy tanitja ezt az uj 
ének harmadik sora. Hogy azután mi az ember,ha még 
a cselekedetei is Isten tettei? - azon gondolkodhatsz. 
Az semmi esetre sem akaratlan báb! Nem! mert felelős
sége van.Minden gonosz cselekedetért felelős vagy! 
Viszont csak azok a jócselekedetek,amelyeket Isten 
parancsol.Isten ugynis kivájta már a medret,amelyen 
életünk folyamának hömpölyögnie kell.Ha kicsap onnan 
nyomában jajveszékelés és pusztulás jár. Jócseleke
det tehát ezen az előre elkészitett uton való járás: 
ez pedig isteni vezetés, - kegyelem!

Változtasd hát meg a cselekedeteidet óh vi
lág! A kegyelemből való élet nem tunyaság,nem rest
ség,fatalizmus,felelőtlenség,nem jóslatokból és kár
tyavetésből való élet,nem az az "úgyis minden mind
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egy"! Nem! Csak más cselekedetek cselekvése.Mi nem 
is azzal mérjük meg a tette,hogy hány millió ember 
helyesli,hogy mekkora rivalgást vagy rémületet vált 
ki a népben,hogy mit szól hozzá ez vagy az a hatal
masság, - mi Isten parancsolatai alapján itélünk. E- 
lőttünk az a világra szóló cselekedetet cselekvő 
ember,aki nem öl,nem lop,nem paráználkodik és tel
jes szivből szereti Istent,s felebarátját ugy,mint 
önmagát.Óh,hogy ez mennyire nagy dolog,minden embe
ri erőn felül való - bár csekélynek látszik is - 
azt bizonyitja saját életünknek képe.Ugy-e,ezekben 
az egyszerü,mindennapos Isten-akarta cselekedetek
ben milyen hitványak vagyunk,nem vagyunk keresztyé
nek és hősök,sőt! annyira vagyunk,hogyha még ma 
megszületnének közöttünk ezek a tettek,azzal állnánk 
körül a bölcsőiket: csoda ez,Isten alkotása, kegye
lem! ...

Testvéreim! Az uj ének szövege eddig tart. 
Nem is folytathatom tovább.Legfeljebb annyit mondha
tok még,hogy nincs Istennek kegyetlenebb,istentele
nebb büntetése,mint amikor a maga utjára hagyja az 
embert! Ugy-e,ebből a magánosságból,ebből a magános 
uton való járásból már elég.Énekeljük hát,te is,én 
is, mi mind nyáregyházai evangélikusok,szóval,tettel, 
bizonyságtevő élettel az Urnak uj énekét: m i n 
d e n  k e g y e l e m !

Ez a kegyelem pedig elég. Elég ma is, elég 
holnap is,elég az örömben és bánatban,szükségben és 
jólétben,elég a bölcső mellett csakugy mint ravatal 
körül,elég ennek a vergődő világnak is!... Elég ne
ked is,., elég nekem is... Igen! - Elég! ... Örök- 
kön-örökké - elég! Ámen.
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Nyháza,1945.máj.10-én. Megujitott fogadalom....
Ige: Máté 5:13-16.
Ének: 250.430.313.

Kicsi gyülekezetünk régi szokása szerint e- 
zen a mai napon, Jézus mennybemenetelének emléknap
ján, ünneplő ruhába öltözött gyermekek szokták kö
rülvenni az oltárt és készülnek első izben az Ur 
asztalához. Hiába keresed itt most őket. A vihar 
ezt a kedves ünnepünket annyi sok egyébbel együtt 
elsöpörte. Most hát nincsenek köztünk remegő szivü 
gyermekek és hálával, magasztalással tartozó szü
lők és keresztszülők.

Igaz, hogy fáj az ünnepi óra kimaradása, 
hiszen terhes hétköznapjainkban olyan drága aján
dék minden örömnap, de higyjétek el, ez a mai meg- 
szegényedés még sincs hiába. Isten országában sem
mi sincs hiába. S ha most nem is nyugtathatjuk meg 
tekintetünket kipirult gyermekarcokon, gyülekeze
tünk és magyar népünk igéretes jövendőjén, ez a 
nekünk drága alkalom arra való, lássunk, nézzünk 
magunkba, nézzünk, szemlélődjünk; igen: arra való, 
hogy mi, akik valamikor, talán csak néhány röpke 
évvel ezelött, vagy már nagyon régen, de egyszer 
ott álltunk a konfirmációs oltár előtt és vallo
másra, szent fogadalomra nyilt az ajkunk, most ne 
gyönyörködjünk, hanem számot adjunk, ne a multon 
merengjünk, hanem gazdagitsunk, az ünneplő közös
ségben ne hallgassunk, hanem mint megkonfirmáltak 
gyülekezete ujra hü séget fogadjunk. Mert erre 
nagy szükségünk van. Igen sok emberben, megkonfir- 
máltban megrendült a sziv, kialvóban a lélek,
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nincs reménység, a hitet temérdek gond, félelem, ag
gódás emészti és hütlenség, szeretetlenség teszi el
viselhetetlenné az amugyis próbás életet. Erre az 
önvizsgálásra, erre a magunkba szállásra, uj hü ség 
fogadására különösen is alkalmas ez az imént felol
vasott evangéliumi szentlecke.

A Hegyi beszédnek ezek a szavai Jézus szü- 
kebb környezetéhez, a tanitványokhoz szóltak. Nem a 
sokasághoz, a csőcselékhez, az utca népéhez beszél 
itt Jézus, hanem egy maroknyi csapattal beszélget. 
Ezeket az embereket már megnyerte magának. Ezek a 
férfiak tul voltak már Jézus igéjének puszta kiván
csi hallgatásán. Ők igen-t mondtak minden szóra, a- 
mely mesterük ajkáról elröppent. Egy szóval: ők ta
nitványok voltak már, követői épenugy, mint mi, ak
kor, amikor Jézus ezeket az igéket ott a hegyi csend
ben a szivükbe vési. Ez az ige tehát a tanitványok 
megbizatásáról szól, vagyis nekünk és mirólunk szól.

Megbizatást azonban csak kapni lehet! A ta
nitványok nem maguktól lettek tanitványokká. Jézus 
hivta el őket. A tanitványok nem önmagukban voltak 
egy sajátos erő birtokosai: só, mely izt ád, és mé
cses, mely világitani képes. Jézus közelében, Jézus 
mellett nyerték el azt. Ők maguk nem is látják ennek 
valóra válását, de ha igaz, amit a Mester mond nekik: 
ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossá
ga, akkor ezt csakis ajándékba kaphatták. Megbiza
tást csak kapni lehet.- De ez az ajándék mindig fel
adat, hivatás, , küldetés is. A széles föld az, a- 
mit át kell izükkel hatniok; a nagy világ az, amit 
fénnyel kell elárasztaniok; az emberek, igen: az em
berek azok, akik elött cselekedniök és fényleniök 
kell. Mert a megbizatás mindig missziót jelent!

Hogy ők, a tanitványok valóban só, világosság 
és hegyen épült város voltak, azt bizonyitják az Uj
szövetség későbbi lapjai. Hogy ők valóban betöltötték



azt a missziói hivatást, amire parancsot kaptak, bár 
álmodni se mertek volna róla, annak bizonyságai az el
ső keresztyén gyülekezetek Ázsiában és egyaránt Euro
pában. Az ő dolguk tehát rendben van.

De mit mutat a mi igazoltatásunk? A tied Test
vérem és az enyém? Betöltöttük-e ezeket az igéket mi, 
akik Nyáregyházán 1945-ben élünk?

És a számonkérés elől nem térhetünk ki azzal, 
hogy felvetjük a kibuvót igérő kérdést: hát érvényes 
számunkra is ez a krisztusi ige? csakugyan nekünk 
szól? valóban rólunk beszél és tőlünk követel? Hát 
magunkra olvashatjuk és magunkra alkalmazhatjuk?

Igen! mert mi is ugyanabba a világkorszak
ba tartozunk bele, mint az első tanitványok. Érvénye
sek, mert Jézus egy kisebbséget, a tanitványok kis 
gyülekezetét hivta el erre a szolgálatra. Hogy pe
dig tanitványok ma is vannak, annak bizonysága, hogy 
ez a mai ünnep: a feltámadott Krisztus a mennyekbe 
ment és a megdicsőült Krisztus ma is köztünk jelen 
lehet ezen a földön. S ahol Ő jelen van, ott van 
egyház, ott van hivők közössége, ott van tanitvá
nyok serege, ott ma is valósággá lesz a tanitványi 
megbizatás! Az élő Krisztus hite nélkül, minden ma
gyarázat, mellyel a só és világosság hasonlatát ma
gyarázzák csak kontárkodás,büntetendő visszaélés.-

Só,világosság,hegyen épült város - más szó
val: iz,fény,látványosság - ez a tanitvány megbiza
tása.

De hát mit is jelent ez a mi számukra?...
Mindenekelőtt azt,hogy a tanitvány megbiza- 

tása ma éppen ugy,mint az első időben ajándék, a 
Szentlélek ajándéka.Mi nem kényszerithetjük ki ma
gunk számára a tanitványságot.Gyülekezetet,egyhá
zat ma sem lehet csinálni.Emberek összetömörülhet
nek egy egyesületbe,mozgalomba,pártba,szakszerve
zetbe, de gyülekezetté nem tudnak válni soha.Ha csak 
a Szentlélek nem kötözi őket egybe.Mi magunkban so-
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hasem vagyunk képesek arra,hogy igazi sója és vilá
gossága legyünk ennek a világnak.Ebből a világból 

valók vagyunk mi is,éppen olyan izetlen és éppen o- 
lyan sötét,mint a többi ember,de akiket Krisztus 
tanitvánnyá hiv el,akiket a Lélek az egyházba gyüjt 
össze,azok ajándékot kapnak onnan felülről: só lesz
nek a világ izetlen ételében; fény e világ vak homá
lyában.A Krisztus tanitványának sajátos arcvonása és 
verete van.És a keresztyénség nemcsak ugy képzeli, 
hogy neki ilyen sajátos erő és hatalom van a birto
kában, amit másutt hiába is keresünk ezen a földön, 
hanem a v a l ó s á g b a n  is megvan ez a sajátos 
tulajdona,különben nem mondta volna Jézus:"ti vagy
tok a föld sója,... ti vagytok a világ világossága". 
Hogy ezt nem ismeri el a világ,az nem változtat az 
isteni kijelentésen;viszont közel kettőezer esztendő 
története igazolja,hogy a keresztyénség valóban a 
világ sója és fénye,mert az élő Krisztus teszi azzá.

De vajjon tudatában vagyunk-e mi ennek?...Ha 
csakugyan tanitványok,megkonfirmáltak vagyunk,tuda
tában vagyunk-e annak,hogy nekünk micsoda kincsünk 
van? Hogy mi olyat tudunk mondani,amit senki ember 
fia ki nem találhat?!... Hogy mi az tudunk lenni,ami 
senki ezen a földteként!... Vajjon van-e bennünk 
ennyi öntudat és bizonyosság: itt az igazság, itt a 
világosság,itt a megoldás,itt az üdvösség,itt az é- 
let,mert - itt az Isten! Nem mintha mi mindezt ma
gunktól megszereztük volna,de igenis ajándékba kap
tuk.Micsoda gyáva és nyavalyás a mi keresztyénségünk, 
ha mi nem merünk hinni abban,hogy van kincsünk, van 
só taralmunk,van világosságunk!... Vagy talán nin
csen?... Akkor ez a mi összegyülekezésünk is csak 
puszta szokás és kivetni való értelmetlenség!... Ak
kor nem vagyunk Krisztus tanitványai,választott nép 
és nincsen megbizatásunk;jobb ha most tüstént bezár
juk örökre a templom ajtaját,dolgavégezetlen hazame-
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gyünk.
D e igenis van megbizatásunk!...
Ez a megbizatás pedig ma éppen ugy,mint az 

első időben m i s s z i ó t  jelent,vagyis felada
tot, hivatást,küldetést, szolgálatot,kamatoztatást és 
hóditást.A sónak missziója van: átjárni az egész é- 
telt.- A világosságnak missziója van: áttörni minde
nütt a sötétséget.- A hegyen épült városnak misszió
ja van: messziről magára hivni a figyelmet.- A ta- 
nitványság missziói lélek.A Krisztus embere mozgal
mas ember.Nem egyhelyben topogó,önmagába visszahuzó
dó, hanem d i n a m i k u s  ember, olyan,aki nem 
szégyenli,hogy ő kicsoda.A Krisztus népe,gyülekezete 
nem önmagáért van,nem azért kapta a só erejét,a vi
lágosság ajándékát,hogy maga élősködjék rajta. A ta
nitvány a nem-tanitványért,az egyház a világért van! 
Nem Istennek és az angyaloknak van szükségük sóra, 
hanem a földnek,ennek az izetlen,nyomorult földnek. 
Nem kolostorság és remeteség számára kaptunk suga
rat, hanem a világ beragyogására.Nem azért tudunk a 
Krisztusról,hogy pincébe bujjunk a tudományunkkal, 
hanem,hogy kiálljunk a hegyre és háztetőkről hirdes
sük az üdvösség igéit.A keresztyénség hóditásra szü
letett nem pedig vakondok-életre.

Óh ne is mondja senki,hogy ezt ma nem lehet. 
Ne mentse magát senki se azzal,hogy ma nagy a vallás- 
talanság,nagy a sivárság,nagy a lelki homály, hogy ma 
nem alkalmas erre a pillanatnyi helyzet.Testvéreim!A 
só ize annál jobban érzik,mennél izetlenebb ételbe 
szórják.A világosság annál jobban vakit,mennél söté- 
tebb helyen villan fel sugara.Krisztus tanitványai
nak annál inkább meg kell mutatkoznia,annál inkább 
nyilvánosságra kell hoznia kincsét,mennél cudarabb és 
istentelenebb világot élünk! Nincs jogunk menekülni, 
félreállni ebből a bünös és istentelen világból! Ő é- 
rette vagyunk! Szét kell morzsolódnunk porrá zuzott 
sóként,csakhogy izünk mindenhová eljusson.El kell ég
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nünk,mint a meggyujtott gyertyaszáll,csakhogy az i- 
gazság fénye minden arcot megvilágitson.És ha kell, 
hát látványossággá kell lennünk ebben a világban, 
csakhogy mindenki felfigyeljen ránk,nem is ránk,hanem 
a bennünk munkálkodó Krisztusra. Iz,fény,látványosság 
- ez kell ma is lenni,mert ez a tanitványok megbiza
tása.

Nem lehet a hegyen épitett várost elrejteni. 
Nem lehet! Elég volt tehát a láthatatlanságból. Látni 
akarják az emberek a jócselekedeteinket,az Isten sze- 
rinti életünket! És jogosan akarják látni!...

Mondd,Testvérem! hát meddig kinoz még a gyá
vaság félsze és a meddőség kisértése meddig gyötör?! 
Forgasd ugy a söprüt,végezd ugy a munkát,hogy az öröm 
és jó készség mosolyogjon az arcodon.Ne félj,észreve
szik az uj izt rajtad.- Légy a családodban elnéző, 
megbocsátó,önfeláldozó,értük dolgozó és imádkozó lé
lek.Ne félj,észreveszik az uj világosságot benned. 
Légy olyan tagja ennek a gyülekezetnek,hogy mint he
gyen épitett városra nézhessen rád egy egész ország 
evangélikussága.Tégy uton-utfélen vallomást Krisztus
ról,mert vergődő nemzetünknek szüksége van az öröké
let igazságaira. Ne félj,utmutatásodra felfigyel egy 
egész világ.

De hol vagyunk ettől?... Talán bizony megi- 
zetlenedtünk?... Beleolvadtunk a világba?... Az izet
len sónak az a sorsa,hogy kidobják és rátaposnak.Ta
lán bizony véka alá akarjuk dugni meggyujtott mécse
sünket?... Micsoda dőreség!... Halljátok hát meg ma 
a parancs-szót: gyertyatartóba azzal a mécsessel!

Vagy még ennél is nagyobb baj van?... Nem is 
vagyunk só,... nem is vagyunk világosság,.,, nem is 
vagyunk hegyen épült város,... nem is vagyunk Krisz
tus tanitványai,az Ő népe és az Ő gyülekezete?... Ösz- 
szeverődött alkalmi templomjárók vagyunk,de nem va
gyunk gyülekezet,egyház,a Krisztus élő teste?... Meg
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csak az a sokaság vagyunk,amelyből ki akarja Krisztus 
választani a tani tványokat?... Akkor is azt mondom:Ne 
szégyeld be vallani, hogy a kezdet kezdetén állsz. 
Krisztus nem átalja minden percben ujra kezdeni a ta
nitást: "Térjetek meg,mert elközelitett az Istennek 
országa!"

Testvéreim! Talán kemény és rideg volt ez az 
igazoltatás, de higgyétek el: nagyon szükséges. Nem 
lehet ma elég keményen és ridegen beszélni a szószék
ről,hogy a tanitványi megbizatást el ne áruljuk és 
sárba ne tiporjuk.Az egyháznak egyháznak kell marad
nia,az igehirdetésnek ige-hirdetésnek, ki kell tar
tanunk az evangélium páratlan üzenete mellett, ha 
nem lehet másképen,hát akkor keményen és ridegen, de 
az igazságot kell hirdetni: emberek! térjetek meg, 
legyetek tanitványokká,gyülekezetté, legyetek iz, 
fény,látványosság ebben a világban! Ha Krisztushoz 
tartoztok - ez a megbizatástok.

Ma nem áll itt e virággal diszitett oltár kö
rül ünneplőbe öltözött ifju sereg,nem is nyugtathat
juk meg tekintetünket kipirult gyermekarcokon.De abban 
a világban,ahol most már elült a csatazaj és hosszu 
esztendők próbás napjaiban kimerült,összetört emberek 
élnek és várnak,... várnak valami biztatót,felemelőt, 
vigasztalót,ujéletre segitő égi jót, - időszerü,sőt 
Isten ajándéka volt nekünk,öregedő konfirmandusoknak 
ismét megállni a konfirmációs oltár előtt és meguji
tani a szent fogadalmat s utána elindulni az előttünk 
álló nehéz utnak hittel,hü séggel és betölteni a ta
nitványi megbizatást: lenni ebben a fáradt,iztelen, 
sötét világban élet,igazság,szeretet,erő,megtartás, 
reménység- igen: iz,... fény,... látványosság.Ámen
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Nyháza,1945. máj.13-án. Célunk és utunk!...
Ige: János 1 4 :1 -6 .
Ének: 4 .4 1 4 .4 4 7 .

Most,hogy ránk szakadt a béke /május hó 8./ 
sőt az ünneplése is már a multté,temérdek kérdés 
zsong a lelkünk mélyén.Öröm és bizonytalanság kerge
tik egymást és ez a nyugtalanság kiül az arcokon, 
benne remeg a kézfogásban,megcsendül érdeklődő kérde- 
zősködésben: hová? - merre?... mostan. És nem ugy 
hangzik ez ma köztünk,mint amikor utcán járó ismerő
sök belebotlanak egymásba és gondtalanul,köznapian 
kél az ajkon: hová? - merre? Mi ugy vagyunk most ez
zel,mint Tamás volt,aki a földi élettől bucsuzó 
Krisztussal állt szemközt és félelem,és rettegés ve- 
ritékcseppje gyöngyözött homlokán,mert számára vilá
got átfogóvá lett ez a két szó; sőt nagyobbá létet 
és nem-létet,életet és üdvösséget magában záróvá ó- 
riásodott.Ez ugyanaz a végső kérdése az embernek, a- 
mit máskor igy kiállt el: miért?... Ég és föld, hát 
feleljetek,mi ez az élet,miért van s mi végre való?

Erre a ránk nehezedő,magánosokat és nemze
tünket egyaránt emésztő hová? - merre? kérdésre fe
lel a bucsuzó Jézus.Voltaképpen nem is felel,hiszen 
Ő kezdi el a szót "ne nyugtalankodjék a ti szivetek'.' 
Még mielőtt kimondta volna Tamás,belelátott a szivük 
ijedtségébe.Most van alkalmas perce annak,hogy vala
mit ismét megmutasson magából örökkévaló igék kísé
retében.A bizonytalanság és a kétségbeesés óráján, 
midőn mindenki elvesziti körülötte a fejét,mindenki 
ugy érzi,hogy hiábavaló volt minden áldozat,tanitás, 
könny és imádság,ezen az órán Ő,egyedül Ő ,a halálra 
szánt,áll csendben,nyugodtan,szilárdan és igy tud 
szólni,bátoritani,vigasztalni: "ne nyugtalankodjék a
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ti szivetek: higgyetek Istenben és higgyetek énben- 
nem!" Látjátok,Testvéreim,ez a Krisztus! Célt mutat a 
céltalannak és utat az uttalannak!

Hogy hová? - kérdezed Tőle? - az Atyához!  
hangzik ajkáról a határozott válasz."Az én Atyámnak 
házában sok lakóhely van;elmegyek és helyet készitek 
nékte,hogy ahol én vagyok,ti is ott legyetek!" Vagy
is: az Atya házában örökre megtelepedni, - ez a mi 
végső célunk,keresztyén Gyülekezet! Ez ma is! És ne
künk is!...

Ilyen felséges cél mellett nem volna szabad, 
hogy céltalan,tétovázó ember akadjon közöttünk. Pedig 
mostanság belőlük milyen sokat hordoz magán ez a 
föld.Ugy-e,faluhelyen és városban ők ácsorognak, tá
molyognak ráérőn az utcán,ők vetnek véget önkezükkel 
életüknek,ők zárkóznak el magukba, járnak mellükre 
ejtett fővel; - ők a céltalan lelkek.

Óh,ha ezeknek uj,örök célt mutathatnánk s ők 
felvetnék rá tekintetüket a porból,hogy megujhodnának 
tőla,mint harmatfürdőtől az elalélt füszál.Hogy mege
levenednének a házak,mosolygásra derülnének a mogor
vák,munkába indulna a csavargó és tennivalót keresne 
a léha.

És mi lenne,ha azokban is tudatossá válnék a 
cél,akik talán nem rokkantak meg a küzdelmekben,akik 
most gyászolnak fiut,testvért,apát,hitvest;földet,há
zat, vagyont nem veszitettek,akik élnek minden kinál- 
kozó lehetőséggel,elviselik a bajt is,ahogy éppen jön, 
nem kecsegtetik magukat tarka álmokkal,nagyon még a 
rossztól is félnek,sorsukat pedig a jó-véletlenre biz- 
zák.Ezek azok,akik találomra élnek! Nem mennek,hanem 
sodortatnak,nem visznek,hanem vitetnek.Igazában véve 
ez is céltalan élet! Bizony az...

Sőt még azok is céltalannak találtatnak a 
szentige fényében, akik folyton folyvást célokat emle
getnek, telve a szivük tervvel,ragyogóval avagy hit
vánnyal, a szájuk jelszóval,az izmukban erő feszül,rá
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is teszik talán az életüket,csak az a baj,hogy nem 
Isten,hanem ez a föld. a céljuk.Ezek csak a sikert 

nézik és nem törődnek az Isten uralmával.Olyanok, a- 
kik nagy boldogan házat vesznek maguknak és ez min
denük,közben megfeledkeznek arról,hogy haláluk érá
ján belőle mégis ki kell költözzenek.Igen: mert e 
világban minden hajlék összeomlik s számunkra csak 
egy maradandó lakóhely készittetett a mi Atyánknak 
házában, a mennyben.

Nem is lehet más a célunk ebben a mulandóság 
alá rekesztett világban,mint az,hogy mi is ott le
gyünk, ahol a Krisztus,az örökkévaló Atyának a házá
ban.Nem szabad megelégednünk közbeeső állomásokkal, 
ha még olyan tetszetősek is.Nem szabad megrövidite- 
ünk a reménységünket,még ha kézenfekvő okunk lenne 
is rá.Nincs jogunk mesévé varázsolnunk azt,amit pe
dig Isten a maga akaratával,hatalmával és hü ségével 
valóságosan elkészitett a számunkra.Krisztus Urunk 
nem a levegőben beszélt,amikor azt moddta: "az én 
Atyámnak házában sok lakóhely van",hanem a valóság
ról tett tanubizonyságot.Csak azt igéri és kinálja, 
ami van. "Ha pedig nem volna,megmondtam volna nek
tek" - teszi hozzá minden kételyt kizárva.

Az Atya háza nem egy teremből áll.Az Ő házá
ban sok lakóhely van.Mindnyájan hivatalosak vagyunk 
oda.Isten látni akarja a teremtését.Isten azt akarja, 
hogy országa legyen,birodalma.Az még nem Isten or
szága, hogy mi itt a földön érezzük a hit boldogságát, 
ez csak a kezdet.A foglaló.Isten azért Isten,hogy vé
gül is megvalósitsa,amit öröktől fogva akar és ne 
csak egyes lelkeken uralkodjék rejtetten,titkon e vi
lágban,hanem nyilvánvalóan az egész teremtett minden- 
ségen örökkön örökké.Ez a valóságos Isten országa a 
célunk,ahová elment a Feltámadott helyetkésziteni az
zal az igérettel: "és ha majd elmegyek és helyet ké
szitek néktek,ismét eljövök és magamhoz veszlek tite
ket,hogy ahol én vagyok ti is ott legyetek".
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Mi hát a célunk?... Hová mégy,Testvérem?..... 
Ugy-e,az Atyához!... He nyugtalankodjék hát most a ti 
szivetek,bizzatok Istenben,akinek kezében van a hol
nap, a jövendő s annak titka.

Mit ér azonban a cél ut nélkül?... Igaz, aki 
nem tudja a célt,nem tudhatja az utat sem.Miként Ta
más is mondja: "Uram! nem tudjuk hová mégy; mimódon 
tudhatjuk azért az utat?" Mi most már látjuk a célt.
De merre,... merre visz az u t ?... Aki pedig nem 
tudja az utat,elvesziti a célt! Ugy összetartozik ez 
a kettő,mint ahogy Jézus biztató szavában Őmaga az A- 
tyához tartozik: "higgyetek Istenben és higgyetek én- 
bennem", "én vagyok az ut,... senki sem mehet az Atyá
hoz, hanemha énáltalam". Vagyis amig célunk az Isten, 
addig utunk a Krisztus! Végső célunkhoz,sok-sok elké
szitett hajlékunkhoz az egyetlen ut Krisztus!

Akit nem Ő hordoz,az mind uttalan vándor. Ez
zel az uttalansággal pedig még csak növekedik a cél
talanság okozta nyomoruság.Hogy a céltalan lelkek va
lamennyien uttalanok is,az természetes,magától érte
tődő. De az uttalanság átka rajtuk kivül is szedi ál
dozatait.Óh hányan látják a célt,vágyakoznak is utána, 
gerjedsz a szivük,óhajtva óhajtoznak egykor a számuk
ra elkészitett mennyei hajlékba térni, - és mégsem 
járják az egyetlen utat. Próbálgatva reményük és re
ménykedve próbálják,hátha van a keskeny ösvénynél né
kik tetszetősebb,könnyebb ut  és Krisztus megkerülésé
vel is célhoz érhetnének.Ezek a lelkek nem akarják 
megérteni,hogy senki,.. de senki nem mehet az Atyához, 
hacsaknem Őáltala. Krisztus az ut,Őmaga az é l ő  u t! 
A Feltámadottnak köztünk való jelenléte,az élő Krisz
tusnak velünk való közössége visz minket az Atyához és 
tart meg Őnála.Nem elég,ha valaki az Ő tanitása iránt 
lelkesedik, azokat többé-kevésbbé vallja és megtartja, 
imádkozik is,templomjára is,de az Ő élő isteni szemé
lyét kikerüli,aki pedig e g y e t l e n  közbenjáró
ul adatott nekünk az Atyához.Krisztus nélkül nincs ke-
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resztyénség,nincs keresztyén élet! "Én vagyok az ut" 
- mondja Jézus.Senki és semmi más.

Izrael népe birta a törvényt,Isten parancso
latait,mégis uttalanságba esett.A szabályok,tiltások, 
rendelkezések erdejében,amivé azt az irástudók tették, 
eltévedt,nem volt képes tájékozódni. És ennek a mi 
népünknek is megvan a törvénye,multja,hagyománya,ren
delet és szabály is van elég, és mégis mennyire nyug- 
talanitó a kérdés: hát merre is visz az utja?... Csa
ládi és nemzeti életünkben milyen utat fogunk járni?

Nem igy a Krisztus.Ő a sok magyarázat helyett 
elénk áll és azt mondja: jöjj velem,én ismerek itt 
mindent,multat és jövendőt is,majd elviszlek a célig, 
az Atya örökkévaló hajlékaiba,hiszen én otthon vagyok. 
Jöjj hát,jer velem,megyünk haza...

Őmaga az ut,az élő ut.Az egyszerü,a világos,a 
biztonságos,az egyetlen ut.Vele nem lehet eltévedni 
az Isten országa felé.Ő a megbizható igazság.Vele nem 
lehet szakadékba zuhanni,halálos balesettel kimulni.Ő 
az örökélet.Ő megóv az elbitangolástól s megőriz az 
elhullástól.Egyenest célba visz.Testvérem! Értsd meg, 
tanuld meg,nincs, nem lehet más utunk,sem Mária, sem 
a szentek, c s á k ő, a Krisztus.!

És ezt egészen nekünk mondja,nekünk nyáregy
házainknak és nekünk magyaroknak,azoknak,akik még min
dig tépelődünk,válogatunk,keresgélünk,óvatosan kerül
getjük Istent kerülő utakon,hogy valami módon ne ve
gyen észre.Lusták,ha nem makacsok vagyunk rálépni az 
igazság és élet utjára,pedig már a talpunk alatt ég a 
föld.Ne tétovázz hát Testvérem.Tanakodás nélkül lépj 
csak rá,vakmerően,félelem nélkül,mitse félj divattól 
és megszólástól akkor,amikor az örökélet dől el ezen 
a földön.Isten járható utat vert nekünk a sziklakőből, 
amit az épitők megvetettek,dőrén félredobtak.Megcáfol
hatatlan hitünk ez.Közel kétezer esztendő történelme 
üti rá a bizonyság pecsétjét.Tégy próbát rajta és meg
lásd győzelemre visz,... haza... Készen vár az ut,...



-  77 -

Minden embert,minden terhével elbir.Elbir minket is, 
elbir téged is!... Jelzőtábláján a felséges igéret: 
az Atya örök hajlékai felé!... S te még tépelődsz,.. 
te még tétovázol?...

Csak elveszitett gyermek vagy elméjében meg
háborodott szerencsétlen nem tudja megmondani: hova?
- merre?... Mi azok közé tartozunk,akik előtt fel
tárta Jézus: "hogy hová megyek én,tudjátok; az utat 
is tudjátok".

Hogy magunkra,házunkra,hazánkra,gyülekeze
tünkre, anyaszentegyházunkra mit hoz e reánk köszön
tött békében a holnap? - ki tudja.Nem is tárja fel 
sem javas-asszony,sem kártyavető.Ne is roskadozzatok, 
ne is aggódjatok,ne is tépelődjetek és ne is zugo
lódjatok miatta.A titkok mindörökre az Uréi!

A"hova? - merre?" kérdés számunkra örökre 
megoldódott.Reánk csak az tartozik,hogy járjunk,jár
junk azon az uton,amelyik nekünk készittetett. Ez 
biztos,ez célba visz... földről a mennybe,... halál 
árnyékának völgyéből az örökélet dicsőségébe,... ott
honról elvezet haza,... már itt,., és már most! Ez 
pedig az élő u t : - a  K r i s z t u s !

Az elkövetkezendő időben - legyen az terhes 
avagy gondtalan - egyedül Ő hordozhat el téged, ugy 
amint vagy, sok bün alatt!... Ámen.
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Cegléd,1945.máj.20-án. Tanitványi megbizatás!..
Ige: Máté 5:13-16.
Ének: 236.430.

Ünneplő Gyülekezet!
Kedves Konfirmandusok!

Különös alkalom gyüjtött össze ma minket az 
Ur házában.Nemcsak pünkösd ünnepnapja ad együttlétünk- 
nek ünnepi fényt,hanem az az ifju gyermeksereg is, a- 
mely megilletődötten most készül első izben az Ur asz
talához. Ez a kettősség határoz meg itt ma mindent: 
reménységünket és aggodalmunkat,hálánkat és könyörgé
sünket.Ez vezette ide a szülőket és keresztszülőket, 
de ez kell hogy eltöltsön minket mindannyiunkat,mint 
ceglédi evangélikus gyülekezetet.

És ha most drága ajándékként kipirult gyer
mekarcokon, egyházunk és magyar népünk igéretes jö
vendőjén nyugtathatjuk is meg tekintetünket és olyan 
jó itt az ünnepi csendben álmokat álmodni,jövőt bol
dog órákkal megrajzolni,melynek záloga éppen ti 
vagytok,kedves Konfirmandusok, - én mégis ugy érzem, 
s ezért vallom is,hogy ez a nekünk drága alkalom 
egyuttal arra való,hogy lássunk,nézzünk,szemlélőd
jünk,magunkba nézzünk, - igen: arra való,hogy mi, a- 
kik valamikor,talán csak néhány röpke évvel ezelőtt, 
vagy már nagyon régen,de egyszer mi is ott álltunk a 
konfirmációs oltár előtt és vallomásra,szent fogada- 
lomra nyilt az ajkunk, most ne gyönyörködjünk, hanem 
s z á m o t a d j u n k ,  ne a multon merengjünk, ami 
ugysem térhet többé vissza,hanem másokat gazdagitsunk, 
ezen az ünnepi órán ne öröm-könnyeket hullassunk,ha
nem ujra hü séget fogadjunk!... Kert erre mostanság 
nagy szükség van.Ugy-e itt is,ebben a gyülekezetben 
ugy van, hogy igen sok emberben - megkonfirmáltakban -
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rendült meg a sziv,kialvóban a lélek,nincs reménység, 
a hitet temérdek gond,félelem,aggódás emészti,és hüt
lenség, szeretetlenség teszi elviselhetetlenné az a- 
mugy is próbás életet.

A ti számotokra,ifju Testvéreim, utravalónak,a 
magunk számára,szülőknek,keresztszülőknek, gyülekezeti 
vezetőknek csakugy,mint minden egyháztagnak uj hü ség 
fogadásához ünnepi tanitásnak ez a felolvasott evan
géliumi ige kinálkozott ma a legalkalmasabbnak.

Hiszen minden igéje nekünk szól.Ezek a szavak 
Jézus szükebb környezetéhez:a tanitványokhoz szóltak. 
Nem a sokasághoz,a csőcselékhez,az utca népéhez be
szél itt Jézus,hanem a maréknyi csapattal beszélget. 
Őket már megnyerte magának.Ezek az ifjak már tul vol
tak Jézus igéjének puszta kiváncsi hallgatásán.Ők i- 
gent-t mondtak minden szóra,amely mesterük ajkáról el
röppent. Egyszóval: ők m á r  tanitványok voltak,a- 
mikor ezeket az igéket ott a hegyi csendben a szivük
be vési és követőinek m e g b i z a t á s á r ó l  
tanitja őket. Igen: - nekünk és mirólunk szól benne.

Hogy ők,tanitványok,valóban só,világosság és 
hegyen épült város voltak,azt bizonyitják az ujszövet
ség későbbi lapjai. Hogy ők valóban betöltötték azt a 
missziói hivatást,amire parancsot kaptak,bár álmodni 
se mertek volna róla,annak bizonyságai az első keresz
tyén gyülekezetek Ázsiában és Európában egyaránt. Az ő 
dolguk rendben van.De hogy mit mutat a mi igazoltatá
sunk, a tiéd,Testvérem és az enyém? - azt nem tudom.
És ugyan bizony ki mondhatná meg közülünk azt,hogy 
milyen lesz ennek az ifju seregnek az utja,akik majd 
ugy lépnek ki az utcára e megszentelt hajlékból,mint 
a gyülekezett felnőtt tagjai?Mi csak egyet tejetünk s 
ezért is vagyunk itt mostan,azt,hogy egészen Őreá 
hallgatunk,Neki engedelmeskedünk,nyomába szegődünk s 
áldást,erőt,kegyelmet,diadalt tőle kérünk,mert igy 
valóra válhat bennünk is a tanitványok megbizatása.
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De mit is jelent már most ez a ti számotok
ra ifju barátaim,akik még gyermek sorban éltek és 
gyengék vagytok a munkára? Mindenekelőtt azt,hogy a 
tanitvány megbizatása ma éppenugy, mint az első idő
ben: ajándék. A Szentlélek ajándéka. Pünkösd ünne
pe erre tanit minket. Más szóval:senki sem kénysze
ritheti ki a maga számára a tanitványságot. Gyüleke
zetet, egyházat ma sem lehet csinálni,ámbár ugyanabba 
a világkorszakba tartozunk bele,mint az első tanit
ványok. Emberek összetömörülhetnek egy egyesületbe, 
mozgalomba,pártba,szakszervezetbe, de gyülekezetté 
nem tudnak válni soha. Hacsak a Szentlélek nem köti 
őket egybe. Jegyezzétek meg magatoknak jól,mert any- 
nyi baj,nyomoruság oka volt annak szemelöl tévesz
tése: mi magunkban sohasem vagyunk képesek arra,hogy 
igazi sója és világossága legyünk ennek a világnak.
Mi is ebböl a világból valók vagyunk,éppen olyan i- 
zetlen és éppenolyan sötét,mint a többi ember. De 
akiket Krisztus tanitvánnyá hiv el, akiket a Lélek 
az egyházba gyüjt össze, azok ajándékot kapnak onnan 
felülröl, só lesznek a világ izetlen ételében,fény e 
világ vakhomályában. Krisztus tanitványának sajátos 
arcvonása és verete van.

És a keresztyénség nemcsak ugy képzeli, 
hogy neki ilyen sajátos erő és hatalom van a birto
kában, amit másutt hiába is keresünk ezen a földön, 
hanem a valóságban is megvan ez a sajátos tulajdona, 
különben nem mondta volna Jézus: ti vagytok a föld 
sója, ti vagytok a világ világossága. Hogy ezt nem 
ismeri el a világ, az nem változtat az isteni kije
lentésen; viszont közel kétezeresztendő története i- 
gazolja, hogy a keresztyénség valóban a világ sója és 
fénye, mert az élő Krisztus teszi azzá.

És hogy ez bennetek is tudatossá legyen, azért 
jártatok hétröl-hétre konfirmációi órára, ahol ének 
és tanitás, hasonlat és kép csak arról beszélt, hogy
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nekünk micsoda kincsünk van, hogy mi azzá tudunk 
lenni, ami senki ezen a földtekén, hogy mi olyat 
tudunk mondani, amit senki emberfia ki nem találhat.

Én hiszem, hogy megvan bennetek az az evan
géliumi öntudat és bizonyosság, amely hőssé avatta 
Luthert és szikla szilárdakká a gályarabokat s a- 
mely ma is ország, világ előtt vallja: itt az igaz
ság, itt a világosság, itt a megoldás, itt az. üd
vösség, itt az élet, mert itt - az Isten. Nem mint
ha mindezt magunktól szereztük volna, de igenis a- 
jándékba kaptuk. Micsoda gyáva és nyavalyás lett a 
mi keresztyénségünk, mert vannak, sajnos, sokan 
vannak olyanok, akik nem mernek hinni abban, hogy 
van kincsünk, van sótartalmunk, van világosságunk! 
Vagy talán nincsen?... akkor ez a mi ünnepi össze- 
gyülekezésünk is csak puszta szokás, kivetni való 
értelmetlenség, minden meghatottság bün?... akkor 
nem vagyunk Krisztus tanitványai, választott nép, 
nincsen megbizatásunk s jobb ha most tüstént örök
re bezárjuk a templom ajtaját és dolga végezetlen 
hazamegyünk!... De igenis van megbizatásunk, még e 
néma kövek is arról beszélnek!

Ez a megbizatás pedig ma éppenugy, mint az 
első időben missziót jelent, vagyis feladatot, hi
vatást, küldetést, szolgálatot, kamatoztatást és 
hóditást. Nagyon téved az, aki azt véli: elég ne
kem, hogy beirott tagja vagyok a gyülekezetemnek, 
alég nekem, hogy tudok valamit Krisztusról. Az meg 
egyenesen áldozat, hogy Isten házának látogatója 
vagyok és a teherhordozásból felhivásra kiveszem a 
részem. Ezért nekem örökélet jár. Óh nem! Ha ide
hozott bennünket a Szentlélek, ha már a Lélek által 
"élünk" és ajándékai megérintettek, akkor áll a kö
vetelés: Lélek szerint "járjunk" is! Még pedig nyil
vánosan, láthatóan, felismerhetően. A sónak misszió
ja van: átjárni az egész ételt. A világosságnak 
missziója van: áttörni mindenütt a sötétséget. A 
hegyen épült városnak missziója van, már messzi-
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röl magára hivni a figyelmet. A tanitványság misz- 
sziói lélek. A Krisztus embere mozgalmas ember. Nem 
egyhelyben topogó, önmagába visszahuzódó, hanem di
namikus ember, olyan, aki nem szégyenli, hogy ő ki
csoda. A Krisztus népe, gyülekezete nem önmagáért 
van, nem azért kapta a só erejét, a világosság a- 
jándékát, hogy maga élősködjék rajta. A tanitvány 
a nem tanitványért, az egyház a világért van. Nem 
Istennek és az angyaloknak van szükségük sóra, ha
nem a földnek, ennek az izetlen, nyomorult földnek. 
Nem kolostorság és remeteség számára kaptunk suga
rat, hanem a világ beragyogására. Nem azért tudunk 
a Krisztusról, hogy pincébe bujjunk a tudományunk
kal, hanem, hogy kiálljunk a hegyre, és háztetőkről 
hirdessük az üdvösség igéjét. A keresztyénség hódi
tásra született, nem pedig vakondok-életre.

Óh ne is mondja senki, hogy ezt ma nem le
het. És ne mentse magát senki se azzal, hogy ma nagy 
a vallástalanság, nagy a sivárság, nagy a pusztulás, 
hogy ma nem alkalmas erre a pillanatnyi helyzet. 
Testvéreim! hát nem ugy van, hogy a só ize annál 
jobban érzik, mennél izetlenebb ételbe szórják?... 
a világosság annál jobban vakit, mennél sötétebb 
helyen villan fel sugara?... Krisztus tanitványai
nak annál inkább meg kell mutatkoznia, annál inkább 
nyilvánosságra kell hoznia kincsét, mennél cudarabb 
és istentelenebb világban élünk! Nincs jogunk mene
külni és félreállni ebből a bünös és istentelen vi
lágból. Ő érette vagyunk! Szét kell morzsolódnunk 
porrá zuzott sóként, csakhogy izünk mindenhová el
jusson. El kell égnünk, mint a meggyujtott gyertya
szál, csakhogy az igazság fénye minden arcot megvi
lágitson. És ha kell, hát látványossággá kell len
nünk ebben a világban, csakhogy mindenki felfigyel
jen reánk, nem is reánk, hanem a bennünk munkálkodó 
Krisztusra.

Nem lehet a hegyen épitett várost elrejteni.
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Nem lehet! Az emberek látni akarják a jó cselekeete- 
teiket, az Isten szerinti életeteket! És jogosan a- 
karják látni! A gyávaság félsze és a meddőség kisér
tése titeket sohase gyötörjön. Forgasd ugy a seprüt, 
végezd ugy a munkát, hogy az öröm és jókészség moso
lyogjon az. arcodon. Meglásd - észreveszik az uj izt 
rajtad! - Légy otthon a családban szelid, engedelmes, 
alázatos, hüséges és megbizható, önfeláldozó és i- 
mádkozó lélek. Meglásd - észreveszik az uj világossá
got benned. - Légy olyan tagja ennek a százados gyü
lekezetnek, hogy mint hegyen épitett városra nézhes
sen rá az egész ország evangélikussága. Tégy uton- 
utfélen vallomást Krisztusról, mert uj életet kereső 
nemzetünknek szüksége van az örökélet igazságaira. 
Meglásd - utmutatásodra felfigyel egy egész nép!...

De nem fokozhatom tovább a képeket, nem hal
mozhatom tovább a szavakat, a tanitás igy is, ugyis 
csak az, s ebben benne van a szivem, lelkem, szülők 
öröme és könnye, ennek a gyülekezetnek jövendője, 
sorsa, népünk és hazánk boldogulása: Testvérek, fi
uk, lányok, konfirmandusok, akik most hü ség fogadá
sára készen állotok, legyetek mindennap ujra tanit
ványokká, legyetek só, fény, hegyen épitett város 
ebben a világban! Ha Krisztushoz tartoztok, mátol 
fogva mindörökre ez a megbizatástok!

Az izetlen sónak - Jézus szerint - az a 
sorsa, hogy kidobják és eltapossák... Mécsest sem 
azért gyujtanak, hogy véka alá dugják. Halljátok 
hát meg a parancsszót: gyertyatartóba azzal a mé
csessel és hadd világitson az Isten dicsőségére!

Abban a világban, ahol most már elült a 
harci zaj és hosszu esztendők próbás napjaiban ki
merült, összetört emberek élnek és várnak, várnak 
valami biztatót, felemelőt, vigasztalót, uj életre 
segitő égi jót, - időszerü, sőt Isten ajándéka ez 
a mai ünnep minden örömével és tanitásával együtt... 
Most már csak az van hátra, hogy az Ur testével és
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vérével megerősödve nekiinduljatok e szent hajlékból 
a nehéz utnak hittel, hüséggel, naponként meg—meguju
ló áldozattal, betölteni a tanitványi megbizatást: 
lenni épen ebben a fáradt, iztelen, sötét világban 
élet, igazság, szeretet, erő, megtartás, reménység, 
boldog igéret, - igen: lenni só, világosság, hegyen 
épitett város!

Mostantól kezdve ez a hivatástok....
Igy tekint rátok ez a gyülekezet s vele e- 

gyütt az apa, anya, az otthon és az ősi magyar föld...
És ezt várja tőletek az a Krisztus, akinek 

örökre szólóan tanitványai lettetek.
Helyettetek, akik megsegitő áldásért borul

tok le az Ur oltáránál, igen, helyettetek mondom 
erre az igen-t, mint áment, Ámen.
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Nyháza,1945.máj.21-én. A keresztyén élet gazdagsága. 
Ige: Gal.5:25-6:10

Olyan ez a szent lecke,mint egy hatalmas 
virágcsokor, amit alig tudunk átfogni két karunkkal. 
Minden egyes szál virágja külön is elég volna aján
déknak. Ki tud örülni a virágnak, mikor roskadozni 
kell alatta? Sok ez a mai ige! Mégis: ne szaggassuk 
szét a csokrot. Vegyük az egészet, hadd lássuk meg 
egyszer a keresztyén élet nagyságát, gazdagságát. 
Hadd lássuk meg egyszer, mi minden tartozik hozzá 
a mindennapi keresztyén életfolytatáshoz. Mert pün
kösd ünnepén épen azt kell meglátnunk, hogy napról- 
napra miképpen tevékenykedik a Szentlélek ebben a 
mi normális, közönséges, rendkivüliség nélkül való 
életünkben. Ezt feltárni és megvilágitani, különö
sen is alkalmas igénk.

Az a finom tartó kötél, ami ezt az óriási 
igecsokrot összefogja, mindjárt az első mondat:"Ha 
lélek szerint élünk, lélek szerint is járjunk." Az 
a többes szám, amelyben itt az apostol ir, a keresz
tyén gyülekezetet jelzi. Pál és az őskeresztyénség 
abban a bizonyosságban van, hogy az ő életük nem kö
zönséges élet, hanem a lélekben, a Szentlélekben va
ló élet. A gyülekezetet és igy annak minden egyes 
tagját Isten szent Lelke vezeti. S ez nem rajongás 
vagy ábrándozás. Már maga az a tény, hogy ők egy kü
lön közösséget alkotnak a világban: Isten Lelkének 
a müve.Mert egyházat, gyülekezetet nem lehet csinál
ni. Emberek összeállhatnak egy egyesületbe, mozga
lomba, pártba, szakszervezetbe, de ez még nem egy
ház, nem gyülekezet. Csak ha a Szentlélek hivta ki 
őket ennek a világnak a társaságából és gyüjtötte
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össze Krisztus egyházába. Aki tehát a gyülekezethez 
tartozik, az letagadhatatlanul a Szentlélek vezetése 
alatt él.

A Lélek ajándékának azonban valóságosan nyil
vánvalóvá kell válni az életfolytatásukban. Ezért a 
követelés: akkor "lélek szerint", a Szentlélek gyü
mölcseiben "járjunk" is. És pedig az egész gyüleke
zet! Nem csak itt-ott egy-egy ember. Aki a gyüleke
zethez tartozik, annak az egész gyülekezettel kell 
együtt masiroznia a Szentlélek vezérlete alatt!

Mert a keresztyén gyülekezetnek egy látha
tó közösségnek kell lennie. Észre kell vegyék az 
emberek, mint ahogyan egy menetelő századot, vagy 
egy harci tábort meg kell látnia a szemüknek. Tévely
gés utján járunk, ha mi az egyházról mindig csak ál
talánosságban beszélünk, mint valami megfoghatatlan 
szellemi nagyságról. Ferde dolog az is, ha az egyház
ban mindig csak egy szervezetet keresünk és nem azt 
az élő testet, amelynek valóságosan meg kell mutat
koznia ebben a világban. Ezért az egyház megfogható 
formája a gyülekezet! Persze nem azt a lélekszámot 
értve alatta, ami a statisztikába van, akkor tulsá
gosan is kicsiny lenne ez a templom, hanem azt a va-. 
lóságos közösséget, amely mint egy csapattest mene
tel felismerhetően a világ országutján, ugyhogy a 
tudatlan kérdezősködésre: "kicsodák ezek az emberek?"- 
biztos válaszként kiáltsák: "Ezek a keresztyének, 
látni a zászlójukon, a mozdulataikról, a cselekvése
ikből", - és határozott válaszként kiáltsuk ma ma
gunk is feléjük: "mi lélek szerint járunk, a Szent
lélek vezénylete alatt masirozunk, ezért más az é- 
letfolytatásunk mint azoké, akik nincsenek ebben a 
csapatban!".

Erre az apostoli követelésre könnyen azt 
mondhatná valaki, amit a prédikációról szoktak mon
dani, rendszerint azok, akik sohasem hallgatják:
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magas beszéd ez, nem nekünk való. Igy ez is: "Szent- 
lélekben élni, Szentlélekben járni." Mert - igy foly
tatja - olyan dolgokról prédikálnak nekünk, ami mesz- 
sze van az életünktől, mindennapos gondjainktól. Most 
az egyszer nincs igazad, te bujócskázva kritizáló em
ber! Az apostol ebben az igében elég durván, valósá
gosan, pontosan felsorolja, hogy mit is jelent lélek 
szerint járni a gyülekezetben.

"Ne legyünk hiu dicsőség kivánók, egymásfa 
irigykedők". Hát ez olyan érthetetlenül magas be
széd? Galácia gyülekezetei tüstént megértették. Vol
tak közöttük olyanok, akiket Isten Szentlelke külö
nös képességgel ajándékozott meg: nyelveken szóltak 
vagy prófétáltak vagy gyógyitottak. Ugy kapták ezt.
S mégis hencegni kezdtek vele, mintha a sajátjukból 
cselekednék. Dicsőség vágy vezette őket. S ezért i- 
rigykedtek egymásra. - A gyülekezetben semmi helye 
ennek. Miért irigykedünk hát, miért keressük a ma
gunk nagyságát, miért akarunk ott is szerepelni, a- 
hol nincs szükség ránk, miért tartjuk magunkat az 
egyetlen okos embernek a gyülekezetben, miért ra
gaszkodunk görcsösen a tekintélyünkhöz, vagy miért 
hizelgünk egymásnak nyilvánosan mi titokban rágal
mazók?... Tessék mindezt kisöpörni a gyülekezetből! 
Lélek szerint járjunk!

"Atyámfiai - folytatja tovább az apostol - 
mégha előfogja is az embert valami bün, ti lelkiek, 
igazitsátok utba az olyant szelidségnek lelkével, 
ügyelvén magadra, hogy meg ne kisértessél te magad 
is" Ez is megfogható beszéd. A bünhöz mindnyájunk
nak közünk van! Valamennyien bünben születtünk. 
Krisztus gyülekezete sincs bebiztositva a kisérté
sek és botlások ellen. Megtörtént, hogy valakit el
ragad az alkalom, a bün, az indulat, a szenvedély, 
a társaság. Mit csiáljunk ilyenkor? Hagyjuk elvesz
ni azzal, hogy hadd hulljon a férgesse? Hiszen az a 
fontos, hogy én megálljak, a más bünéhez semmi kö-
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zöm? Vagy pedig tegyünk ugy, mintha észre sem vettük 
volna?... Ez is, az is helytelen! Helyre kell igazi
tanunk a bünöst, talpra kell állitanunk a megbotlot
tat. Közünk van hozzá. Lehetetlen, hogy nekünk csak 
a saját botlásunk fájjon, a másikéval pedig ne töröd
jünk, sőt titokban még örüljünk is neki. Hiszen a má
sok gyengéinek az ismerete a kezünkben mindig hata
lom. Óh hogyan gyüjtik is az emberek az adatokat a 
mások tévelygéseiből, a rossz pontokat, hogy kellő 
időben mintegy mérgezett nyilakkal sziven szurják fe
lebarátaikat, pellengérre állitsák életüket és kite
kerjék a nyakukat! És mindezt azzal az ürüggyel, hogy 
nekünk a bün ellen kell harcolnunk. Igen, harcolnunk 
kell, csakhogy "szelidségnek lelkével". Nekünk csak 
az lehet a célunk, hogy megverjük a bünt, de sohasem 
az, hogy a bünös embert is tönkretegyük. Mentőővet 
kell dobni a fuldoklónak, nem pedig sziklát hajita
ni a fejére. Nekünk közünk van egymáshoz bünös álla
potunkban. Egymásnak a sorsa vagyunk, mert egymásra 
bizott minket az Isten. Együtt pusztulunk el, vagy 
együtt szabadulunk meg.

Ezért jogos az apostol intése: "Egymás ter
hét hordozzátok és ugy töltsétek be a Krisztus tör
vényét". Hordanunk kell egymás büneinek a terhété Ne 
Higgyétek, hogy ez elválaszt bennünket egymástól. 
Nincsen szorosabb összekötő kapocs közöttünk, mint 
a bününk, ha azt alázatosan beismerjük. Legjobban 
azok tudnak találkozni egymással, akik Isten elött 
és egymás elött egyformán megvallják bünösségüket 
és egyformán hordozzák azt. Egymás büneinek hordozá
sa nem választ el bennünket, de elválaszt az erényünk, 
a képzelt jóságunk és tökéletességünk. Amikor az em
ber a másikban magánál nagyobb bünöst lát és ezért 
nem vállal vele közösséget - ez a farizeus ember, ez 
a szekta-ember, ez a tiszta előéletére büszke ember. 
Pedig nincs igaza! „Ha valaki azt véli, hogy ő vala



 -  89 -

mi, holott semmi, önmagát csalja meg" - mondja az a- 
postol. Hol van közöttünk ez a szolidaritás, a bünö
sök szolidaritása? Miért legeltetjük a szemünket má
sok vétkein? Miért fedjük fel azt, amit elfelednünk 
kellene? A gyülekezetben csak bünösöknek van helyük, 
olyanoknak, akik közösen megtapasztalták Isten ir
galmát s ezért egymás iránt is irgalmasok. Ugye meg
fogható ez az ige: lélek szerint járjatok!

De nemcsak a lelki dolgokban kell ilyen ko
moly közösségnek kialakulni a gyülekezetben, hanem 
anyagi dolgokban is. Ezért ad az apostol olyan uta
sitást, hogy akik tagjai a gyülekezetnek, azok tart
sák is el az igehirdetőket. És égő sebe kezd ez ma 
lenni egyházunknak. Elismerjük alázattal és nyiltan, 
hogy mi igehirdetők nem vagyunk sokszor azok és o- 
lyanok, akiknek lennünk kellene, de hiszen mi is 
bün alatt álló, a bünnel szüntelen tusakodó embe
rek vagyunk. De azt is el kell mondjuk, hogy ahol 
már az egyházi járulék vagy adókérdés csak mint a- 
dókérdés szerepel szüntelen, ott nincs valóságos 
gyülekezeti közösség. Mert a keresztyén gyülekeze
ti közösség nemcsak bünközösség, hanem pénz-közös
ség is! "A jótéteményben meg ne restüljetek"és meg 
ne lankadjatok. "Tegyünk jót mindenekkel, kivált
képen a mi hitünknek cselédeivel" Hány embernél ép
pen itt szakad meg a közösség. Amikor nem elég egy 
sóhajtás, egy nagyképü igéret, hanem a tárcánkba 
kellene nyulnunk, még pedig mélyen és elszántan, 
ugyhogy csakugyan áldozat legyen az a közösség ér
dekében. Amikor néha idejutunk el az ige kapcsán, 
akkor ugyanazok az emberek, akik rendszerint azt 
panaszolják, hogy a szószékről csupa magas elméle
ti dolgot hallanak, aminek nincs sok köze a való
ságos élethez, - most ugyanezek az emberek egyszer
re hátraarcot csinálnák és azt mondják: ez nem tar
tozik a hit kérdéseihez, ez nagyon is testi, anyagi, 
nem méltó az egyház fenségéhez. Nem egyéb ez - sok
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mással együtt - mint kibujni akarás a parancs alól: 
lélek szerint járjunk!

"Ne tévelyegjetek, Isten nem csufoltatik 
meg" Milyen időszerü és nekünk szóló ez is. Nem le
het megcsufolni, gunyt üzni Belőle, nem lehet meg
tréfálni és kijátszani. Még a keresztyén név sem je
lent Nála protekciót. Isten saját magához, igéjéhez 
mindig következetes, nem is lehet őt következetlen- 
ségba belesodorai. Olyan kapcsolat áll fent a mi é- 
letünk és Isten itélete között, mint amilyen a vetés 
és aratás között. "Amit vet az ember, azt aratja . 
Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedel
met; aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök
életet". Ez is világos, megfogható beszéd. Bővebb ma
gyarázatra nem szorul.

Nagyon téved az, aki azt véli: elég nekem, 
hogy beirott tagja vagyok a gyülekezetemnek, elég 
nekem, hogy tudok valamit Krisztusról. Az meg egye
nesen áldozat, hogy Isten házának látogatója vagyok 
és a teherhordozásból felhivásra kiveszem a részem. 
Ezért nekem örökélet jár! Óh nem! Ha idehozott ben
nünket a Szentlélek, ha már a Lélek által "élünk" 
és ajándékai megérintettek, akkor áll a követelés: 
Lélek szerint "járjunk" is. Még pedig nyilvánosan, 
láthatóan, felismerhetően. Mint egy test, mint egy 
sereg masirozzunk, fej fej mellett, ember ember kel
lett, kéz a kézben, sziv a szivvel. Együtt jutunk ve
szedelemre, vagy együtt aratjuk le az üdvösséget.Ez 
mind hozzátartozik a keresztyén élethez. Ebből sem
minek sem szabad hiányoznia. Az egész csokrot kell a 
kezünkbe venni, egy-egy száll virággal csak koldusok 
maradunk!

Testvérem! Vidd ma ezt az egész szentleckét 
haza magaddal és kezdj el élni uj életet Isten Szent
lelke szerint! Ezt is a Lélek vezérlete alatt! Ámen.
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Nyháza, 1945. jun. 3. Kicsinységben - az Isten országa. 
Ige:Mt 13:31-35.
É. 8 , 456.

Ugy értsd a régit, mint a régiek!
Erről a magától értetődő igazságról gyak

ran megfeledkezünk egy régi könyvnél, a szentirás- 
nál. Igy hivjuk sokszor bizonyságul saját gondola
taink igazolására a bibliát, pedig az talán éppen 
az ellenkezőjét tanitja. Évezredes hasonlatokba 
csusztatunk bele mai tanitásokat. A biblia szavai
nak magunkra alkalmazása közben gyakran megesik, 
hogy nem magunkat szabjuk ahhoz a régihez, hanem 
azt simitjuk a mi eszünk járásához.

Ez történt meg Jézusnak Isten országáról 
szóló két példázatával is, a mustármagról és a ko
vászról szólóval. Éppen megforditottuk üzenetét, 
teljesen idegen gondolatot vittünk bele, olyat, 
amely nem volt benne eleitől fogva.

Jézus ebben a két ismerős hasonlatban a 
mennyek országáról, vagyis az Isten királyságáról 
akar egyet-mást elmondani.- Azt mondja: hasonla
tos a mennyeknek országa egy parányi kis magocská- 
hoz, amit ha elvet a kertész, nemsokára sárgavirá- 
gu mustárbokorrá lesz, sőt nagy fává, ugyhogy ága
in a madarak fészket rakhatnak. Mi mást jelenthet
ne ez - vélekedik a mai ember - mint azt, hogy Is
ten országa, vagyis a keresztyén hit a földön mind
inkább elterjed, az anyaszentegyház minden fajta 
és nép között hivekre talál, a misszionáriusok mind 
messzebbre jutnak el, a pogányság köre egyre szü
kül s végül is egy szép napon keresztyénné lesz 
ez az egész világ. Vagy talán nem ezt bizonyitja 
a történelem is?... Tizenkét tanitványból, meg
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egynéhány száz Krisztus-követőből ma már az emberi
ségnek több mint egyharmada keresztyén!... A keresz- 
tyénség a legnagyobb vallási közösség e földön s 
állandóan növekedőben van. Igaz, ebben a beállitás
ban is szemléletben némi nehézséget okoz az a tény, 
hogy ez a sok százmillió ember nem él mindenestől 
keresztyén életet; meg az egyház sem azonositható 
teljesen az Isten országával, annál kevésbbé, mert 
részekre szakadt s egymás ellen is harcolnak tag
jai; ezen felül az emberiség nagyobb része még min
dig pogány. Dehát ez nem jelent semmit - csak türe
lem. Az éréshez is idő kell. A fejlődésnek is utja 
van. Azután magyarázatul szolgálhat a kovászról 
szóló ikerhasonlat is.

Ha ugyanis a mustármagról szóló hasonlat a 
keresztyénség külső növekedését szemlélteti, mi más
ról szólhat a kovászról szóló példázat, mint a ke
resztyénség belső gyarapodásáról. "Hasonlatos a 
mennyek országa a kovászhoz - mondja Jézus -, melyet 
vévén az asszony a sütőteknőben álló kenyértésztába 
elegyit s az egyszerre gerjedni, nőni kezd belülről." 
Ez nyilván azt jelenti, vélekedik a mai ember, hogy 
a keresztyénség diadalát nem szabad pusztán a külső 
terjeszkedésen mérni, hanem meg kell látnunk már a 
belső eredményeit tekintve. Végre is nem a szám a 
döntő, hanem a minőség. Már pedig a keresztyénség a 
legtisztultabb vallás, a legmagasabbrendü. Olyan 
kulturát teremtett mindenütt, amelyhez nincs hason
ló. Európát, különösen is nyugati és északi résáét, 
azután Amerikát olyan csucsokra vitte, amelyeken ke- 
resztyénségre térése előtt még álmában is csak szé
dülve állhatott volna meg. Igaz, hogy itt is, ennél 
a magyarázatnál is fel-felkomorlanak aggasztó tüne
tek, mint amilyen például ez a mai válság, amit va
lamennyien érzünk és szenvedünk. Dehát - ez csak 
ideiglenes visszaesés. A fejlődés menetét megakasz
tani nem lehet!
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Külsőleg nézve - terebélyes fává nőtt fel a 
kicsiny mustármag, ezerágával átöleli a népeket.Bel
sőleg nézve pedig - miként a kovász, alöbb-utóbb át 
fogja járni ezt a világot. Hát nem erről szól, nem 
ezt igérte maga Jézus két örökszép példázatában?... 
Bizony nem ezt!!...

Nem is vesszük észre a csalfa hamisságot, 
annyira beleolvasztottuk a magunk gondolatait.Hala
dás, lépésről-lépésre való fejlődés, ez a múlt szá
zadban divatos eszme, hogy kerül Jézus példázataiba? 
Ez a jelszó nemcsak a tudományt fertőzte meg,hanem 
a vallást is. Sőt még ránk is ragadt ez a terhes ö- 
rökség, jóllehet már rég uj uralkodó eszmék lenge
tik zászlóikat s a fejlődés gondolatát nemcsak a 
tudományos kritika csorbitotta meg, hanem immár a 
második világháboru szörnyü tapasztalata zuzza 
szét össze nem rakható cserepekké.

Nem is csoda, hogy ma több már némi fejtörő
nél, avagy türelmetlen emberek aggályánál, sőt, kin
zó, égető lett a kérdés: miért nem hatotta még át a 
keresztyénség ezt a világot?... Nem volt neki elég 
kétezer esztendő?... Hát meddig várjunk még?... 
Romlik, bomlik, pusztul körülöttünk minden érték, 
évtizedek emberi munkája roppant össze egy-egy 
perc alatt!... Isten országa érik ezen a földön?... 
Csoda-e, ha ilyen tanitások mellett, ma sokan meg- 
botránkoznak a keresztyénségen, sőt magán Jézuson 
is?...

A tévedés Testvéreim ott kezdődik, hogy 
Krisztus Urunk sohasem igért mennyországot a föl
dön és sohasem hirdette, hogy ezt a földet lassu , 
de biztos fejlődés utján Isten országává lehet ten
ni. Sőt! éppen az ellenkezőjét tanitotta, azt, hogy 
az Isten országa ennek a földnek eltörlése árán 
támad fel. Isten az ő királyi uralmát nem az ember 
segitségével fogja mindenekre kiterjeszteni, hogy 
igy fokozatosan nyerjük vissza az elveszett Para-
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dicsomot, hanem minden emberi segitség nélkül, hir
telen, isteni hatalommal, egyetlen világpusztitó és 
világépitő mozdulattal. Mint ahogyan fejlődés nél
kül, isteni csodaképen hasadt meg karácsony éjsza
káján az ég és Megváltó született, mint a hogy a 
nagypéntekre azonnal husvétot adott, nem várva 
meg, amig a csontokból évmilliók során élő test tá
mad; ugyanugy nagy hirtelenséggel, minden számitga- 
tás megcsufolásával, emberi, egyházi előkészités
nek semmibevételével, csaupán csak isteni csodakép
pen fogja beteljesiteni Isten az ő országát, de ak
kor az átfog majd eget és földet s nem lesz más, 
csak az az ország!

És ezt mondja a mustármagról és kovászról 
szóló két hasonlat is. Mindkettőben az a lényeg, 
hogy valami kicsiből, váratlanul, megfoghatatlanul 
óriási nagy lesz.- A csöpp mustármagból akkora fa, 
hogy madarak raknak fészket ágai között. A fa ugyan
is hasonlatunkban az Isten országának a képe, a raj
ta fészkelő madarak a világ minden népe. Isten vala
mennyit uralma alá vonja. Hogy mikor lesz ez? Azon 
a napon, amelyet csak ő tud.- A kovász munkájánál 
is az az ámulni való, hogy olyan váratlanul nagyra 
keleszti a tésztát. Ekképen az Isten országa is 
most beleveszni látszik a világba, de egyszercsak 
eltünik a világ s marad az Istennek mindent átható 
uralma. Hogy mikor lesz ez? Azon a napon, amit egye
dül Ő hoz el.

Nem lassu , fokozatos fejlődésen át, az ember 
munkájának jutalmaként jön el az Isten országa, ha
nem hirtelen, katasztrófaképpen, mely bukás az is- 
tenteleneknek, menekülés a hivőknek. Istentelen pe
dig az, aki a maga erejében bizik, ember erejében; 
hivő az, aki Isten győzelmében bizik és Őreá hagyat
kozik. 

Igy már megoldódnak győtrő kérdéseink. Miért
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olyan gyenge,disz és hatalom nélkül való,szegény és 
eredménytelen ebben a világban a keresztyénség? Nem
csak azért,mert mi rossz keresztyének vagyunk, de a- 
zért is,mert az Istennek országa ebben a világban 
mindig kicsinység, mig csak el nem jő az a hirtelen 
nagy változás,mely óriássá teszi.Ám ennek növekedé
sét nem szemlélhetjük soha,mert csak akkor látjuk, 
amikor már itt lesz.Amig e világ világ marad,addig 
látni való marad számunkra a kicsinység,a kicsinyes 
kezdet,egy marék mustármag,egy csipetnyi kovász.

S ha már többé nem bizhatunk a fejlődésben, 
haladásban,az emberi szellem tisztulásában,a keresz
tyénség földi diadalában,hát mi marad a reménysége
inkből? ó kérdezhetné valaki.Marad az Isten győzel
mébe vetett hitünk és marad a kicsiny mustármaghoz 
és kovászhoz való hü ségünk! Ennek kell maradnia; s 
ha nincs,ennek kell bennünk életre támadnia.Mert az 
Uristen igenis ebből a kicsinyből fog majd az Ő nap
ján az ő örök hatalmával örök birodalmat támasztani 
s jaj annak,akit az a sorsfordulat készületlenül, a 
kicsinyiránti hütlenségben talál.

Testvérem! Ne halaszd hát a megtérésedet ak
korra, amikor e világban győzelmes hadvezérként, min
denkit térdre kényszeritve,fényes diadalmenetben vo
nul fel az evangélium, mert az az idő nem jő el so
ha.A dicsőség napja tul van minden földi életen s 
történelmen.Isten igéjének csendes szava,keresztség 
vize,urvacsora eledele,szegény egyház,pilledt zarán
dok sereg: ez minden,ami Isten országának kezdete e 
földön.Ha ezekhez nem vagy hü,mert ez neked kicsiny 
és kevés,nem lesz részed a dicsőségben sem.

Krisztus Urunk e két szép példázatával éppen 
azért bátorit,hogy a kicsinyhez és kevéshez hü légy, 
mintha csak azt mondaná: kicsinyeim!választottaim! ne 
féljetek... higgyetek,... dolgozzatok,... imádkozza
tok: - győzni fog az Isten!
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S ez,hidd el,ebben a mai világban,neked is,... 
nekem is... elég... elég erre a mainapra,... de elég 
az örökéletre is.Ámen.
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Zord. idő.Nyháza,1945.jun.17-én.
Ige: Lukács 12:54-56; 13:1-5. 
Ének: 3 6.4 1 3 .

Szthság u.3.vasárnap.

Harag villámlik a szemében s éles a hangja,a- 
mikor Krisztus Urunk a sokasághoz fordul,a mindig 
jelt kivánó sokasághoz,ujsággal soha be nem telő tömeg
hez. Eképpen korholja őket: "ha felhőt láttok támadni 
nyugat felől /vagyis a tenger felől/ azonnal ezt mond
játok: eső lesz! és valóban ugy lesz. S mikor halljá
tok fujni a déli szelet /tehát a pusztaság felől kere
kedőt/ azt mondjátok: meleg lesz! és valóban ugy lesz.

Helyesen figyeltétek meg,hogy a tengerről zá- 
poresőt,a pusztáról hőséget hoz a szél. "A föld és az 
ég jelenségeiről" lám itéletet tudtok tenni s józan 
bölcsességgel hozzá szablyátok természetesen a minden
napi teendőket.Elegendő egy tenyérnyi felhő s elégsé
ges a forró levegőnek egyetlen hullámverése is - és 
ti máris felkészültök felhőszakadásra,vagy tikkadozás- 
ra,mivelhogy ép elme szerint nem csalhatnak a jelek. 
Ugyanakkor én,az Isten Fia,nem kellek nektek - feddi 
őket az Ur.Ami rajtam és általam történik szemetek 
láttára,az nektek mind kevés.Ujabb jeleket,nagyobb 
csodákat kivántok látni,mielőtt hinnétek nékem s meg
térnétek Istenhez. "Képmutatók", hát hová teszitek i- 
lyenkor az ép elméteket,az összefüggéseket vizsgáló 
gondolkozó képességeteket, "hogyan van az,hogy a mai 
időt nem tudjátok megitélni?"... Jó meteorológusok 
vagytok,de annál rosszabb teológusok;az időjárás sze
lét megérzitek,de az Isten idejét s látogatása napját 
nem veszitekészre,mert nem akarjátok észre venni; az 
Isten üzenetét nem halljátok meg,mert nem akarjátok 
meghallani. Igy feddi Jézus a sokaságot.
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S ugyanakkor - igénk szerint - nem kevésbbé 
keményen bánik egynéhány farizeussal is.Pedig ezek az 
emberek - köztudomás szerint - Isten órájára várnak, 
mindenben Isten kezét lesik s az emberi sorsokon is 
isteni összefüggéseket keresnek.Mégis rossz teológu
sok,mégis képmutatók.Szörnyü hirrel jönnek Jézushoz, 
melybe az egész nép beleremeghetett.Pilátus,a hely
tartó, vérfürdőt rendezett Galileában,ahol sok volt a 
lázongó lélek. A farizeusok ezen némileg örvendeztek.A 
galileai forradalmárokkal ugyanis nem mindenben értet
tek egyet.Most betöltve látták rajtuk azt a tanitásu
kat, hogy minden egyes bünre büntetés következik, még 
pedig személy szerint s a vétek nagyságának megfelelő
en. Mekkora vétkük lehet azoknak a galileai férfiaknak 
- vélekednek diadalmasan a farizeusok - ha ilyen 

véresen jött el értük a halál! Jézus azonban igy vá
laszol nekik: "Azt hiszitek,hogy ezek a galileai em
berek bünösebbek voltak a többi galileainál,mivel ezt 
kellett elszenvedniök?... Mondom nektek,nem.Sőt! Ha 
mindnyájan meg nem tértek,ugyanugy vesztek el". Ti 
azt mondjátok,hogy amikor ez a kegyetlenség megesett, 
akkor Isten csak azok felett az áldozatok felett tett 
borzasztó itéletet,tehát csak rajtuk kell sápitozni, 
őket kell sajnálni vagy megvetni; aki még életbe ma
radt körülöttük,s főként ti,kik biztonságos távolság
ban vettétek a mészárlás hirét,ti mindnyájan kivül 
vagytok az Isten itéletének.Mondom néktek,nem! Isten 
igenis titeket int vele bünbánatra,hogy ti is hason
lóképen el ne vesszetek.

És hogy a tanitás teljes és világos legyen, 
egy közelebbi példát is elővesz Jézus. "Vagy azt gon
doljátok - igy folytatja - hogy az a 18 ember, akik 
re Siloámban a torony rászakadt és megölte őket, bünö- 
sebb volt Jeruzsálem többi lakójánál?... Mondom nék- 
tek: nem! Sőt!ha meg nem tértek,mindnyájan igy vesz
tek el". Más szóval: az az épitkezési katasztrófa nem 
egyesek felett való itélettartás volt,hanem az egész
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népnek szólt,mely Jeruzsálemben imádta Istenét.Ha 
ezt,meg a vérfürdőt,meg a többi rettenetes jelet és 
a Krisztussal földre szállott csudát Isten bünbánat- 
ra hivó szent jeleiként vette volna Izrael,nem dőltek 
volna reá Jézus fenyegetésének hamaros beteljesedésé
vel a nagyváros falai s nem dőlt volna romba szenthe
lye,ugyhogy kő kövön nem maradt ottan.

Ez a sors vár Testvéreim,az olyan népekre és 
nemzedékekre,melyek kitünnek ég és föld jelenségei
nek tökéletes vizsgálatában,jó meteorológusok,sőt 
vallásosak,hiszen isteni rendre hivatkozva észreve
szik, számontartják és hiresztelik a máson esett ité
letet,de rossz teológusok,gonosz képmutatók, mert még 
a legelemibb és legmegrázóbb eseményekben sem ismerik 
fel,nem akarják felismerni Istennek őrájuk lesujtó 
kezét,őket bünbánatra hivó hosszutürését és a nekik 
szánt kegyelmi időt!

S jaj,ez a kor és ez a nemzedék,amelyben mi 
élünk,szerfelett hasonlatos vakságban szenved!...

Ismeri a föld ábrázatát,mint soha azelőtt 
senki.A levegő-ég portyázásának szintere.A tenger 
mélye sem titok előtt.Értelmét használhatja,az ösz- 
szefüggéseket tudományba foglalhatja,s mindez ma nem 
egyesek kincse,hanem óriási tömegek közös vagyona.
Hogy lehetséges hát akkor,hogy a mai időt mégse tud
juk megitélni?... Nemcsak arra gondolok,hogy ezreknek 
meg millióknak - pedig névszerint keresztyének - nem 
kell a Krisztus,nem kell a hit,nem kell az evangélium 
és nem kell a templom s nem tudnak mit kezdeni azzal, 
ami Jézus Krisztussal történt az idők teljességében s 
folyik midmáig az Ő nevében; nemcsak e tekintetben va
gyunk vakok,hanem ami szörnyübb: a természeti katasz
trófák, a történelmi földindulások,a patakokban folyó 
vér,ártatlannak és gonosztevőnek egyként szenvedése, 
népek sorsának, köztük saját hazánknak is összeomlá
sa, - egyszóval: ez a m a i  idő, ez a z o r d  idő 
sem tudja megnyitni vaksi szemünket Isten mindnyájun
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kat bünbánatra hivó itéletének meglátására.
Krisztus Urunk óta nem állhat meg az a véle

kedés, hogy bűn és bünhődés arányosan függenek egymás- 
tól, hogy minél gonoszabb valaki,annál nagyobb csa
pás vár rá.Ugye,a keresztyén hit tud ártatlan szen
vedésről,tud próbatételről is.A bün és bünhődés kap
csolata azért kiszámithatatlan,mert kiszámithatatlan 
az Isten felemelő és lesujtó keze.-

Viszont ki kell vessük magunkból azt a gondo
latot,mely kiszámithatatlan sorsról beszél s nem ve
szi észre,hogy mindenek mögött Isten ujja,akarata és 
keze huzódik meg,vagyis nem végzet,véletlen,sors, 
szerencse,kártya vagy csillagzat életünk gazdája,ha
nem a gondviselő és örökkévaló Uristen.Mert ha a vé
letlennek ilyen szeszélye uralkodna fölöttünk, akkor 
olyan mindegy,hogy mi történik körülöttünk,mert az 
én sorsom c s a k  az én sorsom,a te sorsod c s a k  
a tied, egymáséhoz semmi közünk,legfeljebb sajnálhat
juk egymást,megrendülhetünk mások végzetén,de érvény
telen az az evangéliumi tanitás,amiről szentleckénk 
szól: hogy az élő Isten mások megrenditő sorsa által 
a mi sorsunkon akar kegyelmesen javitani,a mi méltó 
kárhoztatásunkat kivánja a megtérés utján üdvösségre 
változtatni.

Van,igenis van,Testvéreim,igazi itélet minden 
itéletes eseményben,katasztrófában.Zord időnek zord 
eseményeiben mindig van világ-itélet,az emberi nemet 
térdre szólitó,töredelemre sürgető fenyegetés. Hogy 
galileaiakkal történik-e vagy jeruzsálembeliekkel, 
Európában vagy Amerikában,a szomszédban vagy messze 
idegenben: mindegy,hiszen nemcsak rajtuk kell megren
dülnöm,hanem elsősorban önmagamon,aki éppen olyan é- 
rett vagyok az itéletre,mint amazok és éppen ugy elve
szek, talán éppen olyan hirtelen is,ha meg nem térek, 
mint amazok,ha meg nem tértek a maguk idején!...

Milyen más szemmel is nézhetnénk szét mi a 
történelemben,különösen is a mai időben,melybe Isten
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nemcsak záporesővel mos és hőségben olvaszt,de ráfa
gyasztja orcánkra a mosolyt.Majd megvesz bennünket 
az Isten hidege s mégse térünk hozzá,mégse engedjük, 
hogy vérünket meleg keringésbe hozza a bünbánat kér
dése,az a kérdés: vajjon azok a galileai férfiak,a- 
zok ott 18-an Siloámban bünösebbek voltak-e énnálam? 
A Titanic hajó utasai másfélezren bünösebbek voltak- 
e,mint mi vagyunk,hogy percek alatt jéghegy lábánál 
leltek parttalan,virágtalan sirra?... A biatorbágyi 
merénylet áldozatai bünösebbek voltak-e minálunk, 
hogy már nem roboghattak át a hidon?... Az árvizve- 
szedelmet szenvedett földieink bünösebbek-e,mint mi, 
akik biztos fundamentumu hajlékban vészeltük át a 
veszedelmet?... Vagy az a 150 férfi,akit közülünk 
elhurcoltak bünösebb volt-e,mint mi,akik az otthon 
védelme alatt folytathatjuk életünket?...

Avagy neked mindez nem üzen semmit,Testvé
rem?... Nem látod meg ennek a zord időnek itéleté
ben Istennek hozzád való jóságát és hát nem tudod a 
páli vallomást,hogy"Istennek jósága téged megtérés
re indit?" Lásd,ha valóban erre mindezideig tom
pultságodban nem gondoltál és nem vetted észre,hogy 
mindened,amid a nagy ország-égésből megmaradt:hit
ves, gyermek, föld és ház,erő,egészség,étel,ruha, ke
nyér,munkás napok és pihentető éjszakák,- igen: 
hogy mindened,amid van csak Hozzá hiv,megtérésre 
kényszerit, - akkor azért idézett meg ma téged az 
Ő igéje itélőszéke elé,hogy felébressze lelkiisme
retedet, hogy megmagyarázza neked a világ mai folyá
sának titkát,hogy megtanitson az események és vál
tozások helyes szemlélésére,te pedig melledet verve 
essél az itélet Urának lábaihoz s bünbánatod köny- 
nyeivel adj hálát néki irántad való hosszutüréséért 
s irgalmáért,mely biztató sugárként ma még reád á- 
rad.

És te,óh magyar nép,összetört,kifosztott 
nemzetem,vajjon megérted-e sorsunk jövendőjébe néz
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ve mindezeket? Ugy itéled-e meg ezt a mai időt,miként 
egykor a XVI.századbeli honi reformátorok a török-vi
lágot Magyarországon, vagy miként a XVI.századbeli 
erdélyi fejedelmek a zord időt?... Porba és hamuba 
roskaszt-e a mai történelem,miközben uj életet,igaz
ságot, szolgálatot és megbocsátást fogad a szived!
Hogy mindmáig élt a magyar s állt Buda még,az nem a- 
zoknak köszönhető,akik sippal,dobbal,örökös táncolás
sal és mulatozással menekültek el a próbás idők su
lyos feladatai elől,hanem csakis azoknak tulajdonit- 
ható,akik valaha bünbánatra indultak a magyar itélet
időkben.Bizonyos,hogy ma és most a mi megujulásunkon 
fordul meg a nemzeti jobblét és jövendő.! miénken, 
felnőtt férfiak és nők,de a tiéteken is,kedves ifjak]

És te világ,kihez nem ér el a Krisztus szent 
igéje,de elér hozzád minden szerencsétlenség,robbanás, 
katasztrófa s gyalázatos tett hire,mikor érted meg 
Isten haragját,mely minden világtájon,minden fajtát 
és minden népet egyformán önvizsgálatra,magábaszállás- 
ra,bünvallásra s Isten békességében munkálkodó szere- 
tetre hiv?... Mostan erő támad erőnek s pusztul tőle 
minden.Ha egyszer azonban bünbánat nézne bünbánatra, 
máris le volna rakva a békés jövendő örök fundámento- 
ma.

De ha ennek a mai időnek üzenetét nem hallja 
is meg a sokaság,népek,s világ, - te mindenképen 
halld meg,óh Testvérem, itéld meg zordságát s amig 
alkalmas, amig lehetséges ragadd meg kegyelmét még 
- m  a .  Ámen.
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Ige: Jeremiás 45.r. 
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Se többet,se kevesebbet!

Szthság u.5. vasárnap.

Bárukról,Néria fiáról,bizonyára keveset hal
lottatok,ha egyáltalában valaha is hallottatok róla. 
Jeremiás próféta könyvében ez a néhány mondatból álló 
rész beszél csupán róla.Ezenkivül csak itt-ott talál
kozunk a nevével.Pedig ez a férfiu igen fontos tisz
tet töltött be Jeremiás mellett.Ő volt az iródeákja, 
s igy neki köszönhetjük,hogy Jeremiás próféciái ránk 
maradtak.Sőt még ennél is több volt.Tanitványa, ba
rátja, hü kisérője,társa örömben,gyalázatban,utban, 
veszedelemben,bujdosásban.Ez volt Jeremiásnak Báruk, 
Néria fia.

Kettőjüknek ilyen összetartozását tekintve, 
megértenők,ha Báruk sok-sok személyére vonatkozó be
szélgetést közölne velünk.De ő érett történetiró,aki 
csak az eseményeket irja meg,prófétája küldetését 
kiséri nyomon,őmaga szerényen mindig a háttérbe ma
rad. Egy helyen szól személyes vonatkozásu élményről 
s ez a felolvasott szakasz.Bizonyos,hogy ezt sem hi
uságból tette,hiszen amit feljegyez,inkább szégyen- 
kezésre,mint dicsekedésre való.Leirására az a bizo
nyosság indithatta,hogy Jeremiás akkor őhozzá is,mint 
próféta,mint Isten embere szólott.Igy lett nekünk is 
isteni igévé"az a szó,amelyet Jeremiás próféta szóla 
Báruknak,Néria fiának".

Mikor történt ez Bárukkal? - "Mikor ő könyvbe 
irá e szókat" - olvassuk az igében.Óh mi minden rej
tőzik e rövid mondat mögött!- Abban az időben vagyunk 
amikor Juda összeomlása,a nép fogságra hurcolása töb
bé már nem jövendölés,hanem szomoru valóság.Ott üt
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között meg földjükön a keleti hatalomért a 3 .0 0 0 é- 
ves kulturáju Egyiptom és a megifjodott Babilon. S 
Babilon lett a győztes.Ezt Jeremiás már akkor meg
mondotta, amikor még az ellenség fel se tünt a látha
táron. A nép vezetői ezt pedig akkor se látták,amikor 
már csapást csapásra szenvedtek el.Végső szükségben 
a hanyatló Egyiptom uszályába kapaszkodtak.Jeremiás 
ennek ellene volt s ezért kellett oly sokat szenved
nie. Orgyilkosok leselkednek rá.Tömlöcbe vetik,iszap
verembe kerül,élete állandóan kockán van.

Az udvari próféták is ellene vannak,könyve- 
it elégetik,hazaárulónak bélyegzik.Azután jön az 
első babiloni fogság,majd a második s végül a végle
ges össeomlás.A helytartó megölésével meg kialszik 
az utolsó reménysugár.A megmaradt és menekülő nép 
magával vonszolja Jeremiást és Bárukot Egyiptomba.S 
ekkor,ebben a vak rémületben,hontalan vándorlásban, 
fakad panaszra Báruk: "jaj mostan nekem,mert az Ur 
az én bánatomra fájdalmat adott,elfáradtam az én fo
hászkodásomban és nyugalmat nem találtam". S ekkor 
kapja Jeremiás szájából Isten üzenetét: feddését és 
vigasztalását.

Nem azért részleteztem ilyen bőven azt a 
régi kort,hogy most a magunkéval összevessük,jólle
het könnyü lenne hasonló vonásokat találni.Azonban 
ne játszunk történelmi játékot.Csak azért részletez
nem azt a kort,hogy maradéktalanul megértsük benne 
Istennek egy emberhez szóló üzenetét.Mert nekünk is 
ma,ebben a komor,történelmi időben nem az események 
irányitása a dolgunk,hanem annak meghallása,amit e- 
zekben a napokban személy szerint üzen nekünk az Ur!

Az egyik üzenete igy fogalmazható meg: ne 
kivánj magadnak nagyravágyóan többet,mint amennyit 
Isten adhat neked s adni akar! Az Ur ugyanis ekként 
feddi Bárukot: "Ime,akiket én felépitettem,elrontom, 
s akiket én beplántáltam,kiszaggatom és pedig az e- 
gész földön.És te kivánsz-e magadnak nagyokat? Ne
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kivánj!" - Mikor Isten kénytelen választott népét, 
saját kezével ápolt palántáját kiszaggatni tövestől, 
akkor,ilyen időben mi jogon kivánhatsz,Báruk,magad
nak nagyokat:csendet,nyugalmat,fájdalom és kockázat 
nélkül való életet?... Mozgalmas,történelmi időben 
mindig megszivlelendő ez a tanács. "Ne kivánj magad
nak nagyravágyóan többet,mint amennyit Isten neked 
adni akar".

Ne kivánj hát jobb sorsot a nagy közösség 
sorsánál magadnak.Vállald a kornak terhét.Ha minden 
recseg is,bizonytalan, - ne akarj éppen te bizton
ságban lenni.Vállald a néped küzdelmét.Ha a nemzet
nek egyetemes áldozatot kell hoznia mi oknál fogva 
bujhatnál ki éppen te alóla?... Másoknak fölébe ke
rekedni sohasem tisztességes,de ilyen nehéz időben 
halálos büntetést kihivó bün a legkisebb előny 
szerzés is.Ne kivánj kivételes helyet magadnak a nap 
alatt!

Ne kivánj nagyot személyes kiválóság ürügye 
alatt se! Báruk nagymüveltségü,nagytekintélyü ember 
volt.Érzékeny lélek. Nem vándoréletre született.Meg
állta volna helyét,mint a királyi udvar első króni
kása s Isten akaratából mégis a prófétával kell kó
borolnia.Ne elégedetlenkedjünk hát ezzel az isteni 
akarattal,még ha bánatunkra fájdalmat ád is,még ha 
mások megitélése szerint is jobb sorsra vagyunk ér
demesek. Főképen ne keressünk magunkban, adottságaink
ban okot,melynek alapján jogot formálhatnánk kedve
ző életre! Költött ürügynél nem egyéb ez,Isten sze
mében!

És ne kivánj többet vallásosságodra hivat
kozva sem.Ez a kisértés a legkomolyabb hivőt is fe
nyegeti.Nézd csak Bárukot.Ő nem hitvány haszonlesés
ből szegődött Jeremiás mellé.Hitt benne,volt mersze 
vele kiállani,kész volt áldozatokra is érette s ü- 
gyéért.Mégis eljön.az az időpont,mikor lelkileg ösz-
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szeomlik.Nem érti Istent.Miért kell kettőjüknek sok 
évtizedes,hü séges szolgálat után még mindig szenved
niük a jutalomnak,az elismerésnek legcsekélyebb re
ménysége nélkül? Vallja,hogy mindennek van határa!Az 
Isten ügyéért vállalt kereszthordozásnak is! Mégis 
csak mást érdemelne a próféta kiséretében, - ugy vé
lekedik magában.

De lám,még ennyit sem szabad kivánnia.Jézus 
nyiltan meg is mondta tanitványainak: "ha valaki én 
utánam akar jönni,tagadja meg magát és vegye fel az 
ő keresztjét és ugy kövessen engem", vagyis legyen 
készen a martiromságra is. "Mert valaki meg akarja 
tartani az ő életét,elveszti azt". S mi meg nem nyer
ni szeretnénk éppen a vallásosságunkon?... Hát nem 
ostoba nagyravágyás ez tőlünk?...

Óh hallgass az intésre s ne kivánj magadnak 
nagyravágyóan többet,mint amennyit Isten neked adni 
akar!...

Ezt hallván,valaki könnyen azt mondhatná, ne
héz és szomoru ut a tanitvány utja,hiszen a halálba 
visz!... Jézus éppen erre való tekintettel igy foly
tatja az előbb idézett mondatot: "valaki pedig el
veszti az ő életét énérettem és az evangéliumért,az 
megtalálja azt". Vagyis csak látszólag a halál utja 
a tanitványé,igazában az visz az életre,az örökkéva
ló életre.Szentleckénk is ezt mondja,midőn igy vi
gasztalja az Ur Bárukot: "Imé,én veszedelmet bocsá
tok minden testre,de a te lelkedet zsákmányul adom 
néked,minden helyen,ahová mégy". Vagyis éppen azál
tal menti Isten az ő életét,hogy kiviszi őt a pusz
tulás országából a vándorbotot fogott próféta olda
lán.Éppen az válik üdvösségére,ha most,a végső gyöt
relemben nem szakad le a prófétáról s halálig kisé- 
rője marad,bárhova veti őket az Isten.Hát mostan, a 
cél előtt torpanna meg? Egy kis emberi kényelemért? 
morzsákért kétkézzel kapna, a legnagyobb zsákmányról,
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az örökéletről pedig képes volna lemondani?...
Megelégednék kevesebbel,mint amennyit Isten 

igér és kinál neki?... S olyan időben utasitaná visz- 
sza Istennek ezt a drága ajándékát,melyben veszedel
met bocsát minden testre,ugyhogy országok és népek 
pusztulnak el bele?...

Óh hallgass Testvérem! Te minden idők Báruk- 
ja.Hallgass a neked szóló második üzenetre: Ne elé
gedjél meg egykedvüen kevesebbel,mint amennyit Isten 
adhat neked és adni akar! Ne kivánj többet,de ne e- 
légedjél meg kevesebbel sem!

Ne elégedjél meg azzal,amivel a tömeg beéri!
A sokaság mindig látszat után megy,mert felelőtlen 
és nem gondolkozik soha.Egy kis jólét,néhány hold 
föld,ház,jószág,ünnepi szórakozás s az az életböl
csesség,különösen is nehéz időben,mint most,hogy min
dig volt valahogyan,hát majd csak megleszünk ezután 
is,ez a tömegnek minden, - ez ma is.Hát valóban ez 
volna az élet? Szabad-e itt megállnunk? Nem lenne 
szabad! Csoda-é,ha az ilyen emberek idegzete felbom
lik,mihelyt tünőben van a megszokott biztonság s há
boru vagy küzdés fenyeget?... Csoda-é,ha az ilyen 
ember nem tudja győztesen megvivni a bünnel való 
harcot,elbukik a kisértésekben,megkeményedik a szive 
Isten csapásai alatt s halálba roskad.Pedig zsákmá
nyul kaphatta volna lelkét,ha idejében kiáll a ve
szendő tömegből és beáll a próféta kiséretébe.

Más szóval,Testvérem! Te föld rabságában é- 
lő ember,akit ugyancsak kapzsivá,lázadóvá tett a 
földéhség, mit ér a nyárspolgári élet és mit ér a 
legszebb földi lét,ha örökéletével fizet érte az em- 
ber! Mondd,Testvérem,mit ér a föld,a ház,ünneplő noha, 
lopott holmi,tele kamra,tengernyi kincs,vagyon,hir
név, világhóditó siker,ha egyszer lezárulnak a sze
münk pillái? - vajjon ezek árán becserélhetjük-e ha
lálunkat életre?... Gondolkozz csak ezen!...
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És ugye,mi mégis milyen restek vagyunk üdvös
ségünk kérdésében.Nézz csak szét ez üres templomban, 
vedd számba azt a sok hiányzó testvért,akit a konfir
máció óta minden alkalommal itt egy fenntartott hely 
vár,vár talán örökre hiába s gondolj azokra is,akik a 
munkára,megélhetésre, temérdek gondra való hivatkozás
sal kerülik ezt a hajlékot és sajnálják vergődő lelkük
től hetenkint egyszer ezt a rövidke órát. Ugye,mekkora 
nemtörődömséggel,bárgyu felelőtlenséggel,végzetes fél
reértéssel éljük le napjainkat,egyiket a másik után,a- 
nélkül,hogy csak egy lépést is tettünk volna a szent 
zsákmány felé,amit Isten nekünk akar adni.Milyen kö
zömbösek, kihültek,ügyefogyottak,unottak,csüggedők és 
egykedvüek vagyunk,ahelyett,hogy célegyenest futnánk a 
romolhatatlan koszoruért.

Mikor érthetnénk meg ezt jobban,mint ilyen zord, 
itéletes történelmi időben,melynek bármely órája min
dent elrabolhat tőlünk,ugyhogy puszta életünket ment
hetjük csupán,vagy talán még azt sem!... Mikor hall- 
hatnók meg máskor,ha nem épen ma,nyitottabb füllel Is
ten drága igéretét: "zsákmányul akarom adni a te lelke
det, óh ne elégedjél meg kevesebbel!"

Testvérem! Érted ugye,a tanitást.A próféta ki
séretében van a helyed.Nem is egy próféta kiséretében, 
Jeremiáséban vagy Keresztelő Jánoséban,hanem a próféta 
társaságában,Aki minden próféták prófétája és uraknak 
ura.Az élő Jézus Krisztus mellett,aki ma még szól és 
neked mondja: "Jer kövess engem!" - te minden idők Bá- 
rukja.Hiszen neked mondja: "az én juhaim hallják az én 
szómat és én ismerem őket,és követnek engem.És én ö- 
rökéletet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek,és 
senki ki nem ragadja őket az én kezemből".

E  z  t mind kivánhatod!...
De csak Jézust követve lesz ez mind,mind a ti

éd már i  t  t és már m  o  s  t.... zord időnek itéle
tes eseményeiben.
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Óh te nyáregyházai gyülekezet,te evangélium 
népe,te Jézus Krisztusban testvérem,aki nem tudod,hogy 
meddig tart még a kegyelmi idő,legyen elég a hiábava
lóságból,hadd temessék a halottak az ő halottaikat!... 
A lelkedre kérlek: gondolj,törődj az öröküdvösségeddel 
és igénk szerint ne kivánj többet,de kevesebbet se,e- 
légedjél meg annyival,mint amennyit az Isten adhat né
ked és adni akar.Ámen.
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Nyháza,1945. aug. 12-én. Csodálatos a szeretet.
Ige: Lukács 7:36-50.
Ének: 1 2 .3 5 3 .2 9 0.

Szthság u.11.vasárnap.

Mint illat a rózsát,ugy árul el minket a sze
retetünk. Mert á r u l ó  a szeretet.Nem ért a titok
tartáshoz, felfedi mi lakik bennünk,kiforditja lelkün
ket restekéből s a világ szeme elé tárja.Talán nincs 
egy szava sem,néma,mint annak a bünös asszonynak drá- 
gakenetes rajongása,mégis mindent kibeszél.Olyan 
mélységből tör fel,ahova idegen harmadik le sem eresz
kedhet, ahol csak ketten vagyunk: én - meg az Isten. S 
ami e kettő között titokzatosan odalent történik, á- 
rulja el,azt leplezi le,azt nyilatkoztatja ki idefent 
a szeretet.És c s a k  a szeretet!... Sem az igazság, 
sem a szépség,sem az erő,sem semmi más nem tud olyan 
tökéletes vallomást tenni Istennek és a léleknek bol
dog találkozásáról,mint a szeretet.S ez annyira egye
dül való joga,hogyha ő nem beszél róla,akkor, semmi 
egyéb sem beszélhet róla.

A szeretetnek ezt a drága árulását azonban 
csak Jézus vette észre.Simon,meg a vendégek,meg a ki- 
váncsiskodók csak magát a furcsa jelenetet látták,azt, 
hogy ez a jól ismert rossz hirü asszony megháborodott: 
megjelenik ott,ahová nem hivták,ok nélkül térdre esik, 
zokogásba kezd; miután könnyeivel megöntözte,hajfürt
jeivel törölgeti Jézusnak lábait,drágakenettel is meg
keni, sőt csókolgatja,ami még császároknak se jár ki;
- ekkora hódolat,ekkora szeretet,még hozzá attól,aki 

alja a bünösöknek is! Ki érti meg ezt,ki tud ezen 
eligazodni?... Jézus,a meghivott vendég.Ő tisztán lát 
a dologban,pedig rá se tekintett a bünös asszonyra.És
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Ő tudja azt is,hogy miért engedte meg ezt a különös 
hódolatot,miért fogadta el ezt a rajongó szeretetet. 
Nem tudatlanságból történt,mint azt Simon farizeus 
gondolja.Simon arcáról leolvasni a megütközést, aki 
igy okoskodik Jézusról:nem lehet próféta az,aki nem 
ismeri fel a tisztátalant s nem tiltakozik egy bünös 
nő érintésére; ha csakugyan Ő volna az eljövendő,ak
kor a kegyeseket kellene összegyüjtenie,nem pedig a 
vámszedők és bünösök közeledését elfogadnia; dehogy 
proféta,különben tudná,hogy miféle asszony ez.

Ám Jézus tudja, mert belelátott a bűnös asz- 
szony szivébe éppen ugy,mint Simon gondolataiba.Meg
magyarázza hát neki a furcsa,nagy szeretetnek titkát. 
"Simon,van valami mondani valóm a számodra.Egy hite
lezőnek két adósa volt;az egyik 500 dénárral tarto
zott, a másik 50-el.Mivel nem volt nekik miből megad
niok,mind a kettőnek elengedte.Melyik szereti hát őt 
jobban?" Nyilván az - ez Simon szemében sem kétsé
ges - akinek többet engedett el.Lásd,ez a titka a 
bűnös asszony nagy-nagy szeretetének.Áruló szeretet 
az övé.Elárulja,hogy végtelen sok tartozása engedte
tett el az Istennél,az ő nagy-nagy bűnei megbocsát
tattak. Csodálatos fordulat esett életében: lelke ta
lálkozott a k e g y e l e m  Istenével,az irgalom 
Atyjával,akit én hirdetek s akinek nevében magamhoz 
hivom a bünösöket.Az ő büneinek bocsánatát árulja el 
az ő szeretete.Valóban nagy a szeretete.

Vesd csak össze a te vendéglátó szereteted- 
del.Barátságos vagy hozzám,hiszen meghivtál, de 
mégis milyen tartózkodóan hűvös.Vizet nem adtál. Az 
arcomat meg nem csókoltad.Az olajjal takarékoskod
tál.Ez az asszony egy vagyont pazarolt el reám, nem 
is a fejemre,hanem a lábaimra. "Ezért mondom neked: 
meg van bocsátva az ő sok büne;ő tiszta már,hidd el, 
igy van és nem lehet másként,mert sokat szeretett", 
szemetek láttára nagy-nagy szeretetről tett tanusá
got.Az ő irántam való határtalan szeretete teljes



-  112

bünbocsánatban való részességét árulja el,bármilyen 
régóta élt is léhán,bármilyen megvetett is emberek 
között,bármilyen sulyosak voltak vétkei Isten előtt. 
Érted,Simon,ez a szeretet csak a bünbocsánat forrásá
ból fakadhat fel!

Ezekután mi is megértjük,hogy miért éppen a 
szeretet,a szeretetünk árulja el lelkünk legmélyebb 
titkát,az Istennel való boldog találkozásunkat!Azért, 
mert a büneink bocsánatáról tud mondani ujjongó éne
ket.Istennel csak a bünbocsánat óráján lehet boldog 
találkozásunk.A bocsánat óráján kivül Istennel talál
kozni félelmetes és rettenetes.Hiszen adósai vagyunk, 
ki többel,ki kevesebbel.De mindnyájan adósai,bünös 
nők és kegyes Simonok egyaránt,csalók és tolvajok, su- 
sárlók és patvarkodók,valamennyien egyformán képtele
nek előtte megállani.Jaj volna nekünk,ha Ő szigoru ur 
volna,nem pedig engedékeny Atya.A zsoltárossal kell 
kiáltanunk: "ha a bünöket számontartod Uram,Uram ki
csoda maradhat meg?Senki közülünk,bizonnyal senki,mert 
senki sincs,akinek büne ne volna,csak olyanok vannak, 
akiknek e l e n g e d t e t e t t " .  Mi a bocsánatból 
élünk!

Kegyelemből,bocsánatból élünk! Ez az evangé
lium.Ezt a kegyelmet hirdette Krisztus,ezt a bocsánat 
adást gyakorolta,ezért áldozta oda magát a kereszten. 
Ezt az evangéliumot értette meg a bünös nő s ezt az 
evangéliumot nem értette meg Simon,meg a többi farize
us.Ez az,amit ma is olyan kevesen fogadnak el,s ez az, 
amit ma is olyan sokan vetnek meg.Miről állapitható 
ez meg? - A szeretetünk mértékéről!

Mert elárul minket,Testvéreim,a szeretetünk, 
vagy a hija; elárul - ma látjuk,hogy elárul - a mi 
szeretet nélkül való életünk nyomorusága.Hogy roskad 
ez alatt az életünk,a mi községünk.Mint a megbolyga
tott hangyaboly,olyan nagy közöttünk a lótás-futás,a 
rettegés és izgalom.Károsodottak és megkárositók egy
aránt kesergünk ezen,de mégsem akarjuk meglátni éle



tünk nyomoruságának az igazi okát:kevés a szeretet ben
nünk,mert kevés bününk van megbocsátva! Hiába igyek
szünk mi a szeretetre,erőlködésünk látszatnál több nem 
lesz mindaddig,amig büneink terhe ránk nem nehezedik 
olyannyira,hogy minden egyebet elfelejtünk s egyet 
keresünk csupán: bocsánatot!Nem az a tragédiánk, hogy 
bünösök vagyunk,telve botlással a multunk és a jöven
dőnk sem lesz szeplőtelen,hanem az a kárhozatos vég- 

zetünk, hogy m e g b o c s á t a t l a n  büneink 
vannak s nem élünk napról-napra kegyelemmel.! megbo
csátatlan bünök kötöznek meg,teszik fanyarrá az éle
tünket, visznek bele gyáva megalkuvásokba,rontják le 
jóakaratu terveinket,sötétitik el a holnapunkat. Nem 
vétkeink miatt nem tudunk Istehez jutni,hanem csak a 
vétkeink ostoba őrzése miatt.Nem engedjük őket elven
ni,mégitélni és megbocsátani.Ha csak lehet,eltereljük 
figyelmünket róluk,ugye,csak ideigóráig sikerül? Ha 
meg beláttuk,hogy tenni kell valamit,akkor meg önma
gunk erejével akarunk győzni felettük,de hasztalan.
És nem tudjuk,nem tudjuk,voltaképen nem is akarjuk 
szeretni az Istent.Köztünk áll valami: a megbocsátat
lan büneink.

Hogy lehet az,Testvéreim,hogy ez még mindig 
ott áll és szétválaszt? Hogy lehet az,hogy keresztyén 
lelkek milliói büneikben vergődnek éveken,évtizede
ken, talán egy életen át,cipelik őket leroskadásig, 
mintha bocsánatról sohasem hallottak volna?... Hogy 
van az,hogy Krisztust megváltónak,szabaditónak hiv
juk,de nem tapasztaljuk megváltását,szabaditását?...
Az a Krisztus,aki minket a bünbocsánat szabaditásá- 
ban nem részesit,nem az igazi Krisztus,efelől bizo
nyosak lehetünk.Minden csoda,emelkedés,látszat sze
rint való siker keresztyénségünkben az Antikrisztus 
hazug müve csupán,ha nincs meg szivünkben a Krisz
tus legelső ajándéka,legfőbb kincse: a bünbocsánat 
hite és békessége.Bünbocsánatot azonban csak az i- 
gazi Krisztus tud és akar adni!
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De Ő tud és akar adni,s kinálva kinálja ne
ked! Csak keresd és őnála keresd!... Ha olyan mélyre 
süllyedtél is volna,mint az a bünös asszony,egy csöp
pet sem reménytelen a megtisztitásod.- Ha pedig ugy 
érzed,nem tartozol a nyilvános és cégéres bünösök 
közé,nem vagy parázna,gyilkos avagy tolvaj,akárcsak 
Simon farizeus meg az ő előkelő társasága,akkor is 
jól ügyelj,ötven dénárnyi adósság is,ha nincs miből 
fizetned - már pedig nincsen! - elég az elkárhoz
tató itéletre. El ne szalaszd hát az alkalmat,midőn 
Jézus belép a házadba,ne légy olyan ridegen tartóz
kodó, fölényesen hüvös,mintha neked nem volna szükség 
Őreá s az Ő szabaditó igéjére: "meg vannak bocsátva 
a te bűneid. A te hited megtartott téged.Eredj el bé
kességgel!" Krisztus Urunk minden hajlékba,bünösö
kébe,kegyesekébe, csalók és kufárokéba egyaránt egy
ért, c s a k  egyért lép be: bünbocsánatot akar oda
vinni, az adóslevelünket akarja eltépni.

És akkor,akkor majd megmozdul bennünk a sze
retet! Amit nem tudunk erővel,ravaszsággal,gyürkőzés- 
sel kicsalnunk magunkból,akkor patakként buzog majd 
bennünk,könnyedén,tisztán,magától folyva s elönt 
majd házakat,embereket,népeket,ellenséget és Jézus
nak a lábait.

Óh gondold csak el,mekkora versenyfutása tá
madna a szeretetnek itt miközöttünk,ebben a faluban 
is,ha egy szép napon megbocsáttatnánák a mi sok nagy 
bününk,tengernyi vétkünk?!... Óh micsoda kivánatos 
uj világ támadna közöttünk!...

Erre az evangéliumra ma, amikor ugy érezzük 
mindnyájan,hogy utolértek a mi büneink és elveszünk, 
mert el kell pusztulnunk bele,mondhatunk-e egyebet 
annál az őszinte vágynál,hangos könyörgésnél,amiben 
benne van a szivünk,lelkünk,bünbánatunk,benne a jö
vendőnk, reménységünk uj, igaz életünk, a tiéd, az e- 
nyém,az otthoné,a nemzeté, a népé,ezé a nyugtalan,Is
ten-verte községé: óh te áldott,drága,szent áruló
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szeretet,fakadj fel bennünk és önts el egészen min
ket már itt és már most örökkön örökre.Ámen.



Nyháza,19 4 5 . jul.1 5-én. 
Iges Efez.4:22-28. 
Ének: 5 . 424.
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A jövendőnk utja!..

Szthság u.7 .vasárnap.

Ugy hangzott ez a felolvasott szentlecke, 
mintha nem az efezusi, hanem ennek a nyáregyházai gyü
lekezetnek irta volna az apostol. Minden szava, mon
data, üzenete, igazsága ugy szólt, mintha nem is két
ezer esztendővel ezelőtt, hanem épen most iródott 
volna. Mert ugy-e minket mostanság egy dolog érdekel 
nagyon, s ez a holnap, a jövend-ő kérdése! Az, hogy 
mi lesz velünk? S egyáltalában lehet-e reménykednünk 
valamiben?

S ez a kérdés ma nemcsak egyes embereket ér
dekel, nemcsak megpróbált családok roskadoznak sulya 
alatt, hanem ez az az aggodalom, amely ma egybefüzi 
ezt a szétzüllött népet és megalázott nemzetet. Ta
nácskozáson vagy pipaszó mellett, munka közben és 
lázas, gyötrő éjszakában csak ugy, mint az aratásban, 
gépelésben, egy gond ül ki ma minden arcra: hát érde
mes ebben a nagy bizonytalanságban még dolgozni, küz
deni, verejtékezni, áldozni, hát van még jövendőnk?... 
Ki tudja? egyaránt

Ezen a gyötrelmen az élet ösztön segiti át a 
teremtett világot, embert, állatot, hiszen csonkán, 
bénán, elhagyottan, meggyötörten, romok között, megy 
az élet tovább. Ez persze még nem keresztyénség. És 
a keresztyénségtöl távol van az a törekvés is,amely 
e világégés után ott ég minden szivben: kezdjünk min
dent ujra és legyen az életünk jobb,igazabb,nemesebb, 
emberhez méltóbb. Vedd csak észre, mennyire tele van 
a világ ma lázas sietséggel, ujra kezdéssel,multtal 
való gyökeres szakitással. Ezt orditja felénk minden
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plakát és ezt ismétli naponkint valamennyi ujság. De 
hidd el,hiábavaló minden erőfeszitése. A történelem 
tanusága szerint igy volt ez minden nagy katasztrófa 
után. Hasztalan az erőlködése, mindaddig,amig csak a 
külsőre tekint : formára, szinre,szavakra meg az é- 
let stilusra; - igen: hiába való, mert homokra épi- 
tés.

Igénk azonban igéretes jövendőröl szól, uj, 
igaz és örök életröl beszél. Megujulást kiván tőlünk 
ez is,de olyant,melynek ásója lehet életünk fájának 
legmélyebb gyökeréig s ugyanakkor olyan megujulást 
követel, melynek nedvkeringése elér életünk fájának 
legelnyultabb ágahegyéig. Tehát alapos és egyuttal 
részletekbe menő megujulást kiván, mert enélkül nincs 
uj élet,nincs jövendő sem népnek,sem egyesnek,sem 
nemzetnek,sem családnak.

A jövendő azonban mindig ma kezdődik és pe
dig azzal a követeléssel: meg kell ujulnunk életünk 
legmélyebb gyökeréig! Sorrend szerint ez az első. El 
lehet ugyan kezdeni életünk megujulását apró változ
tatásokon is,de hidd el,nem vezet eredményhez. Mit 
segitünk egy gyökerében megtámadott fa sorsán,ha 
itt-ott egy-egy száraz gallyat letörünk róla? Ezt az 
reménytelen kisérletet pedig nagyon sokan megpróbál
ták és próbálják ma is. Testvérem,óvd meg magad a 
fájó csalódástól,mert ez a helyes kezdet. Nem kivül, 
nem belül,nem is fent,hanem lent,a mélyben,a gyöke
rünkben kell elöször megujulnunk. Nem a pénz,vagyon, 
föld,ház,kalap és ruha mondja meg,hogy ki vagy,hanem 
a sziv,a lélek,mely benned lakozik. Hiába ölt valaki 
magára előkelő gunyát,ha közbe hitvány gazember,éle
te attól nem változik meg soha! Hiába mérnek ki a 
naplopó embernek néhány hold földet,ha nem változik 
meg,ha nem lesz szorgalmassá, nincstelen lesz tovább
ra is.

Pál apostol is azt kivánja,hogy "megujuljatok 
a ti elméteknek lelke szerint" Különös szavak ezek,
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mit is mond az apostol velük? Azt,hogy nem elég an
nak a belső valaminek a megujulása,amiből szó és 
tett fakad,elhatározás és akarat tör elő. Nem elég 
az,hogy mi az elménkben vagy a lelkünkben ujuljunk 
meg. Az apostol még ennek is a magvát, legtitkosabb 
kamráját, végső pontját keresi, amit ő léleknek ne
vez. Mai nyelven szólva Pál a lelkünk lelkének a 
megujulását követeli! És hát nem ugy van-e,hogy ne
künk a lelkünk lelkéig, a szivünk mélyéig, az éle
tünk gyökeréig kell megujulnunk? Hát segitett raj
tunk valaha is egy kis toldozgatás, foltozgatás,szel
lemi,lelki,magatartásbeli irányváltozás,sőt ideértve 
még a valláshoz fordulásunk neki-neki buzdilásait is,- 
hát mindez segitett rajtunk?

Ódon vár a mi szivünk - lelkünk. Az uj élet 
fejedelmét esetleg befogadjuk,feltárjuk a diszes 
termeket, talán a lakó szobák ajtajait is megnyit
juk, de a lelkünk leikébe nem engedjük be a Krisz
tust; ott belül ne rendezkedjék uj gazda,csak marad
jon ura az ó ember a régi életé. Addig pedig nem 
lesz gyökeres ujulásunk, amig ennek a kamrának a fa
lát be nem törjük.

Lásd, erről is szól az apostol,amikor azt 
mondja: "Vetkezzétek le ama régi élet szerint való 
ó-embert,mely meg van romolva a csalárdság kivánsá
gai miatt". Mint egy szennyes ruhát,vesse le,aki ke
resztyénné lett, a régi életének pogány szokásait, 
hiszen az nem áll egyébből,mint kivánságoknak,vágyak
nak, gerjedelmeknek kielégitéséből. Mindez pedig csal
fa dolog,mert gyönyörüségre csábit s romlásba dönt.
A gyökeres megujulásunkhoz hozzátartozik ennek az ó- 
embernek a felismerése és kitagadása. Ez pedig nem 
könnyü dolog. Azért nem,mert amig az ember erősnek 
érzi magát,nem akarja elhinni a kivánságok veszedel
mét; mire pedig rommá lett,nincs mit levetkeznie,- 
ő maga lett ronggyá tépett ruha. S akárhány tragédi
át lát is az ember maga körül s akárhányszor undo
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rodik is meg ösztönösen magamagától, még mindig nem 
tud szabadulni az ó-emberétől. Csak amikor Krisztus
ra lel, fedezi fel az ujat s látja meg magán az ó-é
letet s veti le örömmel,mint a szennyes ruhát.

A levetközésre azonban öltözködés következik. 
Az apostol is ugy tudja: "És öltözzétek fel amaz uj 
embert,mely Isten szerint teremtetett igazságban és 
valóságos szentségben!" Ez is hozzátartozik a gyöke
res megujulásunkhoz. Ez is a Krisztus nagyságát dicsé
ri. Az uj élet készen van,mint egy uj ruha. Nem mi 
szabtuk,varrtuk,nem a mi testünkből,vérünkből való. 
Isten teremtette,miként az első embert Ádámot. Jézus 
Krisztus a neve. Őt kell felöltöznünk,Őbenne kell 
lélekzenünk,Őneki kell élnie bennünk. És ez lehetsé
ges! Ennek a helye a keresztyén gyülekezet, a Krisz
tus anyaszentegyháza,minden gyarlósága ellenére. Le
hetséges igazságban élnünk, azaz Isten és emberek i- 
ránt helyes magatartást tanusitani. Lehetséges való
ságos szentségben élnünk, azaz utálnunk a bünt és 
tiszta szivből szeretnünk az Isten parancsolatait. 
Lehetséges,hogy egyszer mi is elmondjuk; "nem va
gyok olyan,amilyennek lennem kellene, olyan sem va
gyok, amilyen lenni szeretnék,de hálát adok Istennek 
azért,hogy már nem vagyok olyan,amilyen egykor voltam".

Érted Testvérem,hogy miért követel tőlünk ma 
ez az ige gyökeres megujulást? Azért,mert követelhet. 
Meg kell tehát ujulnunk életünk legmélyebb gyökeré
ig! ! mert megujulhatunk! Csak igy lesz jövendőnk!

De ez még nem minden. Itt nem állhatunk meg!
Meg kell ujulnunk egyuttal életünk legkisebb ágáig.
Ez a második követelés. Ez sem hagyható el. A gyökeré
ben megujult életnek meg kell látszania a legapróbb, 
legközönségesebb hétköznapi dolgokban is. S ezeket 
az egyszerü követeléseket is meg kell mondanunk,ér
demes megmondanunk a Krisztus nevében. Ezek közül 
igénkben most csak hármat emlit az apostol: a hazug
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ságot, a haragot és a lopást.
Ezt mondja; "Azért levetvén a hazugságot,szól

jatok igazságot, kiki az ő felebarátjával, mert egy- 
másnak tagjai vagyunk". Vagyis elsősorban közösség
rontó átka miatt int a hazugság levetkezésére. Olyan 
környezetben,ahol nincsen őszinte szó,hanem képmuta
tók járkálnák és megtévesztő susogás folyik,nem nő
het bizalom,együttérzés,egymás mellett való kitartás, 
Igy van ez sajnos a keresztyén gyülekezet testében is, 
melyben egymásnak tagjai vagyunk. Nem volna szabad 
igy lennie, de igy van. Milyen fájó is azt megvalla- 
ni, hogy mindannyiunkon erőt vett a hazugság,hogy mi 
keresztyének sem vagyunk benne ártatlanok. És ennek 
igazolására gondolj csak most a valóságos hazugságaid
ra, azután annak finomabb formáira, amivel tele van az 
életed, a féligazságokra, az elhallgatott történetek
re, a kétértelmü beszédre. Hát nem ezekkel rontjuk meg 
a közösségeknek: a családnak,az egyháznak,a nemzetnek, 
a hivatáskörünknek életét? nem is szólva arról,hogy ez 
minket magunkat is tönkretehet? Nem hiába mondta Jézus: 
"az igen legyen igen, és a nem legyen nem,mert ami e- 
zen felül van,az a gonosztól van. Ugy-e,sürgősen meg 
kell ujulnunk nekünk - hazug embereknek.

Igy folytatja tovább az apostol: "Ám haragud
jatok, de ne vétkezzetek; a nap le ne menjen a ti ha
ragotokon, se pedig az ördögnek ne adjatok helyet".
Más szóval: a haragot megengedhetőnek, eltürhetőnek 
tartja az apostol a gyülekezetben? Testvérem! Szent 
hazugság nincsen,de szent harag van; ezzel verte ki 
Jézus a kufárokat a templomból. De a szent haraggal is 
vigyáznunk kell! Olyan az,mint az a méreg amely orvos
ság oldatában talán hasznos, de akkor is nagy elővigyá
zatosságot kiván. Mi ugyanis jogos haragunkba bele szok
tuk keverni jogtalan személyes mérgünk dühét. Igy azon
ban vétekbe esünk. "Ám haragudjatok, de ne vétkezze
tek" - ugye most már értjük az apostolt! Gyakorlati ta-
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nácsot is kapunk ennek elkerülésére: "a nap le ne 
menjen a ti haragotokon". Vagyis gyorsan,még a meg- 
haragvás napján intézzük el ügyünket. Minden nappal 
nehezebbé válik az engesztelődés. Az idő nemcsak fe
ledtet és koptat, hanem sokszor épen megkeményit, a 
semmiségből is világra szóló sérelmet kovácsol, a 
hirtelen fellobbanást, gyülöletté keseriti. A bocsá
natkérésnek, a jóvátételnek halogatása az ördög mal
mára hajtja a vizet, neki adunk egy darab földet a 
talpa alá,ahol lábát megvetheti - és nem a Krisztus
nak! Ugy-e sürgősen meg kell ujulnunk nekünk - hara
gos embereknek.

Végül azt olvastuk: "Aki oroz vala,többé ne 
orozzon,hanem inkább munkálkodjék,cselekedvén az ő 
kezeivel azt,ami jó,hogy legyen mit adni a szükölkö- 
dőknek". Még ez a durva bün is előfordul a gyüleke
zetben. Nem mondhatjuk azt,amivel pedig akárhány hal
dokló bizonyitani kivánja utolsó urvacsora vételekor 
a maga büntelenségét: nem öltem és nem loptam én ké
rem... Ne hamarkodjuk el ezt a dolgot. Gondolj csak 
az elmult nehéz időre, a hátunk mögött lévő őszre, 
meg télre, a megszállás első heteire,vagy a belövé- 
ses nehéz napokra? Csakugyan nincs meg közöttünk ez 
a durva büm? Nem oroztál? Nem oroztál még soha?... 
Csakugyan nincs közöttünk tolvaj és orgazda?... Hát 
nem látott még a világ keresztyén naplopót és munka
kerülőt, feketézőt és üzérkedőt? Eladót és vevőt, 
iparost és kereskedőt, postát és vasutat nem káro
sitottad meg soha? És folytasd csak ezt a sort még 
tovább te magad, mert én nem érek a végére talán so
ha. Csak még azt kérdezem meg az apostollal: dolgo
zol-e annyit, hogy gyümölcséből adhass a szükölködő- 
nek is? Ezzel akar az apostol talpraállitani szégyen
kezésünkből s besorolni a szolgáló élet munkásai kö
zé,ahol visszanyerjük becsületünket. Ugye sürgősen 
meg kell ujulnunk nekünk - tolvajló embereknek.

Testvéreim! Ez a rövid tükörbe nézés is e-
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lég ahhoz, hogy meglásd velem együtt te is életünk 
szomoru állapotát; nincs mentségünk, mert valóban ben
nünk terpeszkedik az ó-ember. Meg kell hát ujulnunk 
életünk legmélyebb gyökeréig és legkisebb ágáig. A 
megujulást nem halogathatjuk tovább,hiszen sürget 
az Isten követelése,sürget a holnap,a jövendő,a nép, 
a nemzet,az otthon,a család, meg, ez a nyomoruságos 
állapot,amiben vagyunk, igen; sürget az élet,a tied 
és az enyém, ugy,amint ma van.

Nincs is meggyőzhetetlen akadály elöttünk, 
mert ha velünk az Ur és mi Ővele,győzelmet kell a- 
ratnunk !

Óh,jertek hát ti megujulásra, uj,igaz,örök 
életre vágyó emberek,jérték ti mind,akik megfáradta
tok és megterheltettetek,jertek ti sirók és bánkódok, 
ti özvegyek és árvák,jertek ti hitvesre,gyermekre, 
testvérre várakozók, óh jertek ti összetört szivü és 
meggyötört lelkü testvérek,jertek a Krisztushoz,jer
tek, mert aki Őbenne van, uj teremtés az; a régiek 
elmultak, ujjá lett vele minden!". Ámen.



Nyháza,1945.jul.29-én 
Ige: I.Thes.4:9-12 
Ének:15,448.453.
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Szeretet és munka.

Szthság u.9.vasárnap.

Mai szentleckénknek 2 tüzpontja van:szeretet 
és munka. Vagyis szeretetre és munkára int az apos
tol ma bennünket. Ezt is szeliden teszi. Nem ugy ri- 
pakodik ránk,mint mérges mester az inasára, ugy szó- 
longat,mint ha édesanyánk oktatását hallanánk. A sze
retet és munka lelkét igy kell beplántálni,öntözget- 
ni s nagyra növelni.

Különösen kezdi Pál a testvérszeretetről szó
ló intést:dicsérettel! "Az atyafiui szeretetről pedig 
nem is szükség irnom nektek, mert titeket Isten maga 
tanitott meg arra,hogy egymást szeressétek" Ugy-e mi
csoda nagy elismerés ez annak az apostolnak az ajkán, 
aki nem szokott hizelegni. A Thessalónika-beliek ki
csi gyülekezete ugy látszik megérdemelte ezt a dicsé
retet. Ha pedig megérdemelte,akkor illik ámulnunk raj
ta.

Alig néhány hónapja járt ott az alapitó apos
tol s mindössze 5-4 hetet töltött közöttük: két mun
katársával együtt éjszakának idején menekült ki a fel- 
zaklatott városból; Európa városait továbbjárva aggód
va gondol vissza az otthagyott kicsiny közösségre,mig 
végre hirt nem kap felölük. A hir örvendetes: össze
tartja őket a szeretet! Érdemes felvetni a kérdést, 
mert okulhatunk belőle: Hát ki tanitotta meg őket reá? 
hiszen az apostol csak éppen az evangélium alapköveit 
rakhatta le, azután futnia kellett? A tanitómester nél
kül maradt parányi gyülekezet ellen pedig megindult a 
hajsza. Csalogatta,kisértette őket a régi,félpogány é- 
let. Ki tartotta meg s tette mintaszerüvé az ő test-
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vérszeretetüket? Maga az Isten! Nem volt senki más.
Az Isten Szentlelke vett szállást a szivükben! Te
het-e mást a mindent munkáló Isten alázatos aposto
la, minthogy félre áll? Mi szükség az ő szavára a- 
zoknál, akiket maga az Isten tanitott meg az atya- 
fiui szeretetre?

De jaj nekünk, nyáregyházaiaknak, akiknek nem 
igen szólhat az apostol dicsérete. Hát irhatna ne
künk igy: "az atyafiui szeretetről pedig nem is szük
ség irnom néktek?" Hát egymás javát és előmenetelét 
munkáltuk mindenkor? Jóllehet kicsiny gyülekezet va
gyunk mi is, százados multtal sem rendelkezünk,gond
talan jólét sem kisért senkit, üldözésről sem beszél
hetünk, sőt állandóan vannak közöttünk Isten igéjét 
hirdető tanitók: mégis hol van meg közöttünk az igaz 
testvérszeretet? Miért várunk mindig parancsszóra 
vagy kényszeritő törvényre? Isten Lelke belül, a szi
vünk mélyén sohasem tanit és indit bennünket test
véreink szeretetére? Ne várd meg,mig valaki hivata
losan is fel nem szólit a szeretet gyakorlására. Nézz 
körül és vedd észre,hogy ebben a mai világban mennyi 
segitő kézre,szivre,lélekre várnak az emberek,vár
nak talán épen a saját otthonodban,legyen az hitves 
vagy a gyermek. Mikor Isten Szentlelke repes a szi
vedben, engedj sugallatának és gyakorold tüstént a 
testvérszeretetet.

Akiket pedig az Isten tanit meg a testvér 
szeretetre,azok gyakorolják is a szeretetet. Mégpe
dig bőségesen,korlátokat nem ismerve,tuláradóan, 
mint a kiöntött patak. Néhány lélekből áll a Thessa- 
lónika-beliek gyülekeze s az egész tartomány, a nagy 
Macedónia tapasztalja szeretetet,vigasztaló szavát, 
megsegitő kezét.

Az igazi testvérszeretet sohasem tekinti a 
szük határokat. A legkisebb gyülekezet sem törőd
het csupán önmagával. Ugyan áttöri-e a mi keresztyén 
szeretetünk gyülekezetünk hatarát s ha igen,hány he—
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lyen s milyen messzire ér el támogató kezünk? Emle
getnek-e "egész Macedóniában"?

S ha már erről van szó,nem tehetem meg a 
kockázat ellenére sem,hogy meg ne emlékezzem a ma
gyar testvér szeretetről,éppen akkor,amikor a bosz- 
szu és gyülölet fájdalmas jelenségeivel találkozunk 
szerte e hazában mindenfelé. Sokat,nagyon sokat le
hetne beszélni arról,hogy mi van ma közöttünk,arról, 
hogy pusztulunk,veszünk,arról,hogy pusztitjuk és e- 
mésztjük sajátmagunkat olyan világban,amelyben na
ponként láthatjuk és vehetjük,friss,szivet emésztő 
hirét véreink elhurcolásáról. És ugye a szomoru 
helyzetrajz mellett még többet kellene beszélni ar
ról,hogy minek kellene lenni,nemcsak az országban, 
hanem itt,ebben a községben is. Ma mindenesetre egy
re nő azok száma akik megértik,hogy miért irta ezt 
az intelmet az apostol a Thessalónika-beli keresz
tyén gyülekezetnek. A mi szivünket nem szabad,hogy 
más fogva tartsa,csak a szeretet!.

Ebből sohasem lehet bennünk elég. Még Thes- 
salónikába is,az őszinte dicsérő szavak után,ezt ir
ja az apostól: "Kérünk titeket atyámfiai,hogy mind
inkább gyarapodjatok", a testvéri szeretetben. Még 
azokat is inti,akiket pedig az Isten tanitott meg 
arra,hogy egymást szeressék. Hogyne intene hát min
ket, akik mostanság ugyancsak a szeretet nélkül szü
kölködünk!!

Tehát legyen most elég ennyi a szeretetről.
A másik,nagyon időszerü kérdés: a munka.En

nél más hangot pendit meg az apostol. E tekintetben 
nem dicséri a gyülekezetei. Azt sem mondja,hogy ma
ga az Isten tanitotta meg őket a munkára. Itt kérő 
szóval találkozunk: erről meg ne feledkezzenek. Jó
ságosan, de mégis csak követeléssel áll elő,amikor 
azt mondja: "Amiként rendeltük néktek" ugy égjetek 
a munkátokért. Ugy látszik itt parancsszóra volt 
szükség. Mindenesetre kevesebb lehetett a gyülekezet
ben a munkáért való rajongás,mint a testvérek irán
ti szeretet. Ez is megtörtéhhet. Pál apostol azon-
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ban nem hagyja annyiba. Nem tud szó nélkül elmenni 
olyan helyzet mellett,amely örökösen szeretetről be
szél és ugy mutatja,hogy a munka,a hétköznapi robot 
nem döntő a keresztyén életben. Ellenkezőleg,a becs
vágyukat ingerli fel: "becsületbeli dolognak tartsá
tok" a mindennapi munkát.

Abban a régi világban,amelyben az őskeresz
tyén gyülekezetek megszülettek,ezt a becsvágyat nem 
ismerték. Népgyülésen szónokolni,a közügyekben han
goskodni - ez volt minden ember álma. Még a szegény 
nép is elengedhetetlennek tartotta a piacra gyüle
kezést,ott a közügyek szenvedélyes megvitatását,jól
lehet ennek semmi haszna nem volt. A legközelebbi, 
saját dolgukat meg elhanyagolták. Ez ellen hadako
zik az apostol.

Vagy ma talán különbül állunk? Figyeld meg: 
egyik népgyülés a másikat követi! És hát van vala
mi haszna?... Mégis mennyi időt elfecsérelünk az i- 
lyesmivel,nemcsak vasárnap,de még a szorgos munkát 
követelő hétköznapokon is. Ma is az a helyzet,mint 
Pál idejében? vannak emberek,akik belekábulnak vi
lágmentő ötleteikbe s elkábitanak velük másokat is.
A saját dolgaiknak meg utána nem néznek. Nekik a 
rendkivüli kell,nem a rendhez szabott élet,a hangos 
s nem a csöndes, az izgató és nem az unalmas. Néme
lyek szinte menekülnek hazulról,mert az otthoni nyu
galom - ha ugyan van ilyen náluk - elviselhetetlen 
a számukra s a kicsiny kötelességek utáltak. Hány 
olyan asszony van,akinek kellemesebb a fél falut be
rohanni hirgyüjtés és hirverés végett,mint odahaza 
rendet teremteni,takaritani,foltozni,varrni,gyerme
ket mosdatni és ebédet főzni. Csábitóbb ma is,kiabá
ló szórakozásokba táncra penderedni,mint nap-nap mel
lett egyformán feküdni és kelni. Maholnap már csak 
guny tárgya a csöndes polgári élet,egyre ritkuló 
megszemélyesitői mulatság figurái lesznek. Isten i- 
géje azonban helyre akarja állitani az élet méltó
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ságát,amikor az apostol szól: "Becsületbeli dolognak 
tartsátok,hogy csendes életet folytassatok,saját 
munkáitoknak utána lássatok!"

De még valamit hozzáfüz Pál: "És tulajdon 
kezeitekkel munkálkodjatok". Abban a világban a ké
zi munkát rabszolgákkal végeztették. A szabad ember 
szive mélyéből megvetette azt. Csak a politikus pá
lyát tekintette magához méltónak. De ott sem roppant 
össze a teher alatt. Általános illem volt, hogy a 
szabad ember napi két óránál többet nem dolgozhat. 
Különben,hogyan is jutna ideje fürdőkben hüsülni, 
lakomákat végig enni-inni,szinházak nézőterén tap
solni.- Pál apostol kézmüves is volt,aki szerette 
és becsülte is a munkát, sátorponyva készitéssel ke
reste meg barna kenyerét. Megbecsülte hát a szorgal
mat, megbélyegezte a heréket s megkövetelte minden 
keresztyéntől tulajdon kezök munkáját.

E tekintetben ma valóban különbül állunk. A 
mi korunk lelkesülten néz a munkára. Bár akad még e- 
lég tenni való. Még mindig vannak,sőt mintha szapo
rodnának azok az élősdi lelkek,akik nem becsülik a 
szurtos,poros munkások verejtékét és többre értéke
lik a fehér asztalok mellett lebonyolitott fekete 
üzletkötéseket. Még mindig vannak élősdiek,sőt mint
ha szaporodnának azok,akik napi két óránál a világért 
sem dolgoznának többet,de ha lehet,hát még azt a 
kettőt is elengedik. Ezt a renyheséget,naplopást meg 
kell szüntetni,de nem azért,mert igy kivánja a di
vatja kor, meg az eszme,hanem azért,mert az életnek 
Isten parancsolta rendje:aki nem dolgozik,ne is e- 
gyék.

S még egy szempontot hangsulyoz az apostol: 
"Hogy a kivül valók iránt tisztességesen viselked
jetek és semmi szükséget ne érezzeték." Más szóval: 
ez a ma olyan sokat emlegetett önellátásnak a gon
dolata. Persze itt csak a gyülekezetre vonatkoztat
va. Az értelme pedig csak az. A keresztyének ne le
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gyenek terhére a nem keresztyéneknek, A keresztyén 
egyház anyagiakban is tudjon független lenni a világ 
gazdasági tényezőitől,mert ha rászorul a kivülvalók
ra,könnyen eladja véleményét,kétessé teszi önállósá
gát,megrontja küldetését. Óh hány gyülekezetünk om- 
lana össze,ha megvonnák tőle az államsegélyt és csak 
a saját anyagi erejére ás áldozatkészségére maradna. 
Vajjon nem ez lenne sorsa a mienknek is? Viszont meny
nyi jót tudnánk tenni külső segitség nélkül,pusztán 
a magunkéból,a mi gyülekezetünkben is,ha nem minden 
5 0 .-ik,de legalább minden 1 0 .-ik hivünk gondolna egy
házunk feladataira. Ha pedig minden egyháztaguhk be
csületébe vágó dolognak tartaná az önkéntes segitést, 
adakozást,pontos fizetést,bizonyos,megmenthetnénk sok 
züllésnek indult gyermek életet és megőriznénk,épit
hetnénk az egész gyülekezetet.

S ezzel a munkától ugye, ismét visszatértünk 
a szeretethez. A kettő nem is lehet el egymás nélkül.
A szeretet gyakorlásának szorgos munka veti meg az 
alapját: enélkül üres szó marad,pengő cimbalom. A mun
kán pedig akkor van áldás,ha nem önző,hanem célja a 
szeretet megmutatása: enélkül emésztő robot csupán. 
Ezért szeretet és munka a Krisztus szerint való élet 
tartó oszlopa.

Óh épits te is erre, te hányt-vetett élet mi
att roskadozó Testvérem! Szeretetre.... munkára! Ámen.
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Nyháza.1945.aug.26-án Keresztyének! Fegyverbe!... 
Ige: Ef.6:10-17 
Ének: 80.352.

Szthság u.13.vasárnap.

Bizonyára itt is vannak jó néhányan, akik 
ugy érzik,hogy ez az elhangzott szentlecke most már 
nem időszerü , nem közénk való. Pedig soha jobbkor 
nem kereshet minket ez a harci felhivás,mint épen ma.

Igaz,hogy kint,a nagy világban végre,tenge
ren innen és tul is elült a csatazaj s a népek mil
liói Európában éppenugy,mint Amerikában türelmetlenül 
lesik a béke fehér galambjának felröppenését. Hogy 
ki mit vár tőle,s mi magyarok mire számithatunk,az 
nem tartozik ide. De az már ránk tartozik és ideva
ló,hogy milyen az életünk,a keresztyén életünk, ép
pen ma, amikor ezernyi próbával állunk szemben. Az 
ránk tartozik és idevaló,hogy döbbenetes unalom és 
unottság vett erőt a keresztyén lelkeken,hogy tét
lenkednek a munkára rendelt kezek,sötét vakság ül 
világosság helyett a szemekben,hogy erőtlen,kedvet
len, csüggeteg öreg és fiatal,nő és férfi egyaránt.
Az ránk tartozik és idevaló,hogy rettenetes vesze
delem leselkedik ránk,kudarcba fulladt az életünk, 
hogy minden emberinek csődje lett nyilvánvalóvá kö
zöttünk, ahol nincs többé igazság és jog,szeretet és 
megbecsülés,csak bosszu,gyülölet,éhség és mezite- 
lenség!... Az nagyon is ránk tartozik,hogy ebből a 
veszedelemből csak egy kivezető ut van,igénk tobor- 
zója, az Ujszövetség riadója: "Legyetek erősek!... 
Öltözzetek fel Istennek minden fegyverét!".. .Más 
szóval: ez az ige csak az erő keresztyénségét kö
veteli! Ma is! Tőlünk is! Követelje is,mert élni 
akarunk!
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És e megszentelt falak közé azért jöttünk 
össze,hogy egymás hite által megerösödjünk,megte- 
litődjünk Szentlélekkel és legyünk szikla,ebben só, 
világosság,reménység,biztatás,élet,megtartatás a 
nagy bizonytalanságban. A mi életünket csak az biz
tosithatja,ha erősek vagyunk,tetőtől talpig Isten 
fegyverzetében állunk! Oh,halljátok hát meg akkor a 
keresztyén élet indulóját mind, ti csalódott,levert, 
összetört,reménytelen,küzködő,unott lelkek: "Legye
tek erősek!"...

De hát mit jelent erősnek lenni? ez a mi 
nagy kérdésünk! Igénk szerint kettőt: megismerni 
az ellenséget és vele szemben megfelelő fegyverze
tet ölteni!

Tehát akkor leszek erős,ha megismertem az 
ellenségemet! De kicsoda a mi keresztyén életünk el
lensége? Gondolkoztál már rajta? A feleletet cikkek
ből,irásokból,beszélgetésekből, szónoklatokból sze
dem össze. Ott ezek szerepelnek: gazdasági leromlás, 
a kizsákmányoló tőke,gyülölet,erőszakoskodás,isten
tagadás, agyarkodások. .. . De ne folytassuk. Az apos
tol szándékosan ki akar ragadni minket ebből a gon
dolatból. Szemünket egészen másfelé irányitja. Mert 
ez a látás - rövidlátás. "Nem vér és test ellen van 
nekünk tusakodásunk" - mondja,vagyis nem emberek el
len, "hanem a fejedelemségek ellen,a hatalmasságok 
ellen,ez élet sötétségének világbirói ellen,a gonosz
ság lelkei ellen,melyek a magasságban vannak". "Az 
ördögnek minden ravaszságával szemben" kell megálla- 
nunk.

Tudom,Testvérem,hogy az igének e szavai na
gyon idegenül hangzanak. Hát lehet ma még ördögről 
beszélni,sátáni erőröl,emberfeletti hatalmakról,go
noszság lelkeiről,szellemeiről? Nem babona ez csu
pán? Nem a középkorból itt maradt rémkép?- Vagy ha 
magasabbfoku értelmi képzettséged van,akkor ugye azt



mondod! az ördög képzete nem egyéb,mint elv és gon
dolat, amely szükséges a világnézetünkhöz,hogy abban 
mindent harmónikusan meg tudjunk magyarázni.

Az ige azonban minden ilyen gondolatot fél
reseperve arról tesz bizonyságot,hogy a sötétség fe
jedelme és hadserege valóság,létező valami! Az em
ber csak eszköze ennek a gonosz hatalomnak, amely a 
láthatatlan világból mozgatja ember-rabjait. Ez le
het az értelem számára őrülettel határos lehetetlen
ség, de mégis élet tapasztalat. A keresztyén élet ta
pasztalat ugyanis az,hogy a bünbe egy nálamnál ha
talmasabb titokzatos valóság rabszolgájaként bukom 
bele. Sőt! Ma már a tudomány is közeledik ennek el
ismeréséhez, amikor a látható anyagi világon tul egy 
ismeretlen,földi szemek számára láthatatlan világ 
rejtett erőiről beszél. Nem szégyen,ha számol az em
ber életének láthatatlan hátterével. Nem szégyen le
mondani a magunk gondolatairól és azt tartani mér
tékadónak e kérdésben,aki belelátott abba a látha
tatlan világba - a Krisztust! Ő nem is egy helyen 
beszél a sátán birodalmáról. Mi tehát ugy beszélünk 
az ördögről,mint valóságos,létező ellenségről," az 
ős ellenségről" Isten igéje világosit fel igy ben
nünket s életünk sok-sok szomoru tapasztalata tesz 
bizonyságot mellette!...

De az ige felvilágosit arról is,hogy milyen 
ez az ellenség. "Nem vér és test ellen van nékünk 
tusakodásunk,hanem a fejedelemségek ellen,a hatal
masságok ellen" Ez azt jelenti,hogy akiről szó van: 
az emberfeletti hatalommal rendelkezik. A "test és 
vér" kifejezés az Ujszövetségben az embert jelöli 
meg,mint gyenge és mulandó embert. Vele szemben az 
ördög hatalmas,parancsoló fejedelem,aki tuléli az 
arasznyi emberi létet s a nemzedékeket. Nagyobb ha
talma van az ember erejénél.

De megtudunk mást is róla: Az apostol "ez 
élet sötétségének világbiróiról " szól. Ez azt je
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lenti,hogy akiről szó van: az isteni hatalommal nem 
rendelkezik. Csak az élet sötétsége felett ur. Nem 
mindenható és mindenütt jelenvaló,mint Isten. Terü
lete az Istentől elpártolt,sötétséggel körülvett em
beriség. Ez a köre,amelyből ki nem léphet,amelyen 
tul nincsen hatalma. Nem egyenrangu fele az Istennek. 
Alá van rendelve Néki,aki mindent munkál,életet és 
halált egyaránt.

És még valamit megtudunk róla: a "gonosz
ság lelkei" ezek, "melyek a magasságban vannak". A 
gonoszság a jellemzőjük s lényegük. Isten ellen lá
zadó,bukott lelkek légiója ez,akikben nincs semmi 
az Istenből,akiket nem is lehet megtériteni a gonosz
ságból.

Nagyon találóan jellemzi ezt a gonoszságot 
Luther a Nagykátéban , amikor igy ir: "Az ördög kü
lönösen azzal foglalkozik, ami a lelkiismerethez és 
a lelki dolgokhoz tartozik. Tudniillik,hogy Istennek 
ugy igéjét,mint müvét szélnek eresszük és megvessük, 
hogy a hittől,reménységtől, szeretettől elszakitson 
és tévhitre,hamis vakmerőségre,nyakasságra juttasson, 
vagy pedig kétségbeesésbe,istentagadásba,istenkárom
lásba és számtalan más ocsmány bünbe sodorjon. Ezek 
azok a kötelek,sőt valóságos tüzes nyilak,amelyeket 
nem test és vér,de az ördög lövel legdühödtebben az 
emberek szivébe!"

Ime ez az ördög. Olyan ellenség,akivel nem 
lehet alkudozni,egyezkedni,akivel szemben csak egy 
lehetőség van: fölfegyverkezni!

És én, a küzdő ember, csak akkor leszek e- 
rős,ha ezzel az ellenséggel szemben megfelelő fegy
verzetet öltök. Isten igéje is csak azért világosit 
fel minket a nagy Ellenségről,hogy ennek megfelelően 
jól fölfegyverkezzünk!

Nagy hiba lenne,ha mi most nem jutnánk tovább 
annál a pontnál,amely a sátán létezéséről tanuskodik.
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Nagy baj volna,ha most elkezdenénk okoskodni a hallot
tak felett s megpróbálnánk magunknak mindent megmagya
rázni. Eltérnénk igénk céljától,ha most ilyeneken kez
denénk el elmélkedni: honnan van a bün és a sátán?- 
ha Isten mindenható,miért nem semmisiti meg őt? - mi
ért engedi meg, hogy az embert rabszolgasorsban tart
sa?- vagy miért itéli el a bünös embert,amikor az em
bert nálánál erősebb hatalom kényszeriti a rosszra?... 
Testvérem! Emberi értelmünk számára megoldhatatlan 
kérdések ezek,éppen ezért feleslegesek és hiábavalók, 
de felvetésük és hánytorgatásuk mindenekfelett bün 
Isten ellen!! Istenről mi csak annyit tudunk,ameny- 
nyit Ő magáról megjelentett és kinyilatkoztatott a 
szentirásban. Az Irás pedig beszél az Istennek egy 
kikutathatatlan akaratáról,amelyről csak annyit tu
dunk,hogy van. De ezt a felséges,emberi értelem ál
tal megközelithetetlen,kikutathatatlan akaratu Is
tent az ember soha kérdőre nem vonhatja, soha nem bi- 
rálhatja,soha nem vádolhatja! Kicsoda vagy, óh ember, 
te por és féreg,hogy perelsz a szent Istennel? Isten 
csak azért ismertet meg igéjében az ördög láthatat
lan világából annyit,amennyit jónak lát,hogy ezzel 
is lendületet és sürgősséget kölcsönözzön parancsá
nak, melyet az apostol által küld: "Legyetek erősek 
az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek fel 
az Istennek minden fegyverét,hogy megállhassatok az 
ördögnek minden ravaszságával szemben."

Tehát van megállás és van győzelem. Ma is! 
Nekünk is. Ez a mai ige nagy és minket kereső öröm
üzenete. Ott kell szembeszállni az ördöggel,ahol 
gyenge. Olyan fegyvert kell használni ellene,amely
től megfutamodik. Az Urban kell erősekké lennünk és 
az Isten fegyverzetét kell felöltenünk, mely bombák
nál és hadseregeknél erősebb lelki fegyverekből áll. 
Nekünk pedig ma,amikor hütlenség,hitetlenség,közöny 
és unalom kisért épen erre a fegyverzetre van szük
ségünk. Isten igéje most sem okoskodásra kiván indi—
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tani,hanem a mindennapi életünkbe,abba a roskasztó, 
izetlen,fenekéig sötét és átláthatatlan életünkbe a- 
kar beleszólni.

Ezt mondja: Ha kisért a hazugság elönyöket 
igérve,vagy ha feltör belöled a rágalom,hogy mást 
befeketits,magadat pedig nagyobbnak,jobbnak,szebb
nek mutasd,jusson eszedbe,hogy nem test és vér mond
ja ezt neked,hanem az ördög igyekszik tőrbe ejteni 
és igy csak egy fegyver van,mellyel győzhetsz: az 
igazság fegyvere!

Ha elkeseredik szived a végnélküli küzdelem
ben, amelyet önmagaddal vivsz s már már ugy érzed, 
hogy ebből a nyugtalan,kavargó életből jobb volna 
menekülni,óh,ne feledd,nem test és vér mondja ezt 
neked,hanem az ördög zaklatja fel lelkedet és igy 
csak egy fegyver van,amellyel győzhetsz: a békes
ség evangéliuma!

És ha kételelyeid támadnak, ugy hogy szeret
néd megtagadni Istent és elmédnek legnagyobb erőfeszi
téseivel sem tudod megoldani életed nagy kérdéseit, 
akkor döbbenj rá,hogy nem testtel és vérrel van tusa
kodásod, hanem az ördög akar karmaiban tartani és igy 
csak egy fegyver van,amellyel győzhetsz: a hit paj
zsa!

És ha megejt a világ bünös élete,amely nem 
akar másról tudni,csak e földön eltöltött néhány esz
tendőnkről s ezért élvezetet hajszolva felelősség 
nélkül él,akkor gondolj arra,hogy nem test é s vér 
szava ez csupán,hanem az ördög cselvetése és igy csak 
egy fegyver van,mellyel győzhetsz: az üdvösség sisak
ja, a másik életnek reménysége!

És ha bármi gonosz és bün kisért,akár önmagad
ban belülröl, akár kivülröl emberek alakjában,legyen 
kezedben a Lélek kardja,az Istennek igéje,amellyel meg- 
védheted magad nemcsak a test és vér támadásaival szem
ben, de elnémithatod,lesujthatod,meggyőzheted a mi ki
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sértő ősellenségünket, az ördögöt is!
És még tovább vehetnénk életünk jelenségeit, 

a tanitás azonban már igy is teljes: a ránk leselkedő 
veszedelemben,a sötét vakságban,csüggeteg,hitetlen, 
kedvetlen,reménytelen,unott,levert és unalmas napjaink
ban is van megállás és van győzelem! Csak öltözzétek 
fel az Isten fegyvereit, öltözzétek fel a Krisztust, 
aki egyedül vehet minket körül az igazság,a békesség, 
a hit és az üdvösség fegyvereivel. Az ördögnek nincs 
Megváltója,nekünk pedig Krisztusunk van! Ebben van a 
mi győzelmünk.

És ez Testvérem! hidd el megerősit és ezt 
elvihetjük innen, haza. Ezt hirdethetjük is abban a 
világban,amelyben elült a harcizaj s népek,emberek 
milliói várják türelmetlenül a béke fehérgalambjának 
felröppenését. Hogy ki mit várhat tőle,s mi magyarok 
mire számithatunk - nem tudom, ki tudja?- de nem is 
tartozik ide. Igénk ma egyre tanit,s ez idevaló,sőt 
ez nekünk nyáregyházai evangélikus magyaroknak min
den körülmények között elég: Testvéreim! Minket ma
gyarokat legyőzhetnek,megtiporhatnak,kifoszthatnak, 
megszepl-ősithetnek,megcsonkithatnak, ezer drága éle
tet elhurcolhatnak,fogságra vethetnek,pusztithat min
ket belső nyavalya:bosszu,gyülölet,kapzsiság,önzés 
és szeretetlenség, mégis.... mégis van megállás,van 
uj élet, van reménység,van jövendő országnak,népnek, 
egyesnek,nemzetnek,árvának,özvegynek,egyedülmaradt- 
nak,boldog hazatértnek,neked is, nekem is, a Jézus 
Krisztusban! De csak a Jézus Krisztusban! "Mert 
mindazoknak,akik Őbenne biznak,Neki engedelmesked
nek és szolgálnak,erejük megujul,szárnyra kelnek 
mint a saskeselyük, futnak és nem lankadnak meg, jár
nak és nem fáradnak el"!

Legyen hála az Istennek,aki ezt a győzelmet 
megszerezte, nekünk is megadta a Jézus Krisztusban!

Testvéreim! M é g  csak egyet, egy kérést,az
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utolsó szót, s ebben benne van a szivem ,a lelkem, 
egész köztetek való küldetésem: Emberek,magyarok,te 
evangélikus gyülekezet, ti férfiak,nők, ti öregek, 
ifjak, ti választottai! Vigyázzatok hát, mert a na
pok gonoszok, halljátok meg az Ujszövetség harci 
riadóját: "öltözzétek fel Istennek minden fegyve
rét" és azután, azután álljatok meg szilárdan a 
hitben és erősek lesztek a győzelemre! Ámen.
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Nyháza. 1945. szept. 9-én Mindent idejében!
Ige: Jer.22:21 
Ének: 34.357.

Szthság u.15.vasárnap.

A küszöbön álló iskolai munka kezdete hoz
ta közénk ezt az ótestámentomi szentigét. Nem is 
árt,ha olykor-olykor, évenkint legalább egyszer az 
ifjuság,a felnövő gyermeksereg felé fordul a tekin
tetünk. És nem is egyeseknek a figyelme; nevelőké, 
tanitóké,felelős vezetőké,hanem a szülőké,az ott
honé, az egész gyülekezeté együtt. Mindannyiunk sor
sa, élete, jövendője forog kockán az oktató-nevelő 
munkával. Legalább is a nehéz napok sulyos megpró
báltatásai után igy látjuk. A jövendő szempontjá
ból ugyanis nem közömbös,hogy milyen otthonban nő 
fel a gyermek s nem mindegy,hogy mivel,milyen is
merettel telitődik meg az ifju lélek.

Itt még sem az a feladatunk,hogy utat mu
tassunk, részletekbe vezető tanácsokat osztogassunk. 
Most csak egyre tekintsünk,arra,ami az elindulásnál 
a fontos,amire tanulóknak,ifjuságnak,szülőknek és 
nevelőknek figyelni kell,nevezetesen arra,hogy a 
tanulás és tanitás,oktatás és nevelés,ne legyen 
hiábavaló! Ezt pedig ugy kerülhetjük el,ha meghall
juk Annak hivogatását,Aki a kezdet és a vég itt is, 
ma is,az oktató-nevelő munkában is! Mert "Isten fé
lelme a bölcseség kezdete"-

Bizonyára feltünt már sokaknak,kicsiknek 
és nagyoknak is,hogy a 12 éves Jézus története u- 
tán egyenest a 30 éves Jézus fellépésének történe
te következik. Mi történt azalatt,mig a gyermek if
juvá nőtt? Mi játszódott le annak a 18 esztendőnek 
a folyamán,amelyről hallgatnak az evangélisták? Mi-
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lyen volt Jézus gyermekkora,ifjusága? Nincs egyet
len egy adatunk sem rá. De feleletünk mégis van: az 
a 18 hallgatásba burkolt esztendő össze van foglal
va egy igében; abban, amelyet Jézus mondott szüleinek 
a templomban: "Nekem azokban kell foglalatosnak len
nem, amelyek az én Atyámnak dolgai". A templomra,Is
ten igéjének hallgatására,Isten akaratának tudakolá- 
sára értette ezt. Nem volt csodagyermek. Szülei egy 
cseppet sem voltak elragadtatva,amikor az irásmagya- 
rázók között ülve rátaláltak "okos" gyermekükre. De 
azt már tudta,hogy az ifjukor ösvényére lépett s azt 
már világosan látta,hogy személy szerint való fele
lősséggel kell járnia mennyei Atyja szeme elött. S 
éppen ez a lényeges az ő ifjuságában. Minek is le
irni a hétköznapi események hosszu sorát,amibe ha
sonló volt az ifjusága millió más élethez,igy a mi
énkhez. Azt volt érdemes feljegyezni,amiben külön
bözik az ő ifjusága a mienktől:kezdettől fogva Atyja 
dolgaiban volt foglalatos! Az a Názáreti Jézus,akit 
feltámasztott és megváltó Urunkká tett,soha sem volt 
más,mint Isten Fia,akármilyen messze tekintünk is 
vissza az életébe: kora ifjuságától fogva Isten sza
vára hallgatva járt-kelt e földön.

Mennyire más hangon szólt prófétája által 
Isten,midőn kiválasztott fiainak életébe tekint mesz- 
sze vissza: "Szóltam neked,mikor jól volt dolgod,de 
ezt mondottad: Nem hallom. Ifjuságodtól ez a te szo
kásod,hogy nem hallgattad az én szómat!" Hegyek te
tejéről kiáltja el ezeket a rettenetes igéket Jere
miás szájából Izrael Istene. Mert a lakosság már a 
hegyekbe menekült a babyloni királynak pusztitó se
regei elől. Jeruzsálem,a főváros,még áll ugyan,de 
egy kettőre meg kell adnia magát. Trónjára ülhet még 
a tehetetlen király,de napjai megvannak számlálva. 
Most már látja a nép a szörnyü véget és zokogásba 
tör ki,könnyeivel öntözve az erdők sürüjét - de ké
ső. A hegycsucsról kiált az Ur: "Szóltam neked,mikor
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jól volt volt dolgod,de ezt mondottad:Nem hallom!" 
Ábrahámtól,Mózestöl,Dávidon át Jeremiásig hányszor 
szólt jó előre,idejében az Ur,de egyik fülünkön be, 
a  másikon ki. Gondolj csak most vissza,népem,tör
ténetedre,nincs-e igazam: "Ifjuságodtól fogva ez a 
te szokásod,hogy nem hallgattad az én szómat".

Testvéreim! Megkeresztelt szülők! Kiválasz
tott gyermekek! Jézus ifju népe! Látod-e ezt a két 
képet egymás mellett? Izraelét,az összeroskadóét, 
mely azért pusztul el csuful,mert ifjuságától fog
va nem hallgat Isten szavára; és a növekedő Gyerme
két,kinek feltámadása és dicsősége abban veszi kez
detét,hogy ifjuságától fogva Isten dolgaiban fogla- 
latos!?

Óh,nagy idő az ifjuság! Nemcsak a költők 
és bölcsek állitják ezt, nemcsak a fiatal szív zen
gi lelkendezve ezt,nemcsak szülők és oktatók lát
ják igy,s nemcsak a vén ember emlékezik merengve 
felőle, - maga az élő Isten mondja szent igéjében 
ma néktek,mindnyájunknak: nagy idő az ifjuság!
Több fordul meg rajta,mintsem sejthető! Nagy ide
je ez Istennek valamennyiünk életében.

Azt ugyan nem állithatjuk,meggondolatlanul, 
hogy Istennek nincs ereje az érett,felnőtt emberen, 
vagy hogy az agg már nem tud Istenre figyelmezni. 
Hiszen maga Jézus tanitotta,hogy Isten még az utol
só órában is vett fel munkásokat az ő szölőjébe; 
a lator utolsó percben tér meg a keresztfán. És 
mégis Istennek különös drága ideje az ifjuság,mert 
ebben a korszakban formálódik ki az életünk, a ma
gunk tartása,szokássá váló sok-sok cselekedetünk.
S ha nem állithatjuk is,hogy később már nem lehet 
meghallani Isten hivását,azt jól szivünkbe kell vés- 
sük,hogy mindig nehezebb lesz meghallani. Kérges 
szivben nehezen ver gyökeret Isten igéje! Ugy-e ez 
az élet tapasztalata,kedves Szülők,deresedő haju 
Testvérem! Aki nem szokja meg kora ifjuságában,hogy
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az ünnepnap megszentelésre,az Isten imádatra való, 
az később nagyon keservesen,vagy talán sohasem ta
nulja már meg.

Tudom jól,kivételek vannak,itt is vannak, 
de vajjon számithatsz-e reá? Nézd csak meg jól azo
kat az idősebbeket,akiknek gyengéit,hibáit,sőt ta
lán sulyos büneit is tisztán látod,hiszen takarni 
nem birják,- olyan bizonyos vagy abban,hogy ezek 
egyszerre szentekké,azaz tisztává lesznek és Isten
hez fordulnak? Hát még ha azt is ismernétek életük
ből, ami rejtve van előttetek? Ha ma itt az idősebbek 
sorra felállnának és elbeszélnék életük keserves ó- 
ráit,azokat a fájdalmakat,amiket elszenvedtek,egy 
szóba szorithatnák bele,amiben minden gyötrelem for
rása van,s ez az egy szó:"késő". Sőt talán már ti is 
tudnátok erről egyet-mást mondani,nagyobbak a kiseb
beknek!

Idejében tehát! Mindent idejében! De legfő- 
képen az Istennel való életet megkezdeni idejében!

Isten is idejében kezdi velünk! Mi még a 
nevét se tudjuk kiejteni és ő máris cselekszik velünk: 
megkeresztel a Jézus nevére. Azután édesanyát ad,ki
töl megtanuljuk az első imádságot. Azután templomba, 
iskolába küld,hogy megnyiljék az értelmünk,felébred
jen a felelősségérzetünk és megtelitődjék a szivünk, 
lelkünk tiszta vágyakkal,nemes érzésekkel,szent aka
rásokkal. Mindannyian,akik itt együtt vagytok,kicsi
nyek és ifjak,olyan korban vagytok,hogy az Ur szavá
ra elmondhatjátok: "Nem hallgatom! Erős vagyok,elég 
vagyok önmagamnak,csupa terv,tehetség,izom és igéret 
vagyok. Talán később,de most még nem,hadd éljem meg 
igazán ifjuságomat. Ugy is egyszer vagyunk csak fia
talok".

Igaz! Egyszer vagyunk csak fiatalok,de aki az 
ifjuságát,gyermekkorát elrontja Isten szavát füle 
mellett eleresztve,az elrontotta vele az öregségét
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és az üdvösségét is. Ez szól mindenekelőtt tinéktek 
gyermekek és ifjak, de szól néktek is,gyermekért fe
lelős szülők és nevelők. Nem mondom azt,hogy később, 
az élet vándor utján nem lehet Istenhez térni,de az 
a szomoru tapasztalat s ehhez tanuk ti vagytok,ti re
ményeiktől megfosztott életvándorok,hogy a pusztulás 
szélén az ember már csak sirni tud, de hinni nem ta
nul meg soha. Ez a könny pedig nem hatja meg az Is
tent,hanem üzen,kiált a hegytetőről: Ifjuságod ide
jén rontottad el!Én pedig idején szólongattalak.

Ti ifjak,gyermekek,szülők, ne mondjátok hát 
azt az Istennek,hogy"majd később!" Ne tartsátok visz- 
sza ti szülők a gyermeket, munkára vagy hiányos öl
tözetre való hivatkozással, a templomtól, Isten igé
jének elsajátitásától azzal,hogy "majd később!"- 
Egy legenda beszél arról,hogy a sátán gyülést tar
tott ördögfiaival. Hogyan dolgoztok?- kérdezte tőlük. 
Az egyik igy szólt: én azt mondom az embereknek,hogy 
nincs Isten,sem örökélet,sem itéletnapja. A másik 
igy: én azt mondom nekik,hogy a szentirás nem Isten 
szava,közönséges könyv csupán. Még több ilyen beszá
moló hangzott el,de az ördögök fejedelme egyikkel 
sem volt megelégedve. Csak az utolsóval,aki igy szólt: 
én nem tagadom az emberek előtt,hogy van Isten,örök
élet és hogy Isten szava a szentirás,csak hozzáte
szem: ráérsz mindezekkel holnap! Ujjongott,tapsolt 
az ördögök gyülése. Nincs ördögibb sugallat ennél: 
ráérek,van még időm! Testvérek! Ez nem áll, merő 
hazugság. Az az igazság,hogy nincs időnk,nem érünk 
rá,mert ki tudja,hogy ránk virrad-e a holnap! De 
hagyjuk a legendát. Hadd idézzek egy ifjut száz év 
távlatából /Kirkegaard/,aki igy ir naplójában:"Azt 
gondolom,hogyha egyszer komoly keresztyénné leszek, 
leginkább azt fogom szégyenleni,hogy korábban nem 
lettem azzá,de előbb minden mást megpróbáltam."

Ne próbálgassatok hát mindenfélét,ti ifjak, 
szülők,gyermekek,még ha később sikerülhet is Isten
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h e z térnetek,szégyelni fogjátok nagyon,hogy olyan gyá
vák voltatok,nem mertetek bizni Istenben ifjuságtok 
idején. Ugye voltatok már mind a halottak birodalmá
ban: a temetőben. A mi temetőnkben is vannak gyermek 
hantok és ifju sirok,bizonyságául annak,hogy a halál 
nem válogat,nem nézi az időt,a kort,az élemedett éle
tet.

Ki tudja,mi vár rátok s mindazokra,akik holnap 
iskolába indulnak,ebben a cudar korszakban,az ifjusá
guk 18 esztendejében? Az események nem is fontosak. 
Csak egy a fontos,egy a szükséges nektek is szülők és 
nevelők,de tinéktek is gyermekek,serdülő ifjuság; az 
a tudat,hogy mi mindig,mindenütt,otthon,utcán,munka- 
helyen,iskolában,templomban csakugy,mint társaságban 
Istenünk szeme előtt járunk! Óh,hát járjunk ugy és 
cselekedjünk akként,mint,akik hiszik,látják,tudják, 
vallják életük minden napján,utján: mi pedig Istenünk 
szeme előtt járunk!

Halld meg hát Testvérem a hivogatást,légy bár 
még ifju,vagy már törődött öreg. Óh halld meg az uj 
tanévben az első tanitást: Jertek,jertek mind,ti ki
csinyek és felnőttek,ne féljetek a veszedelem napjai
tól, csak kezdjük el korán,idejében; még ma: legyünk 
foglalatosak a mi mennyei Atyánk dolgaiban! Ámen.



Nyháza.19 4 5 . szept.23-án 
Ige: Mt.4:3-4 
Ének: 2. 522.

Aratás ünnepén.

Szthság u.17.vasárnap.

Különös és szokatlan disszel megrakottan áll 
elöttünk ma az oltár. Nem illattal és szinekkel gaz
dag virágban pompázik,hanem az édes magyar föld drá
ga ajádékai ékesitik. Sőt! a termények,a vetemények, 
a gyümölcsök között ott helyezkedik el középen alá
zatosan, szeliden, a mennyei eledel,nekünk keresztyé
neknek a legdrágább kenyér:az Ur Jézus Krisztus tes
te és vére. Valójában igy lesz csak teljes közöttünk 
a kép aratási hálaadáskor,a kenyér ünnepén. Ma tehát 
igy lép elénk a föld meg az ég,a mulandóság meg az 
örökkévalóság,amint annak kivétel nélkül osztályosai 
vagyunk.

Ha szemügyre veszed oltárunk különös diszeit, 
magad is kiolvasod a nekünk szóló üzenetet:az élet 
hordozója valamennyi,nélkülözhetetlen és drága kincs; 
külön-külön és együttvéve mind meg annyi ajándék. A- 
jándék,mert mienk csak a munka volt,az ásás,meg a ka
pálás, a szántás meg a vetés,az áldás azonban onnan fe
lülröl szállt alá.

És az áldásnak ezt az utját soha nem éreztük 
annyira,mint ebben az esztendőben,amikor kétségbe von- 
hatatlanul nyilvánvalóvá lett közöttünk,hogy mimaga- 
tehetetlen emberek vagyunk,akik sem az ég felhőinek, 
sem a perzselő napsugárnak parancsolni nem tudunk. És 
most nem régmult idők emlékeiről van szó. Csak a há
tunk mögött lévő ez évi hónapok tanuságára gondolj 
vissza. A tulon tul sok tavaszi esőzést,micsoda szá
raz nyár váltotta fel. Emlékezz csak ugye:hogy jaj
gatott a szántóvető nép és kesergett vele az ország .
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Micsoda rettegés és félelem lett urrá a lelkeken a
kedvezőtlen időjárás miatt,amit a háborus körülmé
nyek csak sulyosbitottak. És mégis. A szüntelen só- 
hajtozások és szégyenletes hitetlenkedések közepet
te, asztalt teritett idén is,nekünk is az Ur. Mégis 
meglett a kenyér! Érett gabonatáblákat arattunk, 
burgonyát szedtünk,kukoricát törünk,gyümölcsöt szü
retelünk, összehordhat juk a veteménynek sok drága 
értékét:babot,borsót,mákot,hagymát,káposztát,para
dicsomot, paprikát. Igen! ami szükséges,azt megadta 
az Ur! 3 ha most mégis éhinség és mezitelenség ve
szedelme aggaszt,fenyeget egyeseket és népeket,ta
lán Téged és Testvérem! az nem az Isten fukarságá
ról tanuskodik,hanem a felebaráti szeretet hiányá
ról, az ember bünéről beszél! Ha Isten érdemünk 
szerint töltötte volna meg a kamránkat,a pincéket 
és a tárházakat,akkor ma egy hatalmas temető len
ne ez az egész föld.

Lehet,hogy többre számitottál. Feljogosi
tott erre a hü séges,becsületes munkád. Mindent 
idejében végeztél,a verejtékkel sem fukarkodtál.
De bármint fizetett is a föld,ez is csak amellett 
szól,hogy minden áldás,a kevés is, de a sok is, 
onnan felülröl száll alá. Nekünk,keresztyéneknek 
nincs is más tisztünk ma,az aratás ünnepén,mint
hogy szivünk teljességéből hálát adjunk Istennek 
mindazért,amit adott,amit arattunk,gyü jtöttünk, 
betakaritottunk,legyen az sok,avagy kevés.

Hálaadásunk csak akkor lesz őszinte,sziv
ből jövő,ha ismerjük a kenyérbe rejtett isteni 
tanitást. Mert az a falat kenyér,amit gyermeked 
mohón töm a szájába,amely verejtéked és munkád 
ára,az Isten különös mondani valóját hordja magá
ban. Hadd szóljon hát ma érthetően,nyiltan mind- 
annyiunknak,kenyérkeresőknek, az Isten adta kenyér.

Általánosan ismert törvénye az életnek az
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a megállapitás,hogy enni kell,ha élni akarunk. Ugy-e, 
hogy roskad ennek sulya alatt a mai ember,falusi és 
városi egyaránt? A kenyérhez azonban munka és törődés 
utján jut az ember. A világ fundámentomába bele van 
épitve az a megmásithatatlan törvény:kenyérrel él az 
ember!

De hadd vessem fel a kérdést: Tudjátok-e 
Testvérek,ti kenyér után törekvő emberek,hogy mi a 
kenyér? Egyszerüen ugy válaszolhatok: táplálékká át
alakitott világ. Más szóval: a föld,az ég,a tüz,a 
viz,a levegő,a napsugár ugy,amint egy darab tárgy
ban ehetővé,táplálékká válik. A kenyér azonban pe
csétje annak,hogy mi a paradicsomból kiűzött embe
rek vagyunk, akik orcánk veritékével esszük a mi ke
nyerünket, mignem porrá leszünk,amelyből vétettünk.

Hogyan támad a kenyér? A Sátán vallomása 
szerint: a kövek változnak át kenyérré. Az ember é- 
hes,élni akar s a köveket változtatja át kenyerek
ké! Ez a legemberibb munka. Sőt! Ez az örök emberi 
munka. Az ember épen azáltal ember,hogy a köveket 
kenyérré váltóztatja. Sem több,sem kevesebb.

Ha a Balaton vidékére gondolunk,álmélkodva 
láthatjuk,hogy kétezer év verejtékhullásával mi
ként változott a bazaltkő nektárrá,a nektár kenyér
ré. Igen: a kő kenyérré változott! Vagy ha végig 
simitjuk kezünket az Alföld homokján,amely elpor
ladt kő,csak azt mondhatjuk,hogy a magyar veriték 
nyomán,ime,a kő kenyérré változott.

A föld mélyében kőszén,százféle érc várja 
a bányász csákányát. Egyszercsak napvilágra kerül 
s kohók izzanak,gépek dohognak,millió izzadt em
ber sürög-forog,gyárkémények füstölnek,daruk csi
korognak, vasutak robognak:elöttünk áll az ipar cso
dálatos világa,melyben a kő kenyérré változott.

Vagy,ezen a földön buza terem,amazon rizs.
Ez a hegy sudár fenyőt termel,az a völgy háziipar
ral foglalkozik. A kőböl itt márványt termelnek,
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amott kőolajat meritenek. Ezek a kincsek vándorol
nak,helyet cserélnek, s ami mozgatja őket,ez a ke
reskedelem, amelynek eredménye,hogy: a kő kenyérré 
változott.

Mindezt az emberi elme találja ki és az em
beri munka hajtja végre. Evégből megszületett a tu
domány, vagyis az elmélete annak,hogy miképen lehet 
a kőböl kenyér.

És még tovább rajzolhatnánk a képeket,de 
az eredmény már igy is ugyanaz: az ember kezében 
a kő kenyérré lett! És ehhez tegyük tüstént hozzá 
a valóságot, a szomoru valóságot: erre a nagy mun
kára azonban ráment a lelke!

Vagy ugy,hogy sok volt a kenyér s akkor át
változott arannyá. Támadt a fényüzés,a ledérség,az 
arany imádata és szolgálata,vele a hatalom s min
den visszaélés.- Vagy ugy,hogy kevés volt a kenyér 
s támadt az inség,a gyülölet,a bün. Mind a kettő 
megrontotta a világot. Ha az elkövetett és gondola
ti bünöket számba vesszük,akkor kitünik,hogy azok 
nagyrésze abból származott,hogy sok volt a kenyér, 
vagy abból,hogy kevés. Börtönök,bitófák,háboruk, 
nyomor és büntanyák azért vannak,mert az embernek 
a követ kenyérré kell változtatni. A tőke és a mun
ka harca, az ipari munkásság és földmüvelő nép el
lentéte, a társadalmi osztályok küzdelme mind mind 
onnan származik,-hogy kenyér kell s a kenyeret kőböl 
kell csinálni s e nagy munkában a szivek kővé vál
tak!

A szivnek és a kőnek azonban egy az utja. A 
kő meghal és porrá lesz; a kővé vált sziv is porrá 
lesz. Elporladt kövek és szivek kövéritik azt a 
földet,amelynek legnagyobb parancsa,igénye,felada
ta és átka:a kenyér. -

Azonban "nemcsak kenyérrel él az ember!" 
riaszt fel Krisztus a porból. Az ember nemcsak



-  147 -

test, hanem lélek is. Ezt a lelket pedig nem lehet 
sem kenyérrel,sem borral,sem ujsággal,sem rádióval, 
sem pletykálkodással,sem szórakozással jól tartani.
A léleknek ugy kell az Ige,mint testnek a kenyér.
A kenyérröl azt láttuk,hogy az táplálékká vált ter
mészet. Az Ige sem más,mint táplálékká vált Isten, 
amint magát gondolatban,érzésben,akaratban az uj em
ber számára adja,hogy élet lehessen bennünk .

Istennek ez az igéje,minden igéje,amely az 
ő szájából kijött,testté lett a Jézus Krisztusban 
és lakozott mi közöttünk. Ő az Élet Fejedelme. Fe
jedelem,aki a követ veriték nélkül,egyetlen teremtő 
szóval kenyérré tudná változtatni. Élet Fejedelme, 
mert a kő szivet teremtő szavával élő szivvé változ
tatja át. Olyan szivvé,amely felett nincs hatalma 
bünnek és halálnak.

Hogy ez nem ment könnyen,azt tudod te is és 
tudom én is,hiszen állott felettünk az itéletske— 
nyérrel él az ember! Fel vette hát a harcot,hordoz
ta a bün zsoldját és a halál terhét,mignem a keresz
ten át szegezett s z í v  Isten eledelévé válts szent- 
séggé s mennyei kenyérré!

Pedig róla sem mondott le a Sátán. Kisértet
te,mikor igy szólt; "Ha Isten fia vagy,változtasd 
át a követ kenyérré"! De mert Isten fia volt,nem tet
te ezt,hanem átszegezett szivét adta mennyei kenyérül 
és azt mondta: elöször ezt,mert ez a fontosabb,egy 
a szükséges dolog.

Azóta, a golgotai áldozat óta, ez a helyes 
sorrend: először az Ige,azután a Kenyér.A kenyérnek 
csak ugy magában az az átka,hogy elnyeli az Igét és 
kővé lesz a kezünkben. Az Igének az az áldása,hogy 
megszenteli a kenyeret,mert maga is kenyér a kezünk
ben.

A Golgotai áldozat óta többé nem veszede
lem az,hogy sok vagy kevés a kenyér. Ha sok:akkor 
hála,szeretet,jóság fakad a szivből.Ha kevés:ak
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kor alázatos hit,fokozott munka,felebaráti együtt
érzés, lemondás támad. Öt kenyérrel ötezer embert 
vendégel meg s a morzsalékokból két kosárra való fe
lesleg támad. Megtanit böjtölni,hogy a kenyérből 
másnak is jusson és megtanit böjtölni,hogy a másét 
ne vegyem el. Tudunk szükölködni és tudunk bővölköd- 
ni,mert mindenre van erőnk a Krisztusban,aki megerő
sit minket.

Igy lesz áldássá a kenyér:mert érzik rajta 
az ajándékozó Isten kezének melege;megmozdul,mert 
az adakozás lelke nógatja; bizonyság az Isten szere
tete és az emberi hála mellett.

Szent a kenyér,mert veritek,munka,szolgálat, 
jótétemény - áldás van benne - akkor is,ha sok,
akkor is, ha kevés!...

Testvéreim! Különös és szokatlan disszel 
megrakottan áll elöttünk ma az oltár. Az édes ma
gyar föld drága ajándékai ékesitik s középütt ott 
helyezkedik el nekünk, keresztyéneknek a legfőbb 
táplálék: az Ige,a mennyei kenyér! Alázkodjunk meg 
most aratási hálaadáskor,kenyér ünnepén az ajándé
kozó Isten elött és alázatosan,bünbánattal kérjük: 
tegye áldássá a mi számunkra is azt,amit adott: le
gyen az Igéje kenyérré bennünk, a kenyér pedig a- 
mivel ebben az évben is megajándékozott Igévé vál
jék. Ámen.
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Pilis.1945.szept.30-án A tanitványok hivatása!
Ige: Mt.5 :13-16.
Ének: 2 .43O.

Ifjusági napon.

Különös alkalom hivott egybe minket,idegene
ket a vendéglátó nemes pilisi gyülekezetbe. Egyház
megyénk ifjusága tart találkozót e mai napon,hogy 
beszélgetések,előadások,eszmecserék alkalmain néz
zen szemébe az élet,különösképpen is az ifju élet 
kérdéseivel.

Ez a lélek hozott el bennünket ide,az Ur 
házába is, hogy az Isten elött való együttes elcsen- 
desedésben,az Ur testének és vérének vétele által 
tisztuljon a szivünk, erősödjék a hitünk és nem 
csak a mienk,hanem mindazoké,akiket oltára köré 
gyüjtött e százados gyülekezetből az ünnepi óra.

És én ugy érzem,hogy a távolról egybe se
regletteknek ez ősi eklézsia hiveivel,ifjaival és 
véneivel való e drága találkozása parancsolóan oda- 
kényszerit,hogy lássunk,nézzünk,szemlélődjünk,egy
más hite által erősödjünk. Ugy-e itt is,Istennek 
ebben a szent gyülekezetében is ugy van,hogy igen 
sok emberben megrendült a sziv,kialvóban a lélek, 
nincs reménység,a hitet temérdek gond,félelem,ag
gódás emészti és hütlenség,közöny,szeretetlenség, 
nemtörödömség,gyülölet és bosszu teszi elviselhe
tetlenné az amugyis próbás életet. M ár pedig ha e- 
zek a néma kövek,megrongált falak megszólalnának, 
okulásul,megszégyenitésül,óh,micsoda drága multról, 
szilárd hitről és szolgáló szeretetről tanuskodná
nak!... Az a tanitás,amivel Isten ez ünnepi talál
kozáson veletek,pilisi evangélikus testvérekkel e- 
gyütt minket,idegenből,szomszédos gyülekezetekből
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egybegyülteket is meg akar gazdagitani,az a felolva
sott evangéliumi igében van megirva.

A Hegyi beszédnek pedig erről a szakaszáról 
nyugodtan elmondhatjuk azt,hogy minden szavát jól 
ismerjük,de azt is, hogy minden igéje nekünk szól, 
mert rólunk beszél. Ugye,ti éppen olyan jól tudjá
tok,mint én,hogy ezek a szavak Jézus szükebb kör
nyezetéhez, a tanitványokhoz szóltak. Nem a sokaság
hoz,a felelőtlen csőcselékhez,vagy a kiváncsisko
dó utcanéphez beszél itt Jézus,hanem egy maréknyi 
csapattal beszélget. Őket már megnyerte magának.
Ezek az ifjak már tul voltak Jézus igéjének kiván
csi hallgatásán. Ők igen-t mondtak minden szóra,a- 
mely mesterük ajkáról elröppent. Egyszóval ők már 
tanitványok voltak,amikor ezeket az igéket ott a 
hegyi csendben a szivükbe vési és követőinek meg
bízatásáról tanitja őket.

Hogy ők valóban só,világosság és hegyen é- 
pült város voltak,azt bizonyitják az Ujszövetség 
későbbi lapjai. Hogy ők valóban betöltötték azt a 
hivatást,amire megbizatást kaptak,bár álmodni se 
mertek volna róla,annak bizonyságai az első ke
resztyén gyülekezetek Ázsiában és Europában egy
aránt. Az ő dolguk tehát rendben van! De vajjon 
mit mutat a mi igazoltatásunk,a tiéd,Testvérem, 
és az enyém. És ugyan bizony ki mondhatná meg kö
zülünk azt,hogy milyen lesz ennek az ifjuságnak 
az utja,amely különböző gyülekezetekből sereglett 
egybe e megszentelt hajlékba?... Mi csak egyet te
hetünk s azért is vagyunk itt mostan,azt,hogy - 
legyünk még fiatalok,avagy már vének,legyünk fér
fiak, avagy nők,egészen Őreá hallgassunk,Neki en
gedelmeskedjünk,nyomába szegődjünk,s áldást,erőt, 
kegyelmet,diadalt tőle kérjünk,mert igy valóra 
válhat bennünk is,általunk is,a tanitványok meg
bizatása.

De mit jelent már most ez a ti számotokra
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ifju barátaim?... Mindenekelőtt azt,hogy a tanitvány 
megbizatása ma épenugy,mint az első időben:ajándék.
A Szentlélek ajándéka. Más szóval:senki sem kénysze
ritheti ki a maga számára a tanitványságot. Gyüleke
zetet, egyházat,ma sem lehet csinálni.Emberek össze
tömörülhetnek egy egyesületbe,mozgalomba,pártba,szak- 
szervezetbe, de gyülekezetté,tani tványokká,csak a 
Szentlélek formálhatja őket. Jegyezzétek meg magatok
nak jól,mert annyi baj,nyomoruság oka volt annak 
szemelől tévesztése: mi magunkban sohasem vagyunk 
képesek arra,hogy sója és világossága legyünk ennek 
a világnak. Mi is ebböl a világból valók vagyunk, 
éppen olyan izetlen és éppen olyan sötét,mint a töb
bi ember. De akiket a Krisztus tanitvánnyá hiv el, 
azok különös ajándékot kapnak onnan felülről:só lesz
nek a világ iztelen életében,fény e világ vakhomályá
ban. Krisztus tanitványainak sajátos arcvonása van. 
És a keresztyénség nemcsak ugy képzeli,hogy neki i- 
lyen sajátos erő és hatalom van a birtokában,amit 
másutt hiába is keresünk ezen a földön,hanem a való
ságban is megvan ez a sajátos tulajdona,különben 
nem mondta volna Jézus tanitványairól:ti vagytok a 
föld sója,ti vagytok a világ világossága. Hogy ezt 
nem ismeri el a világ,amiénk sem, az nem változtat 
az isteni kijelentésen; viszont közel kétezer esz
tendő története igazolja,hogy a keresztyénség való
ban a világ sója és fénye,az ma is,mert az élő Krisz
tus teszi azzá!

És hogy ez bennetek ifju testvéreim ismét tu
datossá váljék e bizonytalankodó és a multtal gyö
keresen szakitani akaró világban,azért is jöttünk 
egybe. Figyeljétek meg,itt ma minden szó,gondolat, 
tanitás és tanács csak arról beszél,hogy nekünk pá
ratlan fundamentomunk,egyedül való kincsünk van, 
hogy mi azzá tudunk lenni,ami senki ezen a földön; 
hogy mi olyat tudunk mondani, amit senki ember fia 
ki nem találhat. Én hiszem,mert ittlétetekből ki
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olvashatom,hogy meg van bennetek az az evangéliumi 
öntudat és bizonyosság,amely hőssé avatta Luthert 
és sziklaszilárdakká a gályarabokat s amely ma is, 
országi-világ előtt vallja: itt az igazság,itt a vi- 
lágosság,itt a megoldás,itt az élet,itt az üdvösség, 
mert itt - az Isten! Nem mintha mindezt magunktól sze
reztük volna,de igenis ajándékba kaptuk. Micsoda gyá
va és nyavalyás lett a mi keresztyénségünk,mert van
nak, sajnos sokan vannak olyanok, akik nem mernek hin
ni abban,hogy van kincsünk,van sótartalmunk,van vi
lágosságunk! Vagy talán nincsen? - akkor,akkor, hiá
bavaló ez a mi találkozásunk,kivetni való értelmet
lenség a templomba járásunk s bün minden meghatottsá
gunk!... akkor nem vagyunk Krisztus tanitványai,nin
csen megbizatásunk,s jobb ha most tüstént örökre be
zárjuk a templom ajtaját és dolgavégezetlen hazame
gyünk!... De igenis van megbizatásunk,még e néma kö
vek is arról beszélnek!...

Ez a megbizatás ma éppenugy,mint az első i- 
dőben feladatot jelent,vagyis hivatást,küldetést, 
szolgálatot,kamatoztatást és hóditást. Nagyon téved 
az,aki azt véli,elég nekem,hogy beirott tagja vagyok 
a gyülekezetemnek; elég nekem,hogy tudok valamit 
Krisztusról. Az meg egyenesen áldozat,hogy Isten há
zának látogatója vagyok és a persely mellett nem me
gyek el üres kézzel. Ezért nekem örökélet jár. Óh 
nem! Ha idehozott bennünket a Szentlélek,akkor áll a 
követelés is:Lélek szerint járjunk is! Még pedig 
nyilvánosan,láthatóan,felismerhetően. A sónak külde
tése van,átjárni az egész ételt. A világosságnak kül
detése van: áttörni mindenütt a sötétséget. A hegyen 
épült városnak küldetése van:már messziről magára hiv- 
ni a figyelmet. A tanitványság küldetést jelent. A 
Krisztus embere nem önmagába visszahuzódó,elrejtőz
ködő ember,hanem olyan,aki nem szégyenli,hogy ő ki
csoda. A Krisztus népes tanitványainak serege nem



-  153 -

önmagáért van,nem azért kapta a só erejét,a vilá
gosság ajándékát,hogy maga élősködjék rajta. A ta
nitvány a nem tanitványért van! az egyház a világ
ért van. Nem Istennek és az angyaloknak van szük
ségük sóra,hanem a földnek,ennek az izetlen.nyomo
rult földnek. Nem kolostorság és remeteség számára 
kaptunk világosságot,hanem a világ beragyogására. 
Nem azért tudunk a Krisztusról,hogy pincébe bujjunk 
a tudományunkkal,hanem,hogy kiálljunk a hegyre és 
a háztetőkről hirdessük az üdvösség igéit. A ke- 
resztyénség hóditásra született,nem pedig tengődés- 
re!

Óh ne is mondja senki,hogy ezt ma nem le
het! És ne mentse magát senki sem azzal,hogy ma 
nagy a vallástalanság,nagy a sivárság,a pusztulás, 
hogy ma nem alkalmas erre a pillanatnyi helyzet. 
Testvéreim! Hát nem ugy van,hogy a só ize annál 
jobban érzik,mennél izetlenebb ételbe szórják?... 
a világosság annál jobban vakit,mennél sötétebb 
helyen villan fel sugara?... Krisztus tanitványai
nak annál inkább meg kell mutatkoznia,mennél cu- 
darabb és istentelenebb világban élünk! Nincs jo
gunk menekülni és félreállni ebből a bünös és is
tentelen világból. Ő érette vagyunk! Szét kell 
morzsolódnunk porrá zuzott sóként,csakhogy izünk 
mindenhová eljusson. El kell égnünk,mint a meg- 
gyujtott gyertyaszál,csakhogy az igazság fénye 
minden arcot megvilágitson. És ha kell,hát látvá
nyossággá kell lennünk ebben a világban,csakhogy 
mindenki felfigyeljen reánk,nem is reánk,hanem a 
bennünk munkálkodó Krisztusra!

Nem lehet a hegyen épitett várost elrej
teni. Nem lehet! Az emberek látni akarják a jó 
cselekedeteiteket, az Isten szerinti életeteket!
És jogosan akarják látni! A gyávaság félsze és a 
meddőség kisértése sohase gyötörjön. Hát tehetsz 
te arról,hogy ezt a roppant megbizatást éppen if
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jaknak adta az Ur,lobbanékony,tanulatlan,meggondo
latlan, éretlen, tapasztalatlan lelkeknek, sihederek- 
nek és suttyó legényeknek?... Csak végezd ugy a 
munkát,forgasd ugy a seprüt,hogy az öröm és jókész
ség mosolyogjon az arcodon. Meglásd - észreveszik 
az uj izt rajtad! Légy otthon a családban szelid,en
gedelmes, alázatos,hüséges és megbizható,önfeláldo
zó és imádkozó lélek. Meglásd — észreveszik az uj 
világosságot benned. Légy olyan tagja a gyülekeze- 
tednek,hogy mint hegyen épitett városra nézhessen rá 
egy egész ország evangélikussága. Tégy uton utfélen 
vallomást Krisztusról,mert uj életet kereső nemze
tünknek szüksége van az örökélet igazságaira. Meg
lásd - utmutatásodra felfigyel egy egész nép!....

De nem fokozhatom tovább a képeket s nem 
halmozhatom tovább a szavakat, a tanitás igyis,ugy
is csak az s ebben benne van a szivem,a lelkem,gyü
lekezeteink jövendője,sorsa,hazánk és népünk boldo
gulása: Testvérek! Evangélikusok! Fiuk, lányok! le
gyetek mindennap ujra tanitványokká,legyetek só,fény, 
hegyen épitett város ebben a világban! Ea Krisztus
hoz tartoztok,ez a megbizatástok.

Az izetlen sónak - Jézus szerint - az a sor
sa,hogy kidobják és eltapossák... Mécsest sem azért 
gyujtanak,hogy véka alá dugják. Halljátok meg hát 
elhivástok parancsát:gyertyatartóba azzal a mécses
sel és hadd világitson már most az Isten dicsőségé
re!

Igen! Már most!... nem azért,mintha később, 
az élet vándorutján nem lehetne Istenhez térni és ne
ki szolgálni,de az a szomoru tapasztalat s ehhez a 
tanuk ti vagytok,ti reményeiktől megfosztott élet
vándorok, hogy a pusztulás szélén az ember már csak 
sirni tud,de hinni nem tanul meg soha! Ez a könny 
pedig nem hatja meg az Istent,hanem üzen,kiált a 
hegytetőről: Ifjuságod idején rontottad el. Én pe
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dig idején szólongattalak. Ma is ezt teszi,itt is 
ezt munkálja. Óh vigyázzatok,nehogy hiába várjon.

Ugy-e voltatok már mindannyian a halottak 
birodalmában,a temetőben. Ugy-e vannak ott gyer
mekhantok és ifju sirok bizonyságául annak,hogy a 
halál nem válogat. Nem nézi az időt,a kort,az éle- 
medett életet. Tetszése szerint szedi áldozatait.
Ki tudja,mi vár rátok,mindannyiunkra,holnap,akik 
itt most együtt vagyunk az Isten házában,- nem tu
dom! Nem is az elkövetkezendő események,változá
sok a fontosak. Csak egy a fontos,egy a döntő,egy 
a szükséges,nektek is ifjak,de nekünk is időseb
bek, az a tudat,hogy mi mindig,mindenütt,tehát ott
hon, utcán, iskolában, munkahelyen, templomban csak
ugy mint társaságban: Jézus elhivott tanitványai 
vagyunk!!...

Abban a világban,ahol elült a csatazaj és 
hosszu esztendők próbás napjaiban kimerült,össze
tört emberek élnek és várnak,várnak valami bizta
tót,felemelőt, vigasztalót,uj életre segitő égi jót,- 
ugye időszerü,sőt Isten ajándéka volt ez a talál
kozás és ez a minket kereső tanitás!... Most már 
csak az van hátra,hogy az Ur testével és vérével 
szerzett bünbocsánat által ujjá teremtődve,neki 
induljunk e szent hajlékból az elöttünk álló nehéz 
élet utnak hittel,hü séggel,naponkint meg-meguju- 
ló áldozattal betölteni a tanitványi megbizatást: 
lenni éppen ebben a fáradt,iztelen,elviselhetet
lenül sötét világban élet,igazság,szeretet,lenni 
erő,megtartatás,reménység,boldog igéret,békességes 
holnap, - igen: lenni só,világosság,hegyen épitett 
város!

Ifju Testvérek! Te nemes pilisi gyülekezet! 
ez a hivatástok... itt és most,ma és örökkön örök
re!

Igy tekint rátok az otthon,az egyház,a haza
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és ez az ősi magyar föld!...
Ezt várja is tőletek az a Krisztus,akinek 

a keresztség szentségében örökre szólóan tanitvá
nyai lettetek.

Meglássátok,hogy ne várja hiába. Ámen.
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Nyháza,1945.okt.7. A megtéréshez illő gyümölcsöt! 
Ige: Mt.3:8-11 
Ének: 34. 436.

Szthság u. 19.vasárnap.

Szomoru nap suhant el tegnap felettünk.Tör
ténelmünknek drága évfordulója volt,amely sötét gyá
szában, döbbenetes eseményeiben is dicsőségről és hő
siességröl beszél.

A szomoruságot nem az a 97 évvel ezelött be
következett tragédia váltotta ki. Még csak ez az e- 
sős,latyakos őszi idő sem oka annak a kedélyválto
zásnak, amelyben tegnap e hajlékban részünk volt. A 
keserüség és belső kin azért szakadt ránk,mert is
mét nyilvánvalóvá lett,hogy ennek a népnek ma élő 
fiai nem értékelik a hősiességet és az önfeláldozást. 
Október 6-ika ebben a faluban ugy ment el felettünk, 
hogy sehol egy megmozdulás,sehol egy kegyeletes szó. 
Kérdem: mikor kell a mult drága tanulságait hirdetni, 
mikor kell a nemzet nagy hőseit,dicső mártirjait 
példaként megeleveniteni,ha nem akkor,amikor nemze
tünk nehéz történelmének legválságosabb óráit éli, 
s rendithetetlen összetartás,szivekig ható lemondás, 
hősök kiállása,sőt ha kell,hát uj mártirok vérehul- 
lása nélkül nincs jövendő. Félre ne értsen senki! 
Senkit sem vádolok. Csak a magyar szivem nagyon ösz- 
szeszorult. Lehet,hogy visszatartott az idő,a sár, 
a cipő nélküli életed,lehet,hogy sok a tenni valód 
otthon,a ház körül,vagy kint a földeden,ahol még 
szedetlen a burgonyád és töretlen a kukoricád,pe
dig már az uj szántásban zöldelő vetés napjait él
jük, mondom,ez most mentség és kifogás lehet! Én 
csak annyit tudok és ezt nem hallgathatom el,hogy 
a tegnap 9 órára meghirdetett,háromszori harango-
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zással jelzett közös-istentiszteleten a szolgálatot 
végző 2 lelkészen és harangozón kivül mindössze 2 
felnőtt egyháztag,6 közép iskolás diák és a felveze
tett iskolásgyermekek 76 lelket számláló serege vett 
részt. Pedig - pedig az istentiszteleteken kivül eb
ben a magyar faluban más okt. 6.-i megemlékezésről 
nem tudok!. Még csak emlékünnepi táncmulatságról 
sem... Ez utóbbit dicséretül mondom. Ugye döbbene
tesen siralmas képet fest a mi keresztyénségünk?

Mind ebben a tényben nem az a szomoru,hogy 
itt tegnap jóformán csak azok voltak,akiket a kény
szer hozott el,s mindössze 1 valaki volt,aki ugy é- 
rezte,hogy Istenünk szine előtt elrebegett hálaadás 
nélkül október 6.-ika nem mulhat el. A szomoruság ab
ban van,hogy azon a földön,amelyen az ősök vére folyt 
szabadságért,függetlenségért,ma egy olyan nemzedék 
él,amely nem tudja értékelni sem a hősiességet,sem 
az önfeláldozást. A hálás megemlékezésre egy órányi 
ideje sincs! Vagy nézd a kapzsiságot,amely hatalmá
ba keritette a lelkeket,micsoda áthidalhatatlan sza
kadékokat von magyar és magyar között, akkor,amikor 
szétbonthatatlan egységre volna szükség. Vagy nézd 
az önzését,amely gyalázatba tapossa hősök áldozatát 
s bizonytalanságba taszitja megmaradt szeretteik éle
tét egy falat kenyér miatt. És te Testvérem,még bi
zonnyal tovább szőheted a jelenségek fonalát,mind meg
annyi fájdalmas valóságát annak,hogy ez nem ország- 
épités,nem nemzet mentés,hanem sirásás, s a sirt, 
amelyet népek vesznek körül,nem idegenek ásák,hanem 
mi saját magunk. És valóban,halálra érett az a nép, 
amely megpróbáltatásának esztendeiben nem tudja ér
tékelni,megbecsülni a hősiességet és az önfeláldozást.

Ezért volt olyan szomoru az idei október 6.— 
ika. Pedig te épen olyan jól tudod mint én,hogy nem 
az a nap pecsételte meg Magyarország sorsát jóidőre.
A csata már elöbb elveszett. A magyarság szabadság
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harca már elöbb összeomlott. Semmivel se lett volna 
rosszabb az ország sorsa,ha az a 13 a becsület és a 
haza megtagadása árán megmentette volna saját életét. 
Ők azonban ugy viselkedtek akkor is,amikor minden 
veszni látszott,mintha minden rajtuk fordult volna 
meg: az ő megállásukon,az ő hü ségükön,az ő hősies
ségükön és az ő önfeláldozásukon... Mondd: Hát az 
emlékezés napján nem éppen nekünk szóló tanitás lett 
volna ez?...

Igy került ma közénk ez a felolvasott evangé
liumi szentlecke. A próféta által pedig maga Isten 
szól, nekünk szól: "Teremjetek a megtéréshez illő 
gyümölcsöket". Semmi uj nincs ebben. Hallottátok is 
már jó néhányszor. S ki az ebben a gyülekezetben, 
akinek ne prédikáltuk volna,hogy térjen megváltoz
zék meg,gondolkodjék máskép,bánja meg büneit és for
duljon vissza Istenhez és mint jó fa,teremjen jó 
gyümölcsöket:szeretet,megbocsátást,irgalmasságot.

És ma sem várhatunk mást ennél. Ez ne bot- 
ránkoztasson meg!.Isten nem olyan,mint az ember,külö
nösen is mint a mai ember,aki ugy változtatja a sza
vát,az igéretét,a nézetét,a meggyőződését,a magatar
tását,mint más a hangulatát,az ingét,vagy a zsebken
dőjét. Ő mindig ugyanazt mondja: éljetek a Krisz
tusban uj életet! Isten igéjének az a sajátossága, 
hogy mindig személyesen azokhoz szól,akik éppen hall
gatják. Hiába jövünk mi az őseink vitézségét emleget
ve,Isten ma is,mint mindig,hozzánk akar szólni,ve
lünk akar beszélni,nekünk akar valamit mondani,éppen 
nekünk, akik itt vagyunk.

Isten megszólitása elől pedig nem lehet ki
bujni. Az kikerülhetetlen. Aki belépett Isten haj
lékába, az nem talál itt olyan helyet vagy zugot,a— 
mely őt a titkosan jelenlévő Isten elöl eltakarhat
ná. Itt Isten beszél, nekünk pedig hallgatnunk kell 
reá.

Isten megszólitását az ősökre való hivatko
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zással sem kerülhetjük el. Amikor a zsidók, ott a 
Jordán partján meghallják Keresztelő Jánost prédi
kálni, aki megtérést követel tőlük,sokan felhör
dülnek: hát mi forduljunk vissza Istenhez,hiszen 
Istennél vagyunk,választott népe vagyunk,az a nagy, 
hivő Ábrahám, a mi ősünk, Atyánk, akit az Isten 
szeretett és neki igéretet tett! Mit akarsz hát 
tőlünk? A teveszőrbe öltözött próféta kiméletlenül 
válaszol: Ábrahámra ne hivatkozzatok! Az igaz,hogy 
őt Isten kiválasztotta és igéretet tett,de nem ugy, 
hogy az utódok ebből éljenek! S rámutat a kövekre 
azzal,hogy Isten tud ezekből a kövekből is fiakat 
támasztani magának, ha ti meg nem tértek!

Nem elég az ősökre hivatkozni! Nem elég az, 
ha az aradi 13 oda tudta adni életét a hazáért és 
a nemzeti becsületért. Ebböl nem élünk meg. Hiába 
mondjuk az ellenségnek: nekünk ilyen őseink és a- 
páink voltak! Ezért nem fognak félni tőlünk,leg
feljebb homlokunkra égetik a szégyen bélyegét: mél
tatlan utódok!

Istennél is hiába hivatkozunk a gályarabok 
hitére,a templomépitő ősökre,az Ige hallgatásáért 
hosszu kilómétereket gyalogló apákra,Isten ma tő
lünk követel hitet,szeretetet,áldozatot. Isten or
szága akkor épül közöttünk,ha az Ur házába egybe- 
gyült hivek serege nem immel-ámmal hallgatja az 
igét,nem rosszkedvüen engedelmeskedik parancsai
nak, hanem jókedvvel és teljes erővel. Hiszen Isten 
kivánja ma tőlünk azt,hogy teremjünk a megtérés
hez illő gyümölcsöket.

Nem lehet Isten megszólitása elől ugy sem 
kitérni,hogy azt mondom: hát belátom,hogy nem élek 
Isten szerint és nincs mire hivatkoznom; belátom, 
hogy meg kellene jobbulnom és uj életet kezdeni - 
csak most még ne! Ráérek arra később,elöbb változ
zanak meg az öregek,a felnőttek, vagy az ifjak, a
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felnövekvő uj nemzedék; a szomszédok vagy a harago
sok! Óh nem! Ez olyan dolog,mint amikor valaki saját
magának gyilkosa. Világosan kell látnunk,hogy a má
nak, a percnek nagy fontossága van; higy az engedet
lenekre közel van az Isten haragja,"büntetése és ité
lete!

Keresztelő János ezt világosan látta,hirdette 
is: a fejsze már a fák gyökerére vettetett. Igy fe
nyeget bennünket is Isten büntetése: Egy pillanat 
és utolérhet. Ezért sürgős megjobbulnunk,ezért fon
tos minden óra és minden pillanat. Mi történt vol
na, ha az aradi vértanuk az utolsó órában gyáván meg
hátrálnák? S tudod, hogy mi lenne,ha mi nem tennénk 
mást csak a mult dicsőségében sütkéreznénk?... S 
tudod,hogy mi lesz annak az örökös huzavonának a vé
ge, amiben benne élünk; annak,hogy amit ma kellene 
tennünk,azt folyton holnapra halogatjuk, amit ma a 
nehéz napok idején kell elvégeznünk, azt álmodott 
jobb időkre háritjuk? Ugye belepusztul a nemzet. E- 
lég ez az istentelen és ősein élősködő nemzedék és 
megássuk nemzetünk sirját. Mindenki,még a legkisebb 
is egy-egy kapavágással sirásója nemzetének,aki nem 
teszi meg a kötelességét ma,meg holnap és azután 
azon a helyen,ahol éppen áll,legyen vezető vagy ve
zetett,hivatalnok vagy kereskedő,orvos avagy tani
tó, iparos vagy földmüves,ifju és öreg,férfi és nő 
egyaránt. Miért akarjuk nemzetünk halálát s miért 
hivjuk ki az Isten itéletét?

Hát ti Testvérek,nem érzitek az itélet idő 
szelét? Nem érzitek mindnyájan azt,hogy nehéz na
pokat élünk,akár városiak, akár falusiak legyünk.
És ugy-e sejtjük azt is,hogy még nehezebb napoknak 
nézünk elébe. Csak nem vagyunk olyan rövid látók, 
hogy az egyesekre,családokra,népünkre közelgő ve
szedelmet nem vesszük észre? Most kell azért magun
kat ráncba szedni,mig késik a lesujtás pillanata!
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Most kell a sorsunkat megforditani azzal,hogy mi ma
gunk megfordulunk,megtérünk Istenhez,hallgatunk Krisz
tusra és jó fává leszünk,hogy ki ne vágassunk és tüz
re vettessünk! Ki tudná azt elsorolni,hogy mi minden 
fordul meg azokon,akik most itt ülnek!?

Jaj nekünk és jaj ennek a népnek,ha ti a sá
tán gyermekei lesztek,ahelyett,hogy a Krisztuséi 
lennétek!

Ne térjetek ki hát az Isten megszólitása e- 
löl:! "Teremjetek a megtéréshez illő gyümölcsöket" 
ebben a kapzsi,önző,gyülölködő,irigykedő,reményte
len, éhező és didergő világban- igen: a szeretet, a 
megbocsátás és az irgalom éltető drága gyümölcseit.

Ámen.



Nyháza,1945.okt.31-én 
Ige: Mt3:2.
Ének 2 5 6 .437•

-  163 -

Az uj élet kezdete!

Reformáció ünnepén.

Ma a reformáció 428-ik évfordulója gyüjtött 
egybe az Isten házában. Ebben a kegyeletes megemlé
kezésben nem is külső kényszer,értelmetlen szokás 
jut kifejezésre,hanem a hálás szivnek őszinte meg
nyilatkozása. Mert mi, evangélium népe,a reformáció 
napján nem Luther és a reformátorok imádására gyüle
kezünk egybe,hanem arról a kegyelmes Istenről szó
lunk, aki könyörült az ő népén,fényt világosságot 
gyujtott a sötétségben s az emberi bölcselkedés bal
gatag tanitása helyébe ismét oda helyezte az igét, 
üdvözitő örök evangéliumát. Az evangéliumban pedig 
az élet keres, az az igazság,amelyet nem szoktak há
zak falára,keritések deszka palánkjára irni,de ame
lyet maga Isten akar kitörölhetetlenül szivünk hus- 
táblájába vésni.

E mai ünnep megitélésénél tévednek azok is, 
akik a környező világ hatása alatt állnak s ugy te
kintik a reformációt - s erre büszkék,öntudatosan 
protestánsok - mint a vallásos élet területén vár
va várt forradalmat, amely felszabadit a törvény át- 
ka s lelketlen ceremóniák kényszere alól. A refor
máció nem forradalom. Az egyházban nem lehet forra
dalom,mert egyetlen,örök fundamentoma van:a Jézus 
Krisztus! Robotos munkánkban való mai megállásunk 
nem is akar mást,minthogy felfigyeljünk arra az é- 
letre,amely vészek és viharok között sem lesz inga
dozó,mert kősziklára,az egyetlen fundamentonra ó- 
pittetett.

Ez az élet pedig igénk alapján Luther hi-
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res 95 tételének első pontja szerint akkor lesz a 
mienk,ha naponként járunk a megtérés utján. A keresz
tyén ember élete naponkénti megtérés kell legyen a 
Jézus Krisztus által! Ez az az elfelejtett igazság, 
amelyet elkiáltott Isten a reformációban,s ez az az 
uj élet,amelyet felkinál most is,amikor nekünk szó
lóan formázza az örök igét: te reformáció népe, 
térj meg!

És tegyük tüstént hozzá: ez a hivó szó soha 
jobbkor nem hangzik felénk,mint éppen ma,amikor te
le van a világ türelmetlen várakozással. Öregek és 
fiatalok,tanultak és müveletlenek egyaránt várnak 
valami szebbet,jobbat,emberhez méltóbbat. Uj eget 
és uj földet várnak.

Isten különös utja nyilvánul meg abban,hogy 
valahányszor tele van az élet forrongással s minden
felé izgató,lázitó hirek járnak,elkiáltja a megma
radás és kibontakozás igéjét:térjetek meg! Igy volt 
ez az idők teljességében,azokban a tulfütött napok
ban, amikor megjelenik egy különcködő ember,Kereszte
lő János, akinek testét állati szőrből készült ruha 
takarta,eledele sáska és erdei méz,otthona pedig az 
erdő mélyje vagy a puszta sivatagja,s elkiáltja a fej- 
vesztett,zsibongó népnek a megmaradás igéjét: "tér
jetek meg,mert elközelitett a mennyeknek országa!"
S igy volt ez 1 5 1 7-ben is,amikor előállt egy egy
szerü barát,az ágostonos rendü tudós szerzetes s a 
wittenbergi vártemplom kapujára kiszögezte hires 95 
tételét az elfeledett evangéliumról,az uj élet le
hetőségéről: emberek,keresztyének,naponként térjetek 
meg!

És hát nem csodálatos Testvéreim,hogy akkor, 
amikor mostanság ebben az országban minden érték 
veszni látszott,amikor nem volt már többé törvény és 
szabály,amikor gondolat és tett egyet jelentett,mert 
zabolátlan,vad indulatok uralkodtak az embereken,ak-
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kor az örvény szélén sodródók között felfigyelnek e 
hazában mindenfelé a hivó szóra s intésére elindul
nak megtérés utján az uj élet felé.

Isten mindenkihez egy követeléssel fordul s 
ez az a sürgető felhivás,amely Jézus ajkáról szeli
den, hivogatóan hangzott!Emberek!térjetek meg!" - 
Ugy-e,ez a felhivás ugy hangzott Ábrahám esetében: 
"vedd a te fiadat,a te egyetlenedet és áldozd fel 
nekem a Mória hegyén"; - a gazdag ifjuhoz ugy szólt: 
"add el minden vagyonodat és oszd ki a szegények 
között és ugy kövess engem."-Pétert,Andrást,Jakabot, 
Jánost,a 12 tanitványt akként hivta: "hagyd el há- 
zadnépét és hirdesd az evangéliumot".- A gadarai ör- 
döngőshöz ugy alkalmazta "eredj haza a tieidhez és 
jelentsd meg nekik,mely nagy dolgot oselekdett ve
led az Ur".

És az is bizonyos,hogy másként szól az a fel
hivás a vitézeknek,másként a vámszedőknek,másként a 
farizeusoknak, másként a Judásoknak és Pilátusok
nak... De Isten igéje ugyanazt követeli az egyesek
től és a közösségektől,siróktól és örvendezőktől,né
pektől és nemzetektől: "Térjetek meg" - legyetek 
szentek,mert én,az Ur,a ti Istenetek,szent vagyok!

És hát látjátok-e Testvéreim,hogy hivja ez 
az ige a mi veszendő világunkat? Hogy hiv ma minden 
vezetőt és vezettetett,kereskedőt,iparost,földmü
vest,hogy hiv ma minden fiatalt és öreget,férfit és 
nőt,egészséges és beteg embert egyaránt,amikor mond
ja,nekünk mondja: "Térjetek meg!"...

S ugye jogos ma is,közöttünk is ez a hivás, 
hiszen kivétel nélkül emésztődünk egy uj élet után. 
Gondold csak végig a magad életét,csak ezt a napot, 
amelyet ma kezdettél el,vagy vess egy pillantást a 
körülötted nyüzsgő világra,roskadozó emberekre s 
mondd Testvérem: hát miért olyan gyakori a megfára
dás, a lemondás,a csüggedés,a reménytelenség,szere- 
tetlenség, miért olyan kevés a Lélek munkájának e-
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redménye,a meggyőző,magával ragadó,ellenállhatatla
nul diadalmaskodó keresztyén élet?... Miért?... Nem 
azért,mert épen a megtérésünket hibázzuk el?!

Mert az még nem megtérés,amikor a részeges 
ember elissza mindenét - és lemond az italról.- Az 
még nem megtérés,amikor valaki elpocsékolja minden 
erejét a kicsapongó,parázna életben és utána kiélt 
testtel,megcsendesedik. Az még nem megtérés,amikor 
csak a haláltól remegő lélek forditja Isten felé a 
tekintetedet!- Az még nem megtérés,ha csak addig 
tart az uj élet,amig hazatér a fiu,vagy megjön a 
hitves. A megtérés nem ilyen ideig-óráig tartó szin 
az életünkben.

Igy vetődik fel elöttünk a kérdés: mit je
lent hát az a "térj meg" felhivás? Egyszóval: meg
fordulást. Elfordulást mindattól,amit eddig hajszol
tam,kergettem. Ami eddig vonzott,az mostantól kezd
ve taszitani fog. Nem alkudozok többé,nem leszek for
málható viasz,hajlitható nádszál. Hátatforditok mind
annak, ami Istennek hijjával van s odafordulok egé
szen ahhoz az Urhoz,akit eddig semmibe vettem. És 
ez nem érzelgősség,ellágyulás,pillanatnyi hangulat 
változás,nem is olyasmi,ami csak a bünös,gonosz, 
nyilt vagy rejtett cselekedeteket érinti,ez napon
kénti uj életben járás, békesség Istennel és embe
rekkel a Jézus Krisztus által! Óh micsoda nekünk va
ló élet ez!!...

Hogy miért nem lett ez az élet eddig a mi
énk?... Miért van ma is közöttünk az a sok utána va
ló meddő vágyakozás? Testvérem! csak azért,mert nincs 
meg bennünk a büneinktől való elfordulás,a szakitás, 
sokszor bizony még a vágya sincs meg!- És most gon
dolj egy pillanatra arra a pusztai jelenetre ott a 
Jordán mellett. Keresztelő János hivására micsoda 
tömeg verődik ott össze! Csoportosan jönnek a kör
nyékről, seregestől a nagy városból. Most cim,rang,



születés,öltözet tekintetében nincs különbség köz
tük. Ezek becsmérlők,csalók,házasságtörők,lopók,rá
galmazók, susárlók,tolvajok,viperafalzat,mind bünö
sök, de olyanok,akik szabadulni akarnak a büntől,va
lóban elfordulni. Ezt a határozott szakitást köve
teli tőlünk is Isten ,amikor ma,az emlékezés nap
ján utánunk kiált: "Térjetek meg,mert elközelitett 
a mennyek országa!"

A reformáció azzal kezdődött,hogy fennen 
hangzott a kiáltás: "Térjetek meg!"...

Az uj élet számodra ebben a türelmetlen,vá
rakozással teli világban akkor kezdődik,amikor szi
vedig hatol a reformátor üzenete,Isten hivó szava: 
"Tárj meg!... jöjj hozzám!... légy az enyém!

Óh,halld meg ezt,te uj életre szomjuhozó 
Testvérem!

Én vallom,hogy történelmünk folyamán még 
soha ugy nem hivta Isten népünket,mint épen napja
inkban, amikor hangosan,riasztón, szivünkig hatóan ki
áltja: "Emberek! Magyarok! ti nyáregyházai keresz
tyének! térjetek meg!"

A szakitás is sürgős, mert elközelitett a 
mennyek országa! s a megtérőknek öröm,örökké tartó 
öröm az osztályrészük!...

... A meg nem térőknek pedig sirás és fog- 
csikorgatás, - és ez is örökkön-örökké.

Ezt is nekünk mondja az Isten!
Ámen
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Nyháza,1945.nov.1 -én Mind élők - a Krisztusban!
Ige: I.Thes.4:13-14 
Ének:556.

Vigasztalás a temetőben.

A hálás kegyelet hozott össze minket most e. 
virágokkal diszitett sirok között. Az a szeretet,a- 
mely elött nincs halál,nincs koporsó és nincs elmu
lás,mert örökre,elszakithatatlanul,örökre egybefüzi 
az eggyüvétartozókat.

A temetőben,sir körül,még évek multán is min
den lélekben szomoruság ül. Temetőben nem járhatunk 
szomoruság nélkül!... És épen ti vagytok élő bizony
ságai annak, hogy a halál okozta gyászt nem csökkent- 
heti a muló idő. Emberi ajkon nem terem azok számára 
olcsó vigasz,enyhitő balzsamir,akiket álmuktól meg
fosztott, reménységüktől megrablott egy-egy szerető 
szivben: az apában,az anyában,hitvestársban vagy drá
ga gyermekben a halál. Van-e közöttetek csak egy is, 
akinek nincs halottja,akit gyászol?... Igy álltok itt 
ti mindnyájan megrabolva,megszegényedve,amit soha,... 
soha nem enyhithet számotokra ez a világ. Nem is mond
hatok mást,hiszen minden okotok megvan rá, Testvére
in, ti özvegyek és. árvák,ti sirók és gyászolók,ti te
metőbe járók: csak szomorkodjatok!

De szomoruság is kétféle van.
Az egyik a reménytelenség szomorusága! Az szo- 

morkodik igy,aki minden bizalmát,vágyát ebbe a mulan
dó testbe és ebbe a rohanó életbe vetette.Az szomorko_ 
dik igy,aki minden munkának és álomnak,küzdelemnek és 
szeretetnek végét egy marék hamuban,egy feldiszitett 
vagy gondozatlan sirhantban látja. Az szomorkodik igy, 
aki hisz a halálban és csak a halálban hisz,de nem
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hisz az Istenben és az Isten hatalmában. Az szomorko- 
dik igy reménytelen szomorusággal, aki nem hisz a meg
halt és feltámadott Krisztusban.

Ezért is keres ma itt az apostol vigasztaló 
szava titeket,akiknek temető,sirhant,hervadó virág, 
muló idő drága emlékekről beszél,mikor nektek mond
ja: "Nem akarjuk Testvéreim,hogy tudatlanságban le
gyetek az elhunytakat illetően,nehogy ugy szomorkod- 
jatok,mint a többiek,akiknek nincs reménységük".

Itt is, ma is,mint hajdan a ravatal körül 
csak annak a másik szomoruságnak szabad a szivete
ket eltölteni,amely nem tud kétségbeejteni,mert nem 
tud lemondani a reménységről.

Töltse csak el lelkünket a szomoruság. Ne 
fojtsuk el most sem a bánatot. Az élő Isten sem ki
vánja azt tőlünk,hogy kiszakitsuk a szivünkből azt, 
aki egészen a miénk volt,husunkból való hus és vé
rünkből való vér, akit szerettünk és becsültünk. Ide 
illik és idetartozik a szomoruság. A családnak a szo
morusága: a szülőké,testvéreké,gyermekeké,rokonoké. 
Szomorkodjunk csak,mert okunk és jogunk van rá,de 
ne reménység nélkül! Keresztyén emberek állnak,ke
resztyén kedveseik sirjánál.Az evangélium hivei va
gyunk, akikben él az evangélium hite,hogy a Jézus,a 
Krisztus, aki ur mennyen és földön,meghalt és fel
támadott. Azok közé tartozunk,akikben él a bizo
nyosság,hogy értünk halt meg és értünk támadott fel; 
akikben él az isteni igéret beteljesedésének re
ménysége, - hogy az Ur "az elhunytakat is előhozza 
Jézus által ővele együtt."

Multakba járó emlékezésünkben nem szomor— 
kodhatunk reménytelenül és Isten nélkül. Nekünk a 
Krisztus halála és feltámadása valóság. Nekünk az 
élő,uralkodó és velünk naponként rendelkező,szere- 
tetével,kegyelmével elhalmozó Isten a Krisztusban, 
erősségünk,örök reménységünk és kifogyhatatlan vi
gasztalónk.
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Mi Krisztussal állunk itt a halál birodal
mában, a csendes temetőben. Ezért még itt is hit és 
reménység tölti be szomorkodó szivünket. Egy másik 
élet hite,egy örök élet reménysége. Mert nekünk ez 
az élet Krisztus,a meghalás pedig nyereség.

Ne ugy szomorkodjatok hát Testvérek,különö
sen is Ti ne,akik messze idegenben,vagy ismeretlen 
helyen pihenő kedvestek sirjára ma még csak egy vi
rágot sem hinthettek, ne ugy szomorkodjatok,mint a 
többiek, akiknek nincs reménységük,hanem ugy,mint a- 
kiknek van reménységük: az élő és megelevenitő Krisz
tus. Vele voldog gyülekezet lehetünk. Érhet ugyan 
szenvedés,üldözhet a világ,kinozhat bün,gyötörhet 
betegség,temethetünk magunk közül valókat és kisér
hetnek minket az utolsó földi uton; mégis!...- még
is!... - nincs közöttünk halott,nincs egy sem,mert 
akár kisérünk,akár kisértetünk, akár élünk,akár ha
lunk, a Krisztus által mind, mind élők vagyunk.

Ez a mi boldogitó hitünk,reménységünk,ke
resztyén vigaszunk,életünk,békességünk,itt is,most 
is, ma is,... holnap is, neked is... én nekem is - 
örökkön örökké Ámen.



Nyháza,1945.nov.11. 
Ige:János 1:44-52. 
Ének: 2.457.313.

Hinni és látni!

Az embert mindig ámulatba ejtik azok az uj- 
szövetségi történetek,amelyek Jézus tanitvány szer
zéseit beszélik el. És nemcsak ámulatba ejtenek,ha
nem egy kissé el is kedvetlenitenek,hiszen mindegyik 
arról szól,hogy emberek találkoznak Jézussal és az 
első hivó szóra követik őt.Semmi huza-vona,semmi o- 
koskodás nem köti őket. Azonnal csatlakoznak a Mes
terhez. Erröl szól a most felolvasott evangéliumi 
szentlecke is. És hányan vannak csak itt közöttünk 
is olyanok,akik ugy érzik,hogy ezek az elhivások 
nem a mi történeteink. S hányat kisért az a gondo
lat,hogy mi fontolgató.lassu elhatározásu emberek 
vagyunk,akik talán soha nem is tudnánk Jézus ta
nitványaivá lenni.

Azonban nem igy vagyunk ezzel a történettel, 
amely Nátánael tanitvánnyá levéséről szól. Végre 
egy hozzánk hasonló ember. Kételkedő és mégis tanit
vánnyá lesz. Ez talán a mi történetünk. Érdemes fel
figyelni rá.

"Találkozék Filep Nátánaellel és monda né
ki:  ki felöl irt Mózes a törvényben és a próféták, 
megtaláltuk a názáreti Jézust,Józsefnek fiát. És 
monda néki Nátánael: Názáretből támadhat-é valami 
jó?" Ime Nátánael a kételkedő!

Kételkedésének azonban van valami alapja! 
Mint ahogy minden kritikának van valami alapja.
Az,akiről Mózes és a próféták irtak,a Messiás, a 
szent irások szerint Dávid magvából való,Judea szü
lötte kell, hogy legyen. Hogyan jöhetme szóba te
hát Názáret,ez a hirhedt erkölcsü galileai falucs
ka? Mindezt jól tudja Nátánael,aki maga is galileai:
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Kánából való. Hát támadhat Názáretből valami jó,va
lami nagy,sőt a legnagyobb? Lehet a Messiásnak ilyen 
homályos,szegényes a származása.- Nátánaelnek őszin
te a megbotránkozása.

Jézus el is ismeri róla,hogy Nátánael becsü
letes kételkedő. Nem szinleli a kételkedést. Igazán 
izraelita: azaz megbotránkozik Őbenne,mint ahogy 
majd egész Izrael megbotránkozik benne. Hogy becsü
letes kételkedő,azt bizonyitja az is,hogy elfogadja 
Fülöp ajánlatát: "Jer és lásd meg" Hajlandó a vizs
gálódásra. Elindul .... s eljut Jézushoz.

A többi azután már Jézus dolga. Tőle jön a 
váratlan fordulat,mely Nátánael kételkedéseit legyő
zi s hitre juttatja. Hogy miben állt ez? Nincs ben- 
ne semmi világra szóló. Se jelet,se csodát nem tesz 
Jézus messiási mivoltának bizonyitására. A külvilág
ban semmi,de benn Nátánael lelkében annál nagyobb 
történik. Máig sem értjük teljesen, hogy mi történik, 
csak éppen sejtjük.

Jézus egyszerü szavaira tüz csap Nátánael ar
cába,felkapja a fejét mondván: "Honnan ismersz en
gem?" S felel Jézus: "Mielőtt hivott téged Filep, 
láttalak téged,amint a fügefa alatt voltál". Nyilván 
valami történt ott a fügefa alatt,annak erős,széles 
levelei mögött. Hogy mit csinált? Jézus szavaiból 
sejtjük: imádkozott. Talán épen a Messiás szabaditá- 
sáért epekedett, ő aki Filep előtt csak a kételkedé
sét mutatta meg. Kételkedése mögött azonban ott az 
Isten keresése,az igazság után való epekedése,a Mes
siás várása! És ezt Jézus látta,jóllehet nem volt a 
közelében. Ki lehet az,aki belelát távolról valaki
nek az életébe? Ki más,ha nem az,akiről Mózes és a 
próféták irtak. S még hozzá milyen nyájasan fogadta 
őt a kételkedőt! Szavában semmi neheztelés,csupa ir
galom és bocsánat! Mondhatott-e mást Nátánael,mint a 
boldog hitvallást: "Te vagy az Isten Fia, te vagy az
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Izrael királya." A kételkedőből hitvalló lesz!
Jézus azonban nem áll meg itten. Tovább foly

tatja: "Hogy azt mondám neked:láttalak a fügefa a- 
latt,hiszel? Nagyobbakat látsz majd ezeknél. És mon
da néki:Bizony,bizony mondom néktek: Mostantól fog
va meglátjátok a megnyilt eget, és az Isten angya
lait, amint felszállnak és leszállnak az ember Fiá
ra." Itt már nem Nátánael áll a középpontban,nem 
is a tanitványok, hanem maga Jézus! Ő az az ember 
Fia,aki elött nincs zárva a mennyek kapuja. Ő az 
Atyával állandó közösségben van. Krisztuson által 
Isten dicsőségébe láthat a hivő tanitvány,mintegy 
a megnyilt egekbe.

Hogy beteljesedett-e ez a jövendölés Nátá- 
naelen? nem tudni. A Szentirásban még egyszer sze
repel a neve: jelen van a Genezáret tavánál,ami
kor Jézus feltámadása után ott megjelenik. Még ha 
mást nem is látott tanitványsága idején,mint szem- 
től-szembe a Feltámadottat, nem hitelesitett-e Jé
zus igéretét: Nagyobbakat fogsz majd látni,mert 
hiszel. Bizony nagyobbakat látott!!

A kételkedőből hivő lett, a hivő pedig lá
tóvá. Micsoda változás! Micsoda életut!

Testvérek! Ez a történet, a mi történetünk!
Ne rémülj meg tőle. Hozzá kell szoknunk ahhoz a 
gondolathoz,hogy Jézussal kapcsolatosan csupa nagy 
dolog esik velünk. Akárhogy hiv is el,akármilyen 
helyzetben s bármikor, csak Ő hiv el. Az Ő elhivá
sa pedig mindig csudadolog,kinél-kinél nagy tör
ténet.

Mostanság különösképen is a kételkedőket 
keresi,hivja! Ugy-e a mai ember nagy betegsége a 
gyanu,az előitélet és az Istent sem kimélő óvako- 
dás. Testvérem! nem kell tagadnod aggályaidat,me
lyek élettapasztalatból vagy gondolataidból szü
lettek. Vedd számba kételyeidet,csak légy becsü
letes. Vizsgáld meg magad őszintén: kételkedésed
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nem erőltetett-e,mely mögött egyszerüen az áll,hogy 
nem akarsz tanitvánnyá lenni és keresztyénül élni!
De akkor miért nem vallod ezt meg nyiltan,miért nem 
leszel istentagadó? Vizsgáld meg magad őszintén: 
nem azért nem mersz-e végleg elszakadni Tőle,mert 
nem tudsz elszakadni Tőle, mert minden kételkedé
sed szine alatt is tulajdonképen őt magát keresed. 
Légy hát becsületes,lépj ki a fügefa alól és hall
gass a közvetitő ajánlatra: Jer és lásd! Mondhat- 
e mást a kételkedőnek a tanitvány,aki már megtalál
ta az Urat? Hiábavaló volna minden vitatkozás,mint 
ahogy nem megoldás a fügefa alatt való egyedüllét 
sok-sok tusakodása sem. Jer és lásd. Tapasztald meg 
Krisztus jelenlétét. Hallgasd Őt az igében,vedd 
az Ur szent vacsorájában,érezd meg a gyülekezet kö- 
zösségében,hiszen minden gyarlóságunk és bününk el
lenére mások vagyunk itt együtt,mint szerteszét e- 
gyebütt. A Krisztus jelenléte teszi ezt velünk.

Két dologra ügyelj nagyon. Elöször is arra, 
hogy beléd lát a Krisztus! Nem érezted még soha azt, 
hogy rólad szól a prédikáció? Lásd,ez éppen az Is
ten megismerésének a feltétele: az a tudat,hogy is
mer téged az Isten. Istennek Fia mindent tud rólad: 
ismeri állhatatosságodat,mint Péterét,ismeri pénz- 
szeretetedet,mint a gazdag ifjuét; ismeri bünös mul
tadat,mint a samáriabeli asszonyét; ismeri ellene 
való gyülöletedet,mint Judásét; ismeri kételkedése
det,mint Tamásét; és tudja,hogy bünbocsánatra van 
szükséged, akárcsak a gutaütöttnek; és tudja,hogy a 
Megváltódat várod,akárcsak Nátánael.

A másik pedig,amire ügyelned kell, az hogy 
Ő Megváltóként viselkedik is veled szemben. Nyájasan 
szól hozzád,miként Nátánaelhez; megszán,mint a há
romszorosan hütlen tanitványt,örömhirrel tér be hoz
zád, mint Zákeushoz; s talán még a sebei helyét is 
megmutatja,mint a hitetlen Tamásnak,csakhogy láss
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és higgy és még nagyobbakat láss!.
He makacskodjál, hogy a te akadályaidat 

Krisztus nem tudja legyözni, hogy téged nem bir el 
ugy, amint vagy, sok bün alatt. Mosolyogva gondolsz 
ugy-e, arra az öreg anyokára, aki a Duna hidján 
csak azért nem mert átkelni, mert félt, hogy nem 
birja el. Pedig teherkocsik, villamosok gördültek 
rá, egyik a másik után, ö csak nézte-nézte és még 
sem mert rálépni a vaspántos utra. Oh elbir téged 
is a Krisztus minden kételkedéseddel együtt, - eb
ben ne kételkedjél. Nyitva áll neked is hit által 
a mennyek országa, mégha most nem látsz is belöle 
semmit.

"Boldogok, akik nem látnak és mégis hisz
nek" . Akik pedig hisznek, még nagyobbakat fognak 
látni!. Ámen.

1



Nyháza, 1945.nov.25. Halottak napján - élet ün 
Ige: Zsid.lev. 11:1—3. nepére.
Ének: 12. 376. 313.

Egyházi év utolso vasárnapja

Az egyházi esztendö utolso vasárnapjára 
virradtunk. Régi szokás szerint ezen a napon a ha
lál fenségét köszöntjük és elpih ent kedveseinkröl 
emlékezünk. Máskor, erre az alkalomra gyászba öl
tözött a szószék meg az oltár, de ezt a köntöst is 
tolvaj lelkek elrabolták, Hogy legyen belöle kendö, 
ruha, szoknya, meg alsó. Halottainkat, emlékeinket 
azonban nem bánthatták, mert körülrajongjuk szivünk 
szerelmével, lelkünk forro h evével mindazt, ami va- 
laha egészen a mienk volt, de ma már a multé.

Igy kerül ma elénk sok drága apának, sok é- 
desanyának a képe. Azé is, akinek sirján, nem tu
dom h ányadszor h ervadt már el az öszi rózsa, de 
azé is, akinek sirján még nem tudott gyökeret verni 
a nefelejts. Innen egy gyermek szöszke fejecskéje 
tekint felénk — abból az országból, ahonnan nincs 
számukra többé visszatérés. Onna férjek, feleségek 
tekintenek felénk és nézésüktöl álmok, megtört va
lóságok támadnak fel ujra. És amikor ma azt is a- 
karjuk, Hogy halljuk a mulo idö szárnyainak rémes 
suhogását, elvonulnak elöttünk, hosszu sorban azok 
az emlékek, amelyeket érdemes el nem felejteni: az 
a sok pillanat és drága alkalom, amelybe belevetet
tük minden erönket, beleszöttük minden tudásunkat, 
terveink nagyszerüségét, gondolataink becsületessé
gét, igazságunk öszinteségét.

Másoknak minden emlék olyan mint a hazajáró 
lélek. Azok számára azonban, akiknek Krisztus nem
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szólam, hanem élet, mely szeretetre kötelez, az oda
lett szivekre vagy az összeomlott tervekre való em
lékezésekböl kikivánkozik valami tanulság. És kiki- 
vánkozik ugy, mint e templom köveiböl az áhitat, 
mint szivünkből az a vágy, hogy napjaink nyugtalan
sága közepette valamiben és valahol igyekezzünk már 
megpihenni. A kérdés az: a halottakra való emléke
zés lehet-e az élök ünnepe?

Ennek azonban csak egy utja van: a h i t .  
Ezt a mi világunk is érzi. Ezért erölteti is sajto
ban, politikában és gazdasági életben a hitreébre- 
dést. Ennek az eröfeszitésnek azonban nem sok si
kert jósolunk.

Krisztus hiveinek serege más véleményen 
van. Követeli, ma inkább, mint valaha, hogy a halál, 
a pusztulás, a veszteség formáljon uj életet, de ne 
emberért, hanem az Istenért'.

Ezért is a hitet hirdeti, amelynek tárgya, 
eredtetöje az Isten. "Hit által értjük meg, hogy a 
világ Isten beszéde által teremtetett és hogy ami 
látható a láthatatlanból állott elö". Ez azt jelen
ti, hogy a világnak Isten által való teremtettségét 
hit nélkül megérteni nem lehet. Az emberi értelem 
tehát akkor ragyog fel a legfenségesebben, amikor 
az ember elismeri, hogy a világ keletkezését senki 
emberfia nem látta. Azonban akinek van hite az Is
tenben, az tudja, jobban mintha látás vagy tapasz
talás utján tudná, hogy a világ azért van, mert a- 
karta az Isten, hogy legyen, és nincs ebben a vi
lágban csillag, vihar, élet és halál változás vagy 
snnsk árnyéka Isten akarata nélkül!....

A világ mindennel, ami benne van, az Isten 
által teremtetett ! Tehát az Isten teremtése az a 
világ is , amely "elmulik minden kivánságával e- 
gyütt" . A a világ is, amelyröl az evangéliom iro
ja azt mondja: "benne nyomoruság lészen". Az a vi
lág is, amelyben "a lélek kész,de a test erötelen"
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Söt !. a vaknak, a süketnek, a bénának, az özvegynek 
meg árvának és mindenkié, aki azt érzi, ugy látja, 
hogy az ö világából kifelejtödött az, ami boldoggá 
tehet, hogy neki öröm helyett bánat, megelégitett- 
ség helyett gond, gazdagság helyett szegénység, 
megértés helyett félreismerés, boldog bizonyossá
gok helyett bántó bizonytalanság, biztató reményke
dés helyett idegbontó üresség jutott osztályrészül, 
- az életböl,csak a sötét szinek, a szeretetböl 
csak a megpróbáltatás, az Istentöl csak a megfogha
tatlanság. Hogy ilyen körülmények között nehéz a mi 
világunknak Istentöl való teremtettségében hinni és 
az Ö atyai irgalmáról és kegyelméröl jo bizonyossá
gokat szolgáltatni, - bizony nehéz.

De ha éppen ez a nehézség akadályozott meg 
eddig abban, hogy hittel gyözedelmeskedjünk mind a 
felett, ami e mostani jelenvalo világunkat sulyossá, 
elviselhetetlenné, benne minket türelmetlenné, zu- 
golodová, védtelenné tette, - vegyük magunkra annak 
a hitnek keresztjét, amely által hirdethetjük, hogy 
mi ebben a világban kapjuk Istennek akaratát. Higy- 
gyíik, hogy nem diadalmas gyö zök akarata, hogy ma 
rongyosabb a ruhánk, feketébb a kenyerünk és izet
len az ételünk. Higgyük, hogy az a mi kiválasztott
ságunk: meglátni a számunkra igy alakult világban 
az Istent.

Tudom - hiszen hittestvéreink közül sajnos 
nem egy bizonyitja, hogy ebböl lehet más következ
tetést is levonni. Azt, amely hátatfordit az Isten
nek. Azt,amelyröl valaki azt állitotta, hogy ha ez 
a mai világunk is az Isten müve, akkor ez az Isten 
vagy nagyon kegyetlen vagy nagyon tehetetlen.

Nem irigylem senkitöl a maga hitét. De hogy 
az, aki igy beszél, nem ismeri a mi Istenünkbe ve
tett hitünk lényegét, azt állitom. Mert mi, amikor 
hiszünk Istenben, nem mondjuk, hogy ö nem teremt
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hetné különbbé ezt a világot, mint amilyen, megte
hetné, ha akarná, ha akarná, egy pillanat alatt 
ugy omlanék össze, mint a kártyavár. De Ö olyannak 
akarja e világot, mint amilyen és azért,mert csak 
ebböl bontakozhatik ki annak a másik világnak ké
pe, mely romolhatatlan, szeplötlen és hervadhatat
lan öröksége a mennyek országában azoknak, akik 
hisznek.

Ebböl az következik, hogy mi keresztyének 
e világgal, ennek minden sötét vonása, rejtélyessé- 
ge, érthetetlensége, betegsége, bánata, keserüsége 
és halála ellenére is azért vagyunk megelégedve s 
azért látjuk telve kegyelemmel és vigasztalással, 
mert mi nem e világ kedvéért hiszünk az Istenben, 
hanem az Istenben bizva szolgálunk neki e világban. 
Mi hisszük, hogy ez a világ azért teremtetett Is
ten beszéde által a mi számunkra olyannak, mint a- 
milyen, hogy mi jobbakká, rági büneinket levetö 
emberekké legyünk. Más szóval: ez a világ méltó a 
mai emberhez!

Egy tökéletes világ átkunkká lenne. Restek
ké, tunyákká, lelkesedés nélküli számokká tenne. A 
madárdal nem gyönyörködtetne. Nem volna illata a 
virágnak, szépsége a hegyoriásoknak, csodás békéje 
a rónaságnak. A betegágy kinpad volna. A sir mély
sége megborzongatna. A gondok, fájdalmak, áldoza
tok és lemondások nélküli élet lehet jó az angya
lok számára, de hozzánk, akik még utban vagyunk a- 
felé, amivé lehetünk és lennünk kell, csak ez a 
világ illik. Mi csak ebben maradhatunk meg. Nem 
tudjuk megbecsülni a természeti kincseket, hát el
veszitjük! N em tudjuk megbecsülni a gyermekeket, 
hát elidegenitik tölünk!. Nem tudjuk megbecsülni 
hagyományainkat, hát nevetségessé teszik!.... Szin
te kiszámitható , hogy mikor következik be az az 
állapot, amikor semmink se marad, csak az, ami el 
nem vehetö s ez a perelhetetlen tulajdonunk az a
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hit, hogy az általunk reménylett dolgok valósággá 
lesznek, a láthatatlanok láthatokká válnak. Ez a 
világ bizonyi ja ezt, amelyben teherré lett minden 
nappalunk, gondoktól álmatlanná az éjszakánk,amely
ben a vereség és kifosztottság kicsiny dolgokat 
szerettetett meg, sirok odairányitanak, ahol öröm
mel várnak és a halál követeli, hogy becsüljük meg 
az idöt és azokat, akik még megmaradtak!  A mi Is
tenünk követeli ezt, aki teremtette és fentartja e 
világot.

Lássátok, Testvéreim, ez a hitnek minden 
titkot megfejtő ereje. A z a szem,mely a láthatat
lanokban láthatókat lát és mindenben Isten uralmát. 
Ez a szem nem vesziti el sohasem a látóképességét. 
Meglátja minden katasztrófa okát, minden bánatban 
az áldást, minden halál mögött az életet.

Tudom, hogy egyénileg nehezen fogadod el 
ezt a tanitást, merthogy te azt hiszed, hogy bol
dogabb lennél, ha gazdagabb, szabadabb, egészsége
sebb volnál, ha jobb volna a férjed, szelidebb az 
asszonyod, ha kevésbé vásottak a gyermekek, ha 
több volna a becsület, kevesebb a gyülölet, elvi
selhetöbb a drágaság, erkölcsös a környezet és ke
vésbé lelketlen a pénz?!. - Lehet! Bizonyos, hogy 
sokan vannak, akiket ez foglalkoztat és mégis nyo
morultak. Pedig van házuk, földjük, uri ruhájuk, 
hangjuk, öklük, gazdagságuk, de hiányzik valami
jük, - éppen az, ami téged a bánatban megerösitett, 
ostorcsapások között is megtartott, a veszteségben 
gazdaggá tett, közelebb hozta hozzád az eget vagy 
halottak nyomán vitt az égbe. A h i t - et értem 
e csodás valami alatt. Azt a vallomást: ebben a 
világban mégis boldog vagyok, mert látom Isten te
remtettségét és hallom teremtö beszédeit!

Persze ennek a hitnek is a lángja meg-meg- 
inog, mint minden láng. De ha meghalványodik a fé
nye és enged az ereje, vedd elö a Bibliádat és ke
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resd fel a Zsid. levél 11.részét, azt a fejezetet, 
amelyböl vettem a mai igét. Ebben egy "fellegét" 
találod azoknak, akik csak "jövevények és zsellé
rek" voltak, de akikre nem volt méltó a világ, a- 
melyben éltek és amelyet legyöztek. Kezük nyomán a 
sziklákból vizek fakadtak. Romokból városokat épi- 
tettek. Szavuk tüz lett, melyben bünök hamvadtak 
el. Könnyeikben milliók váltattak meg. Sirjaikból 
vigasztalás zengett. Halálukból ragyogó élet fa
kadt. Hitük müvelte ezt! Az a hit, amely vallotta, 
tudta, mert megértette, hogy világukat az Isten 
teremtette és ezt általuk kivánja, akarja fentarta- 
ni abban, amit reájuk mért bölcsessége!

Érted-e hát, Testvérem, Hogy mi vár rád? 
N em az, hogy küzdj és bizva bizzál, - hogy türj és 
szenvedj, - hogy örizd, ami megmaradt, hogy sirasd, 
ami elveszett, hogy alkudozz és parolázz, hogy ál
arcban járj és hazudozz és ebben elvessz mind te, 
mind pedig a házad népe! Nem ez! ... Reád az vár, 
Hogy bizonyits az Isten mellett azzal a hittel, a- 
mely szenvedések és megpróbáltatások tüzében is 
gyöztessé tesz országok felett, de nem azért, hogy 
elnyomj és uralkodj, hanem, hogy aki lát téged, az 
imádkozzék veled együtt az Isten országának eljö
veteléért.

Ilyen hitben való életet vár töled a csa
lád, a férj, az asszony, a szülö , a gyermek, a hi
vatás, az iskola, ez a gyülekezet, - vár a mult: a 
maga felénk intö hibáival, fáradozásaival, fajunk
ban és nemzetünkben élö Isten teremtette értékeink
kel, - vár a jövendö , melybe Isten belerejtette 
számunkra a csodák, a diadalnak és a boldog alázat 
utját.

Ha még ebben a szolgálatban is kisért a 
kishitüség és féltékenység árnya, Testvérem! vi
gyázz és imádkozz, Hogy senki el ne vegye a te ko-
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ronádat, és hogyha magadra hagyatottan is, árván, 
egyedül, de teljessé legyen a te hited és ha majd 
összeomlik porsátorod, hát kibontakozzék az "ami
ket szem nem látott, fül nem hallott és emberek 
szive meg sem gondolt, de amiket Isten készitett 
el az öt szeretöknek"... a reménylett dolgok va
loságát, a láthatatlan dolgok láthatoságát.

A halál fenségét akartuk köszönteni és i- 
me az élet kapuja nyilt meg elöttünk!. Halottaink 
emlékezetének szántuk e napot és ime az élök ün 
nepe lett belöle.

Ezekután máskor ámen-t mondtunk volna.Ma 
azonban engem átsegit egy kimondhatatlanul nehéz, 
N eked tartozo kötelességen te evangélium népe, 
kedves nyáregyházi gyülekezet.

Tudott dolog mindannyiotok elött, hogy ez 
az együttlét - Isten elhivo akarata folytán - 
számomra a bucsuzás nehéz órája. Távozásom elött 
utoljára álltam most e nékem olyan drágává lett 
szent helyen. Szolgálatomról, magamról, köztetek 
és veletek töltött idömröl nem mondhatok mást, 
csak annyit: sohasem kivántam több lenni egy Is
tenhez hivogato szónál. Örömben, bánatban, bölcsök 
és koporsók mellett, Isten házában, iskolában, 
családi tüzhelyen csakugy, mint a gyülekezet ve
zetésében az az olthatatlan vágy vezetett: fényt 
gyujtani a sötétségben, melegséget, szeretetet 
vinni ebbe a kietlen, rideg világba, felmutatni, 
hogy van az életnek egy másik lehetösége is, nem
csak az, amely gyülölettel, haraggal, irigységgel, 
bosszuvággyal földre nyom és állattá aljasit, ha
nem felfelé von, Istenhez vezet!... Csak azért tu- 
sakodtam, hogy nem kell feltétlenül az árral usz
nod, mert lehetsz szikla, amelyen megtörnek a 
szennyes áradatok, lehetsz világito fény, izt adó 
só , - igen: csak azért szolgáltam, hogy higgy és
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láss!. - és még nagyobbakat várj!....
Embereket kerestem, sziveket, lelkeket,ké

telkedöket, repedezett nádszálakat, pislogó gyer
tyalángokat, hogy felragyogjon számukra is az az 
élet, amelyet kegyelemböl kapunk, hit által, Is
ten országában, a Jézus krisztus vérében. Ahol i- 
lyen hivök élnek, azok számára nincs is elválás, 
szomorkodás, halál csak élet, hálaadás, Istent 
dicsőitő szolgálat itt is,... ott is,... általa
tok is, ... általam is, . .. örökkön örökké!.

Én azért imádkozom, te nyáregyházai evan
gélikus gyülekezet, ti elhivott szentjei az Urnak, 
te drága áron megváltott Testvérem a Jézus Krisz
tusban, hogy megteljesedjetek hittel, Isten isme
rettel és szeretettel az örökélet dicsöségére.

Ámen

Búcsú-szolgálatom a líyáregyháza-i gyülekezettől.



Nyháza,1939.szept.17. 
Ige: Máté ev. 27:22. 
Ének: 288. 404.
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Mit cselekedjen 
m a Jézussal?

Szthg u. 15 .vasárnap

Keresztyén Gyülekezet! 
Testvéreim!

Próbáltatok-e már a templom csendjébe be
lehallgatni? - figyeld lélekkel azt keresni, hogy 
néma kövekböl milyen beszéddel keres az Isten!.Meg- 
éreztétek-e már a fehér templom egyszerü csarnoká
ban azt a tagadhatatlan kapcsolatot, mely minket,e 
gyülekezetnek ma él= gyermekeit ösök lelkével el- 
oldhatatlanul összeköt?... És azután mertetek-e 
bátran szembenézni azzal a kötelezéssel, amit elö
dök önfeláldozása, e hajlékba beleépitett hithüsé- 
ge és minden reménytelenséggel is dacolni tudó 
szeretete ma mindannyiunktól ,kicsinyektöl és na
gyoktól kivétel nélkül állandóan vár és jogosan 
vár?...

Mert amikor ma, ez Isten dicsöségére emelt 
hajlék megépitésének évfordulójára emlékezünk és 
e néma falak beszédes kérdéseit igy csupaszon fel
soroljuk, nem engedhetö meg, hogy szokásos frázi
sokkal és elismerö szavak értelmetlen áradatával 
elbujunk a ránk háruló feladatok elöl. Gyáva, se- 
honnai az, aki az Isten hatalmas ostorcsapásai a- 
latt a félelem remegései mögé rejtözködik. Nincs 
mit keresnie annak sem itt, sem e hazában, akit a 
semmittevésre vágyódó lélek irányit. Isten szolgá- 
utolag elökerült kéziratok következnek!
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latra, eke, ásó, pult, iróasztal mellé - egyszóval: 
épitö munkára és nem rombolásra szánta az embert.

Hogy ez furcsán hangzik ma, amikor ujabb iz
galom és megpróbáltatások nélkül nem hanyatlik alá 
egünkröl a nap - azt tudom! És mert tudom,engedjé
tek meg, hogy e jubileumi vasárnapon olyan tanitás
sal teljék meg a lelkünk, amely egy mindennapi kér
désre vonatkozó feleletet jelent. A kérdés pedig az: 
mit cselekedjem é n  m a  Jézussal? - Mondhatnám 
ezt ugy is: miért ragaszkodjam Jézushoz, mikor minden 
szeretetröl, békességről szóló tanitás mellett, sőt 
annak ellenére is az Öt követö keresztyének vagy ke
resztények embervérrel öntözik ma a földet?...

Válaszkeresésünkben segitségünkre siet az a 
Máté evangéliumából imént felolvasott rövid lélekze- 
tü szentlecke. -

A kérdés igy, ebben a fogalmazásban elöször 
Pilátus ajkán hangzott el ott a királyi palotában,a- 
hol korlátlan hatalommal itélt élet és halál felett. 
Szokatlan ebben csak az, hogy ö, a jog és igazság 
feltétlen öre, ilyen kérdéssel vivódhatott, még annak 
ellenére is, hogy felesége intette: "ne ártsd magad 
ez igaz ember dolgába!" Pilátusban megtestesülve lát
hatjuk mindenesetre azt az embert, aki keresi a mások 
kegyét, tetszését, elismerését, keresi a hiuságot, a 
kitüntetö bizalmat, aki azután igazodik, hogy a má
sik, a sokaság mint vélekedik felöle, - akinek fáj, 
ha valaki ellenségévé lett, de akinek éppen ezért 
nincs, mert nem is lehet meggyözödése, hivatása,cél
ja, akarata, hite, vágya, megbizatása és diadala sem. 
Igy lett Pilátus a hitvány, gerinctelen emberek örök 
példaképe. 

És Pilátus óta is - óh ki tudná megszámlál
ni - hányszor hangzott el ugyanez a kérdés, hányszor 
fakadt fel keresztyén ajkán, hivö szivben? Hány kere
sett feleletet, békét hozo választ pogány lelkekben
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is az örök kérdés: "Hát mit cselekedjen Jézussal?"
Nem mai ez a kérdés, de nem is elavult. Nem 

olyan, amit öregsége miatt csal: amugy félvállról 
semmibe vehetnénk. Nem! Nem pedig azért, mert az é- 
let örök kérdés ez. Olyan, amely mindig megujul, 
mindig idöszerü , mert ott van az ujéletekben, a 
nagy változások mögött, ott van a kibontakozási ter
vekben, a jövöt épitö álmokban, Európában éppugy, 
mint Amerikában, északon csakugy, mint délen, ott 
szunnyad a sirok és nevetök között, a megpróbált és 
diadalmaskodó lelkekben, igen: ott van - talán 
titkon, be nem vallottam, de ott van - ott ég az 
örök pilátusi kérdés a mi lelkünk mélyén is: hát 
mit cselekedjem Jézussal?

Hogy miért nem lehet Jézustól megszabadul
ni, örökre megvállni? ... Hogy miért nem lehet Jézus 
nevét véka alá rejteni, elfelejtetni, kiirtani, az 
emberi szivekböl örökre kitörölni??... arra nézve 
egy kudarcot vallott angol istentagado ugy vála
szolt: azért nem, mert Jézus maga az élet! Csak az 
tagadhatja meg Jézust, aki az életet tagadja! Jé
zus neve már magába véve is egy ultimátum, felhivás, 
mert arra kényszeriti az embert, hogy állástfoglal- 
jon.

Tehát Krisztus nem kerülhetö ki, sem okosko
dással, sem eröszakkal, - ezt vallja egy hindu böl
cselö is, mert hatalmas egyénisége az egyedüli a- 
ranyfonál, amely áthu zódik minden emberi nemzedé
ken és összeköti a korszakokat a fajokkal!

De hát ki az a Jézus végeredményben, hogy 
ilyen felfogás terjedhetett el róla?... Honnan ve
szi magának azt a jogot, hogy ilyen igénnyel lépjen 
fel a világban, holott megvetett, kigunyolt és ha
lálra üldözött volt az emberek között?... Hogy ezt 
megértsük, három egyszerü bibliai képet szeretnék 
megrajzolni néhány vonással.
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A galileai tengeren szörnyü vihar tombol. 
Hullám hullámot ér, tajtékzik, zug, morog a tenger. 
A partratörö csónak játékszere lett a veszett ár
nak. Az evezök semmit sem érnek, mert kénye-kedve 
szerint hányja a tenger az egyszerü alkotást. A 
csónak végében pedig ott alszik csendesen Jézus, 
mintha körülötte semmi sem történt volna. Csak a 
tanitványok kétségbeesett segélykiáltása veri fel 
öt: "Könyörülj rajtunk Uram, mert elveszünkI" Erre 
felkel. Elöre megy a csónak orrába, kitárja kezeit 
a tombolo vihar felé és hatalmasan szol: "szünje
tek meg, csendesedjetek el!"... És lön nagy csen
desség. - Ez Jézus.

Vagy gondoljatok egy zsidó temetöre, A me
redek sziklasir elött hatalmas tömeg várakozik.Két 
nö siratja testvérét. A sziklasir száját hatalmas 
kö zárja el. Jön Jézus. Minden szem feléje fordul. 
Figyelik Öt. S Ö parancsot ád: távolitsátok el a 
követ! A sir megnyilik, mire a sirás zokogásba för 
fel, a jajgatás szivettépöbb lesz. És Ö közben az 
igét, az élet igéjét mondja... és a sirboltbol 
nagy csodálkozások közben elövánszorog a halott. 
Lázár él! Lázár feltámadott. - Ez Jézus.

De Öt magát is sirba fektették. A szikla- 
sirt fegyveres katonák veszik körül és a nyilást a 
római helytartó pecsétjével lezárt hatalmas kölap 
takarja.De három nap mulva remegö asszonyok állják 
körül és hallják az angyali szót: ne féljetek, Öt 
itt ne keressétek. Jézus feltámadott! Jézus él! ...

Ugy-e, Testvéreim, igy már most mi is meg
értünk valamit abból, amit egy nagy történész ugy 
fejezett ki, hogy "Jézus minden embernél nagyobb 
ember", - és igazat adunk annak a léleknek is, aki 
nem szégyelte megvallani, hogy "akármit mondjanak 
is Krisztusról, ö mégis az az egyedüli marad, az 
egyedüli a történelemben, akit sohasem lehet sem
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miféle emberi szóval megmagyarázni!"
De ha idevezet a vizsgálódásunk eredménye, 

vajjon akkor nem jogos-e a kérdésünk: hát mirét ra
gaszkodjunk Jézushoz? - Egy hivö lélek nekünk most 
azt a választ adja: mindenütt, ahol az emberek ke
resik az élet összefüggését, értelmét és azt az u- 
tat, amelyen haladva helyesen lehet leélni az éle
tet, nem kerülhetik el Jézus!

Szükségünk van-e hát Jézusra? - mert ez a 
mi kérdésünk... Igen?... nem?... vagy talán keres
sünk a kettö között egy aranyközéputat?...

Mielött a végsö választ adná meg a lelked, 
egy döntéshez segitö ismert hasonlattal élek. Ha a 
kisgyermek a maga ünneplö ruhájára föltöt ejt, 
ugy-e, szüksége van neki valakire! Jön az édesanya 
és kitisztitja azt... De vannak olyan foltok is,a- 
melyeket nem tud a leggondosabb édesanya keze sem 
kitisztitani, olyanok, amelyeket még a legmodernebb 
tisztitószerek sem tudnak eltávolitani. Ezek pedig 
azok a foltok, amiket a b ü n ejt a lélek hófehér 
köntösére. Minden hazugság, engedetlenség, minden 
hiu ság és becsvágy, minden felfuvalkodottság és a- 
lattomosság, minden káröröm, szeretetlenség, szük- 
keblüség, bosszu , szivtelenség a bünnek egy-egy sö
tét foltja a mi lelkünk fehér köntösén. Óh mondd, 
testvérem, hát mi ilyen beszennyezett lélekkel aka
runk megállni a számonkérö Isten elött?... Az örök
élet békességéhez igy mi soha el nem juthatunk, csak 
örök kárhozatban lehet részünk!... Ugy-e, szükségünk 
van tehát olyasvalamire, helyesebben: olyan valaki
re, aki el tudja távolitani büneink sötét foltját 
lelkünk fehér köntöséröl. Ezt csak Jézus teheti meg 
mert az örök büntetést értünk Ö szenvedte el!

Jeruzsálem elött van egy magas domb. A neve 
Golgota. Ott emelkedik égfelé egy kereszt és az Is
ten hatalmas Fia függ rajta. N ézd meg ezt a képet
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jól! A fejét véresre sebezte a töviskorona, keze- 
lába általszegezve. S mig a kereszt tövében hullám - 
zó sokaság gunnyal illeti, lassan kiül arcára a 
halál viaszrózsája és elszáll az utolsó szó: elvé
geztetett! E z a Jézus, aki a kereszten értünk 
szenvedte el a büntetést, tud minket egyedül meg
váltani minden büntetéstöl. Ime, ezért van feltét
lenül szükségünk Jézusra!

Szükségünk van Jézusra, hogy a büntöl , a- 
mely a szivböl tör elö s amely ellen egyedül sem
mire sem megyünk, megszabadulhassunk, mert egy 
hindu vallomása szerint is - nincs senki a vilá
gon, aki olyan komolyan akarná megnyerni az ember 
szivét Isten számára, mint Jézus.

Szükségünk van Jézusra, hogy a keskenyu- 
ton járhassunk, mely az Isten országába vezet,mert 
csak Övele tudunk lemondani, áldozni, türni,szen
vedni, a lelkünkböl naponként uj és uj kincseket 
feltárni ...

Szükségünk van Jézusra, mert csak Ö tudja 
megtölteni a szivet igaz szeretettel, béketürés- 
sel, megbocsátással, sötétségben fénnyel, nyomoru
ságban vigasztalással.

Szüksége van Jézusra mindenkinek, mert 
csak az a sziv, amelyben Jézus hite, reménye, sze- 
retete él,... mert csak az, akiben lakozást vett 
a Krisztus lelke, juthat el Istenhez, az Atyához, 
aki pedig hiv és vár mindeneket magához.

... és igy folytathatnánk még, Testvéreim, 
a Jézus által megszentelt élet különbözö áldásait 
egészen a végtelenségig, mert itt is, most is, er
re a mi kérdésünkre is vonatkozik az az öszinte 
vallomás: "a galileai tul nagy a mi kis emberi a- 
gyunk számára"  -

Kiindultunk pedig abból a kérdésböl: mi
ért ragaszkodjunk Jézushoz?...
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E templomépitésre emlékeztetö vasárnapon ez 
az ige téged és engem keresett,., minket kérdezett! 
Isten igéjéről pedig azt olvassuk, hogy az nem tér 
vissza üresen soha. Várja a válaszunkat, itt, ma, a 
tiédet is,... az enyémet is...

Miért ragaszkodjunk hát mi evangélikusok ma 
a Jézus Krisztushoz?

Azért, m e r t  é l n i  a k a r u n k -  
Istentöl nekünk szánt békességes életet! Ámen.



Nyháza,1939 .okt .1. 
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Az Isten-látás feltétele.

Szthg u.17.vasárnap

Zwingli, Svájc reformátora, azt mondotta s 
zürichi polgároknak erröl az imént felolvasott jé
zusi kijelentésröl, hogy "amig más igazság merev, 
kemény, mint a havasok villámvágta, felhököszörül- 
te csucsa, vagy hideg, mint egy sötét templom már
ványoltára, vagy zord, mint a nyirkos kripták mé
lye, addig ez itt meleget sugároz ki, melyre meg
nyugszanak az emberi édegek, melyre redök kisimul
nak, melyre a lélek, hasonlitson bár egy megvert 
madárhoz, megemeli fáradt szárnyait és száll,száll 
boldogan olyan magasságok felé, ahová nem ér fel a 
világ lármája, zaja, gondja, büne és bánata" ...

Én is ma e meleg sugárö zönbe kivánlak el
vezetni titeket!

"Boldogon a tisztaszivüek" - mondja Jézus 
és én meg önkéntelenül is kérdezem: hát lehetnek 
nem azok? ... lehetnek boldogtalanok? ...

Kérdem ezt azért, mert tudom, hogy,itt is 
vannak olyan embertestvéreim, akik hajlandók bi
zonyitani, hogy minden tiszta gondolat, mely a 
szivnek mélyéböl fakad fel, mindig békét teremt, 
fölemel, elveszi a könnynek keserüségét, a fájda
lom élét, a seb égését és megérezteti velem, hogy 
van Isten, és hogy hozzá lehet közel jutni, olyan 
közel, mint az anya szivéhez vagy az apa jóságá
hoz .

Kérdem azért is, mert itt kell olyanoknak 
is lenni, akik megvallják, hogy azóta panaszkod
nak, elégedetlenkednek, hogy a boldogság, mint
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gyermekálon azóta kerüli öket é s  azóta várják,vár
ják vissza, amióta a szivet kikapcsolták a maga 
tiszta érzéseivel az életformálo tényezök közül...

És kérdem azért főleg, mert ugy látom,hogy 
abban a szomoru játékban, amelynek "élet" a neve 
és amelyben minden embernek megvan a maga különös 
szerepe, a szivek játszák m  é  g m  a i  s a fö
szerepet. Mert az egyik olyan, mint a magas grá

niszirtek közé foglalt tengerszem: vihar sohasem 
szántja, gyémánt tükrében egyformán tagyog a nap
nak képe, - a másik meg olyan, mint az a hajó, a- 
melynek matrozserege fellázadt: a maga lángoló 
zugolodásával megnöveli a körülötte tombolo orkán 
hevességét és sietteti a pusztulást. Ez, mint az 
önmagát emésztö fényforrás, amerre csak jár, min
denütt világosságot áraszt és derüt hint. Az,mint 
a jég, hideget lehel. Emez mindent szépit, romokat 
megépit, gyógyit, segit, mintha angyalkezek irá
nyitanák, mig amaz, mint az égö ház, szikrákat,tü
zes pernyét szór társaira, hogy azok is vele égje
nek. - Igazán nem csodálom, hogy volt olyan idö,a- 
melyben a sziv kulturáját hangoztatták az emberek, 
merthogy meggyözödésük az volt, hogy "az ember 
sorsa a sziv, minthogy ettöl függ a boldogság és 
a boldogtalanság.

Ma, a szivtelenség idején is kétségtelenül 
igaz, hogy nagyon sokan, akiket körülrajongnak 
kinccsel, gazdagsággal, édességgel, jóléttel, ar
ról panaszkodnak, hogy éhes a szivük. N em tudják, 
hogy miért, csak azt érzik, hogy a szivnek mások a 
táplálékai, mint a gyomornak, más a gyönyöre,mint 
az emésztés, más a vágya, reménye, mozgató ereje, 
mint a hideg, rideg, számito kalkuláló észé.. Söt! 
naponta szaporodik azok száma, akik elismerik,hogy 
vannak koldus szivek arannyal himzett palást alatt 
és vannak uralkodók által megirigyelt kenyéren ten-
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gödö boldog szivek... És hogy ez nem frázis, azt 
még ez a mai nagyon reális élet is bizonyitja és 
fogja is bizonyit a n i ! Mert hát hiába: amig lesz 
sziv lesz mindig egy-egy királyi herceg, aki el
hagyja a fényes udvart a maga minden csillogásá
val és alakoskodásával, rangjával és igényével és 
fog menni arra, amerre viszi, vonja a szive. - De 
lesz mindig egy-egy egyébként engedlmes fiu vagy 
leány, aki kényszer és sirás ellenére is ugy hall
gat szivének szayára, mint a fehér galamb édes 
párja hivéséra. Oh mennyi gyász, mennyi hösiesség 
és aljasság, mennyi üdv és kárhozat, mennyi élet- 
nemesülés és életrontás, mennyi szentség és már- 
tiromság oka: a s z í v  szerint vagy az az ellen cse- 

lekvö akarat!
Erre a mi mai világunkra is azért szakadt 

a boldogtalanság átka, azért zug még mindig a pa
nasz, folyik a könny és ömlik a piros embervér, 
mert hadatüzent a szivnek, mert mocskolja, rontja, 
beszennyezi a tiszta érzéseket, mert ördögi prak
tikával azon munkálkodik, hogy a sziv valahogy ne 
érvényesüljön ott is, ahol országok és népek,nem
zetek és világrészek megnyugvásáról és békéjéröl 
van szó.

Nem mondom, hogy a nagy megbékélés addig 
amig politikusok, bankárok, gyárosok és statisz
tikusok dolgoznak rajta, amig ágyu , puska, csata
hajó, repülögép erölteti - lehetetlen, én csak 
azt vallom, hogy valóra majd csak akkor válik, a- 
mikor a sziv diktálja a szerzödéseket, de az a 
sziv, amelynek Jézus mondja: "Boldogok a tiszta- 
szivüek!" ...

Jézus azzal indokolja ezt az igazságot, 
hogy "ezek az Istent meglátják".

Szinte látom az ezen kijelentésre megriadt 
lelkeket, melynek még a legegyszerübb tagja is
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tudja, hogy Mózes rendelkezésére a választott nép
nek mindaddig, amig a föpap a szentek-szentjében, 
az Isten elött áll, szigoruan lesütött szemmel kel
lett ott állania a templomban, söt! hogy a föpap is 
letakarta arcát, nehogy meglássa az Istent. Mózes 
azt tanitotta, hogy szörnyethal vagy legalább is 
megvakul az, aki az Istent látja.

A mi Jézusunk ezzel ellentétben egyenesen 
megköveteli az Isten-látást, mert azt hirdeti,hogy 
az Istent meglátni a legnagyobb élmény, boldogság, 
melyet nem e világ ad és amelyet el sem vehet,csak 
azt hangsulyozza, hogy az Isten c s a k  a tiszta- 
szivüekre veti a maga arcát.

Már az egyházi atyák egyik legnagyobbika is 
arra figyelmeztet, hogy eszel az Isten-látással ugy 
vagyunk, mint egy görög bölcs, Pláto, a szférák ze
néjével volt. Róla ugyanis azt jegyezték fel, hogy 
egyszer, amikor egyedül állott a nagy hallgatag er
dös bérc fokán és nézegette a ragyogó csillagmilli- 
ókat, egy nagyon-nagyon messziröl hoszászürödö ze
ne hangjainak csodás harmóniáját hallotta. Meghal
lotta a szférák zenéjét. Figyelni kezdett, de ami
lyen mértékben nött a figyelme, az izgalma, olyan 
mértékben halkult el a zene. N em is hallotta meg 
soha többé, mert nyugtalan lélekkel nem lehet meg
hallani a szférák zenéjét... Tisztátalan szivvel 
nem láthatja meg. ember sehol és soha az Istent!

De lehet-e a szivvel látni? - kérdezhetné 
valaki?...

Lehet!
Például olvasok egy levelet. Az iróját nem 

láttam soha. De amint a betükböl elém szaladnak a 
gondolatok és belemarkolnak láthatatlan szellemke- 
zükkel az érzések hurjaiba - a szivem kezdi látni 
az irot. És az irónak ez less az igazi képet

Vagy: általában azt tartják, hogy azokat,a
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kiket eltemettem., akiket szemeim elöl elzárt a sir 
azokat nem látom többé. Milyen balgatag bölcsesség 
ez! Próbáld meg szeretettel, hozzájuk vonzódó szi
ved szeretetével idézni fel sirbatért drágáidnak 
képét... és eljönnek és letelepednek melléd! N e 
esztelen szellemidézökhöz járj, ne javasasszonyok
hoz fordulj, hagyd békén azt az asztalt és szoba
sarkot. Törüld le magadról a bünt, takaritsd ki 
szivedböl a keserü , fájó érzéseket és találkozol 
velük, akiket elvesztettél, nem is néhány órára, 
az éjszaka leple alatt, amig elpihen a kinti világ 
zaja, hanem mindig érzed, hogy az apa szeme irá
nyit , az anya keze simogat és hogyan tölti meg 
most is életed azzal, ami boldoggá tesz és tett ö- 
rökké. - Óh a halál kapuja nem adja vissza áldoza
tait sem a törvénynek, hogy itéletet tartson fö
lötte, sem a bosszunak, hogy a bántást megtorolja, 
nem nyilik az meg sem a követelés, sem a panaszko
dás elött, de megnyilik a szeretet elött... Szere
tö sziveknek ezért nincs halottja, csak sirja van! 
Szeretö szivek csak a gonosztol félnek, de nem a 
haláltól. Ezért hirdeti a mi szentkönyvünk is: "a 
szeretet keményebb, mint a koporso és erösebb,mint 
a halál” . Ezért minden tiszta s z í v  az az ablak, 
melyen át nézve minden pillanat boldogság, mert 
Isten l á t á s a !...

N em néztél még át esen az ablakon?...
Kár ! ...
Mert a gyász éjszakáján ezen át derengeni 

láthatod azt a napot, melyen körülötted elül a vi
har örökre és less szent csendesség...

N ézd ezen ablakon át a csipkerózsa bokrát, 
melyben valamikor Mózes is meglátta az Istent és 
annak rügyeket védö tövisein látod a végtelen 
bölcs isteni, atyai szeretetet, amint védi, óvja, 
örsi, ápolja apró teremtményeit!..

N ézz gyermeked szemébe. Belöle egy boldog
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világ minden reménye, gondjaid böséges, édes ju
talma mosolyog reád. S minél mélyebb,gyakoribb,me
legebb ez a nézésed, annál közelebb van hozzád az 
Isten!

Én igy láttam koporsók mellett s látom ma 
is családi tüzhelyek körül...

Ti is megláthatjátok ennek az életnek de
rűs-borus változásaiban, az éjszaka szelid csend
jében, a nappal mozgalmas munkájában, a bölcsö fe
hérségében, a koporsó feketeségében... és boldogok 
lesztek. Hiszen, ahol más halált, szenvedést pusz
tulást, gyötrelmet és sötétséget lát, ti boldogan 
merültök el az Isten látásában... csak a szivetek, 
... a szivetek...a szivetek legyen tiszta.

"Boldogok a tisztaszivüek" - mondotta Jé
zus. És igaz! Az Ö beszéde igazság! Nincs is más 
boldogság ezen a világon, csak a tiszta szivüeké: 
az Isten látása!

És ez még ma is a miénk lehet. Nem kerül 
ez senki pénzébe, munkájába, fáradságába, csak az 
Istennek Egyszülött Fiába.

Péter az apostolok jeruzsálami gyülésén 
ehhez azt fü zte hozzá: a szivet a hit tisztitja 
meg (Acta 15:9.)

Éppen ezért nekem nincs is ma már más 
kérésem, csak az az egy, - de ezzel odalépek min- 
denitek elé, kereslek téged bánatos, szomoru , 
gyötrödö evangélikus testvérem, kenyér, hajlék, 
békesség nélkül szenvedö embertársam, kereslek té
ged, önmagadat emésztö magyar népem, - halld, meg, 
könyörögve, féltö szeretettel kérlek: ne légy hi
tetlen, hanem hivö .

Ugy-e, megérted, hogy nekünk ugy is mint 
evangélikusoknak, ugy is mint magyaroknak, nem 
pénzre, hatalomra, jogra, cimre, rangra, befolyás
ra van szükségünk, hanem mindenekelött érzö , meg
bocsátó, tiszta szivre. Ámen.
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Nyáregyháza, é.n. -isten temploma vamvunk.
Ige: I.Kor.lev. 3:16-17. (Töredék)

.....  Ennek a szomoru valoságnak az az oka, hogy
keresztyénségünk mögött még mindig pogány önzés 
lakik. Ha ez igy volt Korinthusban, Pál idejében, 
ugy azt még csak menti az a tény, hogy ök pogányok- 
nak születtek. De mi ment minket?... Téged?...aki
nek álmait már keresztyén anya örizte, akinek jel
lemén már a keresztyénség dolgozott? Talán az,hogy 
gondolkozunk, érzünk, vágyakozunk?. Éppen ezek nem 
mentenek. Ezek csak a mi benáts-virágaink. Mert 
ugy-e: jaj annak, aki ezeket bántani meri, - jaj 
annak, aki mást gondol , mint mi, aki vágyaival 
keresztezi a mi vágyainkat és nem a mi céljainkat 
szolgálja! Pedig... pedig valahányszor önzésünk 
nem tud, nem akar megérteni egy lelket, Isten tem
plomát kerüljük el, megvetjük éppen azt, amit Jé
zus egyedül tartott szentnek, azt az isteni lelket, 
melynek hajléka: - az ember!.... Igaz, nem mindig 
és nem mindenki! Éppen ma élik aranykorukat azok, a- 
kik ha hasznot és elönyt biztosit személyünknek, 
szivesen lépik át más templom küszöbét is. Söt ! 
körülrajongják annak oltárait, mint méhek az édes 
virág szines kelyhét és fizetnek azért nem arany- 
pengöket, hanem nevet, becsületet, megtagadott ér
zéseket, drága hagyományokat, ösök hitét, szent ö- 
rökségét.

És ha valaki azt hiszi, hogy a könny, a 
panasz, az eényomottság vagy az igazság tudatos 
elfojtása felébreszti a jézusi érzést, - az téved! 
Igazolja ezt az a jelenség is, hogy ha a mai em
ber egy szerencsétlenség hirét hallja, csak nagyon 
kevésben mozdul meg a jobb érzés. - Ezekben is sok
szor csak azért, hogy elkönyvelhessék magukrol: ma
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jó voltam, na derék dolgot cselekedtem, vagy azért, 
hogy ezt más mondhassa el róluk. - És ha elmarad 
ez a megindultság, akkor még ez a kicsi csoport is 
közömbös idegenné válik, aki nem érzi, hogy az em
bereket jelzö számok mögött mennyi szenvedés, nyo
mor és gyász huszodik meg. Pedig e csoportnak min
den tagja ismerte az irgalmas samaritánus példáza
tát, magasztalta is öt tettéért, de amikor neki 
kellett volna átvenni annak szerepét, szivesebben 
volt a pap vagy a lévita. Elmondja tehát a kaini 
kérdést: miért éppen én?... miért éppen ezt az em
bert emeljem fel, hiszen annyi ezer szorul segit
ségre, akin nem segithetek s annyi millió hatható
sabban segithetne rajta inkább, mint én. Igen: min
dent elmond az ember, csak épen azt nem: ez az 
ember is Istennek temploma és benne is az Isten 
Lelke lakozik!

Ezért kell nekünk szükségképen felvetnünk 
a mellettünk ülö vagy elhaladó emberböl hozzánk 
intézett legszebb kérdést: Testvérek! mondjátok: 
tudjátok-e, hogy ti az Isten temploma vagytok és 
hogy az Isten Lelke lakozik tibennetek? - Másként 
ugyis mondhatom, - a kérdés tehát az: kocsida az 
ember, kik vagyunk mi?...

Pál apostol ajkán szolalt meg nyomatékosan 
az a különös tanitás, hogy e földön minden Isten
nek egy sajátos kijelentése. Az Isten mást mond a 
virágban és mást a csillagokban. Az Istenröl be
szél a természet. Az Isten beszél a természet 
csendjében, de a városok dübörgö zajában is .Az Ö 
beszéde az állat és az Ö igéje minden ember. Te 
és én, Testvérem, egy-egy isteni gondolatnak let
tünk a kifejezöi... és lettünk azért, hogy azt,a- 
kiért lettünk, az Istenhez vezessük vissza. -

És Pál, amikor ennek a krisztusi elgondo
lásnak végsö következményét abban állitja fel,hogy
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mindenki olyanná lesz, mint amilyen a hite és ez
ért mindenkit csak az ö tulajdon hite üdvözithet, 
ugyan akkor kimondja azt is, hogy ez a hit annál 
a tudatnál kezdödik, hogy az, ami vagyok, az nem 
is én vagyok, hanem az Istennek a Lelke. S ez az 
oka annak, hogy miért kell óvnom testemet, telke
met, egyéni tulajdonságaimat, fajiságomat, és 
hogy miért kell megöriznem mindazt, ami aa enyém!

Pál apostolt ezen tanitásáért már az első 
apostolok is megszólták, mások meg rajongónak tar
tották. És ne szégyeljük bevallani, hogy a mi ha
talmi őrülettől megfertőzött korunk is ezt a páli 
gondolatot rajongó örületnek hirdeti, mert érvük 
szerint: csak az az élet tartalmas, melynek kéz
zelfogható céljai vannak, mert hogy csak az az em
ber küzd, dolgozik, fárad szivesen, aki látható 
eredményeket tud elérni!...

Testvéreim! Ez a hajlék tiltja, hogy a ma
gam véleményét bárkire is rákényszeritsem, de 
mert ugy látom, hogy ezek a látható célok csak 
olyanok lehetnek ma, amelyekhez egy bizonyos va
gyon vagy tekintély kell, - igénk alapján hirde
tem, hogy templommá csak az a hajlék lesz, amely
be olyan emberek járnak, akik környezetük számára 
egy-egy isteni gondolatot jelentenek, tehát, egy 
lelket, mely templomi áhitatba viszi állandóan a 
sziveket, - a szent valóság pedig az, hogy boldog 
minden szegény, aki érzi, hogy szegénysége elle
nére is vannak megelégedett percei, hogy boldog 
minden szülö , aki égi ajándékot lát gyermekében, 
és hogy boldog az a házasság, melyet égben kötött
nek vall szerelmében két egymásra talált sziv...
És mert ez a valóság, láthatsz ma is ifjakat, akik 
a léha fecsegésnél többre becsülik a lelkiségük 
kimüvelésére alkalmas pillanatokat, láthatsz fér
fiakat, akiknek nagysága, hogy minél több áldoza
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tót kivannak tölük, annál többet adnak oda önma
gukból, láthatsz öregeket, akik már puszta megje
lenésükkel is tiszteletet parancsolnak, és lát
hatsz asszonyokat, akik olyanok, mint tükör, azért 
vannak, hogy az Istentöl jövö sugarakat összeszed
jék és önmagukon áterezstve tüzet és világosságot, 
meleget és fényt jelentsenek abban a hajlékban,a- 
hol a szeretetben oltárt emel maga számára az Is
ten.

Ezek tehát olyan lelkek, akik hibának azt 
tartják, ha nem tudják megállapitani valakiröl, 
hogy az az Istennek temploma, melyben Isten Lelke 
lakozi k .

Igy lett igaza annak is, aki a legnagyobb 
csalónak azt minösiti, aki beszél az "egy nyáj és 
egy pásztor" gondolatáról, de ö maga csak egy má
sik ember...

És a mi napjainkban ennek meglátása és 
hirdetése nem tárgytalan, mert ha nem lesz meg az 
az egy nyáj és egy pásztor - elpusztulunk, lega
lább is mint oldott kéve széthull nemzetünk!

Hogy ez nem önámitás, azt felolvasott szö
vegünk igazolja, melyben Pál azzal ad különös 
sulyt szavainak, hogy hozzáteszi: "ha valaki az 
Isten templomát megrontja - megrontja azt az Is
ten!"

Akkor jóslat volt ez. N ekünk - beteljesült 
ige! S mert az, hát eszméljünk, változzunk meg! A 
kétségbeesés, panasz, siránkozás és kapkodás he
lyett próbálkozzunk meg a páli intés követésével.
De persze nem ugy, hogy másoknak ajánlgatjuk, ha
nem azzal, hogy magunkon kezdjük!... Épitsük ki é- 
1etünket ugy, hogy Isten templomává legyen! Le
gyen minden, amit teszünk - egy-egy istentisztele
ti cselekmény, minden szavunk egy-egy imádság, 
minden gondolatunk egy-egy zsolozsma, minden ember-
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társunk egy-egy templomban ülö szomszédunk, minden 
lépésünk olyan, mintha a templom küszöbét lépnénk 
át...

Tudom, hogy ha igy tudnánk élni, továbbra 
is volna köztünk nem is egy, akinek templomában 
sok volna a kérö fohász, a könny és gond között el
mondott imádság, az öröm sem volna teljes, a halál 
sem kerüli el a hajlékokat, de bizonyos, hogy min
degyikünk vinne... vinne egy-egy lelket magával fel 
a mennybe, az Isten szerint való életbe és lenne 
köztünk a munka áldozat, a megbocsátás ünnep, min
den apa próféta, minden anya papnö , a házasság al
kalom az Isten keresésére, a gyermek égi áldás, a 
testvér mennyei jutalom, a samaritánuskodás köte
lesség... igen,: h  a  ! - ha mindenki tudná, hogy 
ö Istennek temploma, - ha csak azon versengenének: 
ki tudja jobban bizonyitani, hogy benne az Isten
nek Lelke lakozik!

Egy görög bölcs azt mondotta, hogy a "ha" 
szócska a nem-akarás takarója. - Akik semmibe sem 
veszik, hogy az Isten mit tart róluk, ám azok hasz
nálják továbbra is e takarót! ...

Mi azonban, akik a Lélek uralmát akarjuk, 
akarjuk, mert a test átka miatt szenvedünk, - mi, 
akik az Isten uralmát várjuk, várjuk, mert az em
berek hatalma igát vetett a nyakunkra, - mi szán
juk el magunkat a most hallott páli tanitás megva- 
lositására! Tiszteljük Isten templomát és szentel
jük meg Isten Lelkét, ha másban lakik - tisztelet
tel, ha pedig bennünk lakik - szeretettel! ,

Testvéreim! Menjünk ma el e szánt hajlékból 
ugy, hogy az életünkkel bizonyitjuk, te is, én is: 
mi az I s t e n  t e m p l o m a  v a g y u n k ,  
mert bennünk az Isten Lelke lakozik! Ámen.



Nyháza, 1941. ápr.
Ige:János ev. 12:1-8.

Istennek tetszö áldozat

Virágvasárnap. 
(délelött)

SZÖVEGMAGYARÁZAT -

Jézus ismét a betániai nötestvérek házában 
van. Mindannyian Jézus müködésére emlékeznek.A tör
ténet hátterében Isten csodálatos cselekedeteinek 
fensége huzodik meg. De ezt már körülövezik a köze
ledö vihar sötét fellegei. A szakaszt megelözö ver
sek (11:46-67) nagy feszültséget tárnak elénk.A be- 
tániai együttlétnek középpontjában nem Jézusnak u- 
jabb cselekedete, tanitása, kijelentése kerül,hanem 
egy pillanat szülte esemény, amely ugy elillan,mint 
az olaj illata (W.Brandt) . - A történet mindeneset
re Jézus szenvedéstörténetének szerves része. Isten 
üdvtervében, azonban a "még nem" és a "most" határ
kövek közé tartozik. Jézus "még" kint van az or
szágban, az utolso páska ünnepe elött áll, de "már" 
a Golgota közelében tartozkodik. M ég a tanitványok 
között van, de már megkenetten, a temetésre elöké
szülten. Ennek a szakasznak tehát visszatekintö és
elörenézö jellege van. Az "óra" pedig közeleg. Já
nos evangelista a történetet közvetlenül Jézusnak 
Jeruzsálembe való bevonulása elé helyezi!

A párhuzamos helyekbe (Máté 26:6-13. és 
Márk 14:3-9. - Lukács 7:36. kk-ben más eseményt ö- 
rökit meg!) egybevetve, János leirása konkrétebb, 
a személyeket nevén nevezi, Judással kapcsolatban 
fontos közlést kapunk. Jézus válaszának értelmezé
sénél János evangélista nem egészen világos fel
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jegyzése különbözö nagyarázatokhoz vezetett, a syn- 
optikusok szem elött tartásával annyi azonban bizo
nyos, hogy Jézus az ünnepi lakoma közepette, halá
lára gondol, és Mária szeretetének, hálájának meg
nyilatkozásában, a megkenetésben, utalást lát és ad 
közeli temetésére. Tehát most, ezen a meghitt együtt- 
léten lesz egészen nyilvánvalová az elkövetkezendö 
napok eseménye: az Ur halálba megy.

(Az ige feldolgozásánál a synoptikus leirá
sokat szem elött kell tartani.)

IGEHIRDETÉS -

Luther a Jézus szenvedéséröl szóló prédiká
cióval szemben azt a követelményt állitja fel, hogy 
a Megváltónak értünk hozott áldozatot maradandóan 
vésse a keresztyének emlékezetébe. Ezt pedig ugy 
vélte elérhetönek, ha egyszerüen az igéhez ragasz
kodunk. Ez az intelem vonatkozzék különösen is a 
virágvasárnappal ránk virradó nagyhétre. Félre min
den szentimentálizmussal, minden okoskodással'. Csak 
az ige, az értünk áldozatot hozo Ige szóljon!

Evangéliumunk nem kevesebbről, mint Jézus 
halálra készülödésének kijelentéséről szol. Jézus 
gondolatai és szavai nem a 300 dénárra, a szent té
kozlásra, a nárdusolajra és a szegényekre irányul
nak, hanem az ekövetkezendö eseményre: halálára .Az 
az Isten Báránya jelenik meg, aki alázatos enge
delmességgel hajolt meg az isteni szükségszerüség 
törvénye alatt, aki számára a körülötte levö világ 
minden jelensége, eseménye csak Isten kegyelméröl 
és akaratáról beszélt.

Az utolso estét övéi között tölti. Betáni- 
ában sok ismeröse volt. Sok igaz tisztelöje. Ott 
látjuk a mindig szorgalmas Mártát, amint az együtt
létet kivánja zavartalanná tenni. A lakomán részt
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vevök között csendesen meghu zódik Lázár, akit halot
taiból támasztott fel. Máriának pedig most is szo
katlan a viselkedése.

Különösnek látszott már akkor is, amikor a 
tanitásban megfáradt Mester felkereste hajlékukat s 
a helyett, hogy étellel és pihenéssel erösitette 
volna, engedte, hogy Ö szolgáljon neki. - Különös 
volt a viselkedése akkor is, amikor Lázár halálának 
hirére jött hozzájuk Jézus. N em ment elébe. Könyör
gö szóval sem kérlelte az Élet fejedelmét,hanem a- 
lázatosan otthon várakozik rá, mint aki tudja, hogy 
az Ö kesében van most minden. Az egy szükséges do
logra tekintö hit élete ez.

Most is egyedülálló a cselekedete. Mindenki 
elött érthetetlen, söt ! könnyelmüen tékozlo! A Mes
ter iránti hálát, melyet Lázár feltámasztásáért é- 
rez, szent tékozlással juttatja kifejezésre, amikor 
drága nárdusolajjal megkeni Jézusnak nemcsak a fe
jét ( a synoptikusok szerint), hanem a lábát is. A 
kifejezést keresö mély és öszinte hálájának spontán- 
szerü megnyilatkozása ez. Szeretete Mesteréért min
den szolgálatra kész: hajával törlé meg lábait.

A világ azonban mindig kifogásolja a Jézus
ért hozott áldozatot! Hiábavaló, együgyü , szent té
kozlásnak minősiti. Mi magunk is könnyen hajlunk 
erre. Itt Judás veszi ajkára (a synoptikusok sze
rint "néhányan", illetve a tanitványok teszik szó
vá) a kárhoztatást és lesz szószólója a megütközés 
nek. A szociális nyomoruságra hivatkozik, a nehéz 
idökre, a felebaráti szolgálatra. És Jézusnak mond
ja mindezt! Kétségtelen valóságok ezek, egyben 
szolgálatunkat igénylö feladatok. De nem feledhet
jük, hogy az egyház elsösorban a bünbocsánat hirde
tését kapta megbizatásul. Más szóval: tanitványai
nak, követöinek, hiveinek küldetése tékozlóan elá
rasztani Isten ajándékával ezt a bünben vergödö
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világot az Isten Bárányának áldozatáért!
Jézus Isten oldalán áll. Csak az Ö akara

tát látja a történtekben. Aki eddig szüntelen ál
dozott és másoknak adott, most, közvetlenül az ö 
órája elött, elfogadja Mária ajándékát és azt, mint 
az elkövetkezendö napok eseményéröl kapott prófé
ciát igazolja. Csak a temetésére kente meg a tes
tet. A tisztesség jelével látta el. Csak azt tette, 
amit teh etett. Eszel pedig megerösitette és megvi
gasztalta Mesterét és igy többet, felbecsülhetet
lenül többet tett, mintha az olaj árát szegények 
között osztotta volna szét.

Elégtelen tanitás lenne Mária cselekedetét 
a keresztyén jócselekedetek mértékeként odaállita
ni. N em menekülhetünk el a belöle felénk törö in
tés elöl. De a kérdése is nekünk szol: hol vannak 
szivünk tuláradó hálájának Istent dicsöitö tettei? 
A nagyhét eseményei pedig kibeszélhetetlen hálára 
késztetnek. Van-e hát az Ur iránti szeretetünknek, 
hálánknak, szolgálatunknak olyan bizonysága, hogy 
ráillene a temetésére megkent Jézus szava: "meg
tette, amit t e h e t e t t !" A hit szolgálata lesz ez.
Istennek tetszö áldozat.

Megjelent a LELKIPÁSZTOR lelkészi szakfolyóirat 
XVII.évf.5•s zámában - 1941.április h o .



Nyháza, 1941. ápr.
Ige: Zsid.lev. 2:14-15.

Isten halála vár reánk.

V irágvasárnap. 
(délután)

Amikor reformátorunk a hit ágazat ezen kije
lentésének magyarázásához kezd, óva inti hallgatóit 
a szörszálhasogató okoskodástol, mert az ilyen pro
bálkozás sok embert eltéritett már a hit utjáról. 
Luther ugyanis nem akart mást, amikor Krisztusnak 
ezt a szolgálatát állitotta hallgatói elé, mint e- 
zen szavaknak legegyszerübb értelménél maradni, an
nál, amit az igék: "alászálla poklokra" jelentenek. 
Lelki értelemben vette, és alatta a halottak biro
dalmát, az elkárhozottakat értette. Maradjunk mi is 
ennél.

A golgotai kereszt mindig titok marad. Je
lentöségét értelmünkkel sohasem foghatjuk fel a ma
ga mélysége szerint. De valamit mégis kiolvashatunk 
a titkából, azt, hogy Istennek szent szükségességé
röl beszél! - Isten világában az a rend, hogy aki 
bűnöst akar megtériteni, igaz utra vezetni, annak 
egészen utána kell menni. Ha kell, még a pusztulás
ba is. Ha Krisztus haza akar minket vinni az atyai 
házba, oda, ahol Ö is van, akkor egészen hozzánk,e- 
gészen értünk kell jöjjön. Ez nem megy másként ."Ki
vel a gyermekek testböl és vérböl valok, ö is hason
latosképen részese lett..."

A pokolraszállás szükségessége abban van, 
hogy Jézus "megsemmisithesse azt, akinek hatalma 
van a halálon, t.i. az ördögöt és megszabaditsa a 
testböl és vérböl való gyermekeket, akik a haláltól 
való félelem miatt teljes életükben rabok". Életünk
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alapja tárul fel ebben az igében. Az ember ebben a 
helyzetben él. Ez a halálfélelem, szivünkbe-lelkün k- 
be irott törvény. Nem beképzelés ez. Ellene nem 
lehet érzéketlenséggel, kábitószerekkel védekezni, 
mert az a valóság, amely ráveti árnyékát akara
tunkra, érzéseinkre, gondolatainkra, egész énünk
re és belecsendül az örömeinkbe is, sokszor anél
kül, hogy sejtelmünk lenne róla. Más szóval: nem 
vagyunk olyan szabadok, tökéletesek, késsek, mint 
azt gondoljuk, vagy szeretnénk hinni. A lelkünk 
nem lélekzik szabadon. Ez nem az az élet, amit Is
ten szánt nekünk. A rabság, a test és vér rabságá
nak nyomorusága ez. Saját erönkböl nincs menekvé
sünk. Ez a tehetetlenség életünk alapja.

Valójában pedig az ördög jelenik meg ben
ne, mert mindannyiszor elötte reszketünk, amikor 
a halálfélelem nehezedik ránk. Az ördögnek azért 
van hatalma rajtunk, mert elszakadtunk Istentöl, 
mert bünösök vagyunk. Ezért Jézus hasonlatos lett 
egészen hozzánk, hogy a halál által megsemmisitse 
azt, akinek hatalma van a halálon: az ördögöt.Küz
dött érettünk. Bent volt a halál sötét birodalmá
ban az a Krisztus, aki Isten és ember egy személy
ben, hogy belülröl törje fel börtönünket és ha
láltól, ördögnek hatalmából megszabaditson.

Jóllehet Jézus pokolraszállása óta külsö
leg ugyanugy halunk meg, mint a többiek. Biologi 
ailag, orvosilag a halál marad, az, ami eddig volt. 
Könnyebb sem lesz számunkra. És mégis mássá lett. 
Más, mert a halálfélelem örökre megszünt. Többé 
nem a sátán halála, hanem az Isten halála vár min
ket. Isten atyai keze nyul utánunk, mely a halálba 
feltárja számunkra az örök hajlékot, hogy haza tér 
jünk, oda, ahol Krisztus is van. Magáévá tett.

Megjelent a LELKIPÁSZTOR c.lelkészi szakfolyói
rat XVII.évf.5.számában - 1941.április hó .


