


S zo lg á la ta im .. .
III.kötet: a Budapest-kelenföldi gyüle

kezetben
1945. december 2-tól
1946. november 29-ig.

A Budapest-kelenföldi gyülekezet egyhan
gu meghivással hivott el szolgálatra. A 
beiktatás 1945.december 2-án, ádvent 1. 
vasárnapján volt Kemény Lajos esperes 
szolgálatával.Jelen volt D.Ordass Lajos 
püspök és Dr.Riecsánszky Endre a nyár
egyházai gyülekezet felügyelője,stb.



Az Ur szolgálatában: 
a Budapest-kelenföldi gyülekezetben.

"Semmivel sem gondolok, 
még az én életem sem 
drága nékem, csakhogy el
végezhessem az én tiltá
somat örömmel, és azt a 
szolgálatot,melyet vet
tem az Ur Jézustól,hogy 
bizonyságot tegyek az 
Isten kegyelmének evan
géliumáról". Acta 20:24

I. kötet:
1945 évi ádvent 1.vasárnapjától.
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Bp-Kelenföld.l945-dec.2. Jöjjetek Jézushoz!... 
Ige: Máté 11:28. --------------------
Ének: 105.  Advent 1. vasárnapja /beiktatás alkalma/

Keresztyén Gyülekezet!
Testvéreim!

A kegyelemnek uj esztendeje virradt
ma ránk,olyan napok és események,melyeknek mindegyike arról beszél,hogy szeret minket az Is
ten és közel van hozzán az Ur! Nincs is „számunkra más vigasztalás és reménység csak Ő, aki 
elküldte Fiát,az ádventi királyt,a mi megtarta- tásunkra.Nem is tehetünk mi mást,minthogy kitárjuk szivünk ajtaját és várjuk,epekedve vár
juk a békesség fejedelmét,lelkünk megváltóját: J é z u s t  ! Hiszen ha valaki vallatóra fogna itt minket külön-külön és együttesen s fürkésző 
tekintettel azután érdeklődne,hogy mostanság, a nagy katasztrófa után miért járunk az Isten házába? - ugy-e,egy feleletben dobbanna össze a szivünk,abban a keresésben,hogy nyugalmat találjak!

Lehet,hogy kérdezősködésed közepette akad majd olyan lélek is-,akinek tetszik a sötétség és kivánatos a bün,mert hasznothajtó- 
nak tartja e nagy bizonytalanságot,de azokból, akiknek Krisztus nem szólam,hanem élet, mely szeretetre kötelez,kikivánkozik valami tanulság. És kikivánkozik ugy,mint e templom kövei
ből az áhitat,mint szivünkből az a vágy, hogy 
napjaink nyugtalansága közepette valamiben és valahol igyekezzünk már megpihenni.Más szóval:a 
lelkeket gyötrő kérdés ma az:ki adhat nyugalmat, békességet,uj életet népeknek és egyeseknek
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egyaránt? S ez sajátosan ádventi kérdés.
A kérdés sulyát érzi ez a mi vilá- 

gunk!Hiszen alatta roskad győztes és legyőzött, 
szövetséges és ellenség.Erről tanuskodik a saj
tó,a politika és a gazdasági élet.Ezzel vivódik  
minden plakát.Nagytekintélyü tudósok vagy a nép 
egyszerü fiai,szakemberek és együgyü laikusok, 
kuruzslók,javasasszonyok,kártyavetők és jövendő 
mondók - óh hogy kinálják magukat a nyugalmat 
keresőknek!... A temérdek erőfeszitésnek, nagy- 
hangu igérgetéseknek azonban nem sok sikert jó
solunk, nyomában csak ujabb csalódás és kiábrán
dulás jár.

Krisztus hiveinek serege más uton 
halad.Követeli,ma inkább,mint valaha,hogy a ha- 
lál,a pusztulás,a veszteség formáljon uj életet, 
de ne az emberért,hanem az Istenért!Hirdeti bá- 
tor kiállással,hogy a segitség.a megtartatás ,az 
uj élet nem kelet vagy nyugat ajándéka, hanem  
mint minden jóadomány és tökéletes ajándék, ez 
is onnan felülről száll alá!Vagy talán bizony 
támadhat közöttünk valaki,aki elbirja hordozni
e világ nyomoruságát?... aki odaállhat e gyöt- 
rődő emberiség,közte a mi népünk elé is, azzal 
a hallatlan igénnyel,hogy én meggyógyitok min
den betegséget,otthont adok minden hajléktalan- 
nak,boldogságot minden boldogtalannak?... Nyu-
galmat,békességet,uj életet ember,fegyver,földi
hatalmasság nem adhat soha,csak rabolni tud!Ne

héz,nagyon nehéz napok és rettenetes órák tani
tása ez.

És lásd,Testvérem,mégis van valaki, 
aki joggal kiálthatja felénk a hivogatást: fi-  
gyeljetek reám,hallgassatok szavamra és jöjje-  
tek énhozzám.Krisztus,az ádventi Király az,akié 
minden hatalom mennyen és földön,aki előtt tér
det hajtanak mennyeiek,földiek és föld alatt 
valók,akit a hivek serege ma ősök énekével epe-



kedve vár. Ő az az egyetlen Embernek Fia,akiben 
még nem csalódott soha senki.A boldog bizonysá
goknak micsoda sokasága szól mellette. A süket 
azt mondja:hangokat hallok.A vak arról szól, 
hogy látok.A samáriai asszony felindultan ki
áltja: mindent megmondott nekem,amit cseleked
tem. A naini ifju boldogan hirdeti:halott vol
tam és ime élek!Pál egy egész ország-világ e- 
lőtt tanu sitja:átkoztam,gyülöltem,üldöztem s 
mégis könyörült rajtam és magáévá tett. Marti
rok vére tanitja:öröm volt meghalni ért! Szól
nak a nagy vétkezők: Ő megtisztitott; az örök

Óh nincs,nincs sen-vándorok:benne hazaértünk. 
ki ezen a földön,aki csalódott benne, akit rá
szedett vagy cserbenhagyott volna.

Először akkor hangzott el ajkáról 
ez a hivogatás,amikor itt járt a földön és rá
tekintett az őt körülvevő embertömegre s látta, 
hogy milyen sok aggodalmat és nehéz bünt kell 
hordozniuk.Nem 
gyöngéd, szeretetteljes hivog 
)zzám,ti,akik megfáradtato

is mondhatott mást,mint ezt a 
atást:"Jöjjetek én 
és megterheltet- 

 S Ő, aki
hozzam,
tetek és én megnyugosztlak titeket. 
ma éppen ugy járja az országot,mint akkor, be
tekint az egyszerü fehérre meszelt falusi ott
honokba és á városok feldult,romok között seny
vedő családi fészkeibe,s a sok aggodalom, büm, 
és nyomoruság láttán ma sem mondhat mást, csak 
azt a gyöngéd,szeretetteljes hivogatást: "Jöj
jetek enhozzám,ti,akik megfáradtatok és meg- 
terheltettetek és én megnyugosztlak titeket".

És én vallom,Testvéreim,hogy az 
olyan szükös kenyérfalatnál is drágább és töb- 
bet ér nekünk ez a hivogatás.Hallgass csak be- 
le ebbe az áhitatos csendbe s megtudod,hogy a 
sóhajoknak,panaszoknak micsoda elfolytott v i
hara tölti meg a lelkeket... Vagy kérdezd meg 
a melletted ülőt,aki a földindulásban elvesz-
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tette anyagi javait,aki még ma sem tudja szá- 
monvenni a  szélrózsa minden irányába szétszórt 
kedveseit,akinek husába hasit a lépten nyomon 
tapasztalható jogbizonytalanság s az,hogy ere
jét vesztette közöttünk a hüség meg a becsület. 
Oh kérdezd meg őt,aki a végkimerüles határán 
jár s megtudod,hogy egyetlen reménye,a kenyér- 
falatnál is drágább kincse neki Jézus h i v o- 
g a t á s a .

Tudom,hogy egyénileg nehezen foga- 
dod el ezt a tanitást,merthogy te azt hiszed, 
hogy nyugodt lenne az életed,ha gazdagabb,sza
badabb, egészségesebb volna; ha jobb volna a 
férjed,szelidebb az asszonyod,ha kevésbbé vá
sottak a gyermekek; ha több lenne a megértés, 
kevesebb a gyülölet,elviselhetőbb a drágaság, 
erkölcsös a környezet és kevésbbé lelketlen a 
pénz?! - Lehet! Bizonyos,hogy sokan vannak,aki
ket ez foglalkoztat és mégis nyomorultak.Pedig 
van otthonuk,meleg ruhájuk,uri szobájuk,hang- 
juk,öklük,gazdagságuk,de hiányzik valamijük, 
éppen az,ami téged a bánatban megerősitett,os
torcsapások között is megtartott,a veszteség- 
ben gazdaggá tett,közelebb hozta hozzád az e- 
get, vagy halottak nyomán vitt az égbe. A re
ménységet értem e csodás valami alatt.Azt a  
reménységet,amit Jézus hozott s most is felki
nál nekünk ebben a s z e l i d hivogatásban.

És Jézus nemcsak azokat hivja, aki
ket megtépett ez az élet - s ugyan bizony kit 
nem tépett meg - , de biztatóan keresi azokat| 
is,akik roskadoznak a bün vétkes tartozása a- 
latt.Vajjon minden mi jelenvaló nyomoruságunk 
oka nem abban van,hogy királyi módon uralkodik 
rajtunk a bün?—  Romokbaheverő világunkban 
milyen sok volt a jóindulat,a nemes törekvés, 
az emberhez méltó áldozat.Az épitő munkának, a 
szociális intézkedéseknek,az egészség biztosi-



tásának,az életnivó emelésének,a tudás terjesz
tésének, a müveltség fokozásának micsoda impo
záns bizonyságait állithatnánk egymás mellé.És 
mégis:honnan van az a nagy változás,ami a ter
ved és valóságok között feszül? amiről az é- 
letösztön és az embereket milliós tételekben 
áldozatul szedő háboru beszél?... Honnan van 
az,hogy ilyen rettenetes időben távolabb, álla
nak a lelkek egymástól ,mint máskor?—  Hogy a- 
mikor segitségre,könyörületre,megbecsülésre, 
megbocsátásra,féltő szeretetre,jó szóra sóvá
rognak az életek,akkor harag,gyülölet,bosszu
vágy, megnemértés, önzés, kapzsiság emészti a nap- 
palokat és teszi elviselhetetlenné az éjszaká
kat?... A bün hatalma ez! S van-e közöttünk 
csak egy is,akire nem nehezedik ennek vétkes 
tartozása? Úgy-e, nekünk,egészen személyhez 
szólóan nekünk mondja Jézus:"Jöjjetek énhozzám, 
ti,akiket terhel büneitek vétkes tartozása és 
én megnyugosztlak titeket!"

Érted-e már most Testvérem,hogy mi 
vár rád ebben az uj,kegyelmi esztendőben? Nem 
az,hogy ember küzdj és bizva bizzál;hogy türj 
és szenvedj;hogy őrizd,ami megmaradt;hogy si
rasd, ami elveszett;hogy alkudozz és parolázz; 
hogy álarcban járj és hazudozz és ebben elvessz 
mind te,mind pedig a házad népe. Nem ez!Reád az 
vár,hogy engedj a szónak,az ádventi királynak,a 
biztató,szelid hivogatásnak:"Jöjjetek énhozzám".
 És vedd észre azt is,hogy mennyire

hivja ezt a mi világunkat Jézus.Hogy hiv ma min- 
den államfőt,minisztert,előljárót és alattvalót, 
hiv minden városit és falusit,hivatalnokot és 
kereskedőt,iparost és munkást,egyházfőt és egy- 
naztagot; hiv minden özvegyet,szomorkodót,árvát, 
reménytelen,meghurcolt és összetört életet,ami
kor mondja,ma ugy,mint soha máskor,nekünk szó- 
lóan,szivünkig hatóan:Emberek,magyarok!ti az é-

-  - 9 -  -
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let küzdelmében megfáradt,a bün vétkes tartozá
sával megterhelt lelkek: ''Jöjjetek énhozzám,  
nyugalmat,békességet,uj életet csak én adhatok.

Testvéreim! Te kelenföldi evangé- 
likus gyülekezet!Istennek általatok megnyilvá
nult elhivó akarata folytán mától fogva az a  
tisztem tiközöttetek,hogy ennek a hivogatásnak 
legyek, itt a szolgája.Legyek egy szelid hang, 
egy szeretetteljes kereses vagy egy riasztó, 
felrázó kiáltás,eszköz,segitő mindenkinek a z  
Istenhez vezető uton.

Mondhatok-e mást,mint Uram és Ki-  
rályom szavát: Jöjjetek Jézushoz m i n d  , ti, 
akik megfáradtatok és megterheltettetek és Ő  
megnyugoszt titeket! Szegény vagy?... Jöjj,gaz- 
daggá tesz örökre! Beteg vagy?.Jöjj,meggyó-
gyitja legsulyosabb betegségedet! Szomoru vagy? 
Jöjj,letörli könnyeidet! Gyászolod kedvesedet? 

Jöjj,gyászodban testvéred akar lenni, aki nem 
változik és nem hal meg soha! Félsz a haláltól 
ésaz itélettől?... Jöjj,hadd legyen az számod- 
ra az élet és dicsőség hajnalának napja! Ag- 
gaszt a holnap,a kenyér meg a ruha gondja?—  
Jöjj és tanuld meg mit jelent hitből,kegyelem- 
ből élni...

De kár tovább fokozni a képeket és 
halmozni a szavakat,a tanitás igy is csak az: 
gazdagok és szegények,öregek és ifjak,urak és 
szolgák,férfiak és nők,aggódó és remegő embe-  
rek,legkülönbözőbb hivatasu bünösök: jöjjetek! 
Jézushoz jöjjetek! Ámen.

Imádság az igehirdetés után:
Áldunk és magasztalunk mennyei Atyánk,hogy is
mét elhoztad nekünk kegyelmed uj esztendejét, 
elküldted Fiadat,a békesség fejedelmét, hogy
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Benne és Általa a mi megterhelt szivünk és meg
fáradt életünk nyugalmat találjon.Légy áldott, 
hogy nem büneink szerint cselekszel mi velünk, 
hanem irgalmad és szereteted őrködik felettünk. 
 Magasztalunk, hogy most is kerestél,hivogattál, 
magadhoz vontál,hogy az Ádventi Királyban meg
vigasztaltál,reménységet ,uj életet kináltál 
fel.Szentlelked ajándékát kérjük,hogy megtart
son Nálad,hitben éljünk és szeretettben járjunk, 
kövessünk téged mindenkor és mindenhol Urunk, 
Királyunk: Jézus!

Pásztor és nyáj együtt könyörög 
most hozzád megáldatásért,kegyelmes Atyánk!
Áldd meg találkozásunkat,tedd gyümölcsözővé 
munkánkat.Tekints reánk szeretettel s formálj 
belőlünk választott népet, neked tetszőt,jócse
lekedetekre igyekvőt.E gyülekezet minden tagjá
nak szivét töltsd meg békességgel s add, hogy 
necsak hallgatói,hanem megtartói is legyünk üd
vözitő evangéliumodnak, szolgái országodnak.

Kegyelmedet kérjük egyetemes egyhá
zunkra.Eltesd abban az igaz evangéliumi hitet, 
hirdettesd tisztán és igazán szent igédet,s a 
bünbocsánat kegyelmét nyujtsd a megtérőknek. 
Könyörgünk nemzetünkért és hazánkért.Adj isten
félő felsőbbséget,engedelmes népet,biztonságot 
és jogrendet.Add,hogy az igazságnak legyen ha
talma, a munkának becsülete,legyen megértés,tü
relem az emberek között.Vedd oltalmadba váro
sunkat, tarts távol tőlünk minden pusztitó ve
szedelmet,inséget.Te vezess minket ugy,hogy a 
romok között uj élet fakadjon, neked tetsző, 
szent,igaz és magyar.Állj meg a betegágyak mel- 
lett,légy az özvegyek és árvák atyja,hazatérő 
véreinket,fogságban sinylődő kedveseinket meg
tartó kegyelmeddel áraszd el.Magunkat,testün- 
ket, lelkünket,mindenünket a Te oltalmadba a- 
jánljuk s kérve kérünk:épitsd meg közöttünk a
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Te országodat.

Urunk! hallgass meg minket, könyö
rülj rajtunk s áldj meg minket a Jézus Krisz
tusért. Ámen.
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Bp-Kelenföld.1945.dec.16.A legfontosabb kérdés. 
Ige: Máté 16:13-16.
Ének: 105- 113-

Ádvent 3.vasárnapja.

Keresztyén Gyülekezet!
Mindössze egy röpke hét választ el 

ma már bennünket attól az ünneptől,amelynek min
den igéje,tanitása,eseménye Isten hozzánk való 
szeretetéről beszél.Ez a közelség minket arra 
késztet,hogy komolyan készüljünk,ebben a rideg 
nyomorgó világban már most készüljünk az ajtónk 
előtt álló Ur fogadására.

Ez a készülődés - felolvasott e- 
vangéliumunk szerint - ugy kezdődik,hogy a 
magunk számára vetjük fel a kérdést:"Ki a
Krisztus?... ki n é k e m  a Krisztus?"... És
hát tudunk-e erre olyan feleletet adni, hogy 
azon tanitványok között legyen a helyünk, aki
ket boldognak mondott Jézus?...

Pedig a keresztyénség közel kétezer 
esztendő óta prédikálja ennék a világnak, ennek 
a mai világnak is,hogy "Jézus Krisztus tegnap, 
ma és örökké ugyanaz"/Zsid.13:8./, és a lelkek 
milliói tesznek vallomást arról,hogy mindenütt, 
ahol az emberek keresik az élet összefüggését, 
értelmét és azt az utat,amelyen haladva,helye
sen lehet leélni a földi vándorpályát,nem ke
rülhetik el Jézust.És mégis - micsoda megszé- 
gyenitő tudatlanság,mosoly és guny lesz nyil
vánvalóvá környező világunkban,ha felhangzik 
manapság a kérdés,a l e g f o n t o s a b b  
kérdés: Mit tartasz te a Krisztus felől?...
 Mit gondölsz,Testvérem,ha itt most

valaki vallatóra fogna téged és veled együtt 
mindannyiunkat ,vagy kint az utcán siető és
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gondokba merült embereknek szegezné a kérdést: 
"Mondd,ki néked a Krisztus?" - ugy-e, micsoda 
közönyösség, felületesség, nemtörődömség, megátal
kodottság, nyomoru ság és bün lenne nyilvánvaló- 
vá közöttünk.Hát várhatunk igy karácsonyt,sza- 
baditót,Ádventi Királyt?—  Pedig ezek mind -  
mind keresztyének.

Egy azonban minden szomoruság mel- 
lett is bizonyos,és pedig az,hogy előle,az i- 
télkező Isten elől minden gőg és magabizás el- | 
lenére sem rejtőzködhetünk el.Szint kell val- 
lanunk:vele,vagy ellene vagyunk!

És a valósághoz még az is hozzátar- 
tozik,hogy erre a legfontosabb kérdésre a fe- 
leletet életünk adja meg:a tiéd és az enyém!-

A kérdést először ilyen egyszerüen 
maga Jézus vetette fel,amikor aziránt érdeklő- 
dött tanitványainál,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 érdeklő- 
dik az a Jézus,aki sohasem kereste a nép ke-
gyét,mert neki eledele,öröme és boldogsága a z  
Atyaisten akaratának teljesitése volt. Feltünő, 

hogy még Ő is mások véleményével törődik,aki- 
nek az élete nem akart egyéb lenni,mint az A- 
tyával való szüntelen közösség.

Mi hát ez nála?... Ellágyulás?... 
földhözhajlás,küldetésének csufos megtagadása? 
Soha! Még csak az a jelenség sem,mely előbb-u- 
tóbb jelentkezik mindenkiben,mikor tudatára 
ébred annak,hogy legjobb szándékait is félre- 
ismerték az emberek.

Jézusban az a lélek élt tökéletes 
formában,amely már Pál apostolban vallja tuda- 
tosan és tántorithatatlanul:"Rám nézve igen 
csekély dolog,hogy titőletek itéltessem meg.
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Van, aki megitél engem, - az Ur az" /I.Kor.4:3/

Jézus részéről az a kérdés: "Kinek 
mondanak engem az emberek?" -  csak egy lépés 
volt azon az uton,amelyen a vélemények és né
z etek összevisszaságából a saját meggyőződésé
nek kiformálódásához és megvallásához jut el 
az ember.

S a felelet,amelyet a tanitványok 
tolmácsoltak előtte,egészen méltó volt ahhoz a 
csőcselékhez,amely m a  hozsannázik,hogy holnap 
feszitsdmeg-et kiáltson; amelynek hite és meg
győződése, hogy ronthat és teremthet,feloldoz
hat és megkötözhet,koronázhat és meglincselhet 
- a hangulat, a befolyás, a pillanatnyi érdek

szerint.
E sokaság szerint Ő Keresztelő Já

nos, esetleg Illés,de lehet valamelyik feltáma
dott régi nagy próféta is.Amilyen megtisztelő 
lenne ez a tanitványokra nézve,olyan üres,sem
mit jelentő Jézus esetében.  Ő több,... sokkal
több azoknál!

Nem is elégitette ki Jézust az em
berek vélekedése.Ezért felteszi a tanitványok 
szük körére szoritkozó kérdést:"Hát ti, akik 
velem jártok,tanitásaimat hallgatjátok,csele
kedeteimet látjátok,akiket szivem szeretete 
halmoz el,hát t i kinek mondotok engem?"...

És a válasz nem maradt el.Azt ol
vastuk: "Felelvén pedig Péter,monda néki: Te 
vagy a Krisztus"... Vagyis: az élő Istennek 
fia,a Megváltó,az Ur és a Király!

Tudjátok-e Testvéreim,hogy ez a 
kérdés és esemeny nemcsak ott Cäsarea falvai
ban volt sorsdöntő jelenség,hanem ez az az ö- 
rök élmény,amely ele odajutunk mi is,.... és 
nemcsak mi,hanem mindenki,aki a földön él.S az
Ő kérdésé elől nem rejtőzködhetünk el.Felel

nünk kell!
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Óh,látjátok-e,hogy kérdezi ezt 

nyomorba süllyedt világot?... Hogy kérdezi ma 
minden öregtől és ifjutól ,vezetőtől és vezetet- 
től, tisztviselőtől,kereskedőtől,árustól és ve- 
vőtől,minden urtól és szolgától,boldogtól és 
boldogtalantól,sirótól és Özvegytől,fogságban 
szenvedőtől és hazatért emberroncstól: "hát ti 
kinek mondotok engem?"-..

És ugy-e,ez a kérdés ma is jogos. 
Micsoda homály veszi körül ma is a Krisztus 
személyét! Nietzsche,ez a nagyhi rü tudós,aki-  
ről nem lehet tudni,mit irt ép ésszel és mit 
megzavarodva,átoknak nevezi és az emberiség 
hallatlan szégyenfoltjának tartja.Az egyik be- 
tegnek,a másik eszelősnek vallja;emez kommunis
tát lát benne,amaz meg szocialistát,de olyan 
is akad,aki fennhangon állitja,hogy sohasem 
létezett!

A Pilátusok és Judások táborán tul 
ott vannak azok,akik ma is csak Keresztelő Já- 
nost látnak benne,mivel nekik elég az intés: 
"térjetek meg". - Másik viszont Illésnek tart
ja vagy egynek a régi nagy próféták közül, mi
vel neki elég,hogy a megpróbáltatásos időben 
legyen, aki b iztat és felemel!... És tudom, hogy 
sokaknak csak letűnt csillag,amely ma már nem 
világit... Egy régmult kor nagysága,aki a tem
plomokban még csak valaki,de egyébként az a 
valami,amit nem érdemes tovább magunkkal cipel
ni.

De mindezeken tul neked is szól a 
kérdés:"T e mit tartasz a Krisztus felől?"...

Óh ne mondd ,mint ahogy mondják
sokan,hogy egy tanitó. Ő ,aki fölségésen tanit, 
akit egyszer-egyszer meg is hallgatsz,de azu- 
tán mégy a magad utján,vele mitsem törődve... 

Ne mondd,hogy Illés,vagy egy a 
próféták közül,akinek szavára néha felfigyelsz,
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amikor tul érzékennyé vált a lelked s végigbor- 
zong rajtad a büntudat,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 ki- 
elégitö felelet,biztositék arra,hogy te az vagy, 
olyan vagy,aki tudja,hogy Jézus a Krisztus, a 
Megváltó,az Isten Egyszülöttje.

Ne hidd Testvérem,hogy ez neked e-
lég!...

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

ked és boldogságod szertefoszlott álmai felett 
keseregsz, - ugy-e,csak a puszta Jézus név sem
mit sem segit rajtad.

Vagy amikor sirbaszállt egy koporsó
ban minden örömöd és földi reménységed,büszke
séged és terheid ára,amikor nem maradt egyebed 
csak egy szent fájdalom és a drága emlékek egy
re halványuló képe, - az uj élet ugy-e, csak 
annál a Jézusnál lehetséges,aki több néked mint 
egy puszta,szent név!

Vagy amikor panaszkodol,hogy a szi
vek könyörtelenül bezárultak előtted,hogy nincs, 
aki hozzád hajolna,megértene,hogy nincs,aki me
legséget lehelne fázó didergő lelkedbe,még azok 
között sincs,akik pedig még nem is olyan régen 
baráti szóval biztattak és hüségükröl biztositot
tak, - akkor csak annyit higgy az Ur Jézus 
Krisztusban,mint amennyit képtelen fecsegéseknek 
hiszel,s meglátod kulcs lesz ez a hit,amelyre az 
élet minden rejtett titka megnyi lik....

Vagy amikor bánt és kinzod magad,hogy 
a szived mélyéből felfakadt imáid meghallgatat- 
lanok maradtak,ahelyett,hogy sötét ketségeskedést 
fogadnál házadba,siess Jézusodhoz és öleld magad
hoz benne azt,Aki igen bizonyos segitség a nyomo-
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ruság idején.

Vagy amikor látod ,hogy nyőg,vajudik 
ez a világ,hogy ember ember ellen,magyar hon
fitársa ellen,gyermek apja ellen támad s ebben 
a küzdelemben évezredes emlékek vesznek örökre 
el és a jövendő kibontakozásának a lehetősége 
is kockán forog, - óh ennek gyötrelmes látása 
közben ne higgy azoknak,akik nagyhangon uj e- 
get és uj földet igérnek,de higgy annak a szi
vünk ajtaján kopogtató ádventi királynak, aki 
hivogat,keres,minket ma ugy,mint talán még so- 
ha máskor földi életünkben, mondván: "Jöjjetek 
énhozzám !"...

A kérdés csak az: mondd,te evangé
likus,magyar Testvérem, ki néked a Krisztus?

A felelet pedig sürgős!.... Veszte
getni való időnk nincs! Legalább is nekünk ma
gyaroknak már nincs!...

Aki nem az életével válaszol erre - 
az átkozott,mert az Isten haragja van rajta.

...és ezt is nekünk mondta az Isten
Ámen.

Imádság az igehirdetés után:
Áldunk téged mennyei Atyánk,hogy ugy sze- 
rettél minket,bünös gyermekeidet, hogy 
egyszülött Fiadat is kész voltál elkül
deni értünk.Magasztalunk azért a kegye
lemért,hogy ismét kerestél minket,mert 
nem akarod halálunkat,hanem hogy éljünk 
örökké Tenálad.Ezért törtél ma reánk 
sürgető kérdéseddel:kinek tartjuk mi a 
Krisztust?
Add ránk Szentlelkedet,hadd jussunk Hoz
zá,nyiljék meg szemünk annak látására, 
hogy csak Ő ,a Krisztus a Szabaditó, a 
Megváltó,a győzelmes Király,akinek ha-
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talmat adtál mennyen és földön egy- 
aránt.Adj általa nék ünk diadalmas 
hitet,hogy meggyőzzük a bennünk ha
talmaskodó bünt,sátánt és gonoszt, 
járjunk ui életben,néked tetsző 
szolgálatban lelkünk üdvösségére, 
nagy neved dicsőségére.Készits be
lőlünk választott népet,szent nem
zetet, királyi papságot,hadd növe
kedjék általunk,közöttünk a Te or
szágod.
Oltalmadba ajánljuk magunkat, tes
tünket,lelkünket,mindenünket. Légy 
az özvegyek és árvák atyja,te állj 
meg mindén betegágy mellett; fog
ságban szenvedő apáknak,fiaknak, 
hitvestársaknak te légy a megtar
tója és szabaditója,nyomorgóknak 
támasza,reményteleneknek bizodal
ma, kicsinyeknek oltalmazója, fá
radt életvándoroknak menedéke te 
magad légy Megváltónk,ádventi ki-
rályunk: Jézus.

Áldásoddal bocsáss el minket,hadd 
legyen gyümölcsöző ez a házadban 
töltött óra otthon is.Ámen.
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Bp-Kelenföld.l945.dec.20.Lelkünk drága fénye.. 
Ige: Ezsaiás 9:2.
Ének: 105. 109.

Adventi áhitat.
Keresztyén Gyülekezet!
Azon az uton,melyet ádventi estje- 

inken együtt járunk,ma határkőhöz jutottunk.Már 
csak néhány nap és utolsót lobban az ádventi 
gyertyaláng,hogy belevesszen és helyet adjon 
annak a dicsőségnek,melyet a Megváltó születése 
áraszt ebbe a világba.

Ugy-e, ugy jöttünk össze alkalomról 
alkalomra,esté ről estére,mint megfáradt vándo- 
rok,nyugalomra,belső békességre,csendre, hitre 
vágyódó emberek,uj szivért,erős lélekért, Isten 
megujitó kegyelméért könyörgő lelkek.Ide, az ö- 
rökélet forrásához hajtott összetört életünk, 
gondunk,fájdalmunk,panaszunk és reménységünk,ü- 
zött ez a sötét világ,mely elnyeléssel fenyeget, 
kényszeritett a halál,mely válogatás nélkül 
szedi közöttünk áldozatait. . .

És most is ugy jelentünk meg az Ő  
szine előtt,mint akik tudják,hogy sötétség bo- 
ritja ezt a földet azóta,amióta kiüzetett az 
ember a paradicsomból; vakság veri a népeket,ha 
még olyan nagyok és hatalmasok is; - szabadulás, 
élet,világosság pedig csak nálad van népek Meg-  
váltüja,szüzi kebel virága,Jessének bimbós ága, 
lelkünk drága fénye: J é z u s .

Igy formált belőlünk ádventi népet, 
szabadulásra, szabaditóra várakozókat az Ur. Ezért 
is kopogtat,hivogat,keres most is,téged is, ád
venti királyunk: Jézus. És hát tehetünk-e mást, 
minthogy ime eléd kiállunk,téged epekedve várunk 
szivünkben szállást csinálunk, szabaditónk, ki
rályunk: Jézus.

Ez a mi mostani világunk ádvent lé-

(
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n y géből annyit sejt,hogy sötétségben járunk, 
hogy fény,világosság után kiált az életünk.
Van-e csak egy is közöttünk,aki megelégedett, 
boldog?... Olyan ember,aki ma nem várakozik?.. 
Ugy-e mindnyájan,te is,én is,a párod is, a 
szomszédod is,az élenjáró csakugy,mint a meg
hurcolt,valami jobb,szebb,igazabb,emberhez mél
tóbb után kiált. Hogy tudja várni ember a gyer
meket; mennyi türelmetlen,kereső,sokszor tra
gikus sóvárgás támad ebből a vágyból... Hány 
asszony várja mostanság vissza az urát,szülő 
az egyetlen gyermekét és - hiába! Egy-egy gyüle
kezet mennyire várja a pásztorát,egy-egy nép a 
megmentőjét... Hány nemzet fog még elpusztulni 
abban,hogy nem érkezett meg az a vezér,akit e- 
pekedve várt.Sok könny és sok seb,sok bánat és 
sok nyomoruság van a világon s ezek mind várják 
a vigasztalót,a gyógyitót,a segitőt.Európában 
és Indiában,Magyarországon és Finnországban,sőt 
az egész földkerekségen,hogy várják milliók és 
milliók azt,aki megoldja a kenyérnek nagy vál
ságát. Minden ujság,előadás,szárnyára bocsátott 
hir arról beszél,azt várja,aki békességet és 
összhangot hoz ebbe a világba.Átláthatatlan sö
tétségek vannak bennünk és körülüttünk,ahol te- 
nyésztődik a gonosz indulat s ezek mind várják 
a világosságot. A halál kinos éjszakájában resz
ket minden s hogy várja a csillagok megjelenését 
vagy a hajnal derengését. Ember,állat,nappal és 
éjszaka,munka és pihenés,özvegy és árva,ifju és 
öreg,minden,de minden a világon várja a világos
ságot, a fényt,a békességet,az életet,várja a 
Krisztust.

És hogy a sötétség még átláthatatlanabb, 
a halál nyomorusága még elviselhetetlenebb le- 
gyen, gondolj csak arra,hogy talán nincs még egy 
olyan népe a teremtettségnek,mely a legkétségbe- 
ejtőbb helyzetben annyira telve volna bomlasztó



mikrobákkal,mint épen a miénk!...
Bizonyos,hogy talán még sohasem nevel

tük annyi féltő gonddal és remegő szeretettel 
gyermekeinket,mint letünt napjainkban és mégis 
soha a romlás ördöge ugy még nem vigyorgott 
felénk gyermekek nevetéséből,magatartásából és 
cselekedetéből,mint a mostaniakéból... Az iga
zán kétségbeesett ember hatalmas ösztönével 
javitgatjuk a megmaradás és fennmaradás eszkö
zeit és mikor már biztatgat az óhajtott siker, 
hirtelen arra kell ráébrednünk,hogy az indula
tok tisztátalanok és cselekedeteinkben ott fe
hérük a rothadás penésze...

És a nyomoruság óráiban kezdtük hinni, 
hogy majd most leszünk azok,akikre felfigyel- 
het a  világ. De azután jöttek,hirtelen,mint a 
vész,itt az Isten megcsufolása,ott a parázna- 
ság,emitt az önzés,amott a kapzsiság és ami 
már fehérdett,megint beszennyeződött,ami már 
ép volt,megint csonka lett és ami már szép volt 
megint sátánivá változott... Igazi szizifuszok
ként állunk lent megint a hegy lábánál, mint a 
lyanok,akik kénytelenek vagyunk elismerni, hogy 
a szentek vére sem mosta tisztára az átkos ke 
zeket,a nyomoruság nem javitott,a megmenekedés 
utjára nem lépett rá a bajtól megtérésre üldö
zött ! ...

Hát támadhat jó ott,ahol ilyen sötétség 
boritja a lelkeket,ahol vak vezetők vannak?... 
Enyhithet sötétségünkön arany,ezüst,propaganda 
vagy devalváció?...

Soha!
Életünk, reménységünk Annál van, Akinek 

hatalom adatott mennyen és földön,hogy teremt
sen ebből a sötétségből uj világot, bennünk tisz- 
ta szivet,belőlünk erős lelket! Más szóval:sem- 
mi jót ne várj addig,amig szólamokban cseng a
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szents ég és ujságok hasábjárólkiált felén k a 
tisztaság követelése. Nem is rendeletekbe és 
paragrafusokba öntött gondolat kell közénk, ha
nem a Jézus tökéletes szentsége,tisztasága és 
büntelensége,mellyel nem fér össze a gonoszság, 
mely olyan hajlékokká avatná a mi otthonainkat, 
mint amilyen Zákeusé volt,aki,mikor belépett 
hozzá Jézus,ugy dobta el magától a bünt,minta- 
hogy a lázadó dobja ki a felségsértő képet, mi
kor hirtelen betér hozzá a király.

Óh tekints csak Őreá,hadd ragyogjon fel 
számodra is az örök világosság,gyuljék meg ben
ned is az a fény,amely áthatja a legdermesztöbb 
sötétséget, legyen osztályos részed az az élet, 
amelyért odaáldozta önmagát.Ő ugy élt,mint aki 
mindenütt az Isten közelében volt,akire minden
felől az Isten nézett,akihez mindenből az Isten 
szólott,akinek minden ajándék volt és felülről 
alászálló adomány,bizonyosság arról,hogy ime ezt 
teszi érted az Isten!

Engedd,hadd helyezzek ezzel kapcsolatban 
egy kérdést a szivedre,ádventi estjeinken az u- 
tolsót,azt, amelyben benne van örömöd és békessé
ged: mondd,Testvérem, hát mit teszel te az Isten
ért? ...

Tudom,hogy ennek felvetésére most alkal
matlan az idő! Ennek meghallására kifogás is a- 
kad elég... De talán csak a ma, a holnap,merthogy 
a vigasságnak hódol ez a sötétségben járó nép, - 
pedig gyászolnia kellene a gonoszok sokasága és 
a pusztitó halál miatt.

Ám a ma elmulik... A holnap is az idő 
tengerébe vész... Marad a valóság,a kérdés: mit 
teszel te az Istenért?...

A feleletre nem kiváncsi a mostani világ, 
a feleletet várja az Isten, az,aki majd itél 

egyeseket és népeket,élőket és holtakat,engem és 
téged,mikor számonkéri,hogy mit tettél!?... Ta-
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lán... talán ma még nem itél,... de ha megteszi 
holnap, mondd: hát mi lesz veled?... mi lesz a 
te lelkeddel?...

... s ahogy végigfut tekintetem e gyüle
kezeten az én kezem imára kulcsolódik össze, 
mert találkozik egymásra nézésünkben egy vallo
más, egy szelid hivogatás,az a kérő szó: lelkünk 
drága fénye, ime eléd kiállunk, szállást v é g y  
minálunk,Urunk,Mégváltónk,ádventi Királyunk: Jé-
zus, Ámen.
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Karácsonyi utké- 

szités.
Bp-Kelenföld,1945.dec.23. 
Ige : Máté ev.3:l-12. 
Ének: 108.436.

Advent 4.vasárnapja.

Gondjaink és törődéseink közepette sem 
lehet ezt az igét közömbösen végighallgatni. O- 
lyan határozott és kemény,annyira parancsoló és 
személyhez szóló az üzenete... Nem is mehetünk 
el mellette érdektelenül,különösen ma nem,amikor 
utolsót lobban az ádventi gyertyaláng,hogy fényé
vel megvilágitsa azt az utat,amelyen ha járunk, 
mi mind karácsonyhoz jutunk.

Tudom jól,az ige hallgatói között nincs 
senki,akit egészen rabul ejtett volna annak az 
ünnepnek a közelsége,melynek minden igéje,esemé
nye, tanitása Isten hozzánk való szeretetéről be
szél.De tudom azt is,hogy soha nem rejtegetett 
karácsony számunkra annyi emésztődést,főjdalmat, 
gyászt,szomoruságot,kisértő emléket,mint az, a- 
melynek most nézünk elébe. Ez a felolvasott ád- 
venti ige - óh higgyétek el - éppen titeket 
keres,tépelődő emberek,hogy Isten szerint szo
morodjatok meg megbánhatatlan megtérésre.

Felolvasott igénk szerint azokban a na
pokban is tele volt a világ türelmetlen várako
zással.Fiatalok, öregek, irástudók és müveletlenek 
egyaránt várakoztak.Vártak valami szebbet,jobbat, 
dicsőségesebbet.Uj eget és földet vártak.Várták 
a szabaditást,a Megváltót, a Messiást!

Tele volt az élet akkor is forrongással. 
Mindenfelé izgató,lázitó hirek jártak.S ime e- 
zekben a tulfütött napokban megjelenik egy kü
löncködő ember:Keresztelő János,akinek testét 
állati szőrből készült ruha takarja,eledele sás-
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ka és erdei méz,otthona pedig az erdő mélyje 
vagy a puszta sivatagja s elkiáltja a fejvesz- 
tett, zsibongó népnek a megmaradás igéjét: "Tér-
jetek meg,mert elközelitett az Istennek or
szága! "...

És csodálatos,Testvéreim,hogy akkor, 
amikor minden érték veszni látszik,amikor 
nincsen már többé törvény és szabály, amikor 
gondolat és tett egyet jelent,mert zabolátlan 
vad indulatok uralkodnak az embereken... ak- 
kor a halál örvényének szélén sodródók sere- 
gében felfigyelnek arra az egyszerű prófétára, 
aki nem alkudozik,nem fél a helytartó homlokán 
ra sem rásütni az erkölcstelen élet bélyegét, 
- s intésére,hivására elindulnak megtérés ut-j 
ján az uj élet felé. Hiszen az imént olvastuk 
hogy a Jordán és Judea egész környéke mellett 
kiment hozzá megkeresztelkedni még a szent vá- 
ros népe is!

Isten mindenkihez egyazon követeléssel 
fordul,s ez a követelés a Keresztelő jánosi 
felhivás,amely később Jézus ajkáról hangzott 
szeliden,hivogatóan: "Térjetek meg!" - Lásd, 
ez a parancs kereste Ábrahámot,amikor azt mon
dotta neki az Ur:"vedd a te fiadat,a te egyet- 
lenedet és áldozd fel nekem a Mória hegyén",-  
a gazdag ifjuhoz pedig ugy szólt,hogy "add el 
minden vagyonodat és oszd ki a szegények kö
zött". Pétert,Andrást,Jakabot,Jánost,a 12 ta
nitványt akként hivta,hogy "hagyd el házadné- 
pét és hirdesd az evangéliomot". - A gadarai 
ördöngöshöz ugy alkalmazta,hogy "eredj haza 
a tieidhez és jelentsd meg nekik,mely nagy 
dolgot cselekedett veled az Ur!" - És az i s  
bizonyos,hogy másként szól ez a parancs a 
vámszedőknek,másként a vitézeknek,másként a  
farizeusoknak,főpapoknak és másként a Judások-
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nak,meg a Pilátusoknak... De Isten igéje ugyan- 
a z t követeli az egyesektől és a közösségektől,a 
népektől és nemzetektől: "Térjetek meg!... le
gyetek szentek!mert én,az Ur,a ti Istenetek 
szent vagyok! ...

S vedd eszre,mennyire jogos ma is ez a 
felhivás! Hiszen valamennyien,kivétel nélkül, 
egy egészen más,... az igaz élet után sóvárgunk, 
epekedünk.Sőt! már ott tartunk,hogy érte még 
több-kevesebb áldozatra is hajlandók vagyunk... 
Ám ne feledd,Testvérem! 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: 
hát miért olyan gyakori a megfáradás,a lemondás, 
a csüggedés,a reménytelenség,szeretétlenség,gyü
lölet,miért olyan kevés a Lélek munkájának ered
ménye,a meggyőző,magával ragadó,ellenállhatatla
nul diadalmaskodó keresztyén élet? Miért?... Hát 
nem azért,mert épen a megtérésünket hibázzuk el?

Az még nem megtérés,amikor a részeg em
ber elissza mindenét és - lemond a pálinkáról..
- Ugy-e,az még nem megtérés,amikor valaki elpo
csékolja minden erejét a kicsapongó,parázna élet
ben és utána kiélt,petyhüdt testtel megcsendese
dik.. Vagy te megfáradt,öreg Testvlrem,aki kikop
tál ebből a hajszolt világból és magad is ugy ér
zed,hogy a templomon kivül már nincs is másutt 
számodra hely,vizsgáld meg buzgó templombajáráso
dat, imádságaidat, hát nem ugy van-e,hogy csak a 
haláltól remegő lélek forditja Isten felé a te
kintetedet és tehetetlenséged üz csupán a Krisz
tushoz? Jól vigyázz,mert ez még nem megtérés! - 
A megtéréshez töredelmes bünbánat is kell!

Manapság,amikor az egyéni és nemzeti lét 
forog kockán, a halál döbbenetes erővel figyel
mezteti az embert örökkévaló sorsára. Az élet meg
m e n tjei gyakran fordulnak az Istenhez. Igy je-
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lennek meg templomokban az eddig soha nem lá- 
tott arcok és hangzanak el káromkodó ajkakról 
is 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 önerődre sem hivatkoz
hatsz.Pedig milyen sokan keresik ezen az uton  
a megtérést. Farizeusok és képmutatók ők. Ki- 
sérletek a bün elhagyására,önmagunk szoktatása 
a jóra,a legkülönbözőbb kegyességi gyakorlatok 
- mind-mind idetartoznak. Egyik a közért való 

önzetlen szolgálatban, másik az önsanyargatás
ba, emez lelki kincsek kutatásába, amaz bibli
aolvasásba menekül! Sőt!gyakran az imádság mö- 
gött is az a törekvés rejlik:megállni valahogy  
az Isten előtt és megmutatni az embereknek,ime 
mégis csak vagyok valaki. - Az utolsó napon e- 
zek hiába erősitgetik majd az itélet ura előtt 
hogy "Uram,Uram,hát nem a te nevedben prófétál- 
tunk-e-,hát nem a Te nevedben üztünk-e ördögö- 
ket és hát nem a Te nevedben cselekedtünk-e 
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: m i  
hát a megtérés? - Egy szóval felelek: megfor- 
dulás! - katonásan: hátra arc! - mert ez a fel
hivás mindig hátulról keres. A lényege pedig 
csak az,hogy elfordulok attól,amit eddig haj
szoltam,kerestem, s ami eddig vonzott,az mostan
tól kezdve taszitani fog. Nem alkudozok többé 
testtel,vérrel,nem leszek formálható viasz,haj
litható nádszál,hátatforditok mindannak, ami 
Istennek hijjával van s odafordulok egészen ah-



hoz az Urhoz,akit eddig semmibe vettem e mind
e t  Pál apostol is tette: "Amelyek
hátam megett vannak,elfelejtvén,annak pedig,a- 
melyek előttem vannak nekidölvén,célegyenest 
igyekszem az Istennek a Jézus Krisztusban on- 
nét felülről való elhivása jutalmára"/Filp.3 : 
14./. - Ugy-e,ez nem érzelgősség,nem is pil
lanatnyi hangulatváltozás,nem is olyasmi, ami 
csak a bünös,gonosz,nyilt vagy rejtett csele
kedeteket érinti,hanem ez naponkénti uj élet
ben járás,békesség Istennel és emberekkel a 
Jézus Krisztus által. Igen, ez valóban nekünk 
való 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.... 
Nincs 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!... Cso
portosan jönnek a környékről,seregestől a nagy
városból. Most cim,rang,születés tekintetében 
nincs különbség köztük.Ezek becsmérlök,csalók, 
házasságtörök,lopók ,rágalmazók,susárlók,tolva
jok, viperafajzat, - mind bünösök,de olyanok,a- 
kik szabadulni akarnak a büntől,valóban elfor- 

dulni. Ezt a határozott szakitást követeli tö
lünk is az Isten,amikor ma,ádvent utolsó va
sárnapján utánunk kiált Keresztelö János fel
hivásán keresztül: "Térjetek meg!"...

A reformáció azzal kezdődött.hogy fen- 
nen hangzott a kiáltás: "Térjetek meg!"...

Az uj élet számodra akkor kezdődik, a 
mikor szivedig hatol az Isten hivó szava:"Térj
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Imádság prédikáció után:

Hálás szivvel áldunk téged,irgalmas 
Istenünk,hogy büneink miatt még nem 
vetettél el orcád elől,hanem igéd 
tanitásával ismét kerestél és magad
hoz hivtál.Köszönjük,hogy nem e mi 
keményszivüségünk és nyakasságunk

meg!"... jöjj hozzám!... légy az enyém!...
Hallod ezt te uj életre vágyakozó Test

vérem? ...
M a  még mondja!... Itt... most... ne- 

ked mondja... Lehet,hogy utoljára mondja... De 
veled,benned,általad házadat,hazánkat,népünket, 
nemzetünket hivja - vallom,hogy soha ugy,mint 
éppen napjainkban,amikor hangosan,riasztón ki
áltja,hogy a süket is meghallja: Emberek!Magya- 
rok! Térjetek meg!...

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

Tehát vesztegetni való időnk nincs! Lega
lább is nekünk evangéliumi magyar keresztyének 
számára nincs!

Óh engedj hát Testvérem a hivásnak s 
jer,induljunk el most innen a naponkénti megté- 
rés utján egvütt... egy szivvel... egy lélekkel 
... egy diadalmaskodó hittel Jézust követve a 
mi örök karácsonyunk felé... Hadd legyen végre 
gondjaid,törödéseid,kivert,magános napjaid kö- 
zepette is öröm.. örökkétartó öröm az osztály
részed! ...

... a meg nem téröknek pedig sirás és 
fogcsikorgatás, - s ez is örökkön örökké.Ámen.
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szerint cselekszel velünk,hanem a 
kegyelem utján nevelgetsz minket.

Add Urunk ránk Szentlelkedet, 
hogy a terhek és gondok,küzdelmek 
és próbatételek közel vigyenek Te- 
hozzád s tarts meg minket Tenálad, 
hogy legyen életünk,munkánk Neked 
kedves szolgálat ezen a földön.Te, 
aki ismered szivünk minden rejtett 
titkát s akinek hatalmad van uj 
világot teremteni,készits belölünk 
megváltott népet,szent nemzetet, 
jócselekedetekre igyekvőket, hogy 
járjuk a naponként meg-megujuló 
élet utját.

Oltalmadba ajánljuk hazánkat, 
népünket,minden rendü és rangu 
felsőbbségünket.Kegyelmed óvja, 
tartsa meg fogságban sinylődő ked
veseinket. Te légy az árvákkal és 
az özvegyekkel,a betegekkel és az 
otthontalanokkal.Vedd fel minden 
meghurcoltnak az ügyét.Hirdettesd 
nékünk igédet,gyujts világosságot, 
épitsd meg közöttünk a Te országod!

Könyörgő imádságban visszük 
szined elé azok bánatát és gyászát, 
akiket a halál angyala megszomori- 
tott.Milyen nehéz annak elhordozá- 
sa,hogy válogatás nélkül szedi ál
dozatait.A sirókat,a megszegényi- 
tett sziveket ajándékozd meg Krisz
tusban azzal a bizó hittel,hogy 
minden Te végzésed jó,igaz,szent 
és üdvösséges.Az ittmaradottakat 
vigaszoddal,a hazahivott drága 
gyermeket örökélettel emeld magad-



- -  32 -
hoz és tartsd meg Tenálad.

Urunk, hallgass meg minket!.. 
Urunk, szánj meg minket!... 
Urunk, áldj meg minket! - a te 

Fiadért,a Jézus Krisztusért. Ámen.
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Bp-Kelenföld,1945.dec.24. Szomoruságunk öröme. 
Ige: János ev. 3:16a.
Ének: 131.

Karácsonyesti áhitat.

Nehéz,gyötrelmes uton jutottunk idáig.
Óh ki tudná felmérni és elsorolni, hogy 

ez a ránk szálló szent este mennyi emésztödést, 
fájdalmat,szomoruságot,kisértő drága emléket 
jelent ma mindannyiunk számára.Ugy-e ,nem igy 
gondoltad a karácsonyi szent estét te sem, meg
vallom: én sem.

De most hogy megérkeztünk,nem menekül
hetünk ennek az órának sulyos terhe alól.Pedig 
a terhe csak annyi,amennyit egy röpke esztendő- 
nek most megelevenedő minden emléke és eseménye 
jelent... Pártában maradt leányok,özvegyi fá
tyollal megterhelt anyák, hitvestársat,szülőt 
vagy egyetlen gyermeket sirató szivek,a szélró
zsa minden irányába szétszórt rokonok; messze, 
ismeretlen helyen szenvedő foglyok;otthontalan 
családok,kettétört existenciák,ti bosszu és gyü
lölet áldozatai,ti földönfutóvá lett magyarok, 
ti mind-mind idetartoztok.... Ki tud itt ma ö- 
römről beszélni,amikor halálról és pusztulás
ról tanuskodik a jelen... Lehet-e csillogó ka
rácsonyfáról, fehérruhás angyalkákról álmodozni 
akkor,amikor a szemben könny,a szivekben mély
séges bánat ül, s ha belehallgatsz te ás az ün- 
nepi órába,megtudod,hogy a templomnak áhitatos 
csendjét a telkekből feltörő sóhaj tölti be.

Miért is kell hát a hétköznapok taposó 
malmában ezen az estén megállni?... Nem volna 
kivánatosabb,emberibb és indokoltabb a megszo-
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kott munkába még jobban beletemetkezni,ha ez a 
nap,ez a ránk köszöntött kisértő mult ennyi ter- 
het rejteget magában?... Rámszegeződő tekinte
ted kérdi: hát lehet-e,szabad-e karácsonyt üln i  
örömről,békességről beszélni ott,azok között a- 
kiknél ugy megváltozott a külső és a belső vi- 
lág,mint minálunk?...

Testvéreim! Mid e n embernél nyomorul
tabbak vagyunk,ha erre a kérdésre tagadó a vá
laszunk. Örökre becsukhatnánk templomunk kapuját 
ha éppen ma nem volna itt a helyünk! Mert hidd 
el,nem történik mostanság velünk más,csak nyil
vánvalóvá válik az a leplezhetetlen valóság,hogy 
mi elveszett és elkárhozott emberek vagyunk, o- 
lyanok, akiknek élete, munkája, multja, jelene, jö
vendője csak fájdalom és reménytelenség.Hidd el 
hogy ez a mostani óra csak arra figyelmeztet, 
hogy ezen a földön nem terem számunkra örökké- 
tartó öröm,csend és békesség. De ez még nem átok 
hanem Istennek az a rejtett útja,amelyen téged, 
földre roskadt embert el akar vezetni annak meg 
látására,hagy a betlehemi gyermekben valóban 
testet öltött az Ő hozzánk való szeretete. Ott 
Betlehemben is éppen ugy,mint itt miközöttünk 
minden arról beszél,hogy Isten velünk van, köz
tünk van Ő  a nagy király csodálatos végzéseiben 
rejtelmes itéleteiben, Lehet,hogy mi ma ugy é- 
rezzük,hogy minden elhagy ezen a világon, szi
vek, életek, drága emlékek egyre halványuló képe, 
otthonunk sincs ,ahol pihentető álomra hajthat
nánk fejünket, s az inség és gyötrelem napjai
ban odajutottak sokan,hogy kivánva kivánják el
költözésük óráját.Óh vegyétek észre,lássátok 
meg ti mind,akik sulyosan megterheltettetek,nem 
kisért az Isten csak szeret, Ő akar lenni a 
kezdet és a vég,a hit,a reménység,a békesség, a 
megtartás és az élet, - igen: csak szállást, ke-
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res nálad,hogy karácsonyi öröm,de nem hangulat, 
ellobbanó gyertyafény,hanem örökkétartó öröm 
legyen végre osztályos részed.

A gondokról pedig nézz a Golgotára.Amit 
elszenvedett,azt érted,helyetted,miattad vette 
magára.Mindazt,ami most fáj és bánt,ami meggyö
tört, összetört,legyen az mult avagy jelen,barát 
vagy ellenség,hitves avagy gyermek,terv és meg- 
rablott álom, - engedd át Őnéki,aki azért jött, 
szenvedett,törte meg testét,halt meg és támadt 
fel,hogy néked öröm,békesség,ez a drága ajándék, 
Isten karácsonyi ajándéka jusson osztályrészül.

Jöjj hát és alázatosan fogadd el Őt,aki 
érted alázta meg magát és vidd el magaddal azt 
a szivedet elárasztó isteni szeretetet, amely 
azért keres ma is sirókat,megtépett életvábdo- 
rokat,olyan embereket,amilyen te vagy, hogy meg
tartassák,ami elveszett. Ámen.
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Bp-Kelenföld,1945.dec.25. 
Ige: Luk.2:1-14.

Az első karácsonyi 
prédikáció

Karácsony ünnepén.

Nem merem ajkamra venni a szokásos kará
csonyi köszöntést,hogy üdvözöljelek téged ün
neplő Gyülekezet,merthiszen minden felém tekin- 
tő szempárból egy nyugtalanitó,feleletet váró 
kérdés mered felém:lehet-e, szabad-e ma közöt
tünk egyáltalában örömröl,boldogságról beszél
ni?... Akad-e közöttünk csak egy is,aki fel 
tudná mérni és el tudná mondani,hogy mennyi e- 
mésztődést,fájdalmat,gyászt, szomoruságot,kisér
tő emléket hozott ránk ez a mai ünnep?...

Mert ugy-e,nehéz ez az ünnep az elárvult 
otthonok és otthontalán családok világában.Ne
héz a romokban heverő hajlék felett siránkozók- 
nak. Nehéz a beteg,bujdosó,zarándok lelkeknek. 
Nehéz a fogságban sinylődők véreinek. Nehéz a 
pártában maradt lányoknak,özvegyi fátyollal 
megterhelt asszonyoknak. Nehéz az internáltak
nak,a kettétört existenciáknak,nehéz a bosszu 
és gyülölet áldozatainak, minden ártatlanul 
meghurcolt igaznak... Nehéz a hontalanná és 
hazátlanná süllyedő magyaroknak... Nehéz neked 
is... és nehéz énnekem is.

És mégis: ti szülöt vagy gyermeket,testi 
vért vagy rokont gyászoló szivek, ti meleg ott
honra, csendre, nyugalomra 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 mulása,események gyors változása csak az 
Ő mindenhatóságáról tanuskodik,ahol a szél zugá- 
sa,vihar tombolása csak csak királyi fenségéről
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beszél,abban, az országban semmi sem hiábavaló.
Ő sirba visz,hogy visszahozzon,összetör, hogy 
meggyógyitson, elszakaszt,hogy ismét egymásnak 

ajándékozzon,megszomorit,hogy meg is vigasztal
hasson. Más szóval: közénk ma nemis valami sej
telmes, hangulatos ünneplés való,hanem az a ka
rácsonyi prédikáció,amelynek drága kijelentése 
először ott a betlehemi pusztaságban hangzott

Ki tudná megmondani,hogy idők folyamán 
mi mindent nem mondtak,irtak erröl az öreg ka
rácsonyi evangéliomról? Akadtak mindig emberek, 
akiknek fantáziáját sohasem hagyta nyugton ez 
ez üzenet.A történetnek legparányibb részletét 
is teleszőtték kegyes elbeszélésekkel és talá
lékony magyarázatokkal. De kétezeresztendő óta 
mégsem hangzott el soha olyan prédikáció, a- 
melyet csak hozzávetőlegesen is össze lehetne 
vetni azzal,amelyet a pásztorok hallottak ott 
a betlehemi legelőn.

Pedig ezeknek a beszédeknek legtöbb eset
ben már a külső környezete is összehasonlitha
tatlanul előkelőbb,mint az ott volt a sötét éj
szakán. Akár egyszerüen fehérre meszelt templo
mokban, akár ecsettel és vésővel ékesitett óriá
si domokban,ragyogó gazdagság,arany és fény kö
zött ünneplő előkelő sereg veszi is körül a 
nagy emléket,mennyire más volt az első kará
csony est,amikor mindössze néhány magányos ember, 
egyszerü ,durva pásztor ruhába öltözött vigyázó 
feküdt egymás mellett őrizve a nyájat ott a 
csillagos keleti ég alatt.Valamennyi fényárban 
uszó ünnepi főistentisztelet,minden lendületes 
elmélkedés csak silány tükröződése,gyönge vissz
hangja lehet az első karácsonyi prédikációnak.

Már pedig amire mi emberek vágyakozunk,a- 
mire lelkiismeretünk vagy lelkiismeretlenségünk 
sóvárog az éppen egy Istentől való üzenet.Semmi
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hiányt nem szenvedünk manapság sem olyan köny- 
vekben és irásokban,amelyek önmagukról szólnak, 
gondolataibkról és cselekedeteinkről,örömeink- 
ről és reménységánkről,büneinkről,gondjainkról 
és küzdelmeinkről irnak.S bár legyen a hangja 
érdes avagy behizelgő,magasztalja dicsőségét, 
vagy itélje tisztátalanságát ,mondanivalója 
mégis olyan szegény.Sok minden lehet benne igaz 
és helyes,kivánatos és szükséges,mégis,amit mi 
emberek mondunk vagy mondhatunk,az minden idő
ben nagyon csekély.Istennek egyetlen szava,a- 
mely eléri a szivünket és lakozást vesz ottan, 
kibeszélhetetlenül többet ér,mint ezernyi embe- 
ri szó.

Az első karácsonyi prédikációról azt ol
vastuk, hogy befogadásra is talált azoknál,akik- 
nek a szive nyitva volt meghallására.A pászto- 

 rokról keveset tudunk.Sehol sincs feljegyezve, 
hogy névszerint kik voltak,hová valók és milyen 
koruak.Pedig gyermek álmainkban milyen sokat is 
foglalkoztunk velük.Az éj sötétjében jöttek és 
tüntek is el.Egyet azonban mégis mondhatunk ró- 
luk,azt,hogy emberek voltak,készek arra, hogy 
meghallják az égi üzenetet és elfogadják drága 
ajándékát. Ezért is kereste őket és nem Augusz- 
tuszt,a hatalmas római császárt vagy Heródest, a 
zsidók féltékeny királyát,még kevésbé Jeruzsá- 
lem főpapjait vagy a szünédrium tagjait. Ők bi- 
zonnyel nem fogadták volna el.

És hát nem szomoru ,Testvéreim,hogy még ka- 
rácsony sem lett mind a mai napig olyan ünnep, a- 
melyen Isten üzenete elér valamennyi szivhez? Óh 
nézz körül és vedd észre,hogy a töltésen innen 
és tul,hány arc hiányzik még innen.A hatalom 
birtokosa nem tud mit kezdeni vele.A párt-em- 
ber,az utca népe megbotránkozik benne.A gazdag, 
a jólét gyermeke,az önmaga dicsőségével és tudá-
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sával eltelt ember ugy érzi,hogy neki nincs 
szüksége rá. Akit elvakitott e világ bölcsessé
ge igérete,disze,fénye,csillogása az nem is só
vároghat utána. Maradnak tehát a vakok,a süke- 
tek,a bénák,a csonkabonkák,az üldözöttek,a meg
gyalázottak, cégéres bünösök bizonyságául annak, 
hogy az az első karácsonyi prédikáció csakis a 
lelki szegényeknek való.

Mert a pásztorok egy olyan népnek voltak 
a gyermekei,akiket sok szenvedés és nagy nyomo
ruság nevelt. Ez pedig az az ut,amely megnyitja 
a sziveket és helyet készit Istennek. És most 
magam előtt látom mindazokat,akikkel e végére 
járó esztendőben találkozást készitett számomra 
az Ur, azokat,akiket megalázott és megterhelt a 
rohanó idő, akik megpróbáltatás,szegénység, be
tegség alatt roskadoznak, akik egy-egy szerető 
szivet: szülőt,hitvest,drága gyermeket temettek 
el,akik a töredelmes bánat fájdalmas könnyével 
siratják életük bünét és lelkük tisztátalansá- 
gát. És én hiszem,hogy ezek számára minden bi
zonnyal ma is áldott üzenet az első karácsonyi 
prédikáció. Vajha elérné szivüket most is itt a 
karácsonyi öröm és békesség.

De hát mi ennek az első karácsonyi üze
netnek a lényege? - kérdezhetné valaki. Kijelen
tés magáról Istenről, Isten sajátos cselekedeté
ről! Az az Isten,aki büntelen,változhatatlan,a- 
kit keres a lelkünknek gondolatja és szivünk 
szomjuhozva vár, az az Isten belenyult a világ
ba. Megmutatta,hogy Ő nem emberi vágyakozások 
teremtménye és sóvárgó lelkek álma,hanem Az,Aki- 
nek ugy tetszett,hogy az a sötét istálóban fekvő 
magatehetetlen gyermek legyen a világ Megváltó
ja, a te megváltód is,Testvérem.

És ne feledd,az élet hatalmas kérdését 
magad soha meg nem oldod,lelkednek nincs olyan
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mélysége,amelybe leszállva megbizonyosodhatnál 
a kegyelmes Istenről és az örökéletről. Kérdé
sekkel, vágyakkal, epekedésekkel ostromolhatunk 
tudósokat és bölcseket,de a megváltás Istentől 
való! És ez érkezett hozzánk Jézusban,a Megvál- 
tóban. Igy lett Ő Isten felelete életünk vala
mennyi kérdésére megtörve azt a kérlelhetetlen 
köteléket,amely minket,bünösöket,nemzedékröl 
nemzedékre összeláncol. Más szóval: e mai ün
nep lényege nem valami sejtelmes,hangulatos vá
rakozás, nem is álmodozás csillogó fáról,fehér- 
ruhás angyalkákról,hanem az az üzenet "ma szü
letett a Megváltó". Ez a karácsonyi prédikáció. 

És hát igaz ez?... Jézus valóban oly 
csodálatos,mint amilyennek őt az egyház évszá
zadok óta hirdeti,vallja és ma is tanitja?...
És én kivánva kivánom,hogy ez a kérdés legyen 
egyszer égétő,nyugtalanitó kérdése szivednek, 
különben soha-soha nem fog elérni hozzád a ka
rácsonyi prédikáció... Ne botránkozz meg ezen 
az őszinteségen.Nem ünneprontás akar ez lenni! 

Lásd,azok a pásztorok,akik az angyali ü- 
zenetet hallották,hasonlóképen gondolkoztak.Nem 
is tudtak megmaradni a nyáj mellett,kint a pusz- 
tán.Elindultak,hogy megbizonyosodjanak a dolgok 
felől. És valóban az lenne karácsonyra emlékező 
ünneplésed igaz nyeresége,ha te is elhatároznád, 
hogy megszakitod csendes pásztor-életedet,gyöt- 
relmes munkás sorsodat vagy a lármás gyönyör 
napjait csak azért,hogy megkeresd Jézust. Mert 
Ő üti rá az angyali üzenetre a hitelesitő pe
csétet. Személye,szava,cselekedete,élete és ha
lála, feltámadása és köztünk való lakozása bi
zonysága annak,hogy amit hirdetett nékánk az Ur, 
az szóról-szóra igaz... Kivánhatok-e mást ezen 
a mai napon,mint azt,hogy támadjon benned komoly 
szent,olthatatlan vágyakozás: megismerni Jé-
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zust. S akik ezen az uton járnak - hasonlóan 
a pásztorokhoz - elérnek hozzá,hitük szemével 
látják Őt és áldják,magasztalják az Urat...
 Ugy-e,ennyit kivánhatok is, ez elégséges
 is, ezt elfogadhatod is,hiszen nincs is benne 
semmi,ami fáj,bánt,megszomorit,de benne van egy 
kibeszélhetetlen boldog békesség,egy szent re
ménykedés , egy csendes,örökkétartó öröm a Jézus 
Krisztus által... csak figyelj,hallgass a szó
ra, Isten üzenetére,mert ott a Krisztus.

Életed,multad,jövendőd,munkád,pihenésed, 
otthonod,hazád,néped,nemzeted,ez a sötét és ki
etlen világ pedig ugy várja,epekedve várja, hogy 
a szivedig hasson ez az első karácsonyi prédiká
ció!

Óh mondd,Testvérem, hát meddig várja még? 
Vagy talán Isten még jobban kényszerit- 

sen?...
Hyetted mondom, pedig magadról is mondom: 

Uram! ez is elég!... Ámen.

Imádság igehirdetés után:
Istenünk!

Ezzel a te békességet szerző ka
rácsonyi evangéliumoddal vigasztald 
és erősitsd meg azokat a testvérein
ket, akik ma távolban pihenő kedvese
ikre emlékeznek.Értesd meg velük,fá
jó,gyötrődő szivükkel is,hogy Te é- 
lőknek és nem holtaknak vagy Istene, 
hogy Egyszülött Fiad értünk, földi 
vándorokért öltött testet, hogy hosz- 
szu avagy rövid,békességes vagy nyug
talan legyen is ez a vándorpálya, de 
mind-mind,innen otthonról,hazatalál
junk, ahol számunkra örök dicsőség
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vár. Vigasztalásunk és békessé
günk az a Megváltó ,aki egyszer 
majd a mi sirunk felett is meg
áll,legyen az közel vagy messze 
idegenben,de nevünkön szólit és 
mi bevonulhatunk örök hajlékunk- 
ba. Ezzel áldj meg minket is, ő
ket is,halál árnyékának völgyé
ben zarándoklókat. Ámen.



Bp-Kelenföld,1945.dec.31. Ó-esztendő határán. 
Ige: Zsid.lev.11:1-3.
Ének: 2.153.

Ó-év estéjén.

Isten kegyelméből megértük ezt a napot 
is a megpróbáltatásos 1945.-ik esztendő utolsó 
óráit. Ami mögöttünk van az halálról és megtar- 
tatásról,bünről és kegyelemről beszél,ami pedig 
bennünk van,ami osztályosrészül jutott, az hi
tet kiván.

Nem is ülhet itt ezen az estén senki 
közönyösen...

Nem is a szokás hatalma gyüjtött most 
egybe,hanem a szivünk,amely olyan hangosan és 
nyugtalanul dobog. Ha belehallgatsz ebbe a né
ma csendbe,megtudod,hogy panaszok,sóhajok, kö
nyörgő és hálaadó imádságok törnek elő minden 
jelenlévő lélek mélyéből s bennük megelevene
dik egy nehéz szakasza életünknek,amelynek ter
he, főjdalma,gondja ide is elkisér.S legyen ez 
öröm avagy bánat,körülrajongjuk szivünk szerel
mével, lelkünk forró hevével mindazt,ami valaha 
egészen a miénk volt,de ma már a multé.

Igy kerül ma elénk sok drága apának,sok 
édesanyának,sok kedves fiunak a képe.Azé is,a- 
kinek sirján nem tudom hanyadszor hervadt már 
el az őszi rózsa,de azé is,akinek hantján még 
nem tudott gyökeret verni a nefelejts. Innen 
egy gyermek szöszke fejecskéje tekint felénk - 
abból az országból,ahonnan nincs számunkra töb
bé visszatérés, - onnan férjek,feleségek te
kintenek ránk és nézésüktől álmok,megtört va
lóságok támadnak fel ujra... És amikor ma es
te azt is akarjuk,hogy halljuk a muló idő szár
nyainak rémes suhogását,elvonulnak előttünk 
nosszu sorban azok az emlékek,amelyeket érde-
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mes el nem felejteni: az a sok pillanat és 
drága alkalom,amelybe belevetettük minden e- 
rőnket,beleszőttük minden tudásunkat,terveink 
nagyszerüségét,gondolataink becsületességét, 
igazságunk őszinteségét.

Másoknak minden emlék olyan mint a ha
zajáró lélek. Azok számára azonban,akiknek 
Krisztus nem szólam,hanem élet, ez az alkalom 
is csak arra való,hogy kikivánkozzék valami 
tanulság. És kikivánkozik ugy,mint szivünkből 
az a vágy,hogy napjaink bizonytalansága kö- 
zepette valamiben és valahol jó lenne már 
megpihenni. - Más szóval: mindazt a nyugtalan
ságot, kérdést, amit a letünő esztendőből ma- 
gunkban hordunk és ez órán sulyosan nehezedik 
ránk,foglaljuk össze abba a mondatba: vajjon a 
multakra való emlékezés lehet-e az élők ünnepe?

Ennek azonban csak egy utja van: a hit.
Ezt a mi világunk is érzi.Ezért is e- 

rölteti a hitre-ébredést.
Ennek az erőlködésnek azonban nem sok 

sikert jósolunk. Hiába követeli azt,hogy a ha
láb a  pusztulás,a veszteség formáljon uj éle
tet. Az embernek ez sohasem sikerül.De Isten
nél minden lehetséges! Krisztus hiveinek sere
ge ezzel szemben azt a hitet hirdeti,amelynek
tárgya,eredtetője maga az Isten."Hit által 
értjük meg,hogy a világ Isten beszéde által 
teremtetett, és hogy a mi látható az a látha
tatlanból állott elő". Ez azt jelenti, hogy a 
világnak Isten által való teremtettségét hit 
nélkül megérteni nem lehet. Az emberi értelem 
tehát akkor ragyog fel a legfenségesebben,ami
kor az ember elismeri,hogy a világ keletkezé
sét senki emberfia nem látta. Azonban,akinek 
van hite az Istenben,az tudja - jobban,mintha 
látás vagy tapasztalás utján tudná - hogy a
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világ azért van,mert akarta az Isten,hogy le- 
gyen és nincs ebben a világban csillag, vihar, 
élet és halál,változás vagy annak árnyéka Is
ten akarata nélkül.

A világ mindennel,ami benne van,az Is
ten által teremtetett! Tehát az Isten teremté
se az a világ is,amely "elmulik minden kivánsá
gával együtt". Az a világ is,amelyről az evan
gélium irója azt mondja: "benne nyomoruságtok 
lészen". Az a világ is,amelyben a "lélek kész, 
de a test erőtelen". Sőt!a vaknak,a süketnek,a 
bénának,az özvegynek meg az árvának a világa 
is,és mindenkié,aki azt érzi és ugy látja,hogy 
az ő világából kifelejtődött az,ami boldoggá 
tehet,hogy neki öröm helyett bánat,gazdagság 
helyett szegénység,megértés helyett félreisme
rés, boldog bizonyosságok helyett bántó bizony
talanság, biztató reménykedés helyett idegbontó 
üresség jutott osztályrészül, - az életből csak 
a sötét szinek,a szeretetből csak a megpróbál
tatás, az Istenből csak a megfoghatatlanság.
Hogy ilyen körülmények között nehéz a mi vilá
gunknak Istentől való teremtettségében hinni 
és az ő atyai irgalmáról és kegyelméről bizonyos
ságokat szolgáltatni, - bizony nehéz.

De ha éppen ez a nehézség akadályozott 
meg eddig abban,hogy hittel győzedelmeskedjünk 
mind a felett,ami e mostani jelenvaló világun
kat sulyossá,elviselhetetlenné,benne minket tü
relmetlenné,zugolódóvá,védetlenné tett, - ve
gyük magunkra annak a hitnek keresztjét, amely 
által hirdethetjük,hogy mi ebben a világban 
kapjuk Istennek akaratát. Higgyük,hogy nem dia
dalmas győzők akarata,hogy ma rongyosabb a ru
hánk,feketébb a kenyerünk és izetlen az ételünk, 
higgyük,hogy az a mi kiválasztottságunk:meglátni 
a számunkra igy alakult világban az Istent.
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Tudom - hiszen hittestvéreink közül 
sajnos nem egy bizonyitja,hogy ebből lehet még 
más következtetést is levonni. Azt,amely há- 
tatfordit az Istennek. Azt,amelyről valaki azt 
állitotta,hogy ha ez a mai világunk is az Is-| 
ten müve,akkor ez az Isten vagy nagyon kegyet- 
len vagy nagyon tehetetlen.

Nem irigylem senkitől a maga hitét. De 
hogy az,aki igy beszél az nem ismeri a mi Is- 
tenünkbe vetett hitünk lényegét, - azt állitom. 
Mert mi,amikor hiszünk Istenben,nem mondjuk, 
hogy Ö nem teremthetné különbbé ezt a világot, 
mint amilyen. Megtehetné,ha akarná. Ha akarna 
egy pillanat alatt ugy omlanék össze,mint a 
kártyavár. De Ő olyannak akarja e világot,mint 
amilyen,és azért,mert csak ebből bontakozhat 
annak a másik világnak a képe,amely romolhatat- 
lan,szeplőtlen és hervadhatatlan öröksége a 
mennyek országában azoknak,akik hisznek.

Ebből az következik,hogy mi keresztyé- 
nek e világgal,ennek minden sötét vonása, rejté- 
lyessége,érthetetlensége,betegsége,bánata,kese- 
rüsége és halála ellenére is azért vagyunk meg- 
elégedve s azért látjuk telve kegyelemmel és 
vigasztalással,mert mi nem e világ kedvéért hi- 
szünk az Istenben,hanem az Istenben bizva szol- 
gálunk neki e világban. Mi hisszük,hogy ez a
világ azért teremtetett Isten beszéde által a 
mi számunkra olyannak,mint amilyen,hogy mi job- 
bakká,régi büneiket levető emberekké legyünk. 
Más szóval :ez a világ méltó a mai emberhez!

Egy tökéletes világ átkunkká lenne.Res- 
tekké, tunyákká, lelkesedés nélküli számokká ten- 
ne.A madárdal nem gyönyörködtetne.Nem volna il- 
lata a virágnak,szépsége a hegyóriásoknak, cso- 
dás békéje a rónaságnak. A betegágy kinpad vol- 
na. A sir mélysége megborzongatna. A gondok, a
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fájdalmak,az áldozatok és a lemondások nélkü- 
li élet lehet jó az angyaloknak,de hozzánk,akik 
még utban vagyunk afelé,amivé lehetünk és len

nünk kell,csak ez a világ illik. Mi csak ebben 
maradhatunk meg. Igaz,nem tudjuk megbecsülni a 
természeti kincseket,hát elveszitjük! Nem tud
juk megbecsülni a gyermekeket,hát elidegenitik 
őket tőlünk! Nem tudjuk megbecsülni a hagyomá
nyainkat,hát nevetségessé teszik!... Szinte ki
számitható,hogy mikor következik be az az álla
pot,amikor semmink sem marad,csak az,ami el nem 
vehető,s ez a perelhetetlen tulajdonunk az a 
hit,hogy az általunk reménylett dolgok valóság
gá lesznek,a láthatatlanok láthatókká válnak.Ez 
a multakba vesző esztendő bizonyitja ezt,amely
ben teherré lett minden nappalunk,gondoktól ál
matlan az éjszakánk,amelyben a vereség és ki- 
fosztottság kicsiny dolgokat szerettetett meg, 
sirok odairányitanak,ahol örömmel várnak és a 
halál követeli,hogy becsüljük meg az időt és 
azokat,akik még megmaradtak! A mi Istenünk kö
veteli ezt,aki teremtette és fenttartja e vilá
got.

Lássátok,Testvéreim,ez a hitnek minden 
titkot megfejtő ereje.Az a szem,mely a láthatat
lanokban láthatókat lát és mindenben Isten ural
mát. Ez a szem nem vesziti el sohasem a látóké
pességét. Meglátja minden katasztrófa okát,min
den bánatban az áldást,minden halál mögött az 
életet.

Tudom,hogy egyénileg nehezen fogadod el 
ezt a tanitást,mert ez a végére járó esztendő 
ennek ellene beszél. Te azt hiszed,hogy boldo
gabb lennél,ha gazdagabb,szabadabb,egészségesebb 
volnál, ha jobb volna a férjed,szelidebb az asz- 
szonyod,ha kevésbé vásottak a gyermekek, - ha 
több volna a becsület,kevesebb a gyülölet,elvi
selhetőbb a drágaság,erkölcsös a környezet és
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kevésbé lelketlen a pénz?... Bizonyos,hogy sokan 
vannak,akiket ez foglalkoztat és mégis nyomorul- 
tak. Pedig van házuk,meleg szobájuk,uri ruhájuk, 
hangjuk,öklük,gazdagságuk,de hiányzik valamije 
- épen az,ami téged a bánatban megerösitett,o 

torcsapások között is megtartottja veszteségben 
gazdaggá tett,közelebb hozta hozzád az eget vagy 
halottak nyomán vitt az égbe. A hitet értem 
csodás valami alatt. Azt a vallomást: ebben a vi- 
lágban mégis boldog vagyok,mert hallom Isten te- 
remtő beszédeit.

Persze ennek a hitnek is a lángja meg- 
meginog,mint minden láng. De ha meghalványodik a 
fénye és enged az ereje vedd elő a bibliádat és 
keresd fel a Zsidókhoz irott levél 11.részét,a 
a fejezetet,amelyből vettem a mai igét. Ebben 
egy "fellegét" találod azoknak,akik csak "jöve
vények és zsellérek" voltak,olyanok,mint amilyen 
te is vagy,de akikre nem volt méltó a világ. Ke- 
zük nyomán a sziklákból vizek fakadtak. Romokból 
városok épültek. Szavuk tüz lett,melyben bünök 
hamvadtak el. Könnyeikben milliók váltattak meg. 
Sirjaikból vigasztalás zengett. Halálukból ra
gyogó élet fakadt. Hitük müvelte ezt! Az a hit, 
amely vallotta,tudta,mert megértette,hogy vilá
gukat az Isten teremtette és ezt általuk kivánja, 
akarja fenntartani abban,amit reájuk mért böl
csessége!

Érted-e hát,Testvérem,hogy mire int ez 
az idő tengerébe vesző esztendő més mit vár tő
led a számadásnak ez az órája?... Nem azt,hogy  
küzdj és bizva bizzál,.. hogy türj és szenvedj, 
hogy őrizd,ami megmaradt,.. hogy sirasd,ami el- 
veszett,... hogy alkudozz és parolázz,... hogy 
álarcban járj és hazudozz és ebben elvessz mind 
te,mind pedig a te házad népe... Nem ezt várja. 
Reád az vár,hogy amikor most olyan félelmetesen 
üt az óra bizonyits az Isten,a ma élő és terem-!
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tő Isten mellett azzal a hittel,amely szenvedé- 
sek és megpróbáltatások tüzében is megtart és 
győztessé tesz országok felett,de nem azért,h 
hogy elnyomj és uralkodj,hanem hogy aki lát té
ged az imádkozzék veled együtt az Isten orszá
gának eljöveteléért.

Minden,ami valaha egészen a miénk volt, 
de ma már a multté,ilyen hitben való életet vár 
tőled. Ezt várja a család: a férj,az asszony, a 
szülő,a gyermek,a hivatás és ez a gyülekezet... 
Várja a mult:a maga felénk intő hibáival,fára
dozásaival, fajunkban és nemzetünkben élő Isten 
teremtette értékeivel... És várja a jövendő, a 
holnap,melybe Isten belerejtette számunkra: a 
csodák,a diadalmak és a boldog alázat utját.És 
ha még ebben a számadásban is kisért a kishitü
ség és a féltékenység árnya,Testvérem! vigyázz 
és imádkozz,hagy senki el ne vegye a te koroná
dat, és hogyha magadra hagyatottan is,árván, e- 
gyedül,de teljessé legyen a te hited és ha 
majd összeomlik porsátorod,hát kibontakozzék az 
"amiket szem nem látott,fül nem hallott és embe
rek szive megsem gondolt,de amiket Isten készi
tett el az öt szeretőknek,benne bizóknak".. a 
reménylett dolgok valóságát,a láthatatlan dol
gok láthatóságát.

A muló időt akartuk köszönteni és ime
az élet kapuja nyilt meg előttünk!... A gond, a 
fájdalom és a halál terhével megrakottan gyül
tünk egybe és ime a megtartó,diadalmaskodó hit
tel térhetünk haza.

Isten ajándéka ez.Ebben a tünő esztendő
ben talán-talán az utolsó... De hidd el,ez neked 
is,nekem is elég... Minden bizonnyal elég!...

Övé legyen itt is,... most is,... kö- 
zöttünk is... a hála,a dicséret és a dicsőség 
Mindörökké. Ámen.



Bp-Kelenföld,1946.jan.l. Az Urnak szolgálunk
Ige: Józsué kv.24:14-16.
Ének: 15.161.

Ujév napján.

Még betölti e megszentelt hajlékot az a 
tanitás,amellyel a rohanó idő megrettent emberét 
kereste óév estéjén az Ur... Még lelkünkben él 
az az üzenet,amely a mult drága emlékeivel vias- 
kodó szivünknek a diadalmas hit erejét kinálta 
fel... Azóta csak egy rövid éjszaka mult el s 
máris uj gondok,uj kérdések törtek ránk,az a ve- 
lóság,amely elől mi sem rejtőzködhetánk el.

Ujesztendő napján tele van a mai ember 
nyugtalansággal. S ehhez tegyük tüstént hozzá: 
minden oka meg is van reá. Hiába is néz szét ma
ga körül vagy kutat fürkésző tekintettel messze 
idegenben,biztató eseményeket,reményre jogositó 
jelenségeket nem talál ezen a földtekén. Éppen 
ezért kopott,rongyos,hitelüket vesztett frázisa: 
azok a megszokott szavak,amelyekkel lehetetlent 
kivánnak ma egymásnak az emberek. S hogy e köz
ben még az Isten neve is az ajkukra tólul, az 
éppen olyan üres és semmit mondó,mint az az e- 
röltetett mosoly,amellyel köszöntik egymást.

Ujév napján is erről a szószékről csak 
ő s z i n t e  szó hangozhatik el,ma az a vallo- 
más: Testvérek! nem az a fontos,hogy mi mit vá
runk a jövendő napoktól ,hanem az a lényeges,hogy 
mit várhatnak tőlünk az eljövendő napok! Nás 
szóval: mi az a valami,ami fölötte áll minden 
változásnak,amit pénz,vagyon,hirnév,hatalom,esz- 
tendők mulása,események gyors változása nem be- 
folyásol ,ami fényt vet és megtart a bizonytalan- 
ság sötétségébe vesző életuton.
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Az agg Józsué lelkére is ez a kérdés 
nehezedett,amikor jövendőt kereső lelke a nép
ért aggódott. S amig jártányi ereje tartott, 
gyülésbe hivatta Izraelnek minden nemzetségét 
S ikem városába,ahol szinte suttogó hangon te
szi fel a kérdést: Mit akartok?... Kinek szol
gálatába szegődtök?... Az Urat félitek-é vagy 
pedig idegen istenek után szaladtok?... Bármi
képpen határozzatok is,tudjátok meg,hogy "én 
azonban és az én házam az Urnak szolgálunk!"

S ugy-e,érzed te is,hogy ez a határo
zott kijelentés egészen nekünk való,újév haj
nalára, ugy is mint keresztyéneknek,ugy is mint 
magyaroknak.

Ebben a kijelentésben nem fenegyere- 
keskedő ifju nagyhanguskodása szólalt meg, ha
nem egy lehiggadt öregember bölcs élettapasz
talata...

Nem is szük családi körben látott nap
világot ,hanem nemzetgyülésen...

Nem is egy szürke magánember kijelenté
se, hanem felelős államférfiué...

És nemcsak ugy véletlenül szalad ki az 
államfő ajkán a tárgyalások hevében,amit később 
magyarázni,helyreigazitani és visszavonni kell, 
hanem ennek kijelentésére és meghallására hiv- 
ja egybe a nemzetet és annak képviselőit.

Nem behódolás ez a tömeghangulatnak,ha- 
nem szembehelyezkedés egy divatnak induló el
lenkező áramlattal.

A népéért élő és meghalni készülő Jó
zsué szögezi le benne meggyőződését,azt az örök 
igazságot,bibliai tanitást,hogy egy nemzet jö
vendője mindig attól függ,hogy szolgálja-e ben- 
ne az egyén és a közösség,az egyes és a család 
az Urat.

Erre nekünk felfigyelni mindenesetre ma



időszerü . És e szent hajlékba azért is gyüjtött 
össze ujév reggelén a szokás,az aggódás,a féle- 
lem és a kiváncsiság jövendőt kereső lelke ,hogy 
nekünk szólóan hangozzék el a sulyos kérdés: Mit 
akartok?... Kinek a szolgálatába szegődtök?... 
Az Urat félitek-é vagy pedig idegen istenek u- 
tán szaladtok?...

Mert az a kép,amit magunkról festhetünk 
megegyezik azzal,amit Józsué látott ott a Jor- 
dán körül. Ugy-e,tudod te is,látom én is, hogy 
nem az Isten a mi erös várunk, - hogy Krisztus 
csak sátoros ünnepi köntös, ennek cim,mely mö
gött az élet csak regénytárgy, - annak cégér, 
mely mögött embertelen önzés rugói feszülnek.Az 
istenfélő embert jellemző szerénység és igény-  
telenség,mintha kiveszett volna ebből az ezer 
sebből vérző és még ennél is több bajjal sujtott 
emberiségből... És nemcsak városaink képe iga- 
zolja ezt a fölötte szomoru megfigyelést. Igy  
van ez már falun is... És nemcsak a felnőtteket 
kapta el ez a veszedelmes láz, már a gyermekek 
seregébe is belekapott ez a láng!...

Ez az emésztő kór nem is a nagy háboru 
következménye. Igy volt ez már békésebb napok- 
bán is. A szegénység és elesettség csak kiri
vóbbá teszi a legyőzötteknél,mint a győzőknél. 
Emlékezz csak, ugy-e,mindenfelé olyan jelensé
gek voltak,melyek tullépik a megengedett hatá
rokat. Értem pedig ezt ugy,hogy mindenki töb- 
bet költött,mint amennyit keresett, sok szüksé- 
ges elmaradt, sok fölösleges került elő. A vá- 
szon helyébe a selyem lépett, a feketekenyér 
helyett kalácskövetelések. A munkát sokalta,a  
bért keveselte az ember. Engedelmeskedni keve
sen tudtak. Parancsolni mindenki akart. A szol- 
ga ur kivánt lenni. Az ur elfelejtette,hogy 
szolgálatra van hivatva.
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És a helyzet ma sem változott,az álta
lános gazdasági és erkölcsi csőd napjaiban sem. 
Most, amikor ég a házunk,amikor süllyed a hajónk, 
amikor egyetemes érzésünk,hogy az igények visz- 
szaszoritásával,a szerénység csillogtatásával,a 

megmenthetőnek megmenthetése érdekében, a nagy és 
szent cél szolgálatával lehetne eggyé és elvisel
hető sorsu néppé ez a miénk, - egymást tépjük, 
bántjuk,ócsároljuk. Egyik társadalmi osztály a 
másik rovására kivánjérvényesülni,naggyá lenni, 
vezetni,uralkodni és győzni. Nincs sehol semmi, 
ami egységbe tudna forrasztani. Mint oldott kéve 
hull szét nemzetünk!... Nem vonom ki ez alól a 
keresztyénséget sem. A miénket sem, mert minket 
is elfogott korunk kórja :az idegen istenek szol
gálata. Ez a hasát félti,az az öltözet rabja.Itt 
megtépdesett dicsőség és hirnév reparálásán fá
radoznak, ott aranyat és napoleonokat rakosgatnak 
vagyontmentő reszkető kezek,mindmegannyi bál
ványimádói züllött napjainknak.

Más szóval:amit látsz magad körül,amiben 
benne élünk.csak azt bizonyitja,hogy megálltunk, 
hogy tökéletlenségünkben tetszelgünk,hogy már 
nem aratunk,hanem csak élünk,ki ahogyan tud, ab
ból,ami volt,ami még megmaradt. Ebből pedig az 
következik,hogy az ujesztendő az az alkalom,ami
kor ráeszmélhetünk arra,ami már nincs,pedig min
dennek tengelye kellene hogy legyen, s ez az az 
Isten,aki kényszerit haladni,nemesedni,magasabb
ra hágni, mindent látni, a dolgok mélyére hatolni, 
a holnapot a mánál különbbé tenni,ugy élni, dol
gozni, akarni, hogy a hit élet legyen,belső erő, 
ellenállhatatlanság,az a szent kéz,amely kör- 
nyező világunkat békesség honává avatja.

Aki ezt elfelejti,kétségbevonja vagy ta
gadja ,az beszéljen bár az angyalok nyelvén és
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sorakoztasson fel maga mellett légiony i érvet, az 
még nem döbbent rá ugy a mult drága tanukságaira, 
mint az agg Józsué a sikemi nemzetgyülésen. Ne- 
vezd hát magadat mai ember,aminek akarod, légy  
pártember vagy egyszerü honpolgár,gyökértelen  
senki vagy vérző szivü magyar,de tény az, hogy 
büntudat,bünbánat,bizalom,szeretet,reménykedés, 
nemes indulatok,tökéletességet kereső szenvedé
lyek ,Isten szolgálatába szegődő élet nélkül 
nincs és nem lesz soha békesség ezen a földön! 

Mert lásd,nincs az a hatalmasság, amely 
biztositani tudná a gazdasági erők kiegyensulyo
zottságát,a szivek összhangját,vágyaink jogossá
gát, tépett viszonyaink gyógyulását,földjeink za
vartalan megmunkálását,törekvéseink kifogásta
lanságát , értékeink sulyát,a belső rendet,a lel
kek nyugalmát. Ezt pedig onnan tudjuk,hogy a min
den birodalmakat megsemmisitő,trónusokat ledöntő,, 
koronákat elhomályositó történelmi viharzások kö
zepette is áll az ige,az agg Józsué ajkáról el
hangzó igazság: a megmaradást,a jövendőt népek
nek és egyeseknek csak az az Isten biztosithatja, 
aki a királyok Királya és nemzetek Ura.

Hogyan állsz Te,Testvérem,e tény előtt? 
Milyen hát a te ujévi reménykedésed?... Mit árul 
el a te törekvésed?... Meglátszik ott a hivatal
ban,iróasztal mellett vagy tüzhely körül,napi- 
ténykedésed,örömeid,bánataid,gondod,terved kö
zött,hogy te az Ur szolgálatában buzgolkodsz?... 
Mondd,hát mivel bizonyitod,hogy ez a legtitko
sabb,legszentebb,egyetlen vágya,törekvése,célja 
életednek?... Képes vagy-e mindent elviselni ér- 
te,amit akadály formájában vet eléd a másik, a 
többi,a gunyolódó és a hitetlen utcanépe?...

Félve vetem fel e kérdéseket,mert, ugy vé-
lem,hogy ha Józsuának ma sok követője volna kö-
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zöttünk,meglátszanék ezen a világon,legalább is 
a mi magyar hazánkon. Meglátszanék abban, hogy 
nem a pénz,a vagyon,a boldogulás és emelkedés 
minél könnyebb,gyorsabb utja vinné az embereket, 
hanem az a sziv,amely Istenre bizza rá az éle- 
tét,az Atyára az otthonát,a népét,nemzetét,jö
vendőjét és üdvösségét.

Persze ennek a mi mai világunknak nem 
kell a szolgálatnak ez a lelke. Manapság minden
ki csak a maga istene után szalad. Uralkodni a- 
kar, maga alá gyürhetni másokat,olyan helyzetbe 
kerülni,hogy többje,különbje legyen,mint a szom
szédjának. Ma ez az elv,a hang,a mód,a megélhe
tés,a boldogulás utja s ki törődik azzal,hogy 
ez másnak vérébe,könnyébe vagy épenséggel az é- 
letébe kerül. Szabadnak lenni; - ez a varázsige. 
Szolgálni? - ez az az ut,melyet gondosan elkerül 
a mának gyermeke.

Igy volt ez ott a Jordán mellett is. Ezt 
látta Józsué. Nem is tudott szónélkül elmenni 
mellette,hanem szóvá tette megindult reszkető 
hangon s ebben benne volt a szive,a lelke; "Ha 
rossznak látjátok,hogy szolgáljatok az Urnak,ám 
válasszatok magatoknak még ma,akit akartok, én 
azonban és az én házam az Urnak szolgálunk".

Melyik párton állasz te,Testvérem?.. Mit 
akarsz?... Mit árul el a te cselekvésed?... Be
szédedben, szemed fényében,szived dobogásában je
lentkező gondolatod?... Mivel indulsz neki a 
holnapnak ez ujév kezdetén?...

Hogy mit rejteget a ma és mit hoz reánk 
a jövendő? - ki tudja?... te sen,én sem,mert a 
titkok az Uréi...

Egy azonban bizonyos s ezt a történelem 
tanitja,az evangélium vallja s itt és most ne
künk mondja: országok pusztulhatnak,rendszerek,
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államformák változhatnak,ég és a föld elmulhat 
- Isten azonban Isten marad. Ő fontosabb,na- 

gyobb, mint a világ. Övé lesz a diadal.
Evangélium népe! te kelenföldi szent 

gyülekezet! Uj esztendő hajnalán csak ennyit 
vigy magaddal...

Magamról vallom,de amint a szemünk most 
összevillan, ugy-e,helyetted is mondhatom: "Én 
azonban és az én házam az Urnak szolgálunk!"

Ez a mi jövendőnk, - a tiéd és az e-
nyém!

S ebben benne van a mi örömünk,békessé- 
günk,reménységünk,vigaszunk és diadalmunk ma 
... holnap is... örökkön örökké! Ámen.
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Bp-Kelenföld, 1946.jan.6. Evangéliumot hirdetni! 
Ige: Mk.ev. 16:1516.

Vizkereszt ünnepén.

A keresztyén ünnepek között legmostohább 
ez a mai nap: vizkereszt ünnepe. E mostohaságról 
nemcsak a gyéren látogatott templomok beszélnek, 
hanem igazolja az a tekintet is,amellyel az ün
neplü gyülekezet az ünnep lényege felé tekint. 
Ezen a bizonytalanságon és tétovázáson nem vál
toztat az a tény sem,hogy vannak azután magukat 
keresztyéneknek tartó emberek,akik vézkeresztet 
még nem ünnepeltek és nem is fognak soha ünnepel
ni.

Mi azonban evangélikusok,akiknek drága 
az Isten minden üzenete,azok közé tartozunk,akik 
ragaszkodnak e megszentelt órához különösen is 
azért,mert elfelejtett drága kijelentésnek le
szünk részesei.

És hogy ez a hiveink nagy általánosságát 
jellemző bizonytalanság nyilvánvalóvá legyen, a 
tanitás pedig valamennyiünkké,akik itt most e- 
gyütt vagyunk,vessük fel a kérdést9 miért is 
jöttünk ma össze?.. . vizkeresztünnepén kire,mi
re emlékezünk?... mivel akarjuk megteliteni a 
szivünket?...

Ez a kérdés annál is inkább jogosult,
mert ennek az ünnepnek sajátos története van.Már 
a neve is erre utal. Merthiszen van,aki epifani- 
ásznak mondja, a másik háromkirályok ünnepének 
tartja, és lesz olyan,aki egyszerüen vizkereszt- 
nek hivja. Kétségtelen,e megjelölésekben van sok 
érdekes és jellemző vonás,bájos kép és kedves 
emlék egyaránt. A lényege azonban abban foglal-
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ható össze: világosság áradt közénk, Isten a 
Fiát adta s vele örömüzenetét,mely el kell jus- 
son hivatalnokhoz és munkáshoz,öreghez és ifju- 
hoz,feketékhez,görögökhöz és zsidókhoz, igen: 
világon minden emberhez,hogy betöltse valameny- 
nyi szivét és növekedjék bennünk az Isten or- 
szága.

Ez ünnepi órának a sajátos fényt az ad- 
ja meg,hogy ma Krisztus ama parancsára emléke- 
zünk,amellyel evangéliumának a népek között va- 
ló terjesztését kivétel nélkül valamennyiünkre 
bizta. Ezt az Ő parancsát vettük abban az igé- 
ben,melyet az imént olvastam fel előttetek .

És erre az igére nem pusztán azért van 
szükségünk,mert ezt még nem hallottuk és telje- 
sedéséhez vajmi keveset áldoztunk, vagy nem áll- 
tunk meg még lelkiismeretesen minden egyes sza- 
vánál,hanem azért,mert ennek a jézusi igének ma, 
amikor ez a világ várva várja az Isten fiainak 
megjelenését Európában csakugy,mint napkeleten 
sulyos mondanivalója van a számunkra. Ezt nem 
lehet elcsépe lni, mint a szerelmi vallomást, nem 
lehet kibeszélni,mint a rejtett titkot s nem le- 
het örökre szólóan elintézni, mint egy nyomasztó 
adósságot.

Hogy ennek az igének valójában komoly ü- 
zenete van, azt elárulja az a hely, amit az evan- 
géliumokban elfoglal. Jézus utolsó szavaként 
száll felénk. Olyan vallomás tehát,amit élete 
végére tartogatott. Az a nagy kincs,amit ugy a- 
kar tanitványainak emlékezetébe vésni,hogy ott 
el ne homályosodjék soha.

És hogy ennek az igének valóban ilyen 
sulyos üzenete van,azt mutatja az a forma is,a 
melyben elhangzik. Mert nem egyszerü beszéd,ké- 
rő szó ez,ami halogatható volna. Jézus utolsó
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mondanivalóját nem bizta a mi kedvünkre vagy 
szeszélyünkre. Ezért parancs formájába szoritja 
szavát s ugy örökiti ránk a mindig időszerü 
feladatot; "Hirdessétek az evangéliumot!". - 
Igen ez parancs, ez felszólitás,ez nyilt köve
t é s .  Ultimátumszerü kijelentés. Itt tehát nem 
olyasvalamiről van szó,amit még elöbb mwg kel
lene hányni—vetni,vitatni,aminek értelméről és 
hasznosságáról lehetne elmélkedni,vagy amit e- 
gyéni lelkesedésre,önkéntes vállalkozásra le
hetne rábizni. Ez parancs,olyan szükségesség,a- 
melynek csak engedelmeskednünk lehet,mert maga 
Isten is meghajolt előtte.

Mi karácsonytól jövünk,ahol testet öl
tött az örök evangélium. Az az első karácsonyi 
prédikáció,amely a pásztoroknak szólt angyal 
nyelvén,majd csillagfényben ragyogott fel távol 
napkeleten,igazi örömhir ,felviditó és ujjongás- 
ra késztető isteni üzenet. Ahol nem ilyen iste
ni üzenetet hirdetnek,ott nem az evangélium hir- 
dettetik,ott összetévesztik az igehirdetést szó
noklattal vagy demagógiával. Ahol az evangélium 
hirdettetik ott nem az ember gondolkodik életről, 
halálról,világról,Istenről,hanem az Isten jelen
ti ki az igazságot életről,halálról,világról és 
önmagáról. Annyit fed föl magából és nyilatkoz
tat ki,amennyit akar. És mi csak annyit tudunk 
róla,amennyit szólott önmagáról. Amit pedig ő 
kimondott magáról az a Krisztushoz van kötve. Ő 
pedig az az üzenet,amely egyedül tud békességet 
adni a szivnek. Testében és lelkében meggyötrött 
nemzetünknek hiába kinálja rikoltó plakátokon, 
hasábos ujsághirekben vagy az éterszárnyain ke
resztül hangosan elkiáltott segitségét e világ 
jelleme,nem segit rajtunk,csak az az egyszerü 
evangélium,hogy "ugy szerette Isten a világot,
hogy az ó egyszülött Fiát adta,hogy valaki hisz
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Őbenne,el ne vesszen,hanem örökélete legyen".
Micsoda evangélium ezl Isten nem ostorral,hanem 
jósága tekintetével térit meg bennünket!... Hir- 
detteti,hogy a Krisztus szenvedéseivel ki van- 
nak fizetve a mi büneink is! Nyugodtak lehetünk 
kisérthet a világ,gyötörhet betegség,emészthet 
gond,temethetünk vagy kisértethetünk,az Ő ha-  
lálával örökéletünk van.

És e z t  az evangéliumot kell hirdes 
sük! S hogyha a világ megbotránkozik is rajta, 
ha a fanatizált néptömeg kitalált mesének és 
hazugságnak bélyegzi is,ha intelligenciánk ér- 
telmetlen bolondságnak tartja is,mi akkor is 
ezt az evangéliumot és c s a k i s  ezt az e- 
vangéliumot hirdetjük! Hadd legyen békessége a 
békétlen sziveknek... Hát megbecsülöd-e, Test
vérem,hogy néked, összetört,kifosztott ,meggyalá- 
zott embernek evangélium hirdettetik?... hogy 
nem korbáccsal jön Krisztus felénk,amint megér- 
demelnénk,hanem irgalommal és kegyelemmel az 
Isten atyai arcát ragyogtatja fel előttünk?...

Ne is akarjuk mi jobban megfogalmazni 
Jézus parancsszavát. Ne akarjunk mi többet vagy 
kevesebbet,de mindenképen mást mondani,mint, a- 
mit Jézus akart. Ez az önmagát emésztő emberi
ség adja a hátteret annak megértéséhez, hogy 
kell lenni tanitványi és apostoli hivatalnak... 
Kell lenni olyanoknak,férfiaknak és nőknek egy
aránt, akik valóságos emberi beszéddel állandóan 
és nyilvánosan hirdetik a megtartó evangéliumot. 
Tehát nem emberi számitó gondolat,rut anyagi 
érdek ruházta rájuk a misszionáriusok, próféták, 
isteni igazság-hirdetők nehéz feladatát. Ezek 
csak Jézus parancsának engedelmeskednek mind a 
mai napig. És jaj minékünk,ha nem lesznek 
közöttünk többé ilyen engedelmes szivek. Az e-
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vangélium hirdetését nem szabad rábiznunk egy- 
oldaluan csak a röpiratokra,könyvekre,füzetekre 

vagy éppenséggel bibliaterjesztésre. Nem szabad 
rábiznunk odavetett fillérekre vagy a Szentlé
lekre. Mindez csak akkor nyer értelmet,ha van- 
nak, ma is vannak olyanok,akik nem számolnak 
testtel-vérrel,hanem engedelmeskednek Jézus pa
rancsának és nyilvánosan prédikálják az evangé
liumot itthon és odakint egyaránt.

Tudom,Testvérek,hogy nehéz Jézusnak ez 
az igéje,parancsa azért is,mert határtalan igény 
nyel adja. Még azok között is nehéz ennek szol
gálatában állni,akiket pedig keresztyéneknek 
hivnak,hát még ugy,ahogy Jézus mondja: "Elmen- 
vén e széles világra,hirdessétek az evangéliu
mot minden teremtménynek". És most megint ne 
próbáljuk meg a jelen helyzetet - azt,hogy bár 
még 1.000 millió pogány lakja a földet,de a misz 
szió ügyének nem kedvező háborus idő dul kelet
től nyugatig és északtól délig,ne próbáljuk men
teni és magyarázni a helyzetet. A felelősséget 
vállainkról levenni csak Istennek van joga, Ő 
pedig inkább a vállainkra rakja. Vajjon ez a mi 
gyülekezetünk,benne te,Testvérem,felveszi-e a 
misszió ügyét imádságnak,áldozatnak,erőfeszités
nek magáravállalásában. Olyan drága lett számunk- 
ra az evangélium,hogy minden körülmények között 
tovább akarjuk azt adni? Egy bizonyos: Isten még 
ebben a kaotikus világban is emberfeletti dolgo
kat tud és fog is véghezvinni vagy általunk vagy 
nélkülünk,mert Őneki hatalma van hozzá.

Ez a hatalom pedig már abban megnyilvá- 
nul,hogy Isten számára az igehirdetés kétélü 
fegyver. Aki a hirdetett evangéliumban hisz az 
üdvözül, aki pedig nem hisz,elkárhozik. A való- 
ságos igehirdetés mindig kétélü fegyver:üdvös- 
séget vagy kárhozatot, megmentést vagy elité-
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lést,életet vagy halált hoz. És ha itt most va- 
lóban Isten igéje hangzik, akkor nekünk is reme- 
gő szivvel kell megállnunk,mert Isten igéje 
nem tér vissza üresen,nem hangzik el közöttünk 
sem hasztalanul és nyomtalanul: Egyesek üdvös- 
ségére,mások kárhoztatására van. Isten igéjét 
nem lehet büntetlenül hallgatni és megvetni.

Ugy-e,szeretnénk mi is ezen a kétélü  
fegyveren enyhiteni. Hogy tudunk hivatkozni sze- 
retetre,bünbocsánatra,irgalomra és hosszutürés- 
re az átokról és kárhozatról szóló kijelentések- 
kel szemben. Pedig még ahhoz sincs jogunk, hogy 
ebből az Isten igazságtalanságára és kegyetlen- 
ségére következtessünk. Ne akarjunk mi beleavat
kozni az Ő munkájába. Honnan is vesszük a merész- 
séget hozzá? Mi ahhoz vagyunk kötve,ami kijelen
tetett és ha az életünkbe kerül,akkor is szent, 
megmásithatatlan az Isten szava és akarata.

Igy talán engedelmesebbek leszünk a misz 
sziói parancsnak... Igy talán jobban felhasználhat 
bennünket evangéliumának hirdetésére itthon és 
messze távol idegenben az,aki az Atya jobbjáról 
mozgatja életünket.

Ő bizonnyal tud ja,hogy miért adta 
ezt a parancsot,mint sulyos feladatot. S ma ezt 
te is meg kell értsed,akinek a szive ma kiáltva 
kiált az evangélium üzenete után.

Vajha meghallanánk ma mi is az Ő szavát 
és némán,engedelmesen,ha összetörten is,koldus- 
bottrajutottan is,éhezve,fázva,hajléktalan nyo- 
morusággal terhelten is,de elindulnánk innen 
együtt evangéliumot hirdetni: otthon,utcán, mü- 
helyben,világforgatagában,szülőknek,öregeknek, 
ifjaknak,ujfent gazdagoknak,kettétört existen- 
ciáknak, örvendezőknek és gyászolóknak. Ámen.



A bölcsesség kez- 
dete.

Vizkereszt u.l.vasárnap.

Ez a felolvasott szentlecke azok közé 
a történetek közé tartozik,amelyeket mindany- 
nyian drága gyermekkori emlékként hordozunk 
magunkban. Hiszen aki csak egyszer hallotta,a- 
kár iskolában,akár itt az istenházában. az nem 
tudja elfelejteni többé. Meg is érdemli ezt a 
helyet életünkben. De még inkább kivánatos az 
a tanulság,amit felkinál számunkra. Ma pedig 
olyan helyzetbe került ez a világ,különösen az 
a mi magyar világunk,hogy utmutatásként hang
zik a 12 éves Jézus kedves története.

Persze nekünk nem egy csoda-gyermek a- 
lakja jelenik meg benne,aki fiatalon,tulkorán, 
korát meghaladó értelemmel és képességeivel 
ejti ámulatba környezetét,hanem azt a dicsősé
ges Jézust látjuk benne most is,akit a nagypén
tek keresztje,a husvéti üres sir a megváltó di
csőségével vesz körül. Lukács is igy látta. A 
hagyomány is ezt tudja róla. Ezért is jegyezte
tett fel az evangéliumban ez a történet.

És ez ád feleletet mindjárt arra a so
kak előtt nyitott kérdésre,amit az a tény rej
teget magában,hogy a 12 éves Jézus története 
után egyenesen a 30 éves Jézus fellépéséről 
szóló hiradás következik. Hogy mi történt az a- 
latt,amig a gyermek ifjuvá nőtt?... mi játszó
dott le annak a 18 esztendőnek a folyamán, a- 
melyről hallgatnak az evangélisták?... hogy mi
lyen volt Jézus gyermekkora,ifjusága?... nincs 
egyetlen adatunk sem. Feleletünk azonban mégis
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van, s ez az,amit felolvasott evangéliumunk 
nyujt: az a 18 hallgatásba burkolt esztendő ösz- 
sze van foglalva abban az igében,amit Jézus szü- 
leinek mondott ott a templomi csendben az irás- 
tudók társaságában: "Nékem azokban kell foglala- 
toskodnom,amelyek az én Atyámnak dolgai". Ezt 
pedig a templomra, Isten igéjének hallgatására, 
Isten akaratának tudakolására értette,arról mond- 
ta,amiről nekünk sem ártana egyszer egy nyilvá- 
nos lecke. -

Ez a mai ige akarva nem akarva az ifju- 
ság felé forditja a figyelmünket. Nem is árt, ha 
olykor-olykor a felnövekvő gyermekseregre esik 
a tekintetünk. És nemcsak egyeseké: nevelőké, 
tanitóké,hanem a szülőké,az otthoné,az egész gyü- 
lekezeté.Persze nem abban az értelemben,amint
azt a plakátok kiáltják: akié az ifjuság azé a 
jövendő! Óh-micsoda hazugság! Hát hatalmunkban 
van a gyermek,hatalmunkban van a jövendő?... 
Nekünk az ifjuság csak feladatot jelent. Általa, 
benne Isten üzenete keres,az az igazság, mely 
szerint nem közömbös,hogy milyen otthonban,kör
nyezetben nő fel a gyermek,utcán,állati sorban 
vagy pedig emberek között s nem mindegy, hogy 
mivel,milyen ismerettel telitődik meg az a fo
gékony értelem s ifju sziv. Mondd,mit ér a leg- 
ragyogóbb tudás,kipallérozott elme,ha csak: bé
kétlenséget szerez, vagy mit használ a befolyás: 
a hatalom,ha anarchiává fajul.

Itt nem is az a feladatunk,hogy részle- 
tekbemenő tanácsokat osztogassunk,hanem csakis 
az,hogy felfigyeljünk, arra az utmutatásra, amit 
minden nevelők nevelője ad. Csak arra tekintsük 
ami az elindulásnál fontos,ami az ujrakezdésnél 
nélkülözhetetlen,amire felnőtteknek és ifjaknak 
szülőknek és nagyszülőknek,nevelőknek ás neve- 
lendőknek,fent is,lent is ügyelni kell,hogy a
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munka ne legyen hiábavaló. Arra hallgassunk,aki 
a Kezdet és a Vég,Aki nélkül semmit sem csele-
kedhetünk.Más szóval,oltári igénk szerint ez

csak annyi,hogy Isten félelme a bölcseség kez- 
dete! Mert erre tanit a 12 éves Jézus története.

De erre int az a vérzivatar is,amely el
zugott felettünk és megtépett minket,amelynek 

olyan sok drága áldozata van:unokák,hitvestársak 
egyetlen fiak,szülők szemefénye,szertefoszlott 

álmok,öregedők támasza,életek célja, - s ugy-e, 
most ebben a nagy megszegényedésben,kifosztott- 
ságban, özvegységben,árvaságban - miközben át
értékelődik bennünk minden és szemétnek itélünk 
sokat abból,amiért pedig annyit áldoztunk, küz
döttünk - ma elmondhatjuk,lelkünk mélyéből fa
kadó őszinte vallomással,hogy nincs,mert nem 
lehet hőbb vágya szülői sziveknek,minthogy mi
nél előbb Isten közelébe kerüljön a gyermek!

Ne feledd,Jézus nem volt csoda-gyermek. 
Szülei egy cseppet sem voltak elragadtatva,ami
kor az irásmagyarázók között ülve rátaláltak 
"okos" gyermekükre.De azt már tudta az a gyer
mek,hogy személy szerint való felelősséggel kell 
járnia a mennyei Atya szeme előtt.S épen ez a 
lényeges az ő ifjuságában.Minek is leirni a hét
köznapok eseményeinek hosszu sorát,amiben ha
sonló volt az ifjusága millió más élethez. Azt 
volt érdemes feljegyezni,amiben különbözik az ő 
ifjusága a miénktől: ő kezdettől fogva Atyja 
dolgaiban volt foglalatos! Az a názáreti Jézus, 
akit Isten feltámasztott és megváltó Urunkká 
tett, sohasem volt más,mint Isten Fia, akármilyen 
messze tekintünk is vissza az életébe:kora if
juságától fogva Isten szavára hallgatva járt 
kelt ezen a földön.

És ennek kapcsán megemlitésre idekiván-



kozik Izrael népének életéből az az idő,amikor 
Jeremiás próféta ajkára adja az Ur azt az igét, 
amit a babyloni király pusztitó seregei elől  
hegyekbe menekült lakósságnak kell elkiáltania: 
"Ifjuságodtól kezdve az a te szokásod,hogy nem 
hallgatod az én szómat!" Most,a halál csarnoká- 
ban,amikor látja a nép a szörnyü véget és zoko- 
gásba tör ki,könnyeivel öntözve az erdők sürü
jét, - most már késő.A hegycsucsokról kiáltatja 
a vádat az Ur:"Szóltam neked,mikor jó volt dol- 
god,de ezt mondtad:Nem hallom!" Ábrahámtól, Mó- 
zestől Dávidon át Jeremiásig hányszor szólt e- 
lőre,idejében az Ur,de egyik fülükön be,a má
sikon ki... Gondolj most vissza,népem,történe
tedre ,nincs-e igazam:Ifjuságodtól az a te szo
kásod,hogy nem hallgattad az én szómat!?...

Nézd ezt a két képet egymős mellett.Iz
raelét, az összeroskadóét,amely a miénk,magyaro
ké is lehet,hiszen azért jutottunk ide, azért 
pusztul csuful nemzetünk,mert ifjuságától kezd
ve nem hallgat Isten szavára,hanem kacsingat 
jobbra vagy balra ugy,amint az idők járása ki
vánja... És azután nézd a növekedő Gyermekét, 
kinek feltámadása és dicsősége abban veszi kez
detét, hogy ifjuságától fogva Isten dolgaiban 
foglalatos.

Ugy-e,érzed te is,Testvérem,hogy nagy 
idő az ifjuság!Nemcsak költők és bölcselők, ál
lamfők és hadvezérek állitják ezt,nemcsak a 
fiatal sziv dobogja lelkendezve,s nemcsak a 
vén ember emlékezik merengve felőle,maga az é- 
lő Isten mondja ezt szentigéjében.Több fordul 
meg rajta,mintsem sejthető.Nagy ideje ez az Is
tennek valamennyiünk életében.

Azt azonban mégsem állithatjuk meggon- 
dolatlanul,hogy Istennek nincs ereje a felnőtt, 
érett emberen,vagy hogy az agg már nem tud Is-

-  66 -



- 67 -

tenre figyelmezni.Hiszen maga Jézus tanitotta, 
hogy Isten még az utolsó órában is vett fel
munkásokat az ő szőlőjébe,a lator pedig az u- 
tolsó percben tért meg a keresztfán.És mégis 
Istennek különös,drága ideje az ifjuság,mert 
ebben a korszakban formálódik ki az életünk, a 
magunk tartása,a szokássá váló sok-sok cseleke
detünk.S ha nem állithatjuk is,hogy késöbb már 
nem lehet meghallani Isten hivását,azt a tényt 
jól szivünkbe kell véssük,hogy mindig nehezebb 
lesz meghallani.Kérges szivben nehezen ver gyö
keret Isten igéje! Ugy-e,ez az élet tapasztala
ta,kedves szülők,deresedő haju testvérek... Aki 
nem szokja meg kora ifjuságában,hogy az ünnep
nap megszentelésre,az Isten imádatára való, az 
később vagy nagyon keservesen vagy talán már 
sohasem tanulja meg.

Ennek sulya alatt hadd kérdezzem meg 
tőled,templomba járótól azt,amit látok:mondd, 
hol van hát az,akit rád bizott az Isten?..Miért 
hiányzik innen,mellőled a fiad,a lányod,az uno
kád vagy a hitvesed,az,akinek itt volna a helye?

Tudom jól,kivételek vannak,itt is van
nak.Mentség és magyarázat van elég.Azt is tu
dom, hogy Istennél semmi sem lehetetlenbe vaj
jon számithatsz-e rá?,,, Óh hányan vannak,akik
re ugy érkezett el a halál órája,hogy csak egy
szer hatott el szivükig az isteni hivogatás, de 
akkoris hiába... S ha ma itt az idősebbek, a 
csalódottak,az ujrakezdés alatt roskadozók fel- 
állnának és elbeszélnék életük keserves óráit, 
azokat a fájdalmakat,amiket elszenvedtek, egy 
szóba szorithatnák bele,amiben minden gyötrelem 
forrása van, s ez az egy szó: késő!

Idejében tehát!Mindent idejében!De leg
főképpen az Istennel való életet megkezdeni i-
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dejében!
Isten is idejében kezdi velünk! Még  a  

nevét sem tudjuk kiejteni és Ő máris cselekszik 
velünk:megkeresztel a Jézus nevére.Azután édes- 
anyát ad,akitől megtanulhatjuk az első imádsá- 
got... Azután templomba és iskolába küld, hogy 
megnyiljék értelmünk,felébredjen a felelősség
érzetünk és megtelitődjék a szivünk-lelkünk 
tiszta vágyakkal,nemes érzésekkel,szent akará
sokkal. Mindezt azért teszi,mert tud ja,hogy aki 
az ifjuságát elrontja az elrontotta vele az ö- 
regségét és az üdvösségét is. Nem mondom ezzel 
azt,hogy később,az élet vándorutján nem lehet 
Istenhez térni,szavára felfigyelni,de az a szo
moru tapasztalat - gondolj csak a közelmult e- 
seményeire - s ehhez a tanuk ti vagytok remé
nyeiktől megfosztott életvándorok, hogy a pusztu
lás szélén az ember csak sirini tud,de hinni 
nem tanul meg soha.Ez a könny pedig az Istent 
már nem hatja meg.

Ne mondjátok hát ti emberek azt az Is- 
tennek,amikor keres,szólongat és magához hivo
gat,hogy majd késöbb! Ne tartsátok vissza szülők 
a gyermeket templomtól,vasárnapi iskolától, Is
ten igéjének elsajátitásától azzal,hogy majd 
később.

Egy legenda beszél arról,hogy a sátán 
ülést tartott az ördögfiakkal.Hogyan dolgozta
tok? - kérdezte tőlük. Az egyik igy szólt: én 
azt mondtam az embereknek,hogy nincs Isten, sem 
örökélet,sem itéletnapja. - A másik igy:én azt 
mondom az embereknek,hogy a szentirás nem Isten 
szava,hanem közönséges könyv csupán... Még több 
ilyen beszámoló hangzott el,de az ördögök feje
delme egyikkel sem volt megelégedve.Csak az u- 
tolsóval,aki igy szólt:én nem tagadom az emberek



előtt,hogy van Isten,örökélet,itélet és hogy Is- 
ten szava a szentirás,csak hozzáteszem:ráérsz 
mindezekkel holnap... Ujjongott,tapsolt az ördö
gök gyülése.
 Testvéreim!Nincs ördögibb sugallat an-
nál: ráérek,van még időm! Ez nem áll!Ez hazug
ság! Óh hány lélek jutott kárhozatra csak azért, 
mert hallgatott az ördögi szóra:az uj életet ne 
kezd el ma,ráérsz vele még holnap.Az az igazság, 
hogy nincs időnk,nem érünk rá,mert ki tudja,hogy 
a holnap ránk virrad-e még?... A halál birodal
mában,a temetőben,vannak gyermek hantok,ifju si- 
rok - bizonyságául annak,hogy az ős ellenség, a 
halál,nem válogat.nem nézi az időt,a kort,az é- 
lemedett életet,hanem tekintet nélkül szedi ál
dozatait.

És most azután gondolj csak arra, hogy 
mennyi szülői szeretet és buzgóság nyilvánul meg 
abban a vágyban,hogy a gyermek szórakozzék? tud
jon zenét,beszéljen nyelveket,gyarapodjék isme
retben.felkészültségben, testének állapotában, s 
milyen hihetetlen áldozatra kész manapság arra, 
hogy csak meglegyen annak a növekvő emberpalán
tának az a legszükségesebb kenyér,élelem és öl
tözet s ugyanakkor kit gyötör,nyugtalanít a kér
dés:hát tud-é,szokott-e imádkozni a gyermekem? 
hallgatja-e az Igét,gazdagszik-e naponként abban 
a bölcsességben,amely az Isten félelme?...

Tudom,sokak elött ma már nem időszerü ez 
a kérdés...

Én azonban vallom,hogy ebben a cudar kor
szakban, amikor senki sem tudja,hogy mi vár ránk, 
hogy mit rejteget egyeseknek és közösségeknek, 
képünknek és nemzetünknek a holnap,ennek a kér
désnek a mi számunkra kimondhatatlan sulya van.

Az események - hidd el - nem is fonto
sak.
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Csak egy a fontos ,a szükséges,az a fel-
ismerés,az a tudat,az a magával ragadó vallomás, 
amely mögött eltörpül a haszsonlesők,a felelőtle- 
nül igérgetők nagyhanguskodása,mert nekünk re- 
ménység,erő,megtartatás,fundamentom az a könnyel
és vérrel irt igazság,hogy az Isten félelme a 
bölcseség kezdete!

Halld meg hát Testvérem a hivogatást,légy 
bár még ifju avagy már törődött öreg, - jertek  
mind ti férfiak és nők,siró,gyötrődő,busuló, 
szenvedő magyarok; ne féljetek a megpróbáltatás 
napjaitól, ez nem halálos,kinevethetnek mások, 
kifoszthatnak,szegénnyé tehetnek emberek,a becsü- 
let utján legfeljebb a testünket ölik meg - csak 
kezdjük el korán,idejében,még ma:legyünk foglala- 
tosak a mi mennyei Atyánk dolgaiban,aki egyedül 
tarthat meg és támaszthat közöttünk dicsőséges, 
uj életet. Ámen.

Befejező oltári imádság:

Urunk,Istenünk!
Bánatunkkal,gyötrelmünkkel,ros- 

kasztó bünterhünkkel kihez is mehet
nénk,ha nem Tehozzád.Annyi önvád nyom
ja lelkünket most a nyomoruság idején 
csak azért,mert a Veled való életutat 
nem kezdtük el korán,a maga idején.Te 
pedig hivogattál,esztendőről esztendő- 
rekerestél.Kopogtattál szivünk ajtaján 
amikor mosolyt,örömet adtál, magadhoz 
hivtál a vigasztalás evangéliumában a 
nehéz gyász idején.Kináltad magad jó
létben, dörömböltél rettentő viharok 
pusztitásával.Ne itélj felettünk, ha
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most nyomoruságunk panasszá kövül. 
Szánj meg minket,irgalmazz nekünk, 
könyörülj rajtunk,fenséges Uristen. 
Ajándékozz meg Szentlelkeddel, hogy 
ujjászüljön,éltető eledellé váljék 
ifjaknak és felnőtteknek az örök e- 
vangélium,támadjon hit bennünk, 
szolgáljon a szeretet,munkánk nyo
mán áldás fakadjon,legyen hatalma 
az igazságnak és ereje a jognak.É- 
pitsd közöttünk országodat.hadd 
növekedjék azok serege,akik félnek 
és imádnak Téged,szolgálnak Neked 
és hisznek Tebenned,Atya,Fiu ,Szent
lélek,Szentháromság egy igaz Isten.

Erőnk,reménységünk Te vagy,jö
vendőnk kezedben van.Készits belö
lünk választott népet,szent nemze
tet, jó cselekedetekre igyekvőket.
Ha köztünk ezt munkálod,akkor fiak, 
apák,hitvestársak,hü és igaz lelkek 
áldozata nem sok érte.Legyen meg 
köztünk a Te akaratod,akinek félel
me, szeretete a bölcseség kezdete.

Ezzel légy vigasztalójuk azok
nak is,akiket ma az emlékezés utján 
vezetsz.Sirról,az ismeretlenség bi
zonytalanságába révedező tekintetü
ket vond magadhoz és csak annyit 
mondj nekik,hogy velük vagy,köztük 
vagy rejtelmes itéleteidben,szent 
végzéseidben,kedvesük felől is jó
tetszésed szerint határoztál,amikor 
a Jézus Krisztusban minden irgalom 
részesévé tetted.Ez a kegyelem é- 
lőknek és holtaknak,ide lent za-
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rándoklónak és elaludtaknak elég.
S ezzel a kegyelemmel áldd 

meg szeretteinket is,a közelben és 
távolban levőket egyaránt,az özve
gyeket és árvákat,az elesetteket,a 
betegeket,tartsd meg és szabaditsd 
meg foglyainkat,adja bölcseséget a 
vezetőknek,engedelmes szivet a nép
nek,hogy megtartassék az ország,Ti
éd legyen minden dicsőség itt kö
zöttünk is.Ámen.
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Van-e gondviselés?

Vizker.u. 3.vasárnap

Ugy jött közénk ez a felolvasott szent
lecke,hogy uton-utfélen hangzik a vallomás: ha 
volna Isten az égben,bizonnyal nem nézni szótla
nul jelenvaló világunkat! Tehát azok kedvéért 
hangzik ma ez az ige,azokat a roskadozókat ke
resi, akiket elkapott a föld,a gyász,a vereség,a 
kifosztottság,a fázás és éhezés,és fennen kiált
ják: hát lehet ilyen jelenségek mellett gondvi
selésről beszélni?,..

Azok előtt,akik ma kettőzött figyelem
mel kisérik és fogékony szivvel érzik a körülöt
tünk zajló világ jelenségeit - elismerem - me
részség számba megy ennek a hitnek a hirdetése. 
Ellene szól ennek ma minden!

Ellene szól az az erőfeszités is,mely - 
lyel e világ hatalmasai próbálják összehozni a 
béke müvét,de minél jobban próbálják,annál in
kább kitünik,hogy mindenfelé korhadt gerendák 
dicstelenkednek!...

És ellene szólnak a lerombolt, házak,fel
dult otthonok,melyeknek falai között még nem is 
olyan régen gyermek kacaj csengett és élet fa
kadt ...

Ellene szólnak azok a sirok,cellák, tá
borok, melyeknek lakói időtlen időtől fogva csak 
számok a hatalom előtt,pedig egyenkint valahol 
és valakinek egy-egy egész világot jelentenek...

Ellene szól minden szárnyára eresztett 
hír,mellyel a világ fórumára visszük nemzeti 
nyomoruságunkat,miközben itthon fütött szórako

Bp-Kelenföld,1946.jan.27.
Ige: Máté 10:30-31.

Ének: 38. 376.



zóhelyeken,táncban,bálban,tivornyában és mula- 
tozásban keres üdülést ifju és öreg...

Ellene szól minden ujságpapir,melybe 
egy didergő embertársam csomagolja azt a drága  
kenyeret,és ellene szól a folyton szaporodó bün- 
krónika,melynek nem is minden szereplője szüle- 
tett börtöntöltelék...

Ellene szól a még mindig tartó pusztulás 
és pazarlás,az egymás mellett meghuzódó inség és 
jólét!...

És ha végiggondolom azt,amit a letünt 
esztendőben csak azok bujából és bánatából is
mertem meg,akik mellé odasodort az élet vagy a 
szolgálat utja,abban foglalható össze minden sza- 
vuk:beszéljünk másról,mindenről,csak arról ne, 
hogy van gondviselés!

Testvérem! aki igy gondolkozol s ezzel a 
keserüséggel ülsz itten e megszentelt falak kö
zött,nem ellenkezésrét mondom,hanem a felülről 
való igazság kedvéért vallom:vedd észre, minden 
mulik,málik,csak egy van,ami bizonyos,az, hogy 
van gondviselés.S ezt éppen azok az ellentétek 
bizonyitják,amelyek körülötte összecsapnak. A 
történelem ezt igazolja.

Lásd,a próféták egy leigázott,agyonsa
nyargatott népnek hirdették,hogy eljönnek majd 
a pogányok és térdet hajtanak,a Dávid sárja:Jé
zus előtt! Mi ez,ha nem ellentét?... És Jézus? 
Maga mondotta az erdők vadjának van barlangja,a 
madárnak fészke,csak neki,az Emberfiának nincs 
fejét hová lehajtania, Ő ,akire leselkedett az 
ármány,hogy megejtse,akire mint utivándorra a 
kutyák,rárohant a rágalom,a bosszu ,a gyülölet,Ő 
pedig mégis azzal vigasztal:"ne féljetek!tinék - 
tek a fejetek hajszálai is számon vannak tart
va!"... Nem ellentét ez?... És vegyük észre azt
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is hogy éppen ez az,amiben feltárul előttünk az 
Ő örök erejének a forrása.
 Ha a gondviselés hitét egy kényelmes é-
letü bölcs,a jólét puha székébe süppedve tani
totta volna a világnak,a szenvedők meg se hal
lanák,de igy evangéliumot,ellenállhatatlan ere- 
jü örömhirt hallanak kicsendülni belőle bus em
bermilliók. .. egy tanitást arról,hogy a hittel 
könnyü dicsekedni akkor,amikor biztos uton ha
lad a szerencse szekere és diadalt arat a véges 
emberi akarat, - de a kiábránditó,megcáfoló 
helyzetekben,mikor minden a gondviselés kétség
bevonására ösztönöz,hinni a fejünk hajszálait 
is számontartó Istenben, olyan kiváltság, amely 
önmagában hordja a jutalmát - azt a békességet, 
mely mellett az élet ut az Atyának házába!-

Igy lett a mi számunkra ma az a legfon
tosabb kérdés: tudtok-e hinni benne? Ámde nem 
ugy,hogy Isten a világot egy szép napon vissza
emeli haladási pályájára; hogy a viaskodó né
peket hirtelen kibékiti majd egymással; hogy az 
érdekek harcát majd csak megszünteti egyszer, 
mert lehetetlen,hogy még sokáig tétlenül nézze 
az Ö bölcsessége azt a züllést,melyet a porszü
lötte végez az ellen,akinek egy szavára szü
letnek uj világok és omlanak meglevök a semmi
ségbe!... Óh nem ezt a hitet értem... Ez babo
na,amilyen a 13-as számtól való félelem,az asz
talkopogtatás vagy a nyakba akasztott amulettbe 
vetett bizakodás, - ez ábránd,álom,lidércfény, 
helyet elmondhatsz a gyermeknek,öregnek,aki 
szereti a mesét... De annak,akinek van életcél
ja és e célnak megvan a maga igazsága,elve, a 
gondviselésbe vetett hit azt jelenti,hogy fel
e szmélnek, sietnek letörölni kezükröl a vért, a 
szemükből a könnyet és teszik ezt belső inditás- 
ból,mint az apa,aki ruházza gyermekét vagy mint
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anya,akinek bele kell olvadnia övéinek életébe 
mint áldás és imádság!... Hinni a gondviselés-  
ben annyit tesz,mint rálépni kemény elhatározás- 
sal arra az utra,amely az Atyához vezet, ha 
mindjárt rongyosan,éhesen,betegen,sántán-bénán, 
sebekkel és szennyel boritva is... Hinni a gond- 
viselésben annak tudását jelenti,hogy az ember 
Isten akaratának hordozója,Istennek egy-egy sa- 
játos üzenete...

Óh mennyi üzenetátadásra szolgáló al
kalmat kinál fel mindannyiunk számára ez a je
lenvaló élet?!...

Talán akad itt közöttünk nem is egy,aki
nek ez eszébejuttatja azt az ókori zsarnokot,a- 
ki a barátjának küldött azon üzenetét:"légy bé
kességgel, szomszéd!" - nem papirra irta, hanem 
egyik rabszolgájának bőrébe égette... És lesz, 
aki azt mondja,hogy valami ilyen fájó sebirást 
hordozó üzenetvivők vagyunk mi is... Bánt téged 
ez a kiválasztás?...

Ha férfi vagy és nem gyönge báb,tudnod 
kell,hogy csak az a tiéd,ami a küzdelemben szer
zett fájdalom közt nőtt a lelkedhez!...

Ha asszony vagy és nem puccos dáma,tud
nod kell,hogy a szived magzatját akkor szeretted 
meg igazán,amikor kimondhatatlan fájdalommal fi
zettél érte...

Ha keresztyén vagy és nemcsak az ősök i- 
ránti tiszteletból adót nem szivesen fizető egy
háztag, tudnod kellene,hogy amióta Isten a ke
reszten szenvedő Fiának fájdalmai között szeret- 
tte meg a veszendő világot,azóta azok,akik tes
tükbe , lelkükbe tetováltan,rémes forradásokba, 
csonkult tagokba,özvegyi sirásba,honfiui bánat
ba vésetten visznek üzenetet Isten gondviselésé- 
ről,akik elájulnak ennek irásába,akik belezokog-



ják ezt a világba,csak ezek azok,akiknek minden 
hajuk szála számon van tartva - hiszen "akiket 
szeret az Ur,azokat megpróbálja,megostoroz min
denkit ,akit fiává fogad!"...

És hiába is kivánsz ma magadnak mást,
légy boldog amiatt,hogy ezen az uton vezet a 
mennyei. Atyánk! -

De ahogy belehallgatok e templomnak a 
gondviselés hitét örző csendjébe,imákat hallok 
feltörni a szivekből,melyek különös vigyázást, 
megtartást kérnek az Istentől.Kérik Őt, aki a 
naprendszereket igazgatja s látja a lehulló 
csillagokat, kérik Őt ,hogy azzal a kezével,mely- 
lyel a villámoknak célt szab és a tomboló erők
nek határt von,óvja,őrizze,védje meg itt az ősz 
szülét,ott azt a csacsogó drága gyermeket,emitt 
az épet,a beteget,amott a távolbahurcolt vé
reinket, a megtépázott jogot és az erejét vesz
tett igazságot!... Óh ki ne tudná elsorolni a 
kérvényezőket,akik csak ma,csak itt ostromolják 
az eget,mert van gondviselés!

Imádkozzunk is! Azért olyan gonosz a vi
lág, mert olyan kevés benne az imádság.De előbb.. 
mielőtt rábizzuk a lelkünket az ima szárnyaira, 
mely elvisz oda,ahol az Isten megcselekszi a ma
gáét, keressünk választ arra,hogy mi mit cselek
szunk? - Tudniillik különös választ kapunk rá. 
Azt: mi mindent elkövetünk,hogy Ő ne vigyázhas
son! Szóval,befolyással,nyiltan,orozva,ököllel, 
bottal,papirral,paranccsal,zenével,ruhával, u- 
zsorával,önzéssel,csalással és atomenergiával 
dolgozunk azok ellen,akiket a Gondviselő a maga 
hasonlatosságára teremtett és arra méltatott, 
hogy munkatársai legyenek!...

Hinni abban,hogy van gondviselés tehát 
azt is jelenti,hogy az Isten az örvendezőtől el-
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várja a bánatosra,a boldogtól a boldogtalanról 
az erőstől az erőtelenre,az egészségestől a be- 
tegre,a hatalmastól a hatalomból kiesettre való 
vigyázást... De azt is jelenti,hogy mindegyikünk 
végezze el a maga tisztét és hivatását jobban 
és különben,mint eddig,több hüséggel,több odaa
dással és nagyobb szeretettel még akkoris,ha 
nem látja jutalmát és nem érti meg a sikertelen- 
séget,de tegye ezt mint olyan,aki tudja,hagy e- 
zen a földön nem hull könny hiába,nem fakad fel 
sóhaj értelmetlenül,minden koporsó az ő akaratát 
szolgálja,nincs munka eredmény nélkül,hogy a 
gondszántotta barázdának is megvan a maga magja, 
az őszülő főnek is megvan a maga felada ta... És 
ki tudja,nem épen igy,nem épen ebben az állapot
ban jutunk-e közelebb mindenünkké1,amink még 
megmaradt az Istenhez?...

Hátha most járunk ugy,mint az a két fes
tő, aki együtt dolgozott egy templom freskóján... 
Állványuk egypár deszkából állt csupán.Alattuk 
széditő mélység volt.Az egyik már elkészült a 
képpel s gyönyörködve merült el annak szemléle
tébe.Hogy a kellő távlatot megkapja,hátrafelé 
lépeget... Barátja rémülten veszi észre, hogy 
még egy lépés és társa a mélybe zuhan... Ha rá
kiált, lehet hogy rosszabbat tesz.Fogja tehát a 
legnagyobb ecsetjét,bemártja a fekete festéke 
vedrébe s egy gyors huzással keresztülhuzza a 
pompás képet... Erre följajdul a másik és dühös 
tekintettel veti rá magát barátjára.De ez sze- 
liden néz a szemébe,lefejti nyakáról a szoritó 
kezet és csak annyit mond:a kép az tönkrement, 
de téged megmentettelek!

Ha ez történt veled, ha ez vár ránk -  
hidd el - akkor is van gondviselés!

Lehet Testvérem,hogy ezt sovány bizta-
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tásnak tartod?de mielőtt elhagynád ma a templo
mot melynek minden eseménye,üzenete az eégi A- 
tyád házába akart visszavezetni,hadd mondjak el 
egy történetet.
 Az óceán végtelen utján veszélybe ju
tott egy hajó.A kapitány kiadja a parancsot: l e 
ereszteni a mentőcsónakokat.Az utasok sikongva, 
egymást tiporva rohannak a csónak felé.Csak egy 
kicsiny fiu játszik tovább csendesen a fedélze
ten,mintha mi sem történt volna a hajóval. Egy 
férfi azonban megpillantja, odarohan és karjaiba 
akarja venni a gyermeket,de a fiucska orditva 
követeli:Bácsi!tegyen le, - és könnyes szemek
kel mondja: Mit fél?... Hát nem tudja,hogy az 
én apám a kormányos?...

Ilyen üzenetet vár tőlünk ma ez a vi
lág,benne a házadnépe,hitvesed,gyermeked,munka
társal,ez a melletted ülő hallgató testvéred... 
Ma éppen azért keresett ez az evangéliumi ige, 
hogy mondju k,mondjuk együtt,közösen,fennhangon, 
nyiltan, - mondjuk ugy,hogy meghallja minden 
özvegy,árva, összetört,reménytelen élet ,fázó, 
roskadó lélek: emberek!magyarok! ne féljetek! 
tombolhat a vihar,zughatnak a szelek,elnyelés
sel fenyegethet a veszedelmes áradat a mi A- 
tyánk a kormányos! Ámen.

Imádság igehirdetés után: 

Urunk,Istenünk!
Légy áldott,hogy le ülsz életünk 

hajójának kormánya mellett;hogy nem 
vad szelek és szeszélyes viharok irá
nyitják utján. Légy áldott,hogy Te 
tartod kezedben napjainkat és eszten- 
deinket,akinek puszta szavára állt e-
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lő a világ és szemednek egyetlen rez
dülésére omlik össze a mindenség.Légy 
áldott,hogy nem hagytál magunkra, pe
dig életünk,büneink vétkes tartozása 
méltán hivja ki ellenünk haragodat.

Tanits meg arra,hogy bizó sziv- 
vel járjuk azt az utat,amelyet jótet
szésed szerint kinek-kinek kirendel
tél. Telits meg békességes hittel,hogy 
el tudjuk mondani a roskadozóknak: Te 
itt vagy,közöttünk vagy rejtelmes i- 
téleteiddel,csodálatos,szent végzése
iddel.És ha tükör által,homályosan 
lát is most a szemünk s ezért csak a 
veszteséget,a sirt,a betegséget,az el- 
árvulást érzi a lelkünk,hadd nyiljék 
meg annak látására,amit készitettél 
számunkra egyszülött Fiadban: életet, 
feltámadást,mulhatatlan dicsőséget ö- 
rök hajlékodban.

Alázatosan kérünk,tarts meg min
ket magadnál,erősits meg a világnak, a 
sátánnak,saját testünknek kisértései
ben,hogy el ne essünk,kétségek és hi
tetlenség emésztő malmába ne zuhan
junk,hanem mindent Tőled,Benned és Ál
talad reméljünk.

Igy áldj meg minket,szerettein
ket,közelben és távolban levőket. Ez
zel erősitsd a megpróbáltakat,vigasz
tald az özvegyeket és árvákat, légy 
reménységük foglyainknak,orvosa a be
tegeknek, éltető kenyere az éhezőknek, 
békessége,öröme a roskadozó sziveknek.

Istenünk! Légy és marad nekünk 
Atyánk Jézus Krisztus által örömben,
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bánatban,emelkedésben és összetöret- 
tetésben, bölcsök és koporsók mellett örökkön örökké.Ámen.
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Bp-Kelenföld, 1946.febr.3. 
Ige: 40.zsolt. 2-4.
Ének: 12.374

A gondviselés 
bizonysága.

Vizker.u. 4.vasárnap.

Mi sem volna természetesebb és indokol
tabb,mint egetostromló jajszavakkal beállni a- 
zok táborába,akiket a napról napra fokozódó 
drágaság és megélhetési gondok a végső kétségbe 
esésbe sodornak.Mi sem volna könnyebb, mint a  
ránk zuduló megprobáltatások sulya alatt pa
nasszá kövülő vádakkal illetni elődöket és kor
szakokat ,tetemrehivni irányzatokat és rendszere- 
ket.Ha ezen az uton járnánk mi is,azok közé tar
toznánk, akikről nagyon találó itéletet mondott 
már egy ókori ember,a különcködő Diogenesz.

Különcködése pedig abból állt,hogy han- 
gosen gondolkozott életéről,emberről,világról. 
Gondolkozásra az ösztönözte,amit látott.És azt 
látta,hogy az emberek idegesek.Idegessé pedig 
egyrészt a pénz teszi őket:a sok vagy a kevés? 
másrészt az elismerés és kitüntetés.És mert azt 
is megfigyelte,hogy a pénz utáni hajhászáshoz 
tág lelkiismeret kell,meglátta azt is,hogy ezek 
a táglelkiismeretüek milyen könnyen harapnak 
egymás husába,milyen könnyelmüen tagadják meg 
az apát és anyát,adják fel az igazságot,tiporják 
lábbal a becsületet.De mert különc volt - csak 
mosolygott rajta.Pedig sirnia kellett volna,hogy 
az,akinek lelke van,a lelketlen garast kergeti! 
És mert ostobaságnak tartotta, föltette a kér- 
dést:hát emberek ezek?...

És ez a mi mostani fejtetőre állitott 
világunk is felveti a kérdést:ugyan hány valódi,
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ma?
Ezt pedig azért kérdezem,mert azok e- 

lőtt,akik kettőzött figyelemmel kisérik és fogé
kony szivvel érzik a körülöttünk zajló világ je
lenségeit, sokaknak sovány biztatásnak tetszett a 
gondviselésbe vetett hitnek kiemelése és hangsu
lyozása. Ezeknek szól a mai tanitás is: mi va
gyunk bizonyságai annak,hogy életünk hajóját nem 
emberek és áramlatok,szelek és viharok igazgat
ják,hanem Isten a kormányos.Ezt a történelem, a 
mult igazolja!

Ne feledd,Testvérem,mostanság évforduló
nak napjait éljük s ránk tör letünt életidőnk 
sok emléke.Épen ezért keresve sem találhattam 
volna nekünk szólóbb üzenetet a felolvasott ver
seknél. Ugy-e,bármennyire törjön is ránk a gond,a 
megélhetés terhe,a változott viszonyok sok-sok 
kérdése, - nem tudja elhomályositani bennünk azt 
az emléket és tanulságot,amit azok az egy eszten
dővel ezelőtt átélt napok,órák,kimos percek, ha
lált rejtegető pillanatok véstek kitörölhetetle- 
nül a szivünkbe.Ez pedig mindössze az a vallo- 
más:"várván vártam az Urat és hozzámhajolt és

igaz ember van közöttünk? És ez alatt nam azo- 
kat az állathoz hasonló lelkeket értem, akik 

csak esznek,isznak,szenvedélyeknek,vágyaknak 
hódolnak, sohasem gondolkoznak és csak arra gon- 
dolnak,hogy legyen jó fizetésük,pompás ellátá
suk,ruhájuk, cipőjük és változatos szórakozásuk.

Ez alatt csakis azokat értem,akik - mert embe
rek - fölfedeztek magukban egy halhatatlan 
részt és mert tudják,hogy ez a rész az öröké
letre nézve nem közömbös,hát ápolják,őrzik,ne
velik, gondozzák és boldogok,hogy ők ilyen em
berek !...

Ugyan hány ilyen ember van közöttünk
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kimentett engem".
A zsoltárirót ez a nagy várakozás akkor 

töltötte el,amikor körülötte mindenkinek porba- 
hullott a koronája,szertefoszlott a reménysége, 
amikor kétségbeesés és bizonytalanság lett urrá 
a lelkeken.Ő akkor sem félt.Akkor sem kétséges- 
kedett,hanem várt,nagy várakozással várakozott.

Persze ezen a várakozáson nem szabad ü- 
res levegőbe bámulást érteni.A várakozás sohasem 
merengés! Ellenkezőleg.A zsoltáros egybegyüjti 
minden erejét az ő várakozásában.Nemcsak ugy pi- 
hent elhagyottan és magát is elhagyva,alig érez
ve,hogy mi van vele.Ő teljes tudattal nézett a 
holnapba,egész benseje csupa vágy és reménység, 
szent bizonyosság.

Mert nem akármit várt nagy várakozással, 
hanem az Urat.Azt az Urat, aki teremtette az eget 
és a földet,a napot,holdat,csillagokat,az egész 
mindenséget.Ez az Ur nagyobb a teremtésnél és 
több is Ő ,mint teremtő.Igérő Isten,aki övéinek 
megigérte: "hiv segitségül engem a nyomoruság i- 
dején és én megsegitelek!". A legnagyobb várako
zás éppen ez:várni Isten igéreteinek teljesülé
sére :büneink bocsánatára,inségből való szabadi- 
tásra, harcunkban való megállásra, munkánkban va
ló hüségre,isteni megsegitésre.

S ugy-e,ez volt az a várakozás,amely ne
künk is osztályrészül jutott akkor,amikor elsza
badultak a gonosz indulatok,a föld eleven pokol
lá változott s házak mélyében,pincékben,barlan
gokban,erdők sürüjében,óvóhelyen,föld gyomrában 
keresett oltalmat a megrettent ember.S ott, ahol 
többé már nem volt különbség cim,rang,születés 
tekintetében, a megmaradás csak azok reménysége 
volt,akik ilyen hittel,ilyen bizalommal,ilyen vá
rakozással tekintettek az Isten felé.
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Ennek a várakozásnak különböző alkate- 
elemei vannak.Van ebben elöször is valami nagy- 

nagy elégedetlenség a körülöttünk levő világgal, 
valami szent ellenmomdás a pillanattal szemben.
N em, nem ez a mi világunk; nem, nem ez a mi há
zunk és hazánk,nincsen nekünk itt maradandó vá
rosunk,hanem örökkévalót keresünk.

Azután van benne valami nagy,erős re
ménység afelől,hogy nem hiába várunk.Megragadá
sa ez annak a sok igéretnek,melyet Isten elrej
tett.Más ember nem tudna rájönni,nem érti eze
ket a szavakat,de a hivő lélek tudja,hogy ezer 
igen és ámen szól amellett,hogy Isten utrakel, 
Isten eljön mifelénk.

Az emlékezés utján felelevenedő tapasz
talatok legyenek számunkra friss bizonyságai 
annak,hogy Ő valóban utban van felénk, jön,egy
re közeledik és minél inkább várjuk,annál kö
zelebb van.Álljunk hát ki a csüggedező,lemondó 
emberek forgatagából,fogjuk meg jól egymás ke
zét és hajtsuk végre a várakozás nagy forradal
mát,mert mindig akkor fordult meg a világ, ami
kor az emberek elkezdtek várni,várni egy jobb 
kor után,mely ért buzgó imádság kél százezrek a- 
jakán.

Mert élni csak az él,akinek van várni 
valója.És minél több okod van a várakozásra, 
annál értékesebb az.Igaz ez,hiszen minél többet 
vársz jogosan gyermekedtől,annál büszkébben te
kintesz reá, - de meg az ember sohasem azért él, 

volt,hanem aminek eljövetelében hinni,bizni 
és reménykedni tud.Aki ebbe a várakozásba bele 
tudja vinni minden erejét,idejét,munkabirását, 
Miközben könny,bánat,betegség,veszteség reá néz- 

ve csak a várakozás próbája,az csalódhat a be
teljesedés időpontjában,de nem a bekövetkezés
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tényében.
A beteljesedés azonban mindig attól 

függ,hogy milyen a várakozáshoz való jogcim. Aki 
bojtorjánt vet,nem várhat fügetermésre,aki sze- 
let vet,vihart arat,aki fegyvert fog,fegyver 
által vész el,aki sokat kapott,attól sokat vár
nak.A zsoltáros a hivő sziv hitével várt s 
ezért a nyomoruságnak boldogság,a bánatnak ö- 
röm lett a vége.

És mert ez igy van,azért a keresztyén 
ember várakozó ember tud maradni az utolsó pil- 
lanatig:a halálig.Ez az Istenben való élet kü
lönös törvénye.E törvény miatt igaz az,amit ma 
olyan gyakran látunk.És azt látjuk,hogy aki az 
élettől semmit sem vár,mit várhat az a haláltól? 
Unottan,fáradtan, értéktelenül,nyomtalanul száll 
le a sir éjszakájába,hogy porrá legyen,amiből 
vétetett.

Lám az Isten nélküli,hét nélküli élet 
az oka és magyarázata annak,hogy ma olyan elvi
selhetetlen az élet,terhes a munka,erkölcstelen 
a pénz,rideg,önző,gyülölködő az ember.Mondd hát 
Testvérem: valóban nem tudsz már semmit sem 
várni az Istentől?... Hát olyan koldus Ő vagy 
talán fukarkezü s irigyen magának élő?... Ugy-e 
nem!... Bő marokkal hinti feléd ma is igérete
it. .. Csak várjátok,... higgyetek Benne.Higy- 
gyetek mindnyájan,kicsinytől nagyig,ti sirók, 
nyomorgók,megrettent,roskadozó,gonosz indulatok
nak kiszolgáltatott emberek.

Ne is akadjon irr ma senki,aki nem bi
zik Isten jelenlétében,kegyelmében,igéreteiben.
Szárnyaljon a reménységünk a csillagokig.Ne olt
sa ki lelkünkből a várakozást semmi:sem keser
ves csalódás,félreértés,sikertelenség,rágalom, 
emberi gonoszság; sem a magunk büne: önző érdek,
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száz bukás,előitélet,Isten ellen való lázadás. 
Ma, amikor ránktör elviharzott nejéz napok drága 
bizonysága ,semmit sem számithat mindebből, mert 

mindennél nagyobb az Ő kegyelme,amellyel "kivont 
a pusztulásból,a sáros fertőnől és sziklára ál

litotta fel lábamat,megerősitette lépteimet".
Ha valamikor,akkor most kell kiüljön 

ajkunkra az uj ének: a mi Istenünk dicsérete.Ki 
az hát közülünk,aki ne tudná,hogy Isten ezernyi 
ezer áldással tartotta meg őt a mai napig. Ő a- 
dott egészséget,betegségből gyógyulást,fogság
ból szabadulást,adott szerető sziveket:szülőt, 
hitvest,gyermeket,ételt,italt,cipőt,ruhát, ne
héz helyzetekből menekülést,rossznak jórafordu- 
lását; adott értelmet,kedvet,erőt,bátorságot, 
bizó hitet,sirást és megvigasztalódást,bünbána- 
tot,uj életet,békességet... Óh ki tudná felso
rolni a várva várt Urnak drága ajándékait... S 
ki volna annyira érzéketlen,kőből és fából va
ló,hogy most meg ne remegne a teste-lelke s e- 
lő ne törne könnyes,hálás,eget kereső vallomá
sa: a mi Istenünknek dicsérete!

Ilyen emberekre vár ez a világ, vár, 
hogy a fennhéjjázók megrettenjenek és bizzanak 
abban,aki egyedül Ur,imádandó Isten.

Találni-e ilyeneket ebben a mi fejtető
re állitott világunkban?... Vannak-e, lesznek-e 
közöttünk?...

Félve vetem fel e kérdéseket,pedig az 
a valóság,a multnak,a történelemnek tanulsága, 
hogy ennek a világnak nem több hatalomra, erő
sebb hadseregre,különb harcieszközökre, rafinál
tabb diplomáciára,azonos formákra és rendszerek
re van szüksége,hanem igazságra,szeretetre,meg
értésre ,jóakaratra.Mert ezt a világot nem kul
turával, müveltséggel,szociális intézményekkel, 
technikai vivmányokkal,szerződésekkel,egyezmé-
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nyekkel,megfélemlitéssel,hatalmi tulsullyal 
vagy nyers erőszakkal lehet megmenteni, hanem 
csakis olyan életekkel,amelyek az Isten vonzere- 
jének vannak alávetve.

Keresztyén Gyülekezet! Magyar Testvérem! 
gondolkozz efelett.

S azután— . azután eredj el kirajzolni 
az arcra,sugározni a szemmel,megéreztetni min- 
den kézfogással,minden leirt gondolattal,elmon
dott szóval,elvégzett cselekedettel a hitnek e- 
rejét,a mi Istenünk dicsőségét. Ámen.

Imádság prédikáció után:

Áldunk és magasztalunk Urunk,hogy Te 
igéretekkel elhalmozó és várakozókat 
megtartó Isten vagy.Azok a napok és 
muló hetek,amelyen most járat szent 
akaratod a drága mult eseményein ke
resztül ismét kegyelmedről, hüséged
ről,velünk dajkálkodó szeretetedről 
beszél.Add Szentlelkedet nekünk,hogy 
eltöltsön valamennyiünket az a ta
pasztalás, az a zsoltáros vallomás: 
"várván vártam az Urat és Ő hozzám 
hajolt,kimentett engem".

Töltsd meg szivünket ezzel a 
diadalmas hittel,hogy meggyőzzük az 
élet terhét,a nappal gondját,kenyér 
és ruha gyötrelmét,a sir gyászát, az 
árvaság szomoruságát s megmaradjunk 
Tenálad,akinél van a mi megtartatá
sunk, jövendőnk ,életünk,békességünk. 
Óvj meg mindazoktól a kisértő vesze
delmektől, amelyekkel a világ,a sátán
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és saját testünk terhel meg minket. 
Irtsd ki belőlünk a rosszindulatot, 
a szeretetlenséget,a megnemértést, 
a gyülöletet és a haragot,az önzést 
és az irigységet,amely sirt ás e- 
gyeseknek és közösségeknek.

Adja hatalmat az igazságnak, 
hogy kialakuljon az az élet,amely
nek hüség,megbocsátás a drága gyü
mölcse.

Kegyelmeddel vedd körül ezt a 
népet,azon az uton,amelyen járat 
bölcsességed s vessződ és botod ne- 
velgetnek minket.Adj bölcsességet a 
vezetőknek,engedelmes szivet minden 
alattvalónak.Ne engedd,hogy urrá le
gyen rajtunk pártoskodás,testvér- 
harc,az ősi magyar átok.

Légy oltalmazója és megtartója 
véreinknek,foglyainknak.Szabaditsd 
meg őket a rabságból.Légy minden 
szenvedővel,megtört szivvel,töpren
gő lélekkel.Vedd oltalmadba a mega- 
lázottakat,a reményt vesztetteket, 
teherrel megpróbáltakat.

Adj a szivekbe bátorságot, a 
férfiaknak hősiességet asszonyaink
nak tisztaságot,ifjainknak szemérme- 
tességet,gyermekeink arcára mosolyt. 
Láng betükkel ird szivek mélyébe 
mindazoknak,akik uj élet éehetősé
geket keresnek,hogy e hazán kivül 
nincs számunkra hely,áldjon vagy 
verjen akaratod,itt élnünk,halnunk 
kell.

Életünk,testünk,lelkünk,szerez
teink, jövendőnk a Te kezedben van.
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Óh jöjj és maradj venünk,néped
del ,gyülekezeteddel,épitsd közöttünk 
a Te országodat Urunk,Istenünk,Atyánk. 
Ámen.
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Bp-Kelenföld, 1946.febr.17. Utban a cél felé.
Ige: Filp.3:l2. Luther halálának 400

éves évfordulóján.

Hetvended vasárnapja.

Magyarhoni Evangélikus Egyházunk ország
szerte minden templomában e mai napon adózik 
Luther Márton halálának 400 éves évfordulója al
kalmából a nagy reformátor emlékének. A hálás ke
gyelet állit minket,kelenföldi gyülekezetet is a 
megemlékezők közé.És tesszük ezt szivünk szerint 
örömmel,hálás lélekkel.

Ünnepi szemlélődésünket azonban befolyá
solja az a vihar,amelynek szele még itt zug kö
zöttünk és ezerfelől vagy gyülöletben felénk öl- 
tögeti a megsemmisitésre irányuló tüznek láng
nyelveit. Igy hát kénytelenek vagyunk változtatni 
még az ünnep rendjén is,amennyiben annak minden 
célját a jövő felé kell forditsuk.

Ezt indokolja különösen is az a tény, 
hogy ebben a ránk szakadt tenger nyomoruságban 
mindennél fontosabb az evangéliumi életnek, a 
magyar öbtudatnak és önérzetnek az ébresztése, 
fokozása,tehát az,aminek elhalványulása,fogyaté
kossága növeli meg az ős ellenség támadó kedvét 
és ami nélkül hiába folyt naponkénti küzködésünk 
a megmaradásért.És az evangéliumnak,amelyet Lu
ther olyan fennen és tisztán,félelem és megalku
vás nélkül hirdetett,van mondanivalója ebben az 
állapotban is Isten népe,a megemlékező gyüleke- 
zet számára.

Az üzenet,a tanitás,a ma olyan időszerü 
utmutatás az imént felolvasott igében csendül 
felénk.Érdemes ráhallgatni és Lutherral nyomába 
szegődni.
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Észrevetted-e,Testvérem,hogy milyen sok- 
szor és milyen szivesen használjuk ezt az erede- 
ti páli igét:"Nem mondom,hogy már elértem vagy 
hogy tökéletes volnék" - használjuk anélkül,hogy 
elgondolnók mindazt,ami ezt jogossá teszi.

Mert jogosan csak az használ ja, aki nem 
könnyen elmondott szavakkal,hanem egy egész é- 
letnek és az annak rendjén elvégzett munkával 
igazolja ugy,mint a tarzusi Pál vagy Luther, hogy 
Krisztus uj teremtménnyé formálja át az embert, 
emberré teszi,akinek semmi a maga dicsősége, a- 
kinek mindene,hogy belőle kiragyogjon az a kép 
melyért meghalt a kereszten Krisztus.

Óh milyen távol,milyen messze vagyunk mi 
ettől a képtől!... Hiszen köztudomásu ,hogy nem 
az Isten a mi erős várunk; hogy Krisztus csak 
sátoros ünnepi köntös,cégér,mely mögött haszon
lesés és embertelen önzés rugói feszülnek. Vagy 
állj ki az utcára,menj el a beszerzési helyre, 
sodródj a sorbanálló tömegekkel s megtudod,hogy 
az Isten neve csak arra jó,hogy vele átkozódjék 
az ember.Az a sok gyarlóság,korrupció és panama, 
amely naponta lesz nyilvánvalóvá közöttünk, az a 
sok gerinctelenség,kétszinüsködé, a szenvedélyek
nek az az orgiája,mely viaszbábbá teszi az em
bert, - mind azt bizonyitja,hogy megálltunk, tö
kéletlenségünkben tetszelgünk,emberek vagyunk,a- 
kik csak élünk,ki ahogyan tud,abból,ami volt,ami 
még megmaradt.Ebből pedig az következik,hogy ez 
a multba vezető évforduló számunkra az az alka
lom, amikor igenis ráeszmélhetünk arra,ami már 
nincs,pedig mindennek a forgótengelye kellene 
hogy legyen, és ez az az Isten, aki kényszerit ha- 
ladni,nemesedni,magasabbra hágni,mindent látni, 
dolgok mélyére hatolni,a holnapot a mánál kü
lönbbé tenni,ugy élni,dolgozni,akarni,hogy az
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Istenből ne fogalom legyen,hanem élet,belső e- 
rő, ellenállhatatlanság, és a Krisztusból ne az 

ember meredjen csak felénk,hanem az a szent 
kéz is,mely a sziveket avatja mennyé.

Ezt képviselni,hirdetni,vallani annyi, 
mint az evangéliumból élni.Erre tanitottak meg 
azok,akik az emberiség történetében az evangé
liumba bajvivóiként jelentek meg, - legyen az a- 
kár a törékeny Pál,akár a hittudomány doktora: 
Luther.Ami e körül történt,az csak keret,igaz, 
hogy olyan keret,mely nélkül nem érvényesül akép.

 Utban lenni a célfelé,az Isten felé, 
minden akadály,minden gátló körülmény közepet
te,sőt ellenére,ez az az akarat,melyért lett 
ez a világ, és tudni,hogy ehhez az élő Isten 
kegyelméből csak a hit vezet el,- teszi érde
messé a világot arra,hogy legyen.

Senki másban nem fejeződött ki az é- 
letnek ez az értelme olyan világosan, mint 
Luther Mártonban.

Ép ésszel lehet-e hinni,hogy ő csak 
azért állott oda a hatalom örvénye fölé, hogy 
a kolostor falai közül kiszabaduljon.Amit tett, 
azért tette,mert nem birta utban az Isten felé 
a megállást.A pihenő ember önfeledt ember, a 
dolgos felfelé és előre törekvő ember.

Ezért irta a szász választófejedelem- 
nek:"Bocsássa meg kegyelmességed nékem lépése
it,de nem birtam már tovább a tétlenséget.Nem 
birtam azóta,hogy megtudtam,hogy nekem,Önnek 
és e világ minden emberének szól az az üzenet: 
"Nem mondom,hogy már elértem,vagy hogy tökéle
tes volnék.Mások gondoljanak erről,amit akar
nak, én ugy érzem,hogy engem ez az ige hiv,visz 
és megőriz, lehet,hogy itt csak örökös bajok és
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szenvedések között,de azután majd mégis a 
szentek között,akik vannak,mert én hiszek a 
szentek közösségében, jobban,mint Ön a fegyverek 
védelmében,melyet személyem iránti rokonszenv- 
ből nekem felkinált".

Vagy azért irta Melanchthonnak is, aki 
az ágostai birodalmi gyülés napjaiban tele 
volt aggódással,félelemmel:"Fülöp,most akarsz 
megállni? Ha Pál volna a helyedben,ugy most 
levelet iratna nekem veled és ebben csak annyit: 
Nem mondom,hogy elértem,vagy hogy tökéletes vol
nék, és ezzel azt irná,arra kötelezne,hogy az Is
tenért meg ne álljak,csak előbbre menjek,nálánál 
erősebb nincs.Őérette érdemes csak élni és ő a 
szivekben él,akiknek fennen hirdetem: csak hit 
által igazulunk meg"!

Ugyan,van-e itt valaki,akit a hitnek 
ilyen megnyilatkozása el ne kapna,meg ne érinte
ne?... Avagy talán csak azért nem igyekezünk el
érni,mert ma sulyosabb kérdéseket vet elénk az 
élet, olyanokat,melyek az evangélium hitével 
megoldhatatlanok?...

Álljunk komolyan a valóságak elé és ne 
engedjük ijesztgetni magunkat. Testvérem! Ugyan 
van-é valami,és jöhet-é még olyasvalami,ami a 
hit ereje nélkül is megvalósitható?... Hát nem 
vesszük észre még ma sem:korunknak az a legna
gyobb hibája,vétke,hogy a cselekedetek nagysze
rüségétől vár sorsdöntő fordulatot?... Olyan 
tévedés ez,mint amilyen az is,mely az egyesü
lésben sejti és vallja a megváltó erőt!... Nem 
mondom,hogy mindez feleslegesbe azt állitom 
épen igénk alapján,hogy az olyan cselekvés, az 
olyan egyesülés,amely mögött nem az Isten áll, 
mint kezdeményező erő s amely előtt nem Isten 
az a cél,amely huz és vonz - lehet dicséretre
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méltó, mutathat is fel pillanatnyilag tetszetős 
eredményeket,de mindig veszedelmes törekvés! 

 Hogy mennyire ez az igazság,azt épen 
ez a kor igazolja,amelyben hősies elszántság

gal zárkóztak fel bámulatos erők,eszmék és 
célok szolgálatába és mégis,még nem volt olyan 
idő, melyben több lett volna a szárnyátvesztett 
akarás,mint épen az,amelynek mi vagyunk a ke
resztviselői? - Mi más ez,ha nem arra kötele
zés : emberek! ne álljunk meg! jöjjetek odébb,o- 
da ahol az igaz hitből él,nemcsak a gazdag,ha
nem a szegény is,nemcsak az ur,hanem a szolga 
is nemcsak a siró,hanem a nevető is,nemcsak a 
megszabadult,hanem az üldözött is.

Ez pedig azt jelenti:keressünk több 
elmélyülést!Elég volt a külső,látszatos embe
rek uralkodása.Látjuk,hogy hová vezetnek.Jöj
jön el azok országlása,akiknél a lélek épsége, 
tisztasága,nemessége a döntő tényező,a lélek 
nagysága,az emberben lakozó Istennek ereje!...

Pál ezt a Jézus Krisztustól való meg
maradásnak nevezte.Nevezd,aminek akarod,Test
vérem, a léleknek ezt a Jézus Krisztusban nyert 
törkéletes formáját,tény az,hogy bünbánat,meg
térés ,önfegyelem,bizalom,önzetlen szeretet,bi
zó reménykedés,tiszta érzések,nemes indulatok, 
szent szenvedélyek nélkül nincs és nem lesz e- 
zen a földön uj élet,ebben a hazában békesség, 
de még szociális jólét sem.E cél érdekében 
tégy,amit jónak tart a lelked,én azonban a Jé
zus Krisztus megragadásánál és követésénél 
sürgősebb feladatot nem ismerek.A Szentirás, a 
történelem,ez a mai emlékezés tanusitja ezt.

És ennél a kérdésnél nem is az a fon- 
tos,hogy milyen uton ragadom meg a Krisztust, 
hanem az a lényeges,hogy odaadjam magamat Neki



ugy és akként,amint Pál is,Luther is tette:ime 
itt van az én életem,az én bünös,beteg szivem. 
Félénk ez az élet,gyenge ez a sziv, de legyen a 
tiéd,Uram,azon az uton,melyen mennünk kell a  
cél felé,Isten felé és ugy,ahogy azt Ő akarja. 

Az evangéliumi hitnek épen az az áldá- 
sa,hogy megőrzi és megtartja azokat az erőket, 
melyek nyugodtan nézik idők mulását,évek szamá- 
nak emelkedését,amelyek nem tapasztanak oda 
giekhez,hanem visznek ellenállhatatlanul mind- 
jobban előre,viszik a szivet,lelket mind inkább 
közelebb az Istenhez és az Atyához...

Ahol ez igy van,ott élő,uralkodó a 
Krisztus,ott hat a kegyelem... ugyanaz,amelynek 
ő lett a hőse,zászlóvivője :Luther,a mi Lutherünk 

Evangélikus Gyülekezet! Ti elhivott 
szentjei az Urnak,ez az evangéliumi hit a te 
drága örökséged.Erre emlékezni,ezt felragyogtat
ni a mának kötelessége.

Ezért drága minékünk a multnak minden 
emléke is.Drágák a hősök,akiknek szivéből sar- 
jadt ez a mult.Drágák a templomok,az iskolák, a 
nemes hagyományok,csattos énekeskönyvek, öreg 
bibliák,minden,ami e földön az evangélium nyo
mát mutatja, drágák,de csak annyiban és azért, 
mert azt hirdetik évszázadokon át,hogy tépdes- 
hetik a jogodat,perelhetik a létedet ,gyalázhat- 
nak,gunyolhatnak,bebörtönözhetnek,mégis csak a 
Krisztus és semmi más fog uj évtizedeket szülni 
neked és annak az országnak,melyért adtad és a- 
dod mindenedet,szemed fényét,könnyét,kezed mun
káját, szived vérét,lelked álmát,vágyát 

Bánt téged ez az emlékezés?... 
Ugy-e,nem, - legalább is ma ne bántson, 

Testvérem.
Mert a meghasonlásnak olyan világában, 

mint ez a miénk,a megmaradás,a boldogulás attól
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függ, hogy minél több szivet töltsön el a vágy, 
az az olthatatlan tüz, mely Lutherünk lelkében 
is élt:"Nem mondom,hogy már elértem vagy hogy 

már tökéletes volnék,hanem igyekezem,hogy elér- 
jem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jé-zus".

Evangélium népe! Tőled függ egészen,hogy 
közöttünk igy legyen. Ámen.

Imádság prédikáció után:

Áldunk és magasztalunk Urunk,hogy az 
evangélium gyermekeinek hivtál el. 
Dicsőitünk,hogy életujitó igédet nem 
vontad meg tőlünk,sőt inkább Te magad 
támasztottál életeket,akik világitó 
gyertyalángként szórtak fényt sötét 
világunkban.

Köszönjük Urunk,hogy az emléke
zés utján ismét nyilvánvalóvá lett 
előttünk hozzánk való kegyelmed.Add, 
hogy ne vettük volna hiába azt a szép 
nevet,amelyről fiaidnak neveztetünk. 
Erősitsd meg bennünk a diadalmas hi
tet, végy lakozást köztünk és bennünk, 
hogy ne akarjunk mást és többet,mint 
utban lenni örömök és megpróbáltatá
sok, boldog reménykedés és gyötrő két
ségek között Tefeléd,mennyei Atyánk.

Ajándékozz meg Szentlelkeddel, 
hogy megtartson Tenálad,igéd bennünk 
gyümölcstermővé váljék,legyen áldása 
a munkánknak,üdvössége földi vándor
lásunknak.Temagad teremts bennünk
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tiszta szivet,Néked tetsző uj éle
tet,hadd növekedjék,hóditson és 
terjedjen általunk is a Te orszá
god.

Üdvözitő kegyelmeddel épitsd 
anyaszentegyházadat,Add nékünk 
tisztán és hamisitatlanul az örök 
evangéliumot.Hivogass megszentelő- 
désre vágyakozókat a bünbocsánat 
asztalához.

Kegyelmeddel oltalmazd hazán
kat, jövendőt Te adj néki.Tanácsold 
az előljárókat,inditsd engedelmes
ségre, törvénytiszteletre ,felebará
ti szeretetre a népet.Légy megtar
tója és szabaditója foglyainknak, 
gondviselője az árváknak és özve
gyeknek. Könyörülő szereteteddel 
állj meg a betegágyak mellett és 
szánd meg mindazokat,akik gyötrőd
nek és szenvednek.

Vedd oltalmadba azokat a sze
rető sziveket,akiket elszakitott 
a jelenváló világnak nehéz viharja 
és szivükben aggódás,félelem él. 
Biztasd meg őket,hogy atyai kegyel
med oltalma és ereje elég ő nekik 
is,de elég minékünk is.

Minket pedig mindannyiunkat 
vezess azon az uton,amelyen ha nem 
mondhatjuk is hogy már elértem, 
vagy tökéletes volnék,de célegye
nest törekszünk Tehozzád ugy, hogy 
mire kihull kezünkből az élet ván
dorbotja,hát elérjünk Hozzád,Urunk, 
Isténünk,mennyei Atyánk.
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Igy áldj meg minket,szerette
inket, ezt a gyülekezetet ,ezt a né
pet a Te Fiad,az Ur Jézus Krisztus 
érdeméért.Ámen.
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Bp-Kelenföld, 1946. márc. 3. 
Ige: János ev.21:15-23.

Ötvened vasárnapja

Az embereket minden időben foglalkoz
tatta az egyenlőtlen sors kérdése.Nemcsak ma 
izgatja ez a kedélyeket és boritotta fel lelkek 
nyugalmát,békességét, igy volt ez már Jézus ko
rában, sőt azelőtt is.

És ez a mi most felolvasott evangéliumi 
szakaszunk is azért jegyeztetett fel,hogy a Pé
ter és János sorsa között való egyenlőtlenség 
megnyugtató magyarázatot kapjon és megerősitse 
az Istenben,mint Atyában való hitnek az alap
jait.

Ha csak ennyit mondok el igénk előzmé
nyeiről, ez is elég annak meglátásához,hogy idő
szerű tanitás rejlik benne,hiszen ha volt kor, 
melyet az egyenlőtlen embersors kérdése foglal
koztatott, akkor ez a miénk minden bizonnyal az. 
S azzal a céllal is került közénk ez a történet, 
hogy a vezetőket és vezetetteket,a testi és 
szellemi munkásokat egyaránt foglalkoztató gon
dolkozást,elmélkedést helyes irányba terelje 
legalább azok között,akik előtt drága az evan
gélium örök igazsága.Már pedig ez a szentlecke 
az egyenlőtlen embersors felől halálosan komoly 
tanitásokat ad.

Felolvasott evangéliumunkban a legfel
tünőbb kitételt kétségtelenül az a Péterhez in- 
tézett jézusi kijelentés:"Mi közöd hozzá?" Tö
mör és rövid válasz ez a sors egyenlőtlenségei 
után kutató kérdésre.

Kemény beszéd ez Jézus ajkán,de nem

Az egyenlőtlen sors.
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szokatlan.Gondoljunk nemcsak azokra a kemény ki
jelentésekre ,melyekkel Jézus a farizeusokat és 
irástudókat illette következetesen,hanem azokra 
is, melyeket a hozzá közelállókhoz intézett,ami
kor pl.Kánában tulajdon anyjának mondja:"Mi kö
zöm hozzád,óh asszony" vagy amikor a szalmaláng 
Pétert azzal hüti le :Távozz tőlem,sátán".

Jézus ritkán használta ezt a kemény han
got, de használta mindig ott,ahol az ember meg
próbálta törpe szándékokkal korrigálni azt Atya
isten akaratát.Péter erőlködése a maga és János 
sorsa között való egyenlőtlenség okai után i- 
lyen törpe szándék volt.Ezt le kellett inteni! 
Igen, - mert a sors nem arra való,hogy birálják, 
irigyeljék,utánozzák,hogy annak különböző for
mái elégületlenséget,gyülöletet szitsanak vagy 
a harc,a sztrájk jogát indokolják.A sors csak 
arra való,hogy a másé okulásul szolgáljon,a ma
gamé önbirálatra kényszeritsen,mindkettő pedig 
arra tanitson,hogy a sorsunkon nem az könnyit, 
nagy a magunkét összevetjük a másikéval,hanem 
az,hogy amikor érezzük a sulyát,akár abban,hogy 
nem várt siker fénye övez,akár abban,hogy könny 
és bánat jutott osztályosrészül,mi megtaláljuk 
minden okát abban az örök okban - az Istenben, 
aki a csillagoknak jelöli ki a pályát villámok
nak az utat és megszabja hatarait mindannak,ami 
él!

De Jézus többet akar,mint felmutatni az 
Istent. Amögött, amit Péternek mondott és amögött, 
amivel Jánost megbiztatja,tulajdonképen arra a- 
karja ráeszméltetni az embert,hagy abban a pil
lanatban, amikor a sors kezét érzi,gondoljon ar- 
ra,hogy ugyanaz az egy akarat irányitja az ösz- 
szes sziveket,jelöli ki az életutakat,vet aka
dályt a lábak elé,borit gyászba százakat,örven-
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deztet meg milliókat,mely akarat neki a betle- 
hemi jászolban vetett ágyat és a Getsemánéban  
nyitotta meg a kereszthez vezető szenvedéseket 
Az hát,hogy egyszer fázunk,máskor lánggal é- 
günk,hogy egyszer gyönyörü kilátásokkal biz- 
tat a jövendő,máskor meg a legjobbakra meghur- 
coltatás,börtön,bitó vagy golyó vár - ez annak 
végzése,aki ugy szerette a világot,hogy az Ő 
Egyszülött Fiát adta!...

Ilyen módon a sors az a kapu,mely abba 
a templomba vezet,ahonnan szakadatlanul hang
zik kifelé a hivogató szó: aki hisz az Ur Jé
zusban, az megmarad,kelljen bár arra mennie,a- 
hová nem akar,kelljen bár ottmaradnia,ahol má
soknak szemében szálka.Mert aki a sorsban Is
ten lelkét érzi,minél rejtélyesebben alakul az 
élete,minél nehezebbé lesz a keresztje,minél 
elevenebbé válik a büntudata,annál tudatosab
ban karolja magához azt,akiben,aki hisz, meg 
nem szégyenül soha,sőt! ha meghal is, - él!

Igy lesz a Jézus Krisztusban való hit 
erőnyeréssé épen akkor,amikor a sorsnak egyen
lőtlensége valósággá válik.Ez az a tanitás, a- 
mely Pál ajkán abban a paradox kijelentésben 
szólalt meg:amikor gyenge vagyok,akkor vagyok 
erős,amikor szegény voltam,gazdagitottam soka
kat, amikor semmim sem volt,birtam mindent s a- 
mikor meghaltam,lettem élő.

Ne feledjük:nem tudta megérteni az ő 
kora sem,hagy a Krisztusban erőt nyert ember 
miért hajlik meg olyan alázatosan sorsa e- 
lőtt,miért nem szoritja ökölbe a kezét,mikor 
méltatlanul bántják,miért énekel zsoltárokat, 
amikor testét égetik...

De nem érti meg ezt a mi Bábelünk sem, 
mely a forumokon a szabadság és egyenlőség i-
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géiben dőzsöl,de falragaszokon,ujságok hasábja- 
in a szeretetlenség,önzés és gyülölködés miaz- 
máit terjeszti.

De erről is áll Jézus intése:"Mi közöd 
hozzá!"Ez is csak arra a lapra tartozik,melyre 
azokat az élményeket kell feljegyezzük,melyek 
azt bizonyitják,hogy az Isten utjai nem a mi 
utaink! Elégedjünk meg azzal,hogy Isten akarja 
igy. Ő tudja,hogy miért ez és nem más a mi sor
sunk. Ennek okai bennünk rejlenek,a természeá 
tünkben,a vérünkben.Ki tudja?... Talán ez a 
nagyság,a dicsőség utja - talán azért,mert le
mondani, szenvedni, türni csak nemes lelkek,sok
ra hivatottak tudnak.Ki tudja?... De minek is 
tudni ezt.Aki nagyon szeret,sohasem keresi a 
szeretet rugóit,mert mihelyt keresi,jönnek a 
kétségek és a szeretet kinzó vádakat támaszt.
A tudásnál fontosabb az elhatározás: elviselem, 
mert a sors az anyém és ebben az a lényeges, 
hogy ugy viseljem el,mint ahogy elviselné az 
én helyzetemben Krisztus.Igy jutottunk el mi 
is oda,ahol Jézus azt felelte a János sorsa u- 
tán érdeklődő Péternek:Mi közöd hozzá!Te kövess 
engem!"

Az ember sorsa tehát az,hogy mielőbb 
Jézus követőjévé legyen Péter azon szavával:"te 
tudod,hogy én szeretlek téged".Vagy mondhatnám 
azt is: az az Isten szőtte sors utján járó em
ber, aki szüntelenül hallja a feléje áramló 
kérdést: szeretsz-é engem? szeretsz-é jobban, 
mint ez vagy az,mint a másik,a többi?...

Persze ez a mi mai világunk tagadja 
ezt.Tagadja,mert tagadja mindazt,ami szemmel 
nem látható,kézzel nem tapintható,számokkal ki 
nem fejezhető,arannyal,ezüsttel,dollárral,font
tal nem mérhető.Tagadja a tudomány palotáiban,
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bár azok falain ott diszeleg a kereszt.Tagadja 
a kereskedelem,az ipar,a hivatal,a hur,a véső, 
az ecset,a közvélemény,az utcanépe,mert ma ez a 
divat... Tagadja pedig ezzel a méltóságát,.a hi- 
vatását,az erejét,a dicsőségét tagadja.

A Krisztus-követés ugyanis azt jelenti 
hogy ember az,aki Isten szerelmének bizonysőga- 
ival dicsekszik,azzal a szerelemmel,mely előtt 
a legkisebb,a legszegényebb,a legigénytelenebb, 
a legerőtelenebb ember is egy olyan világ,mely- 
ben az örökkévalóságnak egy-egy sugara tükröző
dik. A Krisztus-követés tehát az a jog,melyet 
perelni lehet hiuságból,irigységből,félelemből 
lehet üldözni is hatalmi tultengéssel,pénzzel, 
Judásokkal,Pilátusokkal,Kajafásokkal,de elvenni 
azért nem lehet,mert missziója van és ennek pa
rancsa:legeltesd juhaimat!

Tanulságossá teszi evangéliumunkat az 
is,hogy ezt az Istent dicsőitő missziót Jézus a 
halállal kapcsolja össze.Persze halál alatt nem 
a sziv megállását,nem a szemeknek örökre való 
lezáródását értette.Neki a halál csak záróköve 
volt annak a folyamatnak,melyben az örökéletbe 
az nő bele,akinek az élete a lemondások. a vesz
teségek, a szolgálatok és áldozatok sorozata
volt,de olyan,hogy ebben folyton ujat,szebbet, 
jobbat nyert,mignem eljutott ahhoz a vallomás
hoz: "hová is mehetnék,ha nem Tehozzád,élő Is
tennek Fia,Jézus!"

És ugy-e,ez az a tanulság,amely kikiván- 
kozik közénk,egyenlőtlen sorsu halandók közé. 
Tagadhatod-e,Testvérem,a sorsnak ezt az áldó e- 
rejét?...

Mert ugy-e,akkor amikor megroppant el- 
pusztithatatlannak vélt testi erőd, amikor köd- 
beveszett minden jól megépitett terved és szer-
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foszlott minden jogos reménységed, mikor gyer
meked,hitvesed, szülőd életéről lemondott az or- 
vos, mikor megtudtad,hogy néhány tovarohanó 
perc mulva szegényebb leszel egy szivvel és a 
temetőkert gazdagabb egy friss sirhanttal,ugy-e 
akkor mindenre gondoltál,csak arra nem,hogy má
sok hasonló sorsával védekezzél az égő fájdalom 
ellen, akkor semmi közöd nem volt a más sorsá
hoz, csak a magadét láttad,s elindultál Jézus u- 
tán és kerested az Istent.

És tutod-e,hogy amikor hullott a köny- 
nyed , miközben megkönnyebbült a szived,miközben 
beletörődtél a változhatatlanba és nekitörődtél 
sok drága álomtól kifosztottan,a mult emlékei
nél egy uj élet lehetőségének,tudod-é, hogy 
ilyenkor a halál dicsőitette meg Krisztus sze
rint az Istent!

És ugy-e,ilyenkor megcsendesült benned 
a háborgó érzések tengere,a pattanásig feszült 
idegek megnyugodtak,az életunt izmok megfeszül
tek, akaratod uj kedvet,életed uj irányt vett 
fel,szemedben ujból kigyult a fény:sorsod meg
talált téged és neked közöd lett önmagadhoz.

Gondolkozz csak! Vajjon nem azért jött
él e világra ez a kor,hogy a sors keze ehhez a 
misszióhoz vezesse el az embereket?, - de lega
lább is téged?!...

És vajjon nem addig tart-é majd e kor
nak ostorcsapdosása,amig ehhez a nyugvóponthoz 
el nem jutnak mind a népek,de legalább is ez a
mi nemzetünk?!...

És vajjon:ha ez volna a vég,az utolsó, 
nem a világé,nem a másé,csak a miénk, nem vol- 
na-e jobb a más sorsával való egybevetések és 
az igy nyert egyenlőtlenségek meglátása s az e- 
zek felett való panaszkodások helyett,ezzel a
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véggel,ezzel az utolsóval is ugy járni a vi
lágban, hogy Krisztus-követésünk előtt meghajol- 
jon az erőszak,az igazságtalanság, vagy ugy él- 
ni,hogy életünk olyan halál legyen,melyben a z  
Isten dicsőül meg,miközben uj embereket nevel 
az ige: "Mi közöd hozzá,te kövess engem"...

Bizony jobb volna és - hidd el - nem 
is lenetetlen...

Egy hegedümüvészről olvastam,hogy első 
nyilvános hangversenyén épen akkor,amikor fel
emelte a vonót,elszakadt az egyik hurja.Sietett 
helyébe mást fesziteni,de ez is elpattant. És 
elpattant a harmadik,a negyedik is és a hegedü
re felkerült az utolsó hur.És ebből az utolsó 
hurból oly csodás erővel,oly teljes müvészettel 
zengett a dalok szines varázsa,hogy egy világ 
hódolt meg az utolsó hurnak fenséges muzsikája 
előtt.

És én most arra gondolok,hogy mi is az 
utolsó hurhoz jutottunk el ugy is mint egyesek, 
ugy is mint az evangélium gyermekei,ugy is mint 
magyarok.Minden hur elpattant már.Sorsunk hege
düjén elpattant: a büszke emlékek,a szerzett 
jogok,a vérrel irt igazságok,a munkával szer
zett önérzetnek,a belátásba vetett bizodalomnak, 
az emberek jobb érzésére épitett hitünk hurja. 
Az utolsó most feszitjük ki:a Krisztus követé
sét.Vajjon a csalódás,a bánat,a fájdalom,a meg- 
nemértés,az egyenlőtlen embersors diktálta me
lódia fog-e hóditó utjára indulni erről a legu
tolsóról?...

Ha a mai evangéliumnak minden hallgató- 
ja ennek megtartója kesz,akkor Jézust követve 
megdicsőitjük az Istent életünkben is,halálunk-
ban is törhetetlen akarással,munkával,leszegé
nyitetten,meghurcoltan, éhezve, fázva, imádkozva
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ma is holnap is és örökkön örökké.
 Ahhoz pedig,hogy ebben a misszióban mi
szeretjük egymást,szolgálunk minden elesettnek, 
fáj a mult kincseinek esztelen tékozlása,az i- 
gazság mellőzése,a jog tiprása,végzetesnak tart
juk a gyülöletet,halálosnak igényeink és törté
nelmi jogaink elhallgatását, - te körülöttünk 
élő és ellenünk törő világ: mi közöd hozzá?

Ámen

Imádság prédikáció után:

Az egyenlőtlen sors terhe alatt ros- 
kadó lelkek borulnak le szined előtt 
Istenünk és magasztalunk azért a 
bölcsességért,hogy ugy vezetsz,amint 
akaratod tartja jónak.Te tudod,hogy 
miért épen ez és nem más a mi sor
sunk... Te tudod,hogy miért igy és 
nem másként zörgetsz szivünk ajtaján.
Mi hisszük és valljuk,hogy ez a nagy
ság és dicsőség utja mindazok számára 
akik Tebenned hisznek.

Nem is kérünk mást Tőled, csak 
azt,hogy járass azon az ösvényen, 
melyet jónak,üdvösségesnek tart szent 
szerelmed. És ha eközben bánt a bánat, 
fájdalom,megszégyenülés,megszegénye- 
dés,kisértő veszedelmek árja,kenyér
ruha gondja nehezedik ránk,vagy pe
dig öröm,békesség jut osztályos ré
szül - emelj magadhoz,tarts meg Te- 
nálad,hogy mindennek okát Tebenned 
találjuk meg,aki a csillagoknak jelö
li ki a pályát,villámoknak az utat és 
megszabla határait mindannak,ami él.
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Ezzel a mindeneket megtartó 
kegyelmeddel őrködj felettünk.Vedd 
oltalmadba azokat,akikért aggódik 
a szivünk:a távolba hurcolt vérein
ket, a betegágyon roskadozókat,a 
meghurcolt életeket és szenvedő 
lelkeket.Hirdettesd minékünk élet
adó igédet,add a bünbocsánat ke
gyelmét minden éhezőnek,épitsd kö
zöttünk országodat és gyülekeze
tedben a te népedet.

Áldásoddal bocsáss el minket, 
hogy a megbékélt sziv gyümölcseit 
teremje életünk otthon és munkahe
lyen a Te neved dicsőségére.Ámen.
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Bp-Kelenföld, 1946 .márc. 7. 
Ige: Róm.lev.7:24. 
Ének: 174.186.

A szenvedő ember....

Böjti áhitat.

A mai kezdődő böjti idő küszöbén olyan 
ige hangzik felénk,amelyről fájdalmasan tudom, 
hogy tanitása,tartalma,igazsága nem igen érdek 
li a mai embert.Mert ha igaza van annak,aki 
megfigyelte,hogy egy kor nemzedékének lelki 
táplálékát,kérdéseit a hirdetőoszlopokon lát
ható reklámok és plakátok fejezik ki hüségesen, 
akkor a mai embert csak az érdekli,ami élveze
tet igér és hasznot biztosit,enyhiti a fázást, 
az éhséget ls levezeti a felkorbácsolt indula
tokat.

És ehhez tegyük tüstént hozzá:azért is 
késlekedik a megbékélés,a gyógyulás,mert a mai 
ember csak a külsőt nézi s nem azt,hogy mit 
rejteget a sziv!Más szóval:ma nem nagyobb fa
lat kenyérre,nem jobb fizetésre van szükségünk 
hanem mindenekelőtt elcsendesedésre,befeléfor
dulásra, fölfelénézésre,hogy megértsük annak 
értelmét és tanulságát,amiben benne élünk s a- 
mi nap mint nap osztályrészül jut minekünk. És 
mi azért is jöttünk ide ma és gyülekezünk egy- 
be az elkövetkezendő hetek esti óráin e meg
szentelt falak közé,a világ zajából a csendet 
parancsoló Isten közelébe,hogy meg tudjunk. ha
jolni hittel, engedelmes lélekkel az előtt az 
isteni akarat előtt,amelynek bölcs,megmásitha
tatlan végzése,hogy a szenvedés utján váljék a 
mulandó emberből halhatatlan ember,a romlandó
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ból romolhatatlan,a föld gyermekéből a menny 
polgára.

A szenvedés pedig örök,nagy problémája 
az embernek.Ez foglalkoztatta őseinket,ez fog- 
ja érdekelni késő utódainkat épenugy,mintahogy 
ez nezedik rá a mi életünkre.Mert nincs közöt- 
tünk senki,itt sem,odakint sem,akit ne foglal- 
koztatna a szenvedés.Ugy-e,tudod,látod te is, 
hogy soha annyi szenvedő ember nem járt még a  
földön,mint amennyi most lepi el az utcákat és 
a tereket s mi lesz majd még akkor,amikor meg
jelennek köztünk alamizsnát kérő szóval rok
kantjaink vagy a fogságban szenvedő véreink... 
Ugy-e,tudod,látod:soha annyi gyászfátyolt nem 
lebegtetett a szél,mint napjainkban,és soha 
nem volt annyi kettétört ,félbeszakadt, meg
gyötört,reménytelen élet élet közöttünk,mint 
amennyinek kiáltása most tölti be a levegőt.Ez 
csak mindmegannyi bizonysága annak,hogy ma 
csak egyetlen egy valóság van,amelynek sulya, 
terhe egyaránt ránehezedik kicsinyekre és öre
gekre, férfiakra és nőkre s ez a szenvedés. Ta- 
lán-talán nem is tulzott a megállapitás:ez a 
kor,ez a mi korunk a szenvedő emberek kora.

És ne feledd,ez a világ abban a perc
ben,hogy bünbe esett az ember,megszünt a gond
talanság, a zavartalan öröm és boldogság éden- 
kertje lenni és lett a szenvedés hazája,a sira
lomnak völgye.Azóta van hiábavaló munka,véres 
veriték,azóta fáj a szív és hull a könny,azóta 
száll panaszos sóhaj és jajszó az égfelé,azóta 
jár közöttünk legyőzhetetlen ősellenségként a 
halál.

Ezzel a szomoru valósággal szemben kez
dettől fogva két álláspont volt lehetséges:vagy 
az,hogy próbál menekülni előle,vagy az,hogy i-



gyekszem megbirkózni vele.Vagy az,hogy ügyeske- 
déssel,furfanggal,áldozattal,narkótikummal tá- 
voltartom magamtól, vagy az,hogy belső erőket 

gyüjtök,lelki energiámat fokozom fel,hogy bár- 
milyen élet teher szakadjon is rám,össze ne 
törjek alatta,bármilyen csapás vagy szenvedés 
is jut osztályos részül,elbirhassam és elhor-
dozhassam.

És vannak emberek,akiknek az élete nem 
egyéb,mint folytonos félelem a betegségektől, ö- 
rokos rettegés a bajoktól.Egyetlen egy célt is
mernek: elkerülni lehetőleg minden kellemetlensé
get,mentnek maradni minden testi és lelki szen
vedéstől.Ezeknél a lelkeknél még a vallásosság, 
az imádkozás,a templombajárás,az adakozás mö
gött is az az önző,számitó gondolat huzódik meg, 
hogy jóságukért,kegyes,istenfélő életükért min
den rossztól megvédi,megoltalmazza őket az Isten.

Félni a szenvedéstől és félteni tőle azt, 
akit szeretünk - ősi törekvése ez az embernek, 
de egészen emberi.Péter is,amikor elindul Jézus 
nehéz bőjti utján és megjelenti tanitványainak a 
reá váró nagy szenvedéseket sajnálja mesterét és 
könyörög néki:"Uram!nem eshetik meg ez Teveled", 
de Jézus nyomban nyersen visszautasitja ezt a 
gyöngéd szeretetet: "Távozz tőle sátán,mert nem 
az Isten,hanem az ember dolgain jár az eszed", - 
mondta tüstént és tette azért,hogy elkiáltsa e 
világban a nagy figyelmeztetést :a szenvedés min
dig olyan,amilyen a léleknek a minősége,nemessé
ge, olyan,mint amilyen a sziv! Ezért is van az, 
hogy a szenvedés az egyik embert lefelé nyomja 
és állattá aljasitja,a másikat fölfelé vonzza,az 
Isten közelébe viszi.

Erről tanuskodik az örökké elégedetlen
kedő és zugolódó emberek tömege.És erről tanus-
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kodik minden édesanya,amikor vállalja az elkö- 
vetkezendő nehéz órákat s tud a halál közelé-  
ben is könnyek között mosolyogni... Tudták ezt 
az egyház vértanui,akik szemrebbenés nélkül 
mentek a kiéheztetett cirkuszi vadállatok elé, 
léptek nyugodtan a máglyák lobogó lángjaiba,... 
ezért huzták étlen,szomjan,zokszó nélkül a gá- 
lyák nehéz evezőit... Megérezték ezt a tudományt 
a nemzet martirjai,... ezért hordoztak bizó re- 
ménységgel bilincset,viseltek börtönt,szenved- 
tek számüzetést és halált... Ezt tudta a szen
vedők szenvedője: Jézus.Azért is vállalta ön
ként a bőjti utnak minden terhét,hogy legyen 
nekünk példaképünk,szabaditónk,üdvözitőnk, ki
rályunk.

Mondd hát,Testvérem: milyen irányt mu
tat a te szenvedésed?

Ezt pedig azért kérdezem,mert ugy lá
tom, te azt tartod elviselhetetlen szenvedésnek, 
hogy nincs elég aranyod,pénzed,kereseted meg
venni mindazt az élvezetet,amit a hosszu lemon
dások után szived-szád megkivánt... Te másik 
meg azt panaszolod,hogy szenvedésed a kemény, 
gyötrő munka, amely ben életed öröm és siker nél
kül sorvad el... Te harmadik azt keserülöd, hogy 
üldöznek az emberek,nincs környezetedben senki, 
aki szivét össze meg veled és meleget árasszon 
didergő lelkedbe... Lesz,sőt van közöttünk is 
olyan,aki feldult családi életekre mutat,mint 
a legnehezebb szenvedésre,mert akiket arra hi
vott el Isten,hogy egymásnak áldást jelentse
nek,azok átokká lettek... Végül jössz te és 
kiáltva kiáltod,hogy nem lehet nagyobb szenve
dés a tiédnél s mutatod az elemi csapást,a ki- 
fosztott otthont,az összetört életet,a halálos 
kórt vagy a testi bénaságot...
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És ha van még szemed a valóság meglátó
sára, akkor ezt a sort még magad is folytathatod, 
hiszen mindenfelé csak nyomorult, szenvedő az 
ember!Nem vádolok,csak vallok,amikor megemlitem 
még azt is,hogy sok közöttünk a telhetetlen gaz
dag és a magatehetetlen szegény,hogy iparunk 
felületes,kereskedelmünk önző,munkásságunk kö
vetelődző,népünk pártoskodó,pártjaink gyülölkö- 
dők,a fiatalok eszmény nélküliek,az öregek re
ménytelenek, embertársaink türelmetlenek,a köte
lességérzet , a becsület,a tisztesség,a megbizha- 
tóság mintha kiveszett vagy soha nem létezett.

Tudom,hogy ilyen csokorba szedve mindez 
fáj. De igaz!És ha igaz,akkor bármennyire nem 
rokonszenves is,bőjt küszöbére való az a páli 
vallomás,melyben milliók szive-lelke,gyötrelme, 
kinja,büne jelenik meg a világ és Isten előtt 
s benne a tiéd és az enyém is:"Óh én nyomorult 
ember,kicsoda szabadit meg engem e halálnak 
testéből?"...

Senki más,csak a Jézus Krisztus!
Testvérem!Ez a nyomoruság tehát csak 

akkor elhordozhatatlan,ha nem veszed észre, nem 
hallod meg,hogy a szenvedésből csak felfelé van 
szabadulás.Vele a fájdalom,a szenvedés komollyá 
tesz,megrendit,a muló dolgokról állandó értékek 
felé forditja a tekintetünket,földről a mennyre, 
halál árnyékának völgyéből az örökéletre.Ugy-e, 
akinek a teste beteg,az ráébred a lélek világá
ba,aki a vagyonát elvesztette az rákényszerül a 
hivő és önmegtagadó munkára; aki drága teremté
seket veszitett el,abban érlelődik a feltámadás
ban vetett hit.

Ha tehát csak a szenvedést nézed, ami 
osztályos részül jut,akkor nincs reménység. A 
leggyötrőbb állapot épen az,amikor csak a szen
vedést látom.Igy önmagában elhordozhatatlan, á



tok,pusztulás!...
Jézussal azonban az az ut,amely haza- 

visz, kéz,amely megtart, akarat,amely üdvözit!..
A szenvedés lényegéhez tartozik,hogy 

nem lehet megszokni és abba nem lehet beletö
rődni.Remegjünk meg ujra meg ujra annak a gondo- 
latára,hogy mi szenvedést hordoznak el értünk 
mások,szerető szivek,barátok!... Rázkódjunk ösz- 
sze annak gondolatára, hogy mi szenvedés,mi gyász 
hull alá a földre épen manapság.. És azután 
gondoljunk arra,hogy mi lett volna belőlünk és 
a világunkból,ha Isten megszokta volna benne a 
szenvedést,ha beletörődött volna a nyomorusá
gunkba és nem engedte volna magához a szenvedö 
emberek sikoját:Óh én nyomorult ember!... De 
nem szokta meg,sőt inkább felvette a küzdelmet 
ás vivja teljes hatalmával.Zughat közöttünk a 
bün vihara,loboghat a nagy tüzvész emésztő 
lángja,Isten az,aki diadalt szerzett a Jézus 
Krisztusban. És ezt nekünk épen a bőjti idő ta- 
mitja.

Mi emberek olyanok vagyunk,akik hamar 
megszokunk mindent:örömet,jólétet,bajt,bánatot. 
Isten azonban nem tudja és nem akarja megszokni, 
hogy az ember ne legyen az ő gyermeke s a világ 
ne legyen az ő világa.Ezért közeledik a maga 
módján - a szenvedés utján - hozzánk, tehozzád 
és énhozzám.Mert Isten fensége lesz nyilvánva
lóvá abban,hogy a szenvedésben adja nekónk az 
uj életet!

Testvérek,sorstársak,szenvedő lelkek!Az 
a mi tisztünk,hogy ezt hirdessük szegénynek,gaz- 
dagnak,özvegynek,árvának,minden összetört lélek., 
nek,valamennyi szenvedő embernek.Ámen.
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Bőjt 1.vasárnapja.

"Olyanok lesztek,mint az Isten!" - ezt 
sugta a hazugság és tagadás ős szelleme az el
ső emberpár fülébe akkor,amikor az előtt a 
kérdés előtt állott: vajjon megmarad-e az Is
tennel való közösségben és szolgál-e Neki ön
tudatos elhatározással vagy pedig a maga ura 
akar lenni és a maga utján járni földi örömök 
és földi dicsőség után?

A döntést ismerjük.Az ember balul vá
lasztott.A kisértő szavára hallgatott.Elbukott. 
A bünnel együtt pedig egy eddig ismeretlen ha
talmas ösztön támadt fel benne:az Isten elől 
való menekülés ösztöne.És ezzel az Isten képé
re teremtett ember megindult a lejtőn lefelé, 
Igy lett az emberiség története a bün történe
tévé.

Ennek lényege pedig mindössze annyi, 
hogy az ember Istenhez akart hasonlóvá lenni, 
de nem azon az uton,melyet elébeszabtak: "le
gyetek tökéletesek,mint a ti mennyei Atyátok 
tökéletes",hanem Isten nélkül,az Ő akaratának 
ellenére.Az Isten ellen lázadó azonban nem ér
heti el a maga célját,sőt! még emberi méltósá
gát sem tudja megtartani,A történelem igazolja 
ezt.Amikor a porszülötte az isteni dicsőség 
koronája után nyújtotta ki lázadó kezét,sárba- 
ejti az emberi méltóság koronáját.Ez történt 
ott az Édenkertben,s ez ismétlődik meg azóta

Bp-Kelenföld,1946.márc.10. Ember! Hol vagy?. 
Ige: I.Móz.kve 3:1-10.
Ének: 1 74.
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mind a mai napig egyesek,népek,nemzetek életé- 
ben mindannyiszor,valahányszorfeltámad a vágy: 
"Olyanná lenni,mint az Isten!" Nem ok nélkül 
mondotta Schopenhauer,ez a világfájdalmas böl- 
cselkedő:"Ha valami kibékithet az Ótestamen- 
tommal,az a büneset története,mert a világ ál- 
lapota valóban szakasztott olyan,mintha egy 
elkövetett nagy bün miatt volna rajta a bünhő- 
dés".

Ő azonban a világban csak a rosszat 
látta és a bajt vette észre,az isteni kegyel
met nem ismerte fel,Azért is hirdetett olyan 
kétségbeejtő féligazságokat.

Mi azonban többet tudunk nála...
Azt persze mi is tudjuk,ezerszer job

ban,mint ő,hogy a bün elveszi a maga bünteté
sét,hogy a bünösnek felelnie kell tettéért. Ez 
megmősithatatlan törvény.Ebben nincs is hiba. 
Csak ez még nem minden.Jaj,örökre jaj volna 
minékünk,ha ennél nem mondhatnánk többet, épen 
ma nem,amikor a szemet szemért,fogat fogért 
tanitás tölt el mindeneket.Mert ugy-e,az a va
lóság,hogy valami elviselhetetlen élet bonta
kozik ki ott,ahol ennél többről nem akarnak 
tudni az emberek!Nekünk azonban ez a hajlék és 
az itt elhangzó minden kijelentés arról beszél, 
hogy Isten nem állt meg itten.Isten nem hagyta 
magára az elbukott embert.Jósága és irgalmassá
ga keresésére indult az elveszettnek,hogy magá
hoz visszahivja:"Szólitá ugyanis az Uristen az 
embert és monda néki:"Hol vagy?"... S igy lesz 
az emberiség története nemcsak a bünnek,hanem 
egyuttal az isteni kegyelemnek is történetévé.

Ez pedig folytonosan megujuló történet. 
Ez nemcsak a tegnap öröme,hanem a mának bé
kessége is.Éppen ezért vallom azt,hogy amint



elrejtőzött első emberpár ott az Éden kert- 
jének fái között meghallotta az Ur szavát zen
g eni annak a napnak szelében,amikor Ádámot ke
reste,hivta,kiáltotta, ugy e mostani idők vi
harában mi is csak egy kiáltást hallhatunk meg 
tisztán,érthetően,az Istenét,aki utánunk kiált, 
minket keres,soha ugy,mint napjainkban, amikor 
mondja, egészen neicünk mond ja:" Ember!hol vagy?" 
Mert nekünk mondja,tőlünk kérdi bérházak la
kóitól,falvak népétől,fent és lent állóktól,e- 
vangélikusoktól,magyaroktól:"Ember!Hol vagy?" 
hová jutottál? mivé lettél?... S mert Ő való
ban látja állapotunkat,ismeri a mélységet és 
sötétséget,hát hiv megtérésre,kegyelemre, uj 
életre! - .

Óh van-e toll,mely leirja,sziv, amely  
elsirja,könyvtár,amely befogadja csak annak 
történetét,hogy micsoda utat járt meg az em
ber addig,amig odajutott,ahol ma van.Azt,ugy-e 
tudod te is,hogy az ipar,a technika,a tudo- 
mány terén soha nem álmodott lép tekkel haladt 
előre.Az ész és erő diadalt diadalra halmo
zott.Szolgálatába hajtotta a természet erőit. 
Gázzal süt-főz,elektromossággal világit,gyó- 
gyit.Atomenergiával büszkélkedik. Átkutatta a 
tenger mélységét.Szárnyra kelt és meghóditot- 
ta a kéklő ég birodalmát.Legyőzte a tér és i- 
dő távolságát.Ez magában véve még nem is baj. 
Sőt! minden eredmény, vivmány, hóditó munka, üd
vös felfedezés nem egyéb,mint teljesülése an
nak a parancsnak,mely az ember rendeltetését 
akként szabta meg:"szaporodjatok és sokasod
jatok, töltsétek be a földet,hajtsátok biro
dalmatok: alá és uralkodjatok rajta".

A baj csak ott kezdődik,hogy az erő- 
feszitésre,haladásra,kutatásra,elméletekre és
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rendszerekre ráment az ember lelke.Mondd csak: 
vajjon e szédületes gazdagodásban mélyült a 
szeretete,erősbödött a hite,tisztult az erköl- 
cse,nemesbedett az indulata?... Nincs közöttünk- 
éhező,csühhedő,otthontalan,szegény,nincs egy 
sem?... Mindenkinek öröm és békességes az éle- 
te?... Félve vetem fel e kérdéseket,mert 
érzem,hogy sulya alatt nyilvánvalóvá lesz a  mi 
mezitelenségünk és az az orcapiritó szégyenér
zet fog el,ha egyáltalában tudunk még szégyen
kezni, mely a bünbe esett első emberpárt arra 
késztette,hogy mezitelenségét fügefalevéllel 
takarja és a kert fái között keressen rejtek
helyet az Isten szine elől.

Mindez pedig csak azért történik igy, 
mert az ember - miközben meghóditotta a kör
nyező világot és hatalommal uralkodni kezdett, 
megfeledkezett szolga-mivoltáról,a földi nagy
ság és hiu dicsőség káprázatában addig tetszel- 
gett,mignem elkábult s megfeledkezett Uráról, 
Istenéről,aki utat,határt,célt szab mindannak, 
ami él.Más szóval azt is mondhatnám:nem tör
tént más,csak kisértett a csábitó szava: "Olya
nok lesztek,mint az Isten" - s az ember elbu
kott.

Az Istentől való elpártolás azonban 
szörnyü módon megbosszulja magát egyesek és 
közösségek életében.A féktelen élvezethajhá
szás, az önzés,az anyagias gondolkozás,a di
csőség- és hatalomvágy,a hazugság és képmuta
tás - óh milyen szemléltető,fájó jelenségei 
ennek.Sőt!a tudomány és a természetesség szép 
nevét is felhasználta az ember arra,hogy a 
maga rut mezitelenségét mintegy fügefalevél
lel eltakarja.S a csillogó müveltség,a szédü
letes tudás,a kivánatos forma,az épitő lendü-
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let rothadó életet takar.
Ennek a bünös életnek pedig elkerülhe 

tetlen következménye a pusztulás és a nyomor. 
Most veszteségek,feldult otthonok,jeltelen si 
rok,szivettépő fájdalmak utján iródik szivek 
mélyére az igazság:"minden bölcseség kezdete 
az Urnak félelme" s az a másik: "minden or
szág támasza,talpköve a tiszta erkölcs, mely 
ha elvész,Róma ledől s rabigába görnyed". Nem 
is lehet ez máskép.Aki bojtorjánt vet az nem 
várhat fügetermésbe.Aki fegyvert fog,fegyver 
által vész el.Aki szelet vet,vihart arat. A 
vihar pedig rombadöntötte azt a bábeli tor
nyot,ahová felküzdötte,felképzelte magát az 
ember s hirtelen fordulattal alázuhant a föld 
porába.Nem is csoda,hogy azok,akik az Isten 
dicsőségének helyébe az emberi nagyságot ül
tették, a pusztulás láttán kétségbeesnek, s 
most az emberről nem tudnak másként beszélni, 
mint valami vérszomjas vadállatról,mely a ma
ga fajtáját eszi,marcangolja.A hitetlen ember 
lesujtó itélete ez.Az ember ajkáról elhangoz
ható legszomorubb megnyilatkozás.

A hivő sziv azonban másként lát. Nem
csak pusztulást és hanyatlást lát,hanem érzi 
az Ur kezét is,amely büntet,hogy megjavitson, 
sirbavisz,hogy feltámasszon,kihallja a vihar 
zugásából Isten kereső szavát,melyben megté
résre, kegyelemre ,uj életre hiv győzőt és le- 
győzöttet,ellenséget és barátot,egyeseket 
csakugy,mint közösségeket,amikor az embert 
keresi,az embert hivja:"Ember!hol vagy?"...

Mindaz pedig,amin átestünk,ami osztá
lyosrészül jutott,ami mostanság is sorsunk, 
terhünk,megpróbáltatásunk,napnál világosabban 
állitja elénk a megtérés szükségességét. Mert
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nem itt-ott egy kis javitásra,nem egy-egy kis 
felbuzdulásra, nem is szépitő flastromra,hanem 
vérujitó orvosságra,gyökeres megujulásra van 
szükségünk.Nem csupán a külső béke,hanem minde- 
nekelött és mindenekfölött az Istennel való 
megbékélés kell.

Mert nem segithet mirajtunk más,csak a 
kegyelem,ugy,amint Pál mondta: "kegyelemből va
gyok,ami vagyok".És Isten sem azért hiv bennün
ket, amikor utánunk kiált:"Ember!hol vagy?" - 
hogy érdemünk szerint bánjék velünk,hanem hogy 
megkegyelmezzen,erőt adjon a jóra,a bün ellen 
való harcra,az uj életre.

Ez a kegyelem pedig abban a Jézusban 
öltött testet,akiről a bőjti időben ugy emléke
zünk, mint Istennek ama Bárányáról,aki hordozta 
e világ bünét,aki a tékozló fiut hazavezette, 
aki értünk szenvedett és ontott vért a kereszt
fán, aki még ellenségeiért is ugy imádkozott "A- 
tyám,bocsásd meg nékik,mert nem tudják,mit 
cselekszenek",aki a halálból feltámadott és az 
örök szeretet igéjével köszönti a bünösöket: 
"Békesség néktek". Ime az ember!Az egyetlen em
ber,aki fölött a kisértőnek nem volt hatalma, 
az egyetlen,akinek nem kell reszketni,amikor 
Isten szava kérdi:"Ember! hol vagy?"... az 
egyetlen,akivel az emberiség történetében uj 
élet kezdődött.Igen,ott,az Ö keresztfájó alatt 
ismerjük meg azt,hogy van olyan kegyelem,mely 
erősebb a bünnél,erősebb a halálnál.És csak 
Vele,a Jézus Krisztussal való közösségben fa
kad fel számunkra a lelki megujulásnak,az uj 
életnek forrása.

És mit nem adnánk érte,ha valóban uj 
életet tudnánk nemcsak kezdeni,hanem folytatni 
is, ha meg tudnánk szabadulni a bünös élet bi-
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lincseitől és uj emberekké válni!Isten,egyedül 
Isten az,akinél semmi sem lehetetlen!"Ime, én 
mindeneket megujitok" - mondja a Megváltó. "Ha 
valaki a Krisztusban van,uj teremtés az,a ré
giek elmultak,ime mindenek megujultak" - mondja 
Pál a saját tapasztal á s b ól.És hányan vannak 
itt miközöttünk is olyanok, akik elmondhatják 
boldog vallomással:"Jézus az élet! nekem az é- 
let Krisztus"! Jertek hát Őhozzá,ti uj életre 
vágyó ,Testvérek.Jertek mind a Krisztushoz, ma 
kegyelmének megteritett asztalánál vár. Őhozzá 
kell visszatérnünk,amig időnk vagyon,amig nem 
késő,amig kiáltva kiált értünk az Ur:"Ember!hol 
vagy?"...

Amit a tagadás szelleme hazugul igért 
az első emberpárnak:"Nem haltok meg,hanem o- 
lyanok lesztek,mint az Isten" azt csak a Jézus 
Krisztusban megjelent kegyelem valósithatja 
meg,mert "aki Öbenne hisz,ha meghal is él", és 
csak Ő ád aerőt,hogy betöltsük rendeltetésünket 
"Legyetek tökéletesek,mint a ti mennyei Atyátok 
is tökéletes"!

A bőjti idő azért köszöntött ismét ránk, 
hogy mi,akik a mélységben járunk és sötétségben 
élünk,a passió utján elinduljunk felfelé.Aki hiv, 
Aki keres,utánunk kiált:"Ember!Hol vagy?"...

Testvérek!Ti magyarok!Te evangélium 
szent népe!... hát tudjátok?... halljátok?... 
hiv az Ur!... keres az Isten!... utánunk kiált!

Óh meglássátok,hogy ne tegye hiába!Ámen

Imádság prédikáció után:
Légy áldott Istenünk,hogy nem nézed a 
mi nyakas és háládatlan életünket,ha
nem hivogatsz,keresel,mert meg akarsz 
váltani.
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Légy áldott,hogy a bünnek vesze
delméből szabadulást készitettél ab
ban a Jézus Krisztusban,aki értünk és 
miattunk áldozta magát a kereszten, 
támadott fel és ma is hivja a megtérő 
bünösöket.

Megvalljuk Urunk,hogy szined e- 
lőtt semmi érdemünk nincs.Csak itéle
tet és kárhozatot érdemlünk Tőled, 
mert megtagadtunk Téged,hátatfordi
tottunk Neked,nem a nekünk készitett 
uton,hanem a magunk feje után jártunk. 
Ezért is zudult ránk a tenger nyomo
ruság, pusztulás és halál.Mert ahol a 
por gyermeke kiván ülni isteni trónu
sodba ott csak szenvedés,gyötrelem, 
békétlenség lehet.

Könyörgünk Hozzád!Ne szünj meg 
utánunk kiáltani,inteni,óvni,eszmél- 
tetni,a Magad számára megváltani.Add 
nékünk Szentlelkedet,hogy megnyiljék 
szivünk igéd hallására és teremjük 
annak áldott gyümölcseit:járjunk uj 
életben,mely Neked tetsző,nekünk pe
dig üdvösséges.

Ebbe a Te irgalmas kegyelmedbe 
ajánljuk nemzetünket! Légy könyörüle
tes hozzá.Adj bölcs vezetőket, te
remts belőlünk engedelmes népet. Ol
talmadba ajánljuk véreinket,a fog
ságban szenvedőket.Légy nekik meg
tartó és szabaditó Istenük.Te állj 
meg minden betegágy mellett.Légy vi
gasztalója az özvegyeknek,atyja az 
árváknak,mindannyiunknak kegyelmes 
Istene a Jézus Krisztusban.

Uram,hallgass meg minket!
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Uram,szánj meg minket!
Uram,áldj meg minket!

Könyörgünk hozzád egyházadért, 
ezért a gyülekezetért,ennek minden 
tagjáért.Hirdettesd nekünk életadó 
igédet,téritsd meg kegyelmed aszta
lát,hogy épüljön közöttünk a Te or
szágod. Ámen.



Nyáregyháza,1946.márc.17. 
Ige: Ap.Csel.20:24.

Krisztus szerint va-ló szolga.

Lupták Gyula nyár
egyházai lelkész be
iktatásakor.

Ünneplő Gyülekezet! 
Szolgatársain a Jézus Krisztusban!

Ebben a mai ünneplésben,a Te oltár előtt 
való megállásodban van valami különös.

Nem az,hogy fiatalon,talán tulkorán,ifju 
szivvel,égő lélekkel indulsz neki annak az ut
nak, melyen Isten és ember előtt kimondhatatlan 
nagy felelősség hárul Rád.

Az sem elgondolkoztató,hogy szolgálatba 
indulásod,ennek az órának minden eseménye e- 
gészen bibliai,s a régi idők drága szokásában a 
multnak minden becses emléke elkötelező erővel 
keres Téged.

És emberileg lehet szép,az érző lelkek- 
nek - köztük nekem is - kedves,hogy az egyet- 
akaró lelkek egyhanguságával elhivott uj pász
tort a régi iktassa be szolgálati helyére.

A jelenségek és szempontok között a kü
lönös mégis az,hogy az,ami ennek a gyülekezet
nek életében most végbemegy,ami a Te személyes 
életedben is ma határkövet jelent,az éppen a 
bőjti időben történik,tehát olyan időszakban, 
melynek minden keresztyén emléke,eseménye,ta
nitása csak arról beszél,hogy hozzánk bünös, 
elveszett emberekhez kegyelmes az Isten; hagy 
Fiát adta váltságul értünk.

Ez a pillanatnyi helyzet egészen beleil
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lik abba a képbe,amit az Ujszövetség örökit meg. 
Ott arról olvasunk,hogy amikor Jézus körüljárja 
városokat és a falvakat mind,megállapitja, 

hogy a sokaság szánalomra méltó,elgyötört,szét
szórt,a gabona megérett már az aratásra. Ebben 
a képben benne van ez a gyülekezet,de benne 
van a Te küldetésed is.

Tehát az is,hogy amikor az Ur itt járt 
Magyarországon,bejárta a falvakat és a városokat 
mind,megnézte a népet,az országot,betekintett 
egyházunk minden gyülekezetébe s az,amit látott, 
hallott - könyörületességre inditotta, küldött 
tanitványokat,szolgákat,pásztorokat,vezetőket.

Az Ő számára,aki felőrlődik az igehir
detés, a gyógyitás, az irgalmasság munkájának 
cselekvésében,kibirhatatlan,hogy legyenek né
pek,nemzetek, nyájak, közösségek, amelyek csak 
azért szóródnak szét,pusztulnak el,mert nincs 
pásztor,aki védje,óvja,vezesse őket, - kibirha
tatlan,hogy legyenek szolgálatra elhivott embe
rek, vezetők ,előljárók,papok,lelkészek,akik vagy 
csak maguknak élnek,vagy kényelmesen a napon 
süttetik magukat,amikor körülöttük veszedelem
nek kitett nyájak,aratásra érett gabonatáblák 
vannak.

És mert itt is az a helyzet,hogy a nép 
szétszórt,bün utján járó,a nyáj pásztor nélkül 
való,küldött Téged e gyülekezetbe az Ur! Ideál- 
lit most ez oltár elé s ország-világ előtt 
mondja Neked a szolgálatra elhivó parancsot, a 
felhatalmazást,adja a megbizatást:"Legeltesd 
az én juhaimat!"

Ugy-e,tudod Te is,a pásztorok Pásztora 
ugy mondotta,akként példázta,hogy a pásztortól 
az kivántatik,hogy hünek találtassák,életét is 
áldozza a juhokért.
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És erre az elhivásra,megbizatásra nem 
is felelhetsz másként,csak azzal a vallomással 
melyet Pál apostol ajkáról vettem:"Én semmivel 
sem gondolok,még az én életem sem drága nékem 
csakhogy elvégezhessem futásomat örömmel és 
azt a szolgálatot,melyet vettem az Ur Jézustól, 
hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének 
evangéliumáról".

Hogy vannak-e ilyen pásztorok?... É n  
hiszem.Lehet,hogy a világ nem látja,nem be
csüli őket és nélkülözhetőknek tartja.Isten a- 
zonban nem mond le róluk.

Csak az érdemli meg a pásztor nevet,a- 
ki ilyen.Aki nem igy él és nem igy áldoz,annak 
adhatnak az emberek akármilyen nevet és méltó
ságot,tarthat magáról bármit,beszélhet róla a 
gyülekezet magasztaló szóval , - az béres csu
pán,napszámos vagy hivatalnoko, de nem pásztor! 
Nem olyan,aki nappal és éjjel,kint is,bent is 
vigyáz a nyájra,aki együtt ázik-fázik,éhezik, 
szenved a juhaival,aki álmából is felretten a 
veszély érzetére s drágább neki juhain a k  élete 
még a magáénál is,drágább neki a szolgálata a 
világ minden dicsőségénél.Ilyen lelkipásztort 
akar az Ur.Ilyen lelkipásztort keres Benned ez 
a gyülekezet akkor,amikor szolgálatra, Isten 
szolgálatára idehivott.

Megvallom Neked őszintén,ez a szolgá
lat nem könnyü .Ott sem könnyü ,másutt sem az. 
Manapság ugyancsaK latjuk,hogy emberfölötti az 
egész .

Talán emlitenem sem volna szabad igy a 
nagy nyilvánosság előtt azt,ami bizalmas meg
beszélésre való,hogy ez a nekem kedves gyüle
kezet , ahol örömmel, könnyel, testestől-lelkestől,
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még kifosztottan is annak szolgája kivántam 
lenni, aki elhivott az evangélium hirdetésére,- 
s ez a gyülekezet nagyon szenved e világ csá
bitó hatalma alatt.Ne tévesszen meg az,de ne 
is keseritsen,hogy e ritka nagy alkalmon vagy 
a nagy ünnepi órákon a kiváncsi lelkek zsufo
lásig megtöltik e templomot,mig a hétköznapok 
terhes munkáját megszakitó vasárnapokon annyi 
üresen tátongó hely kiált a munkába roskadozók 
után. Te itt is csak egy olyan világban indulsz 
el pásztori szolgálatra,melyben a test nagyobb 
szerepet kapott,mint a lélek,az erőszak kivá
natosabb,mint a sziv.

Olyan korban hivott el szolgálatra az 
Ur,ahol az Isten neve inkább csak káromkodásra 
való és hajlékába sebszett szivek,hajlott koru 
öregek járnak megpihenni a mult drága emlékei
nél.

Nehéz lesz elszenvedni azt a tényt, 
hogy ma faluhelyen éppugy mint városban, olyan 
emberek között élünk,akik csak azt nézik:vaj- 
jon nőtt-e naponkint a tekintélyem,a keresetem, 
a vagyonom,a dicsőségem,akik előtt számokká 
zsugorodik össze ez a világ,amelyben csak szo
rozni és összeadni lehet,de kivonni és osztani 
a sajátomból soha,legfeljebb a máséból lehet.

Rettenetes annak látása is,hogy ma 
csak az érdekli az embert,ami szemmel látható, 
kézzel tapintható,ami arannyal,ezüsttel mérhe
tő, fonttal, dollárral kifejezhető.

Vagy nézz bele az emberek lelkébe,nézd 
meg a családi ottnokokat,az ifjakat és örege
ket,halld meg a gyermekek beszédét,az utcán 
járókelők megnyilatkozását s feltámad benned a 
nagy kérdés:hová fog vezetni az a sok jajszó 
és panasz,az elégedetlenség,irigység,önzés,
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gyülölet,bosszu ,harag,rágalom,az a szemet sze- 
mért,fogat fogért elve; - mivé lesz a holnap. a 
jövendő,a nép,a nemzet,ha erény számba megy a 
tolvajlás,a csalás,az üzérkedés,a céda élet, ha 
az igazságnak nincs hatalma,ereje a jognak,  
dolgozni senki,parancsolni mindenki akar?...

Azok társaságában,akiknél a hang,a kö- 
nyök,a protekció,a párt,a szin a boldogulás 
utja, nehéz lesz a tisztaság,a szelidség,a be- 
csület,a jellemes élet,a magyar érdek,az Isten 
ügye képviselőjének lenni... Nehéz lesz bizo
nyitani,de nehéz lesz hirdetni is,hogy minden 
lélekben egy-egy örökkévalóság szunnyadoz, s 
minden emberarc eltorzult vonásán az Isten ké
pe ragyok felénk.

Ugy-e,megérted,hogy a roppant feladat 
láttán az apostol nem is tudott más vallomás
sal felelni az elhivó Ur szavára:"Én semmivel 
sem gondolok,még az én életem sem drága"...

Én hiszem,hogy most,amikor Neked hang
zik a parancs,az elkötelező megbizatás: "Legel
tesd az én juhaimat" a Te szivedben is ez a 
vallomás kél!... Azok,akik idáig elkisértek: 
szülők,testvérek,barátok,ismerősök,szolgatár
sak - hidd el,ma hálaadó lélekkel azért imád
koznak,hogy ehhez adjon Néked az Isten erőt, 
áldást,kegyelmet!

Mert ami az ember számára lehetetlen, 
az mind lehetséges az Istennél.Isten ereje ép
pen a mi erőtlenségünkben lesz nyilvánvaló.Ő a 
csecsemök által szerez magának dicsőséget.... 
Jöjj hát ahhoz,Aki szolgálatod alfája és ome
gája,... aki szolgálatra méltat,... munkára 
hiv és vezet.Tisztitsd meg szivedet,erősitsd 
meg lelkedet,hiszen nékünk az élet Krisztus,a 
meghalás is nyereség.

CO
 

CO
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Erőtelennek,bünösnek,alkalmatlannak ér- 
z ed magad?... Jöjj Uradhoz,vedd az Ő  testét és 
vérét,hogy ő benned legyen,Te pedig Őbenne,hogy 

s enki Téged ki ne ragadjon az Ő kezéből...
Azután pedig kezd el a szolgálatot, ne 

félj, ne rettegj, legkevésbé azoktól,akik a 
testet ölik meg, csak légy hü mindhalálig. Zug 
hatnak a habok,tombolhatnak körülöttánk szeny- 
nyes viharok,az Ur nem hagyja az övéit, még ke
vésbé a maga ügyét: Isten győz!

Ez bizonyos! Ámen.
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3p-Kelenföld,1 9 4 6.márc.2 4. 
Ige: Lukács ev.11:14-23. 
Ének: 13.184.

Diadalunk a gonosz  felett.

Böjt 3. vasárnapján.

Nagyot változott körülöttünm a világ.  
Ezt nem ugy értem,hogy azok,akik hajdan fent 
voltak,ma lekerültek.Csak igénkre gondolok. Né
hány évvel ezelőtt ugyanis ez az imént felolva
sott szentlecke azok közé az iráshelyek közé 
tartozott,amelyek megbotránkoztatták a legtöbb 
embert vagy legalább is nem érdekelt sokakat. 
Merthát - ugy mond - ördögről,sátánról,tisz
tátalan lelkekről beszélni a mi időnkben való
ban csak egyházi beszédben lehet,amelynél tör
vény biztositja az igehirdetőt,hogy közbeszólás 
sal nem fogják megzavarni.Pedig milyen igaza 
volt annak,aki a korszerütlenség bélyegét magára 
véve azt mondotta:"van valami szomoru ,szinte dé
moni végzetszerüség abban,hogy mi mai emberek 
nem beszélünk a sátánról és az ő müveiről".

Igen, - nagyot változott körülöttünk e 
tekintetben a világ.Manapság,amikor saját ma
gunkon látjuk beteljesülni azt a kijelentést, 
hogy minden ország,amely önmagával meghasonlik, 
elpusztul; és ház a házzal,ha meghasonlik, le
omlik, - nem sok szót kell fecsérelni annak i- 
gazolására,hogy bolondság-e ördögről,sátánról, 
tisztátalan lelkekről beszélni.

A hivő ember számára a sátán minden i-_ 
dőben valóság volt.Hogy egyszer gyermeteg,más
szor költői alakot adott neki,az nem változtat 
azon a tényen,hagy a gonoszság épen olyan sze
mélyes lelki hatalom,mint a jóság; hogy aki



hitt a személyes Istenben,az hitte a Sátánt is. 
Hitte,tudta,vallotta,mert látta,hogy a Sátán 
nem az álmok vagy a fogalmak sikjába tartozik, 
hanem épenséggel a mindennapi életbe,a sáros, 
véres földre, aki az embereket fojtogatja, bünre 
csábitja.Ugy-e,ma azután odajutottunk,hogy e- 
gyetemes vallomásként kél emberek ajkáról a 
tapasztalás,hiszen amit látunk,hallunk,szenve
dünk, ami körülöttünk és köztünk végbemegy, 
nyilvánvaló bizonyság arról,hogy ha nincs Sá
tán,  akkor maga az ember az ördög!

Nem véletlen tehát hogy a bőjti idő 
egymást követő három vasárnapjának evangéliumi 
szentleckéje az ős ellenségről,a sátánról, az 
ördögről,a tisztátalan lelkekről szól. Erről 
ugyancsak ránk fér egy tanitás,de meg a tisz
tán látás is. Hiszen a sátán hatalmas ur,e vi
lág fejedelme,aki az embereket nemcsak fojto
gatja,hanem bünre csábitja,kétségbeesésbe,ke
serüségbe,bánatba,aggodalomba,gondokba s más 
egyéb nyomoruságba taszitja!

És ha még többet akarsz látni a Sátán 
pusztitó hatalmából,mint amennyit eléd tár s 
saját életed,otthonod, - hát jöjj el egyszer 
cukorosztásos napon a hivatalba,huzódj meg 
észrevétlenül az egyik sarokban és azután csak 
legyen füled a hallásra,szived mind annak be
fogadására, amit egyesek,sokan,köztük öregek, 
fiatalok,férfiak,nők,jobb napokat látott em
berek, magatehetetlen lelkek hétről-hétre el
mondanak hangos szóval,elsirnak visszafoly
tott lélekzettel az ördög hatalmáról.Nincs az 
a regény,amely magába foglalhatná a valóságot, 
nincs az az ember,aki meggyőzné azt az erőt, 
amellyel uralkodik rajtunk rabtartókent a sá
tán.

Az ördögüzésről szóló s imént felol-
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vasott evangélium pedig épen azért jegyeztetett 
fel,hogy nyilvánvalóvá legyen előttünk az az 
egyetlen lehetőség,amellyel ha élünk, - meggyőz- 
hetjük a gonoszt.Mert hogy nem nézhetjük ölbe
tett kezekkel a sátánnak rajtunk való uralmát 
és közöttünk mind jobban terjedő birodalmát, le- 
galább is mi evangélikus magyarok, az megint 
nyilvánvaló.Hiszen nincs a világon még egy o- 
lyan szerencsétlen nép,amely a nehéz idők pró- 
bás napjaiban - ezer esztendő tanusága sze
rint - olyan királyi bőkezüséggel szórná kin
cseit, ontaná vérét,pusztitaná önmagát,amelyet 
mindenki rágalmazhat,meghurcolhat,becsületébe 
gázolhat,bárki igényt igényre támaszthatna,  
mint épen ez a miénk. Más szóval:igaz,fájdalma
san igaz,a világ csak arra való,hogy vak marad
jon,gyalázkodjék,gunyolódjék és káromkodjék,de 
lehetetlen,hogy a sátán ideigvaló hatalma vég
legesen elrontsa azt,amit Isten tökéletesnek 
szánt.Ma épen annak idejét éljük,amikor paran- 
csolóan kényszerit a valóság elindulni azon az 
uton,hogy többé ne igy legyen.A minket érdeklő 
kérdés épen az,ha van lehetőség: ám melyik az?

Ugy-e,balgaságnak tartod te is azt a 
törekvést,amely ördögöt ördöggel akar kiüzni.
Ez épen olyan dőreség,mint a megromlott vilá
got magával a világgal gyógyitani,vért vérrel 
fehérre mosni.Ez a gyógymód a Sátánnal szemben 
mitsem használ.Pedig milyen sokan várnak ma is 
ettől csodát.Lépten-nyomon azért is hallani i- 
lyen tanácsokat: Csuny,torz a világ? - vesd 
meg,fordulj el tőle,hagyj fel a reménnyel,hogy 
valaha széppé,naggyá és dicsővé lehet... Té
pett, szomoru a belső embered? - forditsd el 
róla a tekintetedet,ne vedd tudomásul,hátha ki
birod igy halálodig,miközben a lélek züllik 
tovább... Békétlen a világ? hát fegyverkezz
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fel álig,találj fel uj harcieszközöket,vásá
rolj kémeket,vesztegess meg diplomatákat, - 
fékezz csak,milyen szép békességet lehet igy 
szerezni a világnak!... Vagy ugy találod, hogy 
elviselhetetlenül üres az élet? - töltsd meg 
könnyelmü szórakozással... Fáradt vagy? - ke
ress uj ingereket,mohóbb szenvedélyeket, azok 
majd gyorsabban emésztenek fel... Kicsinynek, 
gyöngének érzed magad? - törekedj hatalmasnak 
látszani s kezdődik a nevetséges majd szomoru 
nagyzolás!... És ha ugy találod,hogy rettentő 
a valóság? - hát hazudj,... hazudj hozzá any- 
nyit,amennyivel meg tudod szépiteni!.. Ugy-e, 
megérted igénk üzenetét9"minden ország, mely 
önmagával meghasonlik - elpusztul ; és ház a 
házzal,ha meghasonlik - leomlik". Ördögöt nem 
is lehet az ördöggel kiüzni!

Ugyancsak a merő hiábavalóság utján 
járnak azok,akik azt állitják,hagy a bennünk 
lévő gonosz csupán rossz szokás,amit csak el 
kell hagyni,ki kell vetni.Próbálják is leküz
deni önneveléssel,kemény aszkézissel,jószán
dékkal .Előirások, tanácsok,parancsok, módszerek 
és rendszerek százait kisérlik meg betölteni, 
küzdenek hősiesen és mégsem jutnak tovább an
nál a páli vallomásnál:"nem azt müvelem,amit 
akarok,hanem amit gyülölök,azt cselekszem".

Az ördöggel,a sátánnal,a tisztátalan 
lelkekkel szemben mitsem ér a jószándék! Ez 
csak arra jó,hogy elbukjak,pokolra jussak. A 
dudvát nem lehet kiirtani azzal,hagy lecsip
jük a tetejét,mert azzal még inkább elbokro- 
sodik.A büntől sem lehet megszabadulni,az é- 
letet sem lehet azzal megszépiteni,hogy egy 
rossz szokással felhagyunk,egy gonosz lelket 
kivetünk magunkból.A kiüzött lélek visszatér



elhagyott házába.Maga mellé vesz más hét lelket, 
magánál gonoszabbakat és annak az embernek utol- 
só állapota gonoszabb lesz az elsőnél.Azt pedig 
mindenki tudja,hogy a visszaesés sokkal vesze- 
delmesebb,mint az első betegség.

A gonoszt nem lehet gonosszal meggyőzni, 
a világot a világgal gyógyitani.Nem származhat 
belőle jó!

A lelket csak ugy lehet feloldani egy 
hatalom igézete alól,ha erősebb hatalom veszi 
birtokába.

Igy kerül elénk Jézus.Ő azzal az igény
nyel jött,hogy egész lelkünk-testünk felett ur
rá legyen.Épen ezért nem is lehet Őt közömbösen 
venni.Vele szemben nincs helye a semlegességnek. 
Aki nem adja egészen oda magát Néki,az már elá
rulta Őt.A sátán ugyanis csak annyit mond:miu- 
tán nem vagy ellenem, - velem vagy.Jézus ellen
ben igy szól:aki velem nincs, - ellenem van!.. 
Érted a különbséget?... Látod a két világot?... 
Jézust nem türni kell,hanem hevülni érte, nem 
tudomásul venni,hanem melléje állani.Ő nem lo
jalitást kiván tőled,hanem halálig tartó hüsé
get!

Mondd,Testvérem,nem tudsz mellé állni, 
nem akarsz Vele járni még ennyi kudarc,csaló
dás ,kiábrándulás után sem?...

Mondd hát,mit vársz te még ettől a bü
neibe süllyedt és önmagát emésztő világtól?... 
pusztulásnál,nyomoruságnál.halálnál egyébre 
nem számithatsz!...

A csődbe jutott élet csak Benne gyó
gyul meg.Csak Őtőle tudod meg,hogy a két szem 
arra való,hogy vele az ember meglássa a világ
ban az Istent és emberen az Isten képét, - 
vagy hogy a sziv és benne a nemes vágyak azért 
vannak,hogy az ember magasan világitson velük
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ebben a sötét világban,mint szövétnek... És 
azért adott értelmet,hogy meglásd a terveit.A- 
dott erőt,hogy általa embereket tarts meg az Ő

  számára--- Adott eszményeket,melyekért érdemes
feláldozni magad... Olthatatlan vágyat terem
tett beléd a szeretet után,hogy ebbe temetkezz 
bele,ha bánt a környező élet...Haragot adott, 
hogy ennek tüzével büneidet emészd el... Sza
vakat ad ajkadra,hogy velük tanits és megbo
csáss... Kezeket adott,hogy tudj könnyeket szá
ritani, kenyeret keresni,elesetteket felemelni. 
Nehéz perceket zugat el melletted,hogy megtérj 
s bennük az Ő gyermeke légy,az,amivé lenned 
kell... Feleséget adott,hogy legyen valakid,a- 
kinek minden nap egy uj kincset,lelked egy-egy 
uj vonását tárhatod fel... Férjet adott, hogy 
legyen valakid,akin keresztül meghallod az ö- 
rökkévalóság parancsszavát... Gyermeket adott, 
hogy az élet borulatai között legyen szivárvá
nya egednek, legyen balzsam,mely behegeszti a 
sebeket,megóv a fájdalmaktól vagy megerősit a 
fájdalmakban... Egyházat adott,hogy benne 
szikla légy... És hazát adott,melynek minden 
füje,fája,zugó patakja,omló röge arról beszél, 
hogy nekünk csak egy hazát adott az Isten,ahol 
élnünk és meghalnunk kell...

Ez az élet csak Vele, Benne, Általa 
lesz a tiéd.S ezzel az a nagy vigasztalás ke
res téged,hogy az ördög és annak birodalma fe
lett csak Ő ,egyedül Ő uralkodik,de Ő uralkodik!

Ez a győzelem pedig akkor kezdődik el, 
amikor meghallod az igét,kereső szavát,hivoga
tó hangját.Luther mondja:"a keresztyén ember 
az igében olyan erővel rendelkezik,mely legyő
zi az ördögöt,olyan hatalommal,mely elől mene
külni kénytelen e világ fejedelme ,mert vele 
szemben meg nem állhat". Pál apostol is ugy
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beszél róla,hogy Istennek hatalma az,amely a 
bünből igazságra,halálból életre, pokolból 
mennyekbe,ördögök birodalmából az Isten orszá- 
gába vezet... -

Testvéreim!Isten mindent megtett, hogy 
győzzünk az ördög,a sátán és a tisztátalan lel- 
kek felett.Hatalmat adott,melynek birtokában 
szünet nélkül ördögöt üzhetünk.Tőlünk függ e- 
gészen,hogy másként legyen minden!...

Uj életre vágyódsz?...
Kezdjük hát el a diadalt!
Halld meg hát a szavát s állj oda a  

beteg világ elé.Ne vitatkozz,... ne hatalmas
kodj,... ne üzz ráolvasást! A te dolgod csak 
az,hogy élj... Élj bizonyságtevő életet... Ne 
csak az ajkad,hanem a lényed,a sorsod,a mun
kád, a szórakozásod,az életed és a halálod is 
beszéljen...

Igen, — ez szükséges:Beszélő élet, be
szélő halál.Mert"boldogok,akik hallják és meg
tartják az Istennek igéjét". Ezt feledtük el! 
Ezért is jutottunk ide.Ezért uralkodik felet
tünk a gonosz.

Evangélium népe! Zengjen hát az Isten 
igéje, a példaadás prédikációja s ha ez sem e- 
lég,hát akkor szólaljon meg a vértanu-halál i- 
gehirdetése,hadd tudja meg a világ az Ur sza
vát: "aki velem nincs,ellenem van!" Ámen.



A csoda kérdése....Bp-Kelenföld, 1946 .márc. 31. 
Ige: János ev. 6:1-15.

Bőjt 4. vasárnapja.

A csoda mindig foglalkoztatta a halandó 
embert.A filozófust is,a természettudóst is, az 
orvost is,de a matematikust is és a fizikust is.

S ez a kérdés a ma élőt éppenugy izgat
ja,mint az elődöket.E tekintetben nincs is kü
lönbség falvak népe és városok bérházlakói kö
zött, férfiak,nők, öregek, ifjak, szellemi és testi 
munkások között,sőt még a boldogok és sirók kö
zött sincs.És közöttünk vagy abban a formában 
hangzik fel a kérdést,amint sulyos betegágy 
mellett tör fel a kétségbeesett lélek mélyéből: 
itt már csak egy csoda segithet! - vagy felve
tődik ugy,hogy benne a sötét reménytelenség 
szólal meg: rajtunk már a csoda sem segithet!...

Hogy Te melyik táborba tartozol, - nem 
tudom.Az azonban bizonyos,hagy akár igy,akár 
pedig ugy sóhajtozol, ez lehet minden,csak nem 
keresztyénség.

Lásd,azért van az a sok meddő jelkivá- 
nás és fájdalmas csalódás,mert egyik is,másik 
is elfelejti,hogy csoda csak a hit számára lé
tezik! A hivő ember azonban sohasem csodát vár, 
hanem az Istent várja, nem követelőzik, hanem 
mindent hálaadással vesz. Más szóval: a csoda 
a hitnek a szemlélete,mert a tények és a dolgok 
mögött,a kenyér és ruha,étel és ital,nappal és 
éjszaka ,emelkedés és süllyedés,esztendők mulá
sa, betegség gyógyulása mögött a közvetlenül ha
tó Istent látja és tapasztalja. Ott születik a 
csoda,ahol maga az Isten jár,ahol megérzik, le-
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olvassák,hogy Ő itt jár. Ezt ugyis mondhatnám: 
a csoda mindössze nyelve a hitnek,de nem a tár- 
gya,még kevésbbé a bizonyitéka. Igen:a csoda 
az az egyetlen nyelv,amely valamiképen méltó 
ahhoz,amit el akar mondani az embernek: ime, i- 
lyen nagy az Isten!

Éppen ezért a csodában csak az hisz,aki 
találkozott az Istennel.Aki pedig találkozott 
Vele,annak a lelke komolyabb s mégis derüsebb.
Valami különös biztosság,határozottság,bátorság
látszik rajta meg. Lassan nőni kezd s mindjob
ban belegyökerezik a láthatatlan világba.Rájön 
arra,hogy neki roppant nagy kiváltsága van, a- 
jándékul nyerte a csodalátást,arra az utra tér
hetett, amelyen Jézus is járt,akinek a füszál,a- 
mely ott bókolt lábainál,eszébe juttatta a Sa
lamon király minden dicsőségét is megszégyenitő 
isteni szeretetet;a hajszál az ember értékéről, 
a gyermek a mennyek országáról beszélt. Vele a 
néma kövek megszerettették a multnak drága em
lékeit , a vihar zugása az Isten beszédet,a sze
génység a jólét szociális kötelességeit, a ha
lott az élőket,a gőgös büszkeség a megvetett 
bünöst,a meggyötört jog a szent igazságot,a há- 
boru a béke szelid galambját,az erkölcstelenség 
a szentséget,a föld a mennyet,az, ember az Is
tent ...

Ugy-e,megérted,hogy szánalomra méltó az 
az ember,akinek a csodák még nem jelentenek sem
mit vagy már nem mondanak semmit, aki nem szól- 
hat azzal a boldog vallomással: én tapasztaltam 
az Istent és ő nagyobb volt mindennél a világon.

Igy vegyük már most az ötezer ember 
megelégitéséről szóló evangéliumi szentleckét, 
mely bizonnyal ismerős mindenki előtt. Ne is az 
5 árpakenyéren, a 2 halacskán és a nagy sokasá-
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 gon akadjon meg a tekinteted. Én ugyanis a cso- 
dát nem abban látom,hogy Jézus,aki Ur mennyen 

 és földön,aki hatalommal rendelkezik élők és 
 holak felett, abból a pár kenyérből és még ke
vesebb halból több,mint ötezer embert kielégi
tett.Ez nála nem különös,nem rendkivüli. Ezt 
megtehette,Isten Fia volt. A csoda inkább abban 
van,amiért ezt véghezvitte.

János evangélista kifejezetten nem 
mondja el.hogy mi inditotta Jézust cselekvésre, 
Máté azonban feljegyzi, amikor azt mondja: "Látta 
a nagy sokaságot és megszánta őket"/Mt 14:14./ 

Nem tudom,nyilvánvaló-é ennek a rövidke 
mondatnak az értelme, hogy milyen csodálatos 
dolog az,hogy a mi Urunk szivében ilyen nagy 
szeretet van! Nem pusztithatja el sem testi fá
radtság, sem lelki elernyedtség. Nem tudja lehü
teni az emberi szivek hálátlansága sem. Ezért 
nem tud fentmaradni az Atyánál, ezért kellett 
lejönnie... Ezért tudta otthagyni a mennynek 
minden dicsőségét és vállalni ennek a földnek 
minden gyalázatát... Ezért hagyta ott a fényes
séget s jött a sötétségbe, hagyta el a szeretet 
birodalmát s jött a gyülölet hazájába. Azért 
volt hajlandó földönfutóvá lenni,élet helyett a 
halált választani,mert egy legyőzhetetlen, el
lenállhatatlan érzés volt a szivében: szánako
zom a sokaságon! Ő nem tanácskozott testtel- 
vérrel, nem törődött azzal,hogy mi lesz mással, 
van-e értelme az áldozatnak, csak ment az uton, 
végezte a szolgálatot,melyre vitte,üzte,kény- 
szeritette őt a szánakozó szive!

Van-e, lehet-e nagyobb bün annál, amely 
ezt a szánalmat tapossa meg, amely nem törődik 
azzal,hogy Krisztus őt ennyire szereti, hogy ö- 
véinek,nekünk adta a parancsot:"Példát adtam
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néktek,hogy amiképen én cselekedtem, ti is ak
ként cselekedjetek!" Testvérem! Te,aki tele 
vagy jajjal,panasszal,hogy ebben a világban 
nincs senkid,aki szeressen,megértsen,hozzádha- 
joljon, nincs senkid,aki megosszon bajt,terhet 
és bánatot,veled törődjék, - óh vedd észre,ta
nuld meg,hogy mi nem magunkért élünk,hanem a 
hálaadás csodatevő szolgálatára hivott el min
ket az Ur!

És hát nem azért olyan hitetlen,csoda- 
váró ez a világ, olyan elviselhetetlenül terhes 
ez a mai élet és reménytelen a jövendő, mert 
éppen erről a küldetésünkről feledkezünk meg?.. 
Félve vetem fel e kérdéseket. Hogy miért?... 
Gondolj csak arra,hogy hány fázó,didergő embert 
láttál ezen a télen, - mennyi meleg ruhává vál
hatott volna a lelked?... Hány alkalmat szalasz- 
tottál el pusztán az elmult héten,hogy jót tégy, 
szolgálj,szeress,áldás légy egyesek és sokak é- 
letében?... Hány éhes embert láttál, - mennyi 
falat kenyérré lehettél volna?... Hány tudatlan 
embert látsz magad körül, - jelentesz-e vilá
gosságot számukra?... Ugy-e,láttál siró embert, 
talán soha annyit,mint éppen napjainkban, - 
lettél-e vigasztalás az életükben,mely könnye
ket száritott fel?... Ugy-e,láttál vérző szivü 
embert,magányos,tépelődő lelkeket, - hát lettél 
gyógyitó balzsamir,reménység sötét napjaikban? 
Láttál kicsinyt,elesettet, - felemelted?... 
Láttád ellenségeidet, - megbocsátottál nekik?.. 
Találkoztál hitetlennel,kételkedővel, - tettél 
előtte bizonyságot az élő és uralkodó Istenről?

Óh ne hidd,hogy a magad keresztje a 
legnehezebb, hogy nincs még egy hozzá hasonló 
nehéz sors ezen a világon!...

Ne mentsd magad, ne mondd azt,hogy meg-
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változott körülötted a világ, ma nincs módod 
segiteni!... Az a legszörnyübb áltatás,amikor 
valaki igy szól: ha én gazdag ember volnék, óh 
mennyi jót tehetnék!

Hát mondd, hol vannak azok a jócselek
vésben meg nem fáradó újfent gazdagok,akiknek 
ajkáról még nem is olyan régen hangosan har
sogott ez a vád!? - ha én gazdag lennék,de sok 
jót tennék!...

Jaj volna nekünk,ha csak a gazdag tehet- 
ne jót! Ugy-e,ismered te is azt a szegény asz- 
szonyt,aki egyszerre mindössze két fillért tett 
a perselybe.Neki csak ez a két fillére volt. 
Azért is adott többet,mint bármelyik fejedelem, 
mert mindenét odaadta... És ma sem morzsaléko- 
kat kiván az Ur,valamit a feleslegedből!...

Sejted... Tudod már,mi kell ahhoz, hogy 
valaki sokat adjon?... Gondolkozz rajta... Most 
... itt keress feleleletet rá,hiszen sürget a 
helyzet, kényszeritő a körülmény... Annyi kö
zöttünk, ebben a gyülekezetben az elesett,honta
lan, munkanélküli ember,aki támaszt,megtartást, 
segitséget,átmentést vár tőled és tőlem egya
ránt?... Nem kétségbeejtésért mondom, csak a 
valóságot vázolom: vedd észre,mennyi csak e 
megszentelt falak között a magáramaradt,a gyász 
fátyolos özvegy, mennyi e városban az apátlan, 
anyátlan árva?... hogy szaporodik nap mint nap 
ebben az országban azok száma,akik kereset,mun
ka, betevő falat nélkül maradnak, akiknek nincs 
egy vackuk,nincs egy odujuk,ahol meghuzhatnák 
magukat, akik számára elviselhetetlenül terhes 
ez az élet,reménytelen a holnap, akik üzött 
vadként kerülnek társaságot,keresnek rejtekhe
lyet , vonulnak félre, bujnak,futnak az ember e- 
lől? . . .

Tudod,mi kell ahhoz,hogy sokat adj e
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zeknek?... Csak egy falat kenyér,... egy tál é- 
tel az elégtelen kevésből,... egy csendes szög- 
let a te tulzsufolt hajlékodban... És ha valaki- 
nek ennyije sincs,még mindig adhatsz királyi 
bőkezüséggel...

Turgenyevről mondják,hogy egy alkalom- 
mal találkozott Párizsban egy koldussal,aki a- 
lamizsnát kért tőle. A költő átkutatta összes 
zsebeit,de egy fillért sem talált.S hogy rész
vétlenül tovább ne menjen,lángoló arccal megra
gadta a koldus kezét és a szivéhez vonta... 

Különös dolog történt... megeredt a kol
dus könnye s csak annyit mondott suttogó hangon: 
Uram! ez királyi ajándék volt.-

Testvérem! Akármilyen szegény is légy, 
hidd el,még mindig telik valamire,ha másra már 
nem,de akkor még mindig egy kézszoritásra, egy 
jó szóra,egy simogatásra,egy forró könnyre. Hi
szen ma nem is pénzre, hatalomra, befolyásra, cim- 
re,rangra,ökölre,könyökre van szükség, hanem 
mindenekelőtt szivre!... érző,megbocsátó sziv- 
re...

Óh kezdj csak el igy adakozni, kezd el 
a szivedet igy szétosztani, s megtapasztalod, 
hogy még kifosztottan is,lerongyoltan is,kegye
lem kenyéren is milyen gazdag vagy.

Az Ur sokak kenyerét,ruhájót,menedékét, 
orvosságát,örömét,vigaszát,békességét,jobb jö
vendőjét a te kezedbe tette le.

Evangélium népe! ti gazdag szegények! 
halljátok-e,miként kiált ez az ország,ez a ma
gyar nép a hálaadás csodatevő szolgálata után.

Ámen.
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Bp-Budahegyvidék, 1946.ápr. 5. A gerinctelen ember 
Ige: Máté ev. 27:15-26.

Böjti áhitat.

A szenvedés utján járó Jézust körülvevő 
különböző arcok,egyéniségek sorában,a farizeu
sok , irástudók,kajafások,Péterek,Judások társa
ságába beletartozik a római helytartó:Pilátus 
is.A képmutatók,árulók,tagadók között ő egy uj 
szint,egy uj tipust képvisel: a gerinctelen em
bert.

S van-e közöttünk csak egy is,aki ne 
ismerné alakját,aki a forrongó Zsidóországban a 
római birodalom teljhatalmu képviselője,hely
tartója annak a birodalomnak,amelynek alapja, 
tartóoszlopa a jog és az igazság volt. Személye 
félelmes. Hatalma retteget. Szava messzaható.Te
kintélye engedelmességet követelő. Élet és ha
lál korlátlan ura ő.

Helytartói palotája elött nagypéntek 
hajnalán hatalmas tömeg zsibong,mert a tolongó 
sokaság szemtanuja akar lenni a régi történe
tekre visszatekintő fogoly-szabadonbocsáttásnak. 
S ez a szokás Pilátusnak kinálva kinálkozó al
kalomként jött,melytől azt remélte,hogy a nála 
alaptalanul bevádolt názáretitől megszabadulhat. 
Mert ő azok közé a kevesek közé tartozott, akik 
felismerték az igazságot,azt,hogy Jézus ártat
lan, benne semmi bün nem találtatott,ajka álnok
ságot soha nem szólt?de akiben nincs annyi ha
tározottság, hogy felismerését érvényesitse is. 
Azok közül való,akikkel akkor csakugy,mint ma- 
napság,tele van a világ,akik nem mernek szint 
vallani,az igazságért bátran kiállni,ha kell
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érte kockázatot is vállalni.
A felesége részéről jövő beavatkozás 

is hasztalan,aminthogy eredménytelen és kárba- 
vész minden másoktól jövő jószándéku tanács és 
biztatás annál,aki nem akar maga őszintén az 
igazság mellé állni.

Ő is,mint azóta sok hasonló helyzetbe 
került ember,megpróbált semleges maradni. De 
döbbenetesen tapasztalhatta,hogy a döntés elől 
kitérő ügyeskedő kisérletek nem sikerülnek so- 
hasem. Jézus "vagy-vagy" elé állitja az embert, 
s aki ezt nem akarja észrevenni,azt belekény- 
szeriti ebbe a környezete:a hitvese,a gyermeke 
a szolgálata,beleviszi ez a világ.

Bár előtte poziciójának megtartása a 
fontos s ennek egyetlen utja van: jóba lenni 
mindenkivel,császárral-néppel egyaránt. Pilátus 
mégsem volt romlott lelkü ember,hiszen van ben
ne annyi becsületérzés,hogy nem akarja lelkére 
venni az ártatlannak elitéltetését. Ugy-e,meg
érted, sőt!indokolva is látod,hogy ebben az ál
lásfoglalásra kényszeritő helyzetben,amikor ta
nácstalanul, nyugalmát elveszitve,kezét tördelve 
járkál fel s alá palotájának termeiben, milyen 
jól jön neki a régi szokás. Hogy felujjung a 
lelke,hiszen dilemmájából itt a kinálkozó kiut: 
döntsön maga a nép Jézus felől.

Gerinctelenségén mitsem változtat az a 
tény,hogy személy szerint meg volt győződve ar
ról, hogy a sokaság Jézust fogja választani. Hi
szen csak egymás mellé kell állitani a kettőt: 
Jézust és Barabbást! Óh micsoda egybevetés?... 
Az egyik a megtestesült szelidség ,megbocsátás, 
jóság, - a mási: nyilvánvaló börtöntöltelék.

De nem enyhiti felelősséget az a körül- 
mény sem,hogy abban a sokaságban bizonnyal nem
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egy ember lehetett,akinek Jézus adta vissza a
szemevilágát,gyógyitotta meg,üzte ki belőle a 
gonoszt,erősitette meg hitét,elvesztett remény-
ségét...Hogy a személyes döntés és felelősség 
elől nem lehet elmenekülni,azt neki is tapasz
talnia kellett,mert belekényszeritette a fel
korbácsolt tömeg.E világon ugyanis az az elv,a 
gyakorlat,a szokás,ha elhatározzák egyesek, 
hogy valakit leráznak magukról,hát ennek meg
valósitásához találnak vádanyagot hol ilyent, 
hol olyant egyaránt.Az elgondolásában csalat
kozott Pilátus kétségbeejtő kérdésére: "mit 
cselekedjem Jézussal?" nem is hangozhatott el 
más felelet annál,mint amit a morajló tömeg 
zugott,orditott feléje:"feszittessék meg!"

S ez lett Pilátus veszte,de vele 
együtt mindazoké,akik annak az ábrándos hitnek 
képviselői,hogy a nép,az Isten adta nép megbiz
ható,hogy a nagy kérdések,sorsdöntő problémák 
megoldásának egyetlen jogos foruma: a tömeg.

Tudom,hogy mi ma egy olyan világban é- 
lünk,amelyben a népnek - mely tegnap még ho- 
zsannázott,ma meg feszitsdmeg-et kiált - az a 
hite és meggyőződése,hogy ronthat és teremthet, 
feloldozhat és megkötözhet,koronázhat és meg- 
lincselhet - a hangulat,a befolyás,az érdek 
szerint. Hogy e csőcselék szemében Barnabás 
kivánatosabb,mint Jézus, - azt a történelem i- 
gazolta.

Ez az ige nem is arra való,hogy vele 
akár jobbra,akár balra kárhoztassunk és itél
jünk, hanem alkalom arra,hogy ezen a csendes 
bőjti estén,amikor ismét haladunk egy lépéssel 
előbbre nagypéntek felé,önvizsgálatot tratsunk 
s megkérdezzük itt,... most,... együtt nyilvá-
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nosan: vajjon a "vagy - vagy" örök nagy kérdé- 
sére mi milyen választ adunk?...

S ezt azért kérdem,mert a helyzetünk 
egészen bibliai,olyan,mint Pilátusé volt. H i- 
szen olyan korban élünk, melyben a test nagyobb 
szerepet kapott,mint a lélek,az erőszak kivá
natosabb , mint a sziv,ahol az Isten neve inkább 
csak káromkodásra való s hajlékába sebzett 
szivek,hajlott koru öregek járnak megpihenni a 
mult drága emlékeinél.

Nehéz is elszenvedni azt a tényt,hogy 
ma faluhelyen csakugy,mint városban olyan em
berek közöttélünk,akik csak azt nézik: vajjon 
nőtt-e naponként a tekintélyem,a keresetem, a 
vagyonom,a dicsőségem,akik előtt számokká zsu
gorodik össze ez a világ,amelyben csak szoroz
ni és összeadni lehet,de kivonni és osztani a 
sajátomból soha,legfeljebb a máséból lehet.

Rettenetes annak látása is,hogy ma 
csak az érdekli az embert,ami szemmel látható, 
kézzel tapintható,ami arannyal ,ezüsttel mérhe
tő,fonttal,dollárral kifejezhető.

Vagy nézz bele az emberek lelkébe,nézd 
meg a családi otthonokat,az ifjakat és örege
ket,halld meg a gyermekek beszédét,az utcán 
járókelők megnyilatkozását s feltámad a nagy 
kérdés:hová fog vezetni az a sok jajszó, és 
panasz,az elégedetlenség,irigység,önzés,gyülö
let ,bosszu ,harag,rágalom,az a szemet szemért, 
fogat fogért eiv; mivé lesz a holnap,a jövendő, 
a nép,a nemzet,ha erény számba megy a tolvaj-; 
lás,a csalás,az üzérkedés,a céda élet,ha az i- 
gazságnak nincs hatalma,ereje a jognak,dolgoz
ni senki ,parancsolni azonban mindenki akar?...

Azok társaságában,akiknél a hang,a kö
nyök,a protekció,a párt,a szin,a számarány a
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boldogulás utja,nehéz a tisztaság,a szelidség,a 
becsület,az igazság,a jellemes élet,a magyar 
érdek,az Isten ügye képviselőjének lenni... Ne- 
héz bizonyitani,de hirdetni is,hogy minden lé
lekben egy-egy örökkévalóság szunnyadoz,s min- 
den emberarc eltorzult vonásán az Isten képe 
ragyog félénk...

Ugy-e,megérted,hogy ilyen körülmények 
között nehezen vetem fel a kérdést:vajjon a 
"vagy-vagy" örökké időszerü kérdésére milyen 
választ ád a mi életünk,a tiéd,Testvérem, és az 
enyém?...

Pedig fel kell vetni,mert ennek világá- 
nálráeszmélünk arra,hogy a mi keresztyénségünk 
nemcsak hogy nem gyakorlati,hanem hogy a róla 
való felfogásunk is sok tekintetben egészen ha
mis.Ugyanis azt hirdetik uton-utfélen az embe
rek, hogy a keresztyénség az engedékeny,békülé- 
keny emberek közössége.Ez pedig azt jelentené, 
hogy aki a közösségébe tartozik,hát az legyen 
élet,erő,akarat és meggyőződés nélkül való,haj
litható, mint a nádszál,formálható,mint a viasz 
és befolyásolható,mint a gyermek.

Énbennem ez ellen fellázad az a lélek, 
melyben visszhangzik Jézus azon igéje:"a ti be
szédetek legyen ugy ugy,nem nem", tiltakozik az 
a lélek,amely fázik annak még csak a gondolatá
tól is,hogy legyek szélkakas,mely a legkisebb 
szellőcske elől is kitér, szalmaszál,mely a le
helletszerü gyöngéd légáramlatban is megremeg! 
Jézus sziklákat keresett,láng-lelkeket,embere
ket, akiknek van meggyőződésük,elszántságuk, ge
rincük,karakterük, jellemük.Neki férfiak kelle
nek, akik rendületlenül megállnak az igazság 
mellett,és asszonyok kellenek,akik nem a ruhá- 

val és a divattal változtatják a véleményüket!
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Ugy-e,ez a gondolat egyszeribe elénk 
varázsolja Luthert,aki egy egész világgal,korá- 
nak legfélelmetesebb hatalmasságaival került 
szembe,de nem engedett az igazságból...

És elénk toppannak azok a tépett köntö
sü papok,akik elszenvedték a gályarabság minden 
embertelen förtelmét csak azért,mert rájuk néz
ve az alkalmazkodás árulást jelentett volna.

Vagy ott vannak magyar protestáns eleink. 
Emberi szó nem tudja elmondani,a nyelv szegény 
annak leirására,hogy mennyi üldöztetésnek,meg
vetésnek voltak kitéve a hitük,a vallásuk miatt! 
De nem engedtek!... Mert minél magasabb a cél 
annál hitványabb a határozatlanság,a gerincte- 
lenség,a gyávaság.Istennél azonban magasabb cél 
nincs,mert nálánál szentebb valóság sincs.

És ez ránk is vonatkozik,a mának keresz
tyéneire.

Mert ha Isten most hirtelen azt kérdez
né:tudsz-e megbocsátani te magyar nép?,.. Vaj
jon e kérdést a mi hazánk mai belső állapota 
nem tenné-e lehetetlenné?...

És ha azt kérdezné:tudtok-e bizni Ben
nem?... Vajjon nem adna lesujtó választ erre 
aggodalmaskodásunk,remegésünk,pénzvágyunk és 
élvezetlázunk?...

És ha azt kérdezné: te evangélium népe, 
mit tettél régi örökséged gyarapitására?... mit 
válaszolnának a kitérések,reverzálisok,adófize
tési felszólalások, a romokban heverő templomok 
és a még inkább üres lelkek?...

És ha azt kérdezné: hát te evangélikus 
fiam,leányom,különb vagy-é te másnál a munkában, 
a megbizhatóságban,az élet megbecsülésében,a
hit erejében,önzetlenségben,áldozatban,erkölcsi
tisztaságban,egyházadért való szolgálatban, a
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Krisztusért való kereszthordozásban?... mernél 
e válaszolni te,aki pálcát törsz a gerinctelen 

Pilátusok felett?...
Tudom,mentséget találunk eleget,magya

rázatot hallunk még többet,hivatkozunk rajtunk 
kivül álló hatalmakra,helyzetekre körülmények
re, viszony okra. Szomoru erőlködés ez...

Valójában pedig az a mi bajunk,hogy az 
árral uszunk,alkalmazkodunk,alkuszunk; hogy 
ezt a haszon vezeti,amazt az élvezet,emezt a 
kicsinyes érdek,azt a gyomor; hogy itt egy ál
lásért,amott előnyökért cserélgetik emberek az 
elveiket,meggyőződésüket,hitükét... Az a mi 
átkunk,hogy nem tekintjük szolgálatnak az éle
tet,amelyben szóval,tettel,beszélő élettel,be
szélő halállal az Istent kell dicsőitenünk,..

Lehetetlen,hogy ezt ne lássa az, aki 
látó szemekkel néz maga körül... Lehetetlen, 
hogy ez ne bántsa azt,akinek van még érzéke, 
szive,ép értelme és feszülő akarata... Tőlünk 
függ,hogy másként legyen minden!Nekünk kell 
döntenünk az örökké időszerü "vagy-vagy" kér
désben, Jézus vagy Barabás mellett!

És ez a választás sürgős! Vesztegetni 
való időnk nincs!... Legalább is nekünk,magya
roknak nincs!... Otthonod,hitvesed,gyermeked, 
néped,nemzeted,multunk,jövendőnk parancsolja, 
sürgetően Követeli, Isten tőled és tőlem vár
ja! .. .

És hát kérhetünk-e mást: a gerinctelen 
Pilátusoktól ments meg Uram minket!

Ámen.



-  1 5 0  -

Bp-Kelenföld,1946.ápr.7. Az Isten látása.
Ige: Máté ev.5:8.

Böjt 5.vasárnapja.

Ez a rövid lélekzetü ige a mult vasár- 
napi evangélium üzenetéhez kapcsolódik. Akkor 
ugyanis addig jutottunk el,hogy nekünk manap
ság nem is annyira pénzre,hatalomra,befolyásra 
cimre,rangra,ökölre,könyökre van szükségünk,  
hanem mindenekelőtt érző,megbocsátó szivre. 

De hát miért éppen erre?...
Kérdem ezt azért,mert tudom,hogy itt 

is vannak most olyan emberek,akik hajlandók 
bizonyi tani,hogy minden tiszta gondolat,mely a 
szivnek mélyéből fakad fel,mindig békét teremt, 
fölemel,elveszi a könnynek keserüségét,a fáj
dalom élét,a seb égését és megérezteti velem, 
hogy van Isten, és hogy ehhez lehet közel jut
ni, olyan közel,mint az anya szivéhez vagy az 
apa jóságához.

Kérdem azért is,mert kell itt olyanok
nak is lenni,akik megvallják.hogy azóta panasz
kodnak, elégedetlenkednek,hogy a boldogság,mint 
álom azóta kerüli őket és azóta várják,várják 
vissza,amióta a szivet kikapcsolták a maga 
tiszta érzésével az életformáló tényezők közül 

Kérdem ezt azért főleg,mert ugy látom, 
hogy abban a szomorujátékban,melynek "élet" a 
neve s amelyben minden embernek meg van a maga 
különös szerepe, - a szivek játszák még ma is 
a főszerepet. Igazán nem csodálom,hogy volt i- 
dő,melyben a sziv kulturáját hangoztatták az 
emberek,merthogy meggyőződésük az volt, hogy 
az ember sorsa a sziv,minthogy ettől függ a
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boldogság és boldogtalanság.
Ma a szivtelenség Idején is kétségte

lenül igaz,hogy nagyon sokan arról panaszkod
nak,hogy éhes a szivük.Nem tudják,hogy miért, 
csak azt érzik,hogy a szivnek mások a táplálé
kai, mint a gyomornak,más a gyönyöre,mint az e- 
mésztés,más a vágya,reménye,mozgató ereje,mint 
a hideg,rideg,számitó,kalkuláló észé!... Sőt, 
naponta szaporodik azok száma,akik elismerik, 
hogy vannak koldus szivek arannyal himzett pa
lást alatt és vannak királyok által megiri
gyelt száraz kenyéren tengődő boldog szivek...

És hogy ez nem frázis azt még ez a mai 
nagyon is reális élet bizonyitja és fogja is 
bizonyitani! Mert hát hiába,amig lesz sziv 
lesz mindig egy-egy egyébként engedelmes leány 
vagy fiu ,aki szülöi kényszer és akarat ellené
re hallgat szive szavára és fog menni arra, a- 
merre vonja,viszi - a szive.Óh mennyi gyász, 
mennyi hősiesség és aljasság,mennyi eget meg
nyitó erény és poklot felidézó bün, mennyi üdv 
és kárhozat,mennyi élet nemesülés és életron
tás,mennyi szentség és mártiromság oka: a sziv 
szerint vagy az az ellen cselekvő akarat!

Erre a mi világunkra azért is szakadt 
a boldogtalanság átka,azért zug a panasz,folyik 
a könny és ömlik a drága embervér,mert hadatü- 
zent a szivnek,mert mocskolja,rontja,beszennye
zi a tiszta érzéseket,mert ördögi praktikával, 
falazó diplomáciával azon munkálkodik, hogy a 
sziv valahogy ne érvényesüljön ott is,ahol or
szágok és népek,nemzetek és világrészek meg- 
nyugvásáról és békéjéről van szó...

Nem mondom,hogy a nagy meg- és összebé- 
kélés addig,amíg politikusok,bankárok,tudósok, 
gyárosok,gazdászok és statisztikusok dolgoznak
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rajta,amig ágyu ,akna,csatahajó,repülőgép.atom- 
bomba erőlteti,lehetetlen, én csak azt vallom, 
hogy valóra majd csak akkor válik,amikor a sziv 
diktálja a szerződéseket,de az a sziv,amelynek 
Jézus mondja: "boldogok a tisztaszivüek!"

És Jézus ezt az igazságot azzal indokol 
ja,hogy ezek "látják meg az Istent".

Szinte látom az ezen kijelentésre meg
riadt lelkeket,akik tudják,hogy Mózes rendelke
zése szerint a választott népnek mindaddig,amig 
a főpap a szentek szentjében az isten előtt éli 
szigoruan lesütött szemmel kellett ott állania 
a templomban, sőt! maga a főpap is letakarta 
arcát,nehogy meglássa az Istent.Mózes azt tani
totta, hogy szörnyet hal vagy legalább is megva
kul az,aki az Istent látja.

A mi Jézusunk ezzel ellentétben egyene
sen megköveteli az Isten-látást.Azt hirdeti,ta
nitja,hogy az Istent meglátni a legnagyobb él
mény, boldogság, melyet nem e világ ad és amelyet 
el sem vehet,csak azt hangsulyozta,hogy az Is
ten csak a tisztaszivüekre veti a maga orcáját.

De már az egyházi atyák egyik legnagyob- 
bika is arra figyelmeztet,hogy ezzel az Istent 
látással ugy vagyunk,mint Plátó,a görög bölcs 
volt a szférák zenéjével. Róla ugyanis azt je
gyezték fel,hogy egyszer,amikor egyedül őllott 
a nagy hallgatag erdős bérc fokán és nézegette 
a ragyogó csillag-milliókat.egy nagyon-nagyon 
messziről hozzászürődő zene hangjainak csodás 
harmóniáját hallotta. Meghallotta a szférák ze
néjét .Figyelni kezdett,de amilyen mértékben 
nőtt a figyelme,az izgalma,olyan mértékben hal
kult el a zene.Nem is hallotta meg soha többé.. 
mert nyugtalan lélekkel nem lehet meghallani a 
szférák zenéjét... Tisztátalan szivvel nem lát
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ja meg ember sehol és soha az Istent!
De hát lehet-e - kérdezhetné valaki - 

a szivvel látni?...
Lehet!
Például olvasok egy levelet.Az iróját 

soha nem láttam.De amint a betükből elém sza
ladnak a gondolatok,belemarkolnak láthatatlan 
szellemkezükkel az érzések hurjaiba,a szivem 
kezdi látni az irót.És ez az iró igazi képe!

Vagy általában azt tartják,hogy azokat, 
akiket eltemettem,akiket szemeim elől elzárt a 
sir,azokat nem látom meg soha többé.Balgatag 
bölcsesség! Próbáld meg szeretettel,hozzájuk 
vonzódó szived szeretetével,idézni fel sirba 
tért drágáidnak képét... és előjönnek,letele
pednek melléd... Ne sztelen szellemidézőkhöz 
járj,ne is javasasszonyokhoz fordulj, hagyd bé
kén azt az asztalt... Törüld le magadról a sa
lakot, az utca porát,takaritsd ki szivedből a 
keserü ,fájó érzéseket és találkozol velük,aki
ket elvesztettél,nem egy szeánsz idejére,az éj
nek leple alatt,amig az utcán elpihen a lárma, 
hanem mindig érzed,hogy az apa szeme irányit,az 
anya keze simogat vagy az a te gödrösképü pici 
fiad,az a gügyögö parányi leánycsöppség hogyan 
tölti meg most is életedet azzal,ami boldoggá 
tett és tesz. - Óh a halál kapuja nem is adja 
vissza áldozatait sem a törvénynek,hogy itéle
tet tartson fölötte,sem a bosszunak,hogy a bán
tást megtorolja,nem nyilik az meg sem a követe
lés, sem a panaszkodás előtt,de megnyilik a sze
retet előtt... Szerető sziveknek ezért nincs 
halottja,csak sirja van. Szerető szivek csak a 
gonosztól félnek,de nem a haláltól.Ezért hirde- 

ti a mi szentkönyvünk is:"a szeretet keményebb,
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mint a koporsó és erősebb,mint a halál!" Ezért 
minden tiszta sziv az az ablak,melyen át nézve 
minden pillanat boldogság,mert Isten látása!...

Nem néztél még át ezen az ablakon?...  
Kár!... Mert a gyász éjszakáján ezen át deren
geni láthatod azt a napot,melyen körülötted el
ül a vihar örökre és lesz szent csendesség...

Nézd ezen ablakon át a csipkerózsa bok
rát,melyben valamikor Mózes is meglátta az Is- 
tent és annak rügyeket védő tövisein látod a 
végtelen bölcs isteni,atyai szeretetet,amint 
végi,óvja,őrzi,ápolja apró teremtményeit...

Nézz gyermeked szemébe.Belőle egy bol
dog világ minden reménye,gondjaid bőséges,édes 
jutalma mosolyog reád.Sminél mélyebb,gyakoribb, 
melegebb 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 
derüs-borus változásaiban,az éjszaka szelid 
csendjében,a nappal mozgalmas munkájában,a böl
cső fehérségében,a koporsó feketeségében... és 
boldogok lesztek.Hiszen ahol más halált,szenve
dést , pusztulás t ,gyötrlmet és sötétséget lát, ti 
boldogan merültök el az Isten látásában... csak 
a a szivetek,... a szivetek legyen tiszta.

"Boldogok a tiszta szivüek" - mondotta 
Jézus.És igaz! Az ő beszéde igazság! Nincs is 
más boldogság ezen a világon,csak a tiszta szi- 
vüeké: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 jeruzsálemi gyülésén 
ehhez azt füzte hozzá:a szivet a hit tisztitja
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m e g !/ A c ta  1 5 :9 ./ .
 Éppen ezért nekem nincs is ma már más

kérésem,csak az az egy, - de ezzel odalépek 
mindenitek elé, kereslek téged bánatos,szomoru , 
gyötrödó evangélikus testvérem, kenyér, hajlék, 
békesség nélkül szenvedő embertársam, kereslek 
téged,önmagadat emésztő magyar népem, - halld 
meg,könyörögve,féltő szeretettel- kérlek: ne 
légy hitetlen,hanem hivő!

Ugy-e,megérted,hogy nekünk ugyis mint 
evangélikusoknak,ugyis mint magyaroknak, nem 
pénzre,hatalomra,jogra,cimre,rangra,befolyásra 
van szükségünk,hanem mindenekelőtt érző,megbo- 
csátó,tiszta szivre. Ámen.

Imádság prédikáció után:

Kihez is mehetnénk urunk a mi 
szivünkkel,na nem Tehozzád,aki a szi
veknek vizsgálója és a veséknek isme
rője vagy.Te jól ismered a mi szivün
ket is.Látod,hogy mennyi bün,fájdalom, 
gyász,hitetlenség vert benne tanyát.. 
Tudod,hogy nagy harcoknak,keserves 
küzdelmeknek szinhelye az.Ismered el
esésünket, botladozásunkat,terheinket 
és vágyainkat... Mondhatunk-e mást a 
Te szined előtt Néked,aki hatalmasabb 
vagy,mint a mi szivünk,annál az alá-
zatos,bünábó könyörgésnél:Teremts 
tiszta szivet bennünk,óh Isten!

Az. a mi elhordozhatatlan terhünk, 
gyötrelmünk,szenvedésünk,hogy nem lá
tunk Téged,aki pedig naponként megu
juló kegyelmeddel intézed életünket, 
óvod,ápolod,keresed lelkünket.Könyö-
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rülj rajtunk Istenünk és ajándé
kozz meg Szentlelked erejével,hogy 
meghalljuk hivó szavadat,evangéli
umod üdvözitő hatalommá legyen 
bennünk,hogy tudjunk Benned bizni, 
hinni,szeretni,Téged imádni és Ne
ked szolgálni. Óh bocsáss ma el 
innen látó szemekkel,hadd legyünk 
szemlélői halál árnyékának völgyé
ben járók az életnek,földön a 
mennynek,emberek között az élő Is
tennek.

Oltalmadba ajánljuk gyüleke
zetünket ,kicsinyeit és nagyjait, 
add nekünk tisztán és igazán szent 
igédet,s teritsd meg kegyelmednek 
életujitó asztalát..

Vezesd népünket,adj néki bölcs
előljárókat, engedelmes és hü alatt
valókat.Adja hatalmat az igazság
nak, tiszteletet a jognak.

Könyörülj a szenvedőkön,gyó
gyitsd a betegeket,hozd haza fog
lyainkat ...

Irgalmaddal és kegyelmeddel 
fedezz be minket Istenünk,Atyánk,a 
Jézus Krisztus által.Ámen.
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Bp. l9 4 6.ápr.10. Pál apostol öröme...
Ige: F i lp . 1:12-18. Lelkészegyesületi

megnyitó áhítat.

Ez a felolvasott ige az apostol várva 
várt válasza a személye után érdeklődő filippi- 
beli gyülekezetnek.Azoknak szól,akik aggódással 
és félelemmel vették fogságának hirét és szána
kozásuk, együttérzésük ,szeretetük,ragaszkodásuk 
bizonyságaképen elküldték hozzá Epafroditust a- 
jándékukkal és a hirszerzés kötelezettségével.

És ebben van az ige érdekessége,de a 
nekünk szóló tanusága is.Mert előttünk sem le
het közömbös egy internált vagy vizsgálati fog
ságban levő szolgatársnak a sorsa és beszámoló
ja,ha mindjárt jónéhány évszázaddal korábban i- 
ródott is az.

Az apostol rövid és határozott válasz- 
szal nyugtatja meg a gyülekezetet-.Amit ir,az 
örvendetes,de semmiképen sem természetes.Nyoma 
sincs nála levertségnek,zugolódásnak,türelmet
lenségnek.Panasz, siránkozás helyett megelége
dettség, boldogság tükröződik soraiban.Sőt!tulá
radó lélekkel adja tudtukra,hogy ami vele tör
tént, ami rossznak,nem-kivánatosnak látszik a 
világ,az ember szemében,az mind előmenetelére 
van az evangéliumnak.Nincs egyéni sérelme vesz
tesége,nincs előtte kifosztottság,megszegénye- 
dettség,csak a szolgálatot látja,az ügyet,amely
e k  elhivott munkása.Nem volna apostol,ha sze
mélye iránti kérdésükre nem azzal válaszolna, 
hogy miként áll az evangélium ügye.Az ő sorsa,
az ő élete az evangélium sorsa,az evangélium é- 
lete!
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És én ugy érzem,hogy itt okunk és köte- 
lességünk lenne megállni,az apostol és a saját 
magunk magatartását egybevetni.Az ügy érdeké
ben tanulságos lenne rögziteni és számbaven n i
mindazt a sok jajt,panaszt,siránkozást,sötéten
látást és aggódást,amely találkozásainkon alka
lomról alkalomra megszólal; megszólaltatni 
nyilvánosan is azokat a kérdéseket,amelyekkel 
érdeklődünk egyéni életünk és körülményeink a- 
lakulása után.Az apostol ajkunkra fagyaszt min
den ilyen megnyilatkozást azzal,hogy személyes 
életünk nagy kérdése,örök kérdése csak az evan
gélium előhaladása lehet!Ő vallja,hogy elhiva- 
tásunk pillanatától kezdve személyünktől elvá
laszthatatlan az evangélium.Ez a szent egyolda
luság csendül meg itt a sorokban és keres min
ket! ...

Hogy mi erre a mi válaszunk? - nem tu
dom. Az apostol szerint őnála minden jól megy. 
Ne aggódjanak személye,sorsa iránt.Félelemnek, 
szomoruságnak,szánakozásnak nincs helye.Ami ve
le történt Rómában,az hasznára van az ügynek. 
Internálás,bebörtönzés,fogság,elszakitottság - 
ez mind drága álkalmakat rejt magában az evan
gélium szolgája számára.Eddig ismeretéen,sőt! 
elérhetetlen emberek előtt lehet az üdvözitő e- 
vangélium hirdetője.Jól megy hát a sora, nem 
rosszul.Előre halad az ügy és nem hátra.Veszte
ségtől ne féljenek,uj győzelmeket aratott. En
nek örüljetek,velem együtt örvendezzetek! - Óh 
boldog tekintet,a Jézus Krisztus szolgájának 
tekintete ez,aki Urának tervét,akaratát,szent 
megbizatását látja maga előtt szabadságában is, 
fogságában is,Filippiben csakugy mint Rómában, 
zsidók és pogányok között egyaránt.

Az előhaladást Pál nemcsak abban látja,
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hogy személy szerint hirdetheti fogságában az 
igét,hogy lehetett eleven üzenet,amely hangzik, 
szól,prédikál; - nemcsak annak örvend,hogy ér
deklődést keltett a környezetében,hanem hitet 
munkált a tábor falain tul,a megrettent és meg
félemlitett római atyafiak között is.És ez 
megint nem természetes. De az evangélium hirde
tésénél nem lehet másként.Ahol Krisztus nyilat
kozik meg,ott szivek gyulnak lángra,elnémult 
ajkak szólalnak meg,hódit,terjed az Isten or
szága.

Ne is rejtőzködjünk el a minket kereső 
kérdés elől:vajjon igehirdetésem,szolgálatom, 
magatartásom,egész életfolytatásom jelent-e 
biztatást megfélemlitett,csüggedő emberek szá
mára, volt-e tüz,meoy gyujtott,láng,mely fény
lett?. ..

De vegyük észre az apostol szomoruságát 
is,amely kibuggyan örvendező lelkéből.Személye 
ütközőpont lett.Csoportosulások történtek, meg- 
hasonlás támadt,nem volt egyetemesen közkedvelt 
egyéniség.Vannak emberek,vele közös szolgálat
ban élők,akik mellette illetve ellene szólnak. 
erről többet nem is mondhatunk, nekünk már az 
elegendő,de tanulságos is,hogy az ellentét nem 
tárgyi,hanem személyi természetü .Hatalmi kérdés, 
tekintély kérdés,presztizs kérdés az egész.A mi 
egyéni és közösségi életünknek óh milyen fájdal
mas valósága ez!

Tanuljuk meg az apostoltól azt a lelkü- 
letet,amely azzal győzi meg ezt a gonoszt,emel
kedik fölébe a kicsinyeskedésnek,hogy egészen a 
tárgyra tekint:a Krisztus prédikáltassék! Meg
őrzi őt személyeskedéstől,sértett önérzettől az 
az öröm,hogy hódit,terjed,hangzik az evangélium, 
nagy lesz a Krisztus!



Ő e n n e k  örül.
Ennek örülhetnek a filippibeliek is. 
Ez az ő b é k e s s é g e !
Óh vajha a tiéd is és az enyém ie ez 

lenne... Ámen.
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Bp-Kelenföd ,1946.ápr.l4. A gerinctelenek.
Ige: Máté ev.27:15-26.

Virágvasárnap.

Gondjaink és törődéseink közepette ugy 
elsuhant az idő felettünk,hogy máris nagyhét 
kapujában állunk.Igy köszöntött reánk ez a mai 
nap, virágvasárnap.

Régi egyházi szokás szerint ilyenkor a 
Jeruzsálembe bevonuló Jézus alakja elevenedik 
meg a hivek előtt.Őreá tekintünk mi is s Benne 
azt az Emberfiát látjuk,aki kimondhatatlan fáj
dalmak utját vállalta magára miérettünk.

Ma azonban ne állapodjunk meg pusztán 
az Ő személyénél,sőt még a hozsannát kiáltó so
kaság vizsgálata se kössön le egyoldaluan,hanem 
figyeljünk arra a lelkületre,magatartásra, amely 
ott huzódott meg az ünneplő tömegben várván vár
va az alkalmat,hagy elkiáltsa a "feszitsd meg"- 
et.Figyeljünk ezekre annál is inkább,mert Jézus 
jól ismerte őket és nemcsak egyesek életében, a 
vezetők között,hanem a néptömegben is felfedez
te képviselőiket.

A szenvedés utján járó Jézust körülvevő 
arcok,egyéniségek sorába,a farizeusok,irástudók, 
Kajafások,Péterek,Judások társaságába beletarto
zik a felelőtlen nép és a római helytartó alakja 
Pilátus is. A képmutatók,árulók,tagadók között 
ők egy uj szint,egy uj tipust kérviselnek: a ge
rinctelen embert.

S van-e közöttünk csak egy is,aki ne is
merné alakjót,aki a forrongó Zsidóországban a 
római birodalom teljhatalmu képviselője,annak a
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birodalomnak,amelynek alapja,tartóoszlopa a jog 
és az igazság volt.Személy e félelmetes.Hatalma 
rettegett.Szava messzaható.Tekintélye engedel- 
mességet követelő.Élet és halál korlátlan ura ő. 

S a helytartó palotája előtt nagypéntek 
hajnalán hatalmas tömeg zsibongott,mert a tolon- 
gó sokaság szemtanuja akar lenni a régi történe-
tekre visszatekintő fogoly szabadonbocsátásnak. S
ez a szokás Pilátusnak kinálva kinálkozó alkalom- 
ként jött,melytől azt remélte,hogy a nála alap- 
talanul bevádolt názáretitől megszabadulhat .Mert 
ő azok közé a kevesek közé tartozott,akik felis
merték az igazságot,azt,hogy Jézus ártatlan,ben
ne semmi bün nem találtatott,ajka álnokságot so
ha nem szólt,de egyuttal olyan,akiben nincs any- 
nyi határozottság,hogy felismerésének érvényt 
szerezzen.Azok közül való,akikkel akkor csakugy, 
mint manapság tele van a világ,akik nem mernek 
szint vallani,az igazságért bátran kiállani,sőt! 
ha kell érte kockázatot is vállalni.

A felesége részéről jövő beavatkozás is 
hasztalan,aminthogy eredménytelen és kárbavész 
minden másoktól jövő jószándéku tanács és bizta
tás annál,aki nem akar maga őszintén az igazság 
mellé állni.

Ő is,mint azóta sok hasonló helyzetbe ke
rült ember megpróbált semleges maradni.De döb- 
benetesen tapasztalhatta,hogy a döntés előlkité
rő ügyeskedő kisérletek nem sikerülnek soha sem. 
Jézus "vagy-vagy" elé állitja az embert s aki 
ezt nem akarja észrevenni,azt belekényszeriti
ebbe a környezete:a hitvese,gyermeke,szolgálata,
beleviszi ez a világ.

Bár előtte poziciójának megtartása a  
fontos s ennek egyetlen utja van:jóba lenni náPr 
denkivel,császárral,néppel egyaránt, - Pilátus
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mégsem volt romlott lelkü ember,hiszen van ben- 
ne annyi becsületérzés,hogy nem akarja lelkére 
venni az ártatlannak elitéltetését.Ezek elmon
dása után ugy-e,megérted,sőt! igazolva is lá
tod,hogy ebben az állásfoglalásra kényszeritő 
helyzetben,amikor tanácstalanul,nyugalmát ve
szitve,kezét tördelve járkál fel s alá palotá
jában,milyen jól jön neki a régi szokás, hogy 
felujjong a lelke,hiszen dilemmájából itt a 
kinálkozó egyetlen kiut:döntsön maga a nép Jé
zus felől!

Gerinctelenségén mitsem változtat az a 
tény,hogy személy szerint meg volt győződva ar
ról,hogy a sokaság Jézust fogja választani.Hi
szen csak egymás mellé kell állitani a kettőt: 
Jézust és Barabbást! Óh,micsoda egybevetés?!... 
Az egyik a megtestesült szelidség,megbocsátás, 
jóság, - a másik:nyilvánvaló börtöntöltelék.

De nem enyhiti felelősségét az a körül
mény sem,hogy abban a sokaságban bizonnyal nem 
egy ember lehetett,akinek Jézus adta vissza a 
szemevilágát,életét,üzte ki belőle a gonoszt, 
gyógyitotta meg,erőseitette meg hitét,elveszett 
reménységét...

Hogy a személyes döntés és felelősség 
elől nem lehet elmenekülni,azt neki is tapasz
talni kellett,mert belekényszeritette a felkor
bácsolt tömeg.E világon ugyanis az az elv,a 
gyakorlat,a szokás,ha elhatározzák egyesek,hogy 
valakit leráznak magukról,hát ennek megvalósi
tásához találnak vádanyagot eleget,hol ilyent, 
hol olyant egyaránt.Az elgondolásában csalatko
zott Pilátus,kétségbeejtő kérdésére:"mit csele
kedjem Jézussal?" - nem is hangozhatott el más 
felelet annál,mint amit a morajló tömeg zugott, 
orditott feléje:"feszittessék meg!"...



S ez lett nemcsak Pilátus veszte, de 
vele együtt mindazoké,akik annak az ábrándos 
hitnek képviselői,hogy a nép,az Isten adta nép 
megbizható,hogy a nagy kérdések,sorsdöntő prob
lémák megoldásának egyetlen jogos foruma :a tö- 
meg,a népgyülés.

Tudom,Testvérek,hogy mi egy olyan vi- 
lágban élünk,amelyben a népnek - mely ma ho- 
zsannázik,holnap meg feszitsdmeg-et kiált - az 
a hite és meggyőződées,hogy ronthat és teremt
het,feloldozhat és megkötözhet,koronázhat és 
meglincselhet - a hangulat,a befolyás,az ér
dek szerint.Hogy e csőcselék szemében Barabbás 
kivánatosabb,mint Jézus - azt a történelem i- 
gazolta.

Ez az ige nem is arra való,hogy vele 
akár jobbra,akar balra kárhoztassunk és itél
jünk,hanem alkalom arra,hogy azon a bőjti u- 
ton,amelyen ma ismét haladunk egy lépéssel e- 
lőbbre nagypéntek felé,önvizsgálatot tartsunk, 
megismerjük az embert olyannak, mint amilyennek 
Isten látja, - más szóval:megkérdezzük itt... 
most... együtt... nyilvánosan:vajjon a "vagy- 
vagy" örök nagy kérdésre mi milyen választ a- 
dunk?...

S ezt azért kérdem,mert a helyzetünk 
egészen bibliai,olyan,mint Jézusé volt.Hiszen 
olyan korban élünk,melyben a test nagyobb sze
repet kapott,mint a lélek, - az erőszak kivá
natosabb ,mint a sziv;ahol az Isten neve inkább 
csak káromkodásra való s hajlékába sebzett 
szivek,hajlottkoru öregek járnak megpihenni a 
mult drága emlékeinél.

Nehéz is elszenvedni azt a tényt, hagy 
ma faluhelyen csakugy,mint városban,olyan em
berek között élünk,akik csak azt nézik: vajjon

*
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n ő tt-e naponként a tekintélyem,a keresetem, a
vagyonom,a dicsőségem, - akik előtt számokká 
zsugorodik össze ez a világ,amelyben csak szo- 
rozni és összeadni lehet,de kivonni és osztani 
a sajátomból soha,legfeljebb a máséból lehet.

Rettenetes annak látása is,hogy ma csak 
az érdekli az embert,ami szemmel látható,kézzel 
tapintható, ami arannyal, ezüsttel mérhető,font
tal,dollárral kifejezhető

Vagy nézz bele az emberek lelkébe,nézd
meg a családi otthonokat,az ifjakat és öregeket, 
halld meg a gyermekek beszédét,az utcán járóke
lők megnyilatkozását s feltámad benned is a 
nagy kérdés:hová fog vezetni az a sok jajszó és 
panasz,az elégedetlenség,irigység,önzés,gyülö- 
let,bosszu ,harag,rágalom,az a szemet szemért, 
fogat fogért elve, - mivé lesz a holnap,a jö
vendő,  a nép,a nemzet,ha erény számba megy a 
tolvajlás,a család,az üzérkedés,a céda élet, ha 
az igazságnak nincs hatalma,ereje a jognak,dol
gozni senki,parabcsolni mindenki akar?...

Azok társaságában,akiknél a hang,a kö
nyök, a protekciója számarány,az áruba bocsátott 
test a boldogulás utja,nehéz a tisztaság,a sze- 
lidség,a becsület,a tisztesség,az igazság,a jel- 
lemes élet,a magyar érdek,az Isten ügye képvi
selőjének lenni!... Nehéz bizonyitani,de hir
detni ia,hogy minden lélekben egy-egy örökkéva
lóság szunnyadoz s minden emberarc eltorzult 
vonásán az Isten képe ragyog felénk...

Ugy-e,megérted,hogy ilyen körülmények 
között nehezen vetem fel a kérdést:vajjon a 
"vagy - vagy" örökké időszerü kérdésére milyen 
választ ád a mi életünk, a tiéd,Testvérem és az 
enyém?...

Pedig fel kell vetni,mert ennek világá-
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nál ráeszmélünk arra,hogy a mi keresztyénségünk 
nemcsak hogy nem gyakorlati,hanem a róla való 
felfogásunk is sok tekintetben egészen hamis. 
Ugyanis azt hirdetik uton utfélen az emberek, 
hogy a keresztyénség az engedékeny, békülékeny 
emberek közössége. Ez pedig azt jelentené,hogy 
aki a közösségbe tartozik hát az legyen élet e- 
rő,akarat és meggyőződés nélkül való,hajlitható 
mint a nádszál,formálnató,mint a viasz és be- 
folyásolható,mint a gyermek.

Énbennem ez ellen fellázad az a lélek 
melyben visszhangzik Jézus azon igéje: a ti 
beszédetek legyen ugy ugy,nem,nem", tiltakozik 
az a lélek,amely fázik annak még csak a gondo
latától is,hogy legyek szélkakas,mely a legki
sebb szellőcske elől és kitér, szalmaszál,mely 
a lehelletszerü gyöngéd légáramlatban is megre
meg! Jézus sziklákat keresett,lánglelkeket, em
bereket, akiknek van meggyőződésük,elszántságuk, 
gerincük,karakterük,jellemük.Neki férfiak kel
lenek, akik rendületlenül megállanak az igazság 
mellett, és asszonyok kellenek,akik nem a ruhá
val és a divattal változtatják a véleményüket.

Ugy-e,ez a gondolat egyszeriben elénk 
varázsolja Luthert,aki egy egész világgal,korá
nak legfélelmetesebb hatalmasságaival került 
szembe,de nem engedett az igazságból.

És elénk toppannak azok a tépett köntö
sü papok,akik elszenvedték a gályarabság minden 
embertelen förtelmeit csak azért,mert rájuk 
nézve az alkalmazkodás árulást jelentett volna.

Vagy ott vannak magyar protestáns e- 
leink.Emberi szó nem tudja elmondani,a nyelv 
szegény annak leirására,hogy mennyi üldöztetés
nek, megvetésnek voltak kitéve a hitük,a vallá
suk miatt! De nem engedtek!... Mert minél maga-
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sabb a cél,annál hitványabb a határozatlanság, 
a gerinctelenség,a gyávaság.Istennél azonban 
magasabb cél nincs,mert nálánál szentebb való
ság sincs.

És ez ránk vonatkozik,a mának keresz
tyéneire !...

Mert ha Isten most hirtelen azt kérdez
né: tudsz-e megbocsátani te magyar nép?...vaj
jon e kérdést a mi hazánk mai állapota nem 
tenné-e lehetetlenné?...

És ha azt kérdezné: tudtok-e bizni 
Bennem?... vajjon nem adna lesujtó választ er
re aggodalmaskodásunk,remegésünk,pénzvágyunk 
és élvezetlázunk?...

És ha azt kérdezné: te evangélium né
pe,mit tettél régi örökséged gyarapitására?... 
mit válaszolnának a használaton kivül helyezett 
bibliák,az Ur házában soha nem látott arcok, a 
kitérések,reversálisok,adófizetési felszólalá
sok, a sérült templomok és a még inkább üressé 
vált lelkek?...

És ha azt kérdezné: hát te evangélikus 
fiam-leányom, különb vagy-é te másnál a munká
ban,a megbizhatóságban,az élet megbecsülésében, 
a hit erejében,önzetlenségben,áldozatban, er
kölcsi tisztaságban,egyházadért való szolgálat
ban? a Krisztusért való kereszthordozásban?... 
mernél-e válaszolni te,aki pálcát törsz a ge
rinctelen Pilátusok és áruló Judások felett?...

Tudom, mentséget találunk eleget, ma
gyarázatot hallunk még többet, hivatkozunk raj
tunk kivül álló hatalmakra,helyzetekre,körülmé
nyekre, viszonyokra.Szomoru erőlködés ez!...

Valójában pedig az a mi bajunk,hogy az 
árral uszunk,alkalmazkoaunk,alkuszunk; hogy 
ezt haszon vezeti,azt az élvezet,emezt kicsi- 
nyes érdek,amazt a gyomor; hogy itt, egy állás-
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ért,amott előnyökért cserélgetik emberek az 
elveiket, meggyőződésüket,hitüket,mint mások a 
primadonnákat vagy az ujságot... Az a mi át- 
kunk,hogy nem tekintjük szolgálatnak az életet 
amelyben szóval,tettel,beszélő élettel, beszé- 
lő halállal az Istent kell dicsőitenünk.

Lehetetlen,hogy ezt ne lássa az,aki 
látó szemekkel néz maga körül... Lehetetlen 
hogy ez ne bántsa azt,akinek van még érző szi
ve, ép értelme és feszülő akarata!...

Testvérek!Tőlünk függ,hogy másként le
gyen minden!... Nekünk kell döntenünk az örök
ké időszerűü "vagy - vagy" kérdésben, Jézus 
vagy Barabbás mellett.

És ez a választás sürgős!... Veszte
getni való időnk nincs!... Otthonod,hitvesed, 
gyermeked,néped,nemzeted,multunk,jövendőnk pa
rancsolja, sürgetően követeli ezt a döntést, tő
led és tőlem várja ma az Isten!...

És hát kérhetünk e mást most,virágva
sárnapján a nagypéntek felé vezető életutunkon 
- a gerinctelenektől ments meg Uram minket!

Ámen.

Imádság prédikáció után:

Nincs titkunk előtted Uristen. 
Legrejtettebb gondolataink is nyil
vánvalók előtted.Hogyne ismernéd 
akkor szavunkat,cselekedetünket!Ir
galmad után kiáltunk:ne itélj min
ket igazságod szerint! Mélyre zu
hantunk,hitetlenek,kételkedők, gyá
vák, meghunyázkodók,sem hideg,sem 
hév vagyunk,hozsannázunk és feszitsd
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meg-et kiáltunk,magasztalunk és át
kozunk, szeretünk és gyülölünk... Óh 
Urunk,szabadits ki minket e nyomoru
ságból!... Add nékünk Szentlelkedet, 
hogy egészen a tieid legyünk,ne al
kudozzunk,ne kétségeskedjünk,Benned 
bizzunk,Veled éljünk,akaratod sze
rint járjunk! Ámen.
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Bp-Kelenföld,1946.ápr.l8. Vár a kegyelem asztala 
Ige: János ev. 13:1-15.

Nagycsütörtöki áhitat.

Ilyenkor történt... Estébe hanyatló ó- 
rán... ünnepi előkészületek során...

Jézus az apostolok kis csapatával fél
revonul a világ zajától egy családi otthon 
meghitt közösségébe, s a tanitványok csodálko
zása, Péter tiltakozása közepette sorra mossa 
övéinek lábát,majd asztalhoz telepszik s minek 
utána megvacsorált kezébe veszi a kenyeret,há
lákat adván megtöri és szétosztja közöttük, 
hasonlóképen nyujtja mindannyiuknak a kelyhet, 
az uj szövetség italát. S mindezt bünök bocsá
natára.

Ez röviden a mai estének a története.
Tartsunk most távol magunktól mindent, 

ami ezzel a drága órával összekapcsolódott éle
tünk vándorutján, legyen az fájó vagy drága al
kalom, öröm vagy bánat, szokás vagy hagyomány. 
Tul minden meghatódottságon, egyéni kivánságon 
figyeljünk egyedül arra,amit felkinál benne az 
Isten, amivel gazdagitani,áldani akarja éle
tünket.

Azon az első nagycsütörtöki estén min
den arról beszélt,hogy v a n  bünbocsánat, - 
hiszen nagypéntek minden eseménye azért történt, 
hogy l e g y e n  bünbocsánat. Mert ahol bün
bocsánat van - mondja Luther - ott élet és 
üdvösség van. És én vallom,hogy nekünk ma élő 
embereknek,evangélikusoknak csakugy,mint ma
gyaroknak: nem is nagyobb falat kenyérre, tisz-



tességes öltözetre,cipőre,otthonra,munkaalka
lomra, menedékre, aranyra,ezüstre van szükségünk,
hanem mindenekelőtt és mindenekfölött bünbocsá- 
natra.A kiengesztelődés,a megbékélés,az uj élet 
bünbocsánattal kezdődik. Igy van ez Istennél,de 
igy van ez az emberek között is.

Ő ezt elvégezte, - itt,most,ma rajtunk
a sor!

Igy állunk mi ezen az estén a kegyelem 
sugárözönében. S amint reánk hull fénye, ragyo
gása, lesz nyilvánvalóvá,hogy a sziv,ez a külö
nös belső mindenség - sötét,átláthatatlan,zür
zavaros az egész. D e néki drága ez a sziv, 
mert felséges terület,ahol teremthet,ahol vala
mi olyat müvelhet,ami örökre megmarad.Néki fel
séges kezdet az a sötét sziv,amelyben csodála
tos világok várják a bünbocsánat ujjászülő ke
gyelmét.

És úgy-e,ilyen a te szived is. Nem is 
szükséges ezen az áhitatos esti órán valami kü
lönös fekete szinekkel lerajzolni,hogy milyen 
kietlen és puszta az a sziv.Én csak annyit tu
dok - s ez elég! - hogy a te szived sem bé
kés, boldog, erős és tiszta... Én csak annyit tu
dok,hogy a te életed sem teljes,nem egész, nem 
napfényes élet,mert lelkedben örvények tátonga- 
nak és árnyékok kisértenek...

Én csak annyit tudok,hogy te nagyobb, 
több,más életre teremtettél, - hogy téged Isten 
dicsőségesebb életre szánt,mint amit elárul 
fájdalommal,panasszal teljes napjaid egymásu
tánja... Csak azt tudom,hogy szeretne,mert tud
na csodát müvelni veled, hogy szived ne legyen 
a gyötrelmek forrása,keserüség kutfeje,kicsiny, 
hitetlen,perpatvaros,reménytelen sziv... Én 
csak mindezzel azt állitom,hogy mi ahhoz a
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hosszu idő óta betegségben szenvedő emberhez 
hasonlitunk,akin megakadt Jézus szeme és mond
ja neki: - ezen az estén neked és nekem mondja: 
akarsz-e meggyógyulni?...

Ebben a kérdésben nem is a gyógyulásra 
esik a hangsuly,hanem az akarásra. Óh mennyi 
hősiesség és aljasság, mennyi eget megnyitó e- 
rény és poklot feltámasztó bün, mennyi üdv és 
kárhozat, mennyi élet nemesülés és élet rontás 
mennyi szentség és mártiromság oka ez az akarás 
vagy nem-akarás!... Nincs még egy hely az evan
géliumban, ahol Jézus a hitnek ezt az akarati 
mozzanatát annyira kiemelné,mint épen ebben az 
igében.

Hogy az akarás még nem hit - az, ugy-e 
nyilvánvaló.Sőt! a hit sem puszta akarás!Sokkal 
több nála. Ezt Jézus világosan látta,nálunknál 
jobban tudja. S mégis,ott a bethesdaparti beteg 
esetében ezen a ponton kezd el érdeklődni a be
teg hite felől: akarsz-e meggyógyulni? Hogy mi
ért igy?... Nyilván ezen a ponton volt a beteg 
a legnyomorultabb.38 esztendei betegség kiöl
hette hitéből az akaratot. Ez hiányzik nála a 
legfájdalmasabban,pedig ezen fordul meg abban a 
pillanatban a hite s vele minden.

Nem merném azt állitani,hogy itt ma min 
denki ezen a ponton szenved, hogy akarás nélkül 
való a hite. De azt azért vallom,hogy itt ma 
sokunkra áll a tétel:akaratban gyenge a hitünk. 
Ezért alkalmazkodunk,alkuszunk,árral uszunk... 
Ezért az a sok kudarc... Ezért nincs gyümölcse 
még annak a hitnek sem,amely megvan bennünk... 
Ezért nem tudunk növekedni,előbbre jutni, meg- 
szentelődni.keresztyén életfolytatást üzni... 
Ezért nem oldja meg Krisztus áldozata büneink 
kinját... Ezért vesszük kárhozatunkra az urva-
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csorát és nem áldásunkra,megerősödésünkre,ör
vendező és győzelmes életre.

Jól megtanultuk a reformáció tanitá
sát, hogy minden Isten akaratán fordul meg,ke
gyelemből, ingyen kapjuk a bocsánatot és az 
üdvösséget,nem pedig cselekedeteink szerint.Ez 
mind drága igazság.Csak félre ne értsük!Nehogy 
azt gondoljuk,hogy amit Isten értünk tett,azt 
nélkülünk akarja megvalósitani. Isten nem erö
szakosan, akaratunk ellenére kivánbetörni hoz
zánk.Nem is belénk varázsolni kivánja az Ő a- 
jándékait,hanem azt szeretné,hogy gyermeki bi
zalommal, örömest, kész szivvel,egyakarattal fo
gadnék el az Ő szent akaratát minden áldásával.

Ezekután ismétlem meg a kérdést: a- 
karsz-e meggyógyulni?... Akarod-e büneid bo
csánatát?... Akarod-e,hogy azok többé ne em- 
littessenek,fel ne ujuljanak és ujabb vétekre 
ne kisértsenek?... Csakugyan akarod,hogy ki
gyógyulj rossz szokásaidból? szenvedéllyé lett 
hajlamaidból, s ezt nemcsak szeretnéd,óhajta
nád,de akarod is,hogy ne legyenek többé!...Uj
ra kérdem: akarsz-e,Testvérem,meggyógyulni?...

Ne is tartson most vissza téged a mult 
ezernyi ezer rossz emléke,kudarca,hiábavaló 
próbálkozása,eredménytelen tusakodása.Az életet 
sohasem szabad nézni a maga teljes hosszuságá
ban,mindig csak a percben.Persze nem abban az 
értelemben,ahogy azt a világ mondja,érti, hogy 
szakitsd le minden pillanatnak gyönyörvirágát. 
Ezt a percet vedd ugy,amint az Isten érti!Isten 
most neked aszerint ad bocsánatot,amilyen e 
percben a bünbánatod,a hited és az akaratod!Óh 
képzeld el,mi lenne,ha Ő nemcsak erre a percre 
nézne,hanem hozzávenné a jövendődet minden el
következendő bünével,tagadásával és hitetlensé
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gével.Ha erre a jövendőre nézne, - mit gondolsz 
adna-é most neked bocsánatot?... hinne-e fogad- 
kozásodban? - bizonnyal nem!

Isten azonban ezt a percet nézi csupán. 
Nézd te is ezt a pillanatot.És most akarj meg- 
gyógyulni, most akarj büntelen lenni, most a- 
karj mindenestől tiszta,uj,szent életet élni.Ez 
a ma elhatározása annyi mindent rejt magában! 
Ettől függ,hogy előbbre haladj a megszentelődés
utján.

Felejts hát el itt most mindent... csak 
az Ur asztalát tekintsd, -rajta a bünbocsánat 
zálogait,az élet,az üdvösség jegyeit... S ha 
ugy érzed,hogy a Krisztus hozzád szól, beteg és 
összetört életed láttán neked mondja: akarsz-e 
meggyógyulni? - lépj az oltárhoz bátor elhatá
rozással, azzal az őszinte,szent vallomással,el
kötelező szóval: akarok,Uram! mert tudom, hogy 
ez a Te akaratod is... Legyen hát meg az én é- 
letemben a Te akaratod. Ámen.



Bp-Kelenföld, 1946. ápr. 19. 
Ige: János ev.l9:16-18a.30. 
Ének: 174.

Az uj élet forrása.

Nagypénteken.

Ma megtompult a fény,gyászba öltözött 
az oltár meg a szószék, - bánat,fájdalom kél 
szárnyra az ének hangján s az orgona is bus,ko
mor melódiákat hirdet ...

Megérkeztünk bőjti utunk végcéljához a 
Golgotához.

A kereszt döbbenetes titkát,üzenetét 
csak az érti meg,aki ezt az utat végigjárta, - 
aki óráról-órára,eseményről eseményre követi 
az értünk szenvedő Krisztust.Különben csak ár
nyék életünkben a kereszt,melyet hamar és köny- 
nyen átlépünk,a nagypéntek röpke pillanat:munka
szünet vagy szent megilletődöttség,amely soha 
nem látott tömegeket vonz, - de ennél soha sem
mivel sem több.

Egy azonban bizonyos,s ez az,hogy akár 
fent járunk,akár lent,utunk a Golgota keresztje 
mellett vezet el s lesznek mindig olyanok,akik
nek az a bolondság,a botránkozás fája,de azok
nak, akik mindenkor hisznek - megtartásról be
szél... Mert a kereszt tárja fel az ember leg
bensőbb rejtekét!

Az emberi életet fel lehet ékesiteni 
külső diszekkel,a menyasszony fejét meg lehet 
koronázni mirtusz-koszoruval,a sirokra lehet 
virágot hinteni,testünket fel lehet ékes ruhába 
öltöztetni,magunkra erőltethetünk jó modort,fi- 
nom szokásokat,vallásos szint,keresztyén mázt, 
de azért az ékes külső alatt ott liheg,habzsol,
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él és gyilkol az örök bestia:az ember.Ezt mu
tatja meg a kereszt.

Mert a keresztet nem az ördög ácsolta 
hanem az ember. Nem azért történt minden a ko
ponya hegyén,mert az az embervilág,amely ott 
élt Jeruzsálemben kivételesen gonosz volt,csu
pa elvetemedett,emberi formájából kivetközött 
sátánfajzat. Olyan emberek csinálták a nagy
pénteket ,mint amilyenek mi vagyunk, - olyan 
bünök verték a gyalázatfára Jézust,amilyeneket 
napról napra mi követünk el.

Hogy milyen bünök?... Hát az,hogy vala
kinek előbbre való a pénz,a haszon,a kényelmes 
de becstelen élet,mint a sziv békessége,a lé
lek tisztasága és nyugalma.- Az,hogy valakinek 
fontosabb a maga poziciójának megtartása,mint 
az igazság. - Az,hogy százak,ezrek,milliók ab
ban a balga hitben élnek,hogy nincs itélet, 
nincs megfizetés,nincs örökkévalóság. - Az, 
hogy az egyesek hiuk,rövidlátók,vakok,a tömeg 
pedig minden kritika nélkül való.Nem is tudja, 
hogy kit gyülől,miért gyülöli,csak észnélkül 
kiabálja a "feszitsdmeg"-et. - Más szóval:azért 
zuhant rá a kereszt,mert a sokaság inkább kö
vette a vér szavát,mint a lélekét,mert az irás
tudók, farizeusok s velük együtt az uralkodó 
osztály szentnek tartott hagyományait féltette 
tőle; mert birái feljebb becsülték az utasitást 
mint az igazságot, Judás jobban szerette a pénzt 
mint mesterét, mert Péter félt meghalni érte, - 
egyszóval: azért,mert körülötte mindenki olyan 
volt,mint amilyenek mi vagyunk: emberek! akik 
jobban szeretik önmagukat,mint a szentes pa
rancsoló Istent. Nagypénteken a Golgotán nem 
az összeverődött,kiváncsiskodó és felelőtlen 
jeruzsálemi nép tolong,átkozódik és szegezi ál-

-  176 -



- 177 -

t a l  az Isten Fiát,hanem az örök ember: te meg
én, édes Testvérem!
 Ez ellen lehet tiltakozni,aminthogy
tiltakoznak is sokan, - ez ellen lehet hivat
kozni cimre,rangra,makulátlan multra,köztisz
teletben álló névre,aminthogy ezt megcselek
szik sokan. Ez mind nem változtat azon a való
ságon, amelyről a kereszt beszél: ime, ez vagy 
te ember!

Nagypéntek ugyanis a hamar felejtő em
berek története. Nem kell ennek igazolásához 
sok szó és valami különös képzelőtehetség,csak 
nézz szét ebben a zsufolásig megtelt templom
ban. Nemcsak ma van ez igy. Igy van ez eszten
dőről-esztendőre:hatalmas tömeg áll meg a nagy
pénteki kereszt alatt. Nincs még egy olyan ün
nep, amelynek olyan visszautasithatatlan vonzó 
hivó szava volna,mint ennek a mainak. Nem kel- 
lene-é akkor azt gondolnunk, nem kellene-é a 
kereszt előtt való lebomlás természetes kö
vetkezményeként azt várnunk,hogy ebből a hatal
mas ünneplő gyülekezetből olyan megmozdulások 
indulnak ki,melynek áldott hatásai e megszen
telt hajlék falain tul továbbgyürüznek a gyü
lekezeti, a nemzeti és a társadalmi életünkben 
egyaránt?

S a valóság?... az egyszerü vasárnapok 
nagyon is megcsappant templomjáróiban lesz 
nyilvánvalóvá. Ugy-e,ha bele tudnánk nézni en
nek a sokaságnak a szivébe?... ha volna olyan 
csodálatos röntgen-szemünk,amely átvilágitaná 
a lelkeket, - óh mi mindent látnánk a kifelé ö- 
zönlő ünneplő sokaság benső rejtekében!... Én 
félek, attól félek,hogy a legtöbbnél csak fel
szines meghatottság az egész, egy kis lelki 
megrezdülés, kegyes hangulat,amely hamar tova-
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tünik,hiszen ott kint,tul a templom küszöbén,  
megint jön az élet,a régi,a megszokott,az a- 
gyonterhelt,mindennapos élet s az itt eltöltött 
óra futó emlékké lesz.

Vagy hogy a magad háza előtt is sepre- 
gessél,kérdezd meg magadtól:hány nagypénteket 
is ültél már itt e hajlékban; vajjon jelentett 
e ezek közül csak egy is valami határozott for
dulatot, megszületett-e benned a vágy,a gondo
lat, az akarás: el a világ bünétől, ki megkötött
ségemből, szenvedélyeim,indulataim utált börtö
néből, ki az Isten gyermekeinek boldog szabadsá
gába, amely ott a kereszten szereztetett meg ne
künk?!... Mert az bizonyos,hogy itt,ma,nagypén
tek ünnepén a mi dolgunkról van szó,elitélteté
sünkről, kárhoztatásunkról vagy békességünkről, 
örök üdvösségünkről.

Ennyit ugyanis Kajafás,Pilátus,Péter, 
Judás,az esztelen sokaság és a hahotázó főpapok 
is tudtak Jézusról. S ők ott a Koponyahegyén, a 
kereszt tövében,méltán hirdették,hogy győztek, 
hiszen sok gondot adott nekik ez az ügy. Ez a 
vándor hitető ugy jelent meg közöttük,mint aki 
kétségessé teszi hatalmi állásukat. S ha néki 
van igaza,akkor ők nemcsak hatalmukat vesztet
ték el,hanem céltalanná,sőt kárrá vált egyszer
re egész életük.

Mindenki érzett olyasvalamit,hogy ha i- 
gaza van ennek a názáretinek,akkor nekem gyöke
resen mássá kell lennem.- Heródes érezte,hogy 
el kell kergetnie Heródiást,meg kell ostoroz- 
tatnia Salomét. - Pilátus érezte,hogy neki le 
kell szállani itélőszékéből és beállnia a me
zitlábas próféta kiséretébe. - A vámszedők e- 
lőtt világossá vált,hogy asztalaikat fel kell 
boritaniok. - Az irástudóknak sutba kell dobni-
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ok egész tudományukat és a testté lett igéhez, 
a Krisztushoz kell fordulniok. - A farizeusok- 
nak meg kell utálniok magukat,nyilvánosan veze 
kelniük, porban és hamuban ülniök. - Paráznák
nak ki kell vájniok szemüket, a hamisaknak le 
kell vágniok kezüket és lábukat,csonkán és bon 
kán vánszorogni át a kegyelem ajtaján. - Nem 
lehet többé gyülölni: szeretni kell!... Nem le 
hét többé üldözni,büntetni,boszutállni: megbo
csátani kell!... Nem lehet káromkodni és hi
valkodni: össze kell omlani,be kell állni a 
lelki szegények,szomjuhozók,a kicsinyek,az ül
dözöttek, az eltaposottak és kiuzsorázottak se
regébe - h a  Neki van igaza,aki magát Isten 
Fiának, Megváltónak,Szabaditónak,Urnak ,Király
nak mondja!

A bizonyság ajkáról száll közénk: a 
nagy mü,a küldetés,a megbékélés Isten és em
ber között elvégeztetett. Mert Ő épen azáltal 
lett Ur,Király,Szabaditó,hogy vállalta ártat
lanul, büntelenül,meg-nem-érdemelten a keresz
tet!... Ez a szeretetnek megnyert világcsatáka! 
Mindaz,amit eddig hirdetett,ebből a halálból 
veszi igazolását... Most tört meg a törvény e- 
reje és lépett érvénybe a kegyelem... Sohasem 
volt Isten ilyen hatalmas,ilyen irgalmas,ilyen 
csodatevö , - szeretete és jóakarata igy még so 
ha nem áradt ebbe a világba, nem volt olyan 
győzelem égen és földön,mert csakugyan Isten 
Fia volt,aki azért jött,adta keresztre magát 
értünk,hogy megszabaditson büntől,haláltól,ör
dögnek hatalmából.

Mindebből pedig az a minket kereső ta
nulság és vigasztalás,hogy nem az emberé az u- 
tolsó szó,hanem az Istené. Isten mondja meg, 
hogy mi a győzelem és mi a bukás!...



Tudod,mit jelent ez ma,Testvérem?... Ha 
sötétségben jársz,menetsz a hajnal felé!... Ha 
mélységbe zuhantál elindulhatsz az örökkévaló 
magasságok felé!.. Ha elvesztettél egy egész 
világot,olyan gazdagság birtokosa lehetsz, a- 
melynek nincsen párja ezen a földtekén...

Ugy-e,az édesanyának,aki szüli gyerme
két nem a gyötrelme,kinja,vére az utolsó szó, 
csak kezdet ez.Nevetésük felveri majd még a há
zat... Nem mindig az a vesztes,aki próbáltatik; 
nem mindig az a szegény,aki koldusrongyokban 
jár; nem mindig az a megvetett,aki szükölködik. 
Nem mindig az a nemzet szánnivaló,melynek min- 
dene elveszett,melyet összetörtek és megaláz
tak,kifosztottak és megcsaltak.

Nagypéntek óta egy másik törvény is van 
a világon.! Nemcsak az,amelynek a test hódol.... 
Egy másik élet lehetőségei is várnak rám,nemcsak 
az,amely körül itt folyik a harc. S ez az Is
tené! ...

Ránk mindebből ma az tartozik,hogy oda
álljunk a kereszt alá,amelyről elhangzott az 
uj élet drága kijelentése:minden elvégeztetett, 
hogy élj s akarjunk megtisztulni egyenként,csa
ládonként , ugyis mint evangélikus gyülekezet,ugy
is mint magyar nép.

Testvérem!Ma,az áhitatnak ebben a fen- 
költ órájában,annyi megpróbáltatás közt, oly 
sok viszály után csak egy kérdésem van még: a- 
karsz-e uj életben járni?...

Mert ha igen, s ez nem ünnepi hangulat, 
pillanatnyi fellángolás, - akkor utáld meg,vesd 
ki magadból mindazt,ami Neki ellene mond,ural
mát kétségessé teszi életedben és fenségét meg- 
csufolta... Ne féltsd a ruhádat,ne sajnáld a 
cimedet,rangodat,fényes multadat,ne bánjad a
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kalácsot,a kenyeret,az életedet,a reménységedet, 
kövesd csak Őt,hiszen ezt kivánja,sürgetően kö
veteli tőled a multad,a jövendőd,a napok terhe, 
az éjszakák nyugtalansága,szived,lelked,hitvesed, 
gyermeked,néped,nemzeted,a te öröküdvösséged.

Ámen.
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Bp-Kelenföld,1946.ápr.21. Magdolnai szolgálat!.. 
Ige: János ev.20:11-18.

Husvét vasárnapján.

Üres a sir!... Jézus él!... Feltámadott! 
ez a husvéti örömüzenet.

Hogy husvét nem a szemek,nem az érzékek 
igazsága,hanem a hivő és szerető léleké... hogy 
husvéti élménye csak annak van,akinek lelkében 
támad fel és él a Krisztus - ez a felolvasott 
szentigénk időszerü tanitása.

Erről az üzenetről már csak azért is ér
demes lesz elmélkedni,mert sokan ugy vélekednek, 
hogy Jézus feltámadásának azért nem válhatnak é- 
lő bizonyságtevőivé.mert amit nem láttak és nem 
taponthattak meg,annak nem lehetnek szószólóivá!

Az emberiség történetében Mária Magdolna 
első képviselője azoknak,akik nem tudják, hogy a 
Krisztusban kit feszitettek meg a Golgothán és 
éppen ezért azt sem tudják,hogy mit nyertek az 
élő Krisztusban. Az ő szeretete a földi emberhez 
tapadt. Az embert siratta és éppen ezért,amikor 
az Ur hirtelen megjelent előtte,ő ennek a földi 
embernek az alakját akarta átölelni.

Jézus azonban éppen ezt nem engedte meg. 
"Ne illess engem" - szól a tilalom. Vagyis:rólam 
megbizonyosodni földi,emberi módon nem lehet.Nem 
a szemeknek,nem a füleknek támadtam fel.hanem a 
lélek számára.Dicsőbb valóság vagyok,mint a lát
ható világ.

Jézus soha el nem muló bizonyossággal a- 
karta megajándékozni övéit,ezért is mondja: "Még 
nem mentem fel az én Atyámhoz"... Hogy ki Ő ,hogy
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ö él, hogy ő uralkodik, hogy ő valóban Megváltó 
és Üdvözitő,életek boldogsága,egyetlen kincs, 
mindene s hogy aki benne hisz,az soha halált 
nem lát - mindezt Magdolna csak akkor fogja iga
zán megérteni,amikor már felment ő az Atyjához, 
amikor már a szeme nem látja,csak a szive képes 
átölelni és megragadni őt!...

Testvéreim!Mi tudjuk,hogy a feltámadott 
felment az ő Atyjához! Az az akadály,mely Mag
dolna elött állott,tehát réges régen leomlott! 
Kérdem hát, tapasztaljuk.e mi,hogy ő él, hogy ő 
uralkodik és jelen van miközöttünk?Hatalmasabb, 
dicsőbb valóság-e Ő a mi számunkra,mint azoknak 
volt,akik testi szemeikkel látták?... Van-e 
husvéti tapasztalásunk,olyan,amilyenre Jézus 
utasitotta Magdolnát?...

Téved ugyanis az,aki azt gondolja,hogy 
a feltámadás igazsága egy érzéki csodában áll.Ha 
igy volna,akkor reánk nézve husvét örökre elve
szett. Lehet - mondják - hogy Magdolnának, Pé
ternek és a többinek volt husvétja,de nekünk nem 
jelent meg s igy ránk nézve nem támad fel.

Mások meg ugy gondolják - óh hányan 
vannak ilyenek itt közöttünk is - hogy a husvét 
egy dicsőséges történeti esemény emlékünnepe.Egy 
eseményé,amely páratlanul csodálatos és szép 
volt,de csak volt és többé soha meg nem ismét
lődhetik.De hát akkor mit ér mindez?... Jézus 
nem lehet az emlékezet,a jámbor merengés tárgya. 
Életünk eleven erejévé kell lennie...

Végül - mondják sokan - a husvéti tör
ténet ránk nézve csak jelképes lehet arról, hogy 
az igazságot nem lehet végleg megölni és elte
metni, az kitör a sirből és eget kér.Ez a véle
kedés csak amolyan vezércikk-igazság,olcsó frá
zis,mely soha senkit nem tett jobbá és igazabbá.
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Használ nékem ez a szimbolizmus?... Semmit! Bi- 
zony semmit!

Jézus csak  válik az enyémmé,ha az én 
szemeim elött támadt fel,az én számomra ment 
fel az én Atyámhoz!...

Igy hát azt kell kérdeznem tőled,Test
vérem: láttad-e Őt felemelkedni szivedben a sir
ból,  bünös feledés sirjából,e világ fölé,e vi
lág minden java,érdeke,élvezete,dicsösége fölé? 
Fölemelkedett-e indulataid,szenvedélyeid,büne- 
id,hitetlenséged,kételkedésed,aggodalmaid fölé? 
Hagytad-é általa összezuzatni láncaidat,a mély
be döntetni és eltüntetni önző világodat?.. 
Lett-é a te szivedben Krisztus az Atya jobbján 
ülő mennyei király,Istennek Fia?... Mert ha nem, 
ugy csak homályos emlék,eltemetett álomkép,üres 
szó,büneid alá rejtett halott!... Ő ugyanis 
vagy királya lelkednek vagy csak ok a munkaszü
netre!... Vagy uralkodik a te számodra vagy nem 
létezik a számodra!... És jaj neked,ha a Krisz
tus neked semmi és a te számodra nem létezik 
annak ellenére,hogy hirdettetik előtted a róla 
szóló örömüzenet. Isten legyen irgalmas hozzád 
az itélet napján!... Ha a szived nem hódolt 
meg Neki,hiába kapsz utána kézzel,hiába akarod 
látni testi szemekkel,ég és föld kiáltja feléd 
a rettentő tilalmat:"ne illess engem!"

Mária Magdolna élménye ott a nyitott 
sirnál arra is megtanit,hogy az élet nem puszta 
elhivések sorozata,hanem küldetés. Más szóval 
husvét kötelez bennünket hóditani,megnyerni az 
Isten számára a mi atyánkfiáit...

Ennek pedig csak egy utja van:a Magdol
na utja,aki elment elmondani,amit látott és 
hallott. Nem habozott. Elment és cselekedett. És 
tudjuk,hogy nyomában megindult a nagy változás.
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Először az atyafiak szive dobbant meg.Lelkük 
sötétsége oszladozott,majd áradni kezdett a 
jézusi élet melege a elárasztotta a lelkeket a 
győzedelmes hit. Jézus lett minden, ők nem 
voltak többé egyebek csak törékeny cserépedé
nyei az igazságnak. Az Ő igéjének lettek tisz
ta hangszere,lelkének tükre és kezeinek győzel
mes fegyvere. S a világ ráébredt lassan arra? 
hogy Krisztus a feltámadás és élet s ebben ki
bontakozott az ember vágya: hozzá hasonlóvá 
lenni, szent és tiszta lenni s ebben a növekvő 
vágyban kialakult az uj világ,melynek mozgató 
ereje a husvét visszhangja lett: halál,hol a 
te fullánkod?... Nincs halál.csak feltámadás 
és élet van!...

Hadd kérdezzem már most meg tőletek, 
Ünneplő Testvéreim: részei vagytok-é az ő föl
dön munkálkodó lelkének?... Szenvedésekben bé- 
ketüréssel,nélkülözésekben vidám lemondással, 
méltatlan bántalmak között szelid önmegtaga
dással, gyülölet tüzében szelid megbocsátással, 
romok között épitő szeretettel él-e,uralkodik- 
e közöttetek a mennyei királynak a lelke?.... 
Viselitek-é szivetekben lángoló jegyét az ő 
keresztjének,megnyilt-e bennetek a husvéti 
sirbolt és felemelkedett-e a megdicsőült 
Krisztus,akinek neve hallatára minden térd 
meghajol és vallja,hogy égen és földön Ő az 
Ur az Atyaisten dicsőségére?...

Ha igen, - akkor többé nem mások fog
jék néktek mondani,hogy Ő feltámadott,mert ti 
magatok lesztek bizonyságai,élő és testté vált 
bizonyitékai annak,hogy Krisztus él és uralko
dik!... Él és uralkodik,mint milliók életévé 
vált mennyei kenyér, mint a mindennapi életünk 
ereje és lényege, mint az egész mindenség e
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gyetlen élő hatalma és uralkodó törvénye :a min- 
denható szeretet!...

Én elhiszem,hogy ez a Magdolna-szolgá- 
lat ma nem divatos. Nem alkalmas tetszelgésre 
hivalkodásra,üres fecsegésre, jól jövedelmező 
kalkulációra. Semmi előléptetéssel,előnnyel,ki
tüntetéssel, jövedelemmel nem jár.Nem is prote- 
zsál,sőt még csak a b-listától sem óv meg.

De mert ma megint odajutott a világ s 
benne ez a mi nezetünk is,hogy elveszünk,ha a 
husvéti láng nem kap a szivekbe,verődjünk ösz- 
sze ma azokká,akiknek törékeny emberi életén át 
Jézus isteni szeretete és uralkodó akarata kezd 
beleáradni a világba.

Ne nézzétek azt,hogy mi volt, hogy mit 
vesztettünk,hanem csak azt,hogy mi van! Lássá
tok meg,hogy ennek a világnak az a baja,hogy 
fáradt,hitetlen,földhöz tapadt,elvakult, hogy 
csak azt nézi,látja,értékeli,ami a szeme előtt 
van,a fülnek kedves,az érzékeknek gyönyöre! Éb
redjetek! - az Istenre kérlek - ébredjetek rá 
végre arra,hogy ebből az önfeledtségből csak 
egy kivezető ut van,az,amelyiken az emberek is
mét elkezdenek hinni,dolgozni,szeretni és meg
bocsátani... Ezen az uton elöljárni,kezdemé
nyezni , vinni, ösztönözni,ragadni az embereket 
csak Krisztus foglyai tudnak...

Ez,hiszem,én hiszem,hogy e z meg fog
ja menteni a pusztulástól az embert,de a vilá
got is.

Isten népemte szent gyülekezetbe ma
gyar nemzet,te nem tudnál a háborgás és sötét
ség közepette ugy élni,hogy láttodra átfusson a 
csüggedő,kételkedő,elesett,megromlott lelkek 
óriási temetőjén a husvéti remegés?... Te nem 
akarnád bizonyitani,hogy van isteni élet, van
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tisztaság,igazság,szeretét,van örökélet, hogy 
él él a Krisztus, hogy érdemes élni,érdemes 
keresztyénnek,magyarnak lenni,evangélikusnak
lenni?...

Óh van-é,lehet-é ebben a hatalmas ün- 
naplő gyülekezetben csak egy is,aki ezt ne 
tudná és ne akarná?...

Azért merem kérdezni ezt,mert miért 
másért jöttetek ma e helyre,ha nem azért,hogy 
visszakapjátok az Urat,akit elvttek tőletek,de 
aki visszajő ahhoz,aki átadja magát néki hit
tel,az uj és szép élet akarásával!... Merem 
ezt kérdezni,mert nincs,akinek szeméből,bár a 
veszteség feletti bánat könnye még ott ragyog, 
de ki ne csillanna az elszántság:romkon ujat, 
szebbet épiteni.áldozatokat hozni,utat egyen
getni a hit és szeretet élete számára, megszé- 
gyeniteni és legyőzni ezt az önző világot...

Amióta Mária Magdaléna találkozott a 
feltámadott Jézussal,jövője csak annak van, a- 
kiben a Krisztus lelke él és hat a sziveken át, 
akiben Krisztus uralkodik és aki a Krisztusnak 
szolgál.

S ha nem?... Ég és föld kiált ellenünk 
bosszuért az Istenhez!... Ugy-e,ugy-e,Testvé
rem, már eleget kiáltott!?...

A kegyelem Istene adjon nektek igaz 
husvétot és általatok e világnak,e hazának, e 
népnek, e gyülekezetnek a családi otthonoknak 
uj életet,a Krisztusban diadalmasat. Ámen.
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Bp-Kelenföld,1946.ápr.21. Världen väntar. 
Textus: Mateus 10:27.

Nåd vare med Eder och frid ifrån Gud, 
vår Fader, och Jesus Kristus. 

Amen.

Vilketdera skall kristendomen vara: en 
själens dolda hemlighet, en skatt i lönnlåda, 
beskådad och smekt i ensamhet, e l l e r en 
inre glädje och övertygelse,som spontant löper 
ut i öppet vittnesbörd?...

Svaret är lätt att finna. Bet ligger öp
pet överallt i evangelierna och breven, inte 
minst i högmässotäxt på 6:te söndagen efter 
Påsk med dess kulmination i orden av Jesus. 
själv: "Vad jag säger eder i mörkret,det skolen 
I säga i ljuset, och vad I hören viskas i edert 
öra,det skolen I predika på taken". Här går ur- 
kristendomens väldiga källåder i dagen. Här 
blåser ande, som en gång kom några män att kas- 
ta alla betänkligheter och så gå ut att med 
levande och brinnande ord erövra världen.

I kyrkan har denna ande tidvis legat 
på bleke. Vittnesbördet blev stillsam visdom. 
Den heta propagandan avlösten av en tystlåten 
korrekthet. Apostlamaningen att träda upp "i 
tid och otid" bortglömdes, och det blev höjden 
av kristet levnadsvett att hålla mun i tid och 
otid.

I våra egna dagar har soväl i Sverige 
som i Ungern, i vida skikt åstadkommit. en för- 
nyelse av det personliga kristna vittnesbördet.
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Tänk på Oxfordrörelsen och evangelisationsar- 
betet! Den har lagt en fast och glad bekän- 
nelse på mangas läppar, den har skaffat kri- 
stenheten en ny här av ytterst ivriga, iblad 
oemotståndliga, talesmän. Och cad ovedersäg- 
ligen är äkta kristen ande i rörelsen, det är 
dess förmåga att lära kristna människor att 
tala naturligt, enkelt, övertygande om "Guds 
rike och hans rättfärdighet". På isynnerhet 
denna punkt representerar förnyelsen urkri- 
stendomen, pingstens friska patos och apost- 
larnas oförmaga att dölja sin övertygelse. 
Dessa män och kvinnor ha vagat enligt Jesu 
egen order stiga uu på taken - och att 
alägga andra/andra/göra sammaledes . Detta är 
kristendom. Detta är besökelse.

Ty den sanna kristendomen fördrager 
icke lönn och lä. Den fördöljer icke utan 
förkunnar. Den trivs inte i källaren utan på 
taken. Aro vi a l l a äkta kristna, som 
bära det kristna namnet?... Det äkta skapar 
alltid patos och propaganda. Kristen över- 
tygelse föder alltid kristna ord och kristen 
bekännelse. Endast de döda eller den inbil- 
lade tron lever i konsekvent tystnad.

Två grupper av kristna människor 
bliva emellertid av både Skriften ock kyrkan 
frånrådda att stiga upp på taken. Det är för 
det första de, som kyrkans gamle lärare kal- 
lade "nykristna", d.v.s . sådana,vilkas kri- 
stna erfarenhet är nyfången,vilkas vilja än- 
nu icke fått den fasta inriktningen, som än- 
nu icke ha verkligt fast mark under fötter- 
na. Deras uppgift är icke att förkunna utan 
att förbida, icke att bekänna utan tillväxa, 
Deras nya sinnelag skall växa i det fördolda,
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i den ensamhet, där människan mognar och blir 
andeligen stark . En  dag skall Han  kalla på dem, 
som  i tidens fullbordan befallde Johannes fram  
ur hans Öken. Det finns en Guds ledning - 
också när det gäller gången från öknen till 
taken.

En  annan grupp, som må avstå från munt- 
lig förkunnelse och bekännelse, är deras, vilka 
vi bruka betekna som namnkristna, de, vilkas 
fromhet icke är verklig övertygelse, icke verk- 
ligt allvar utan endast ett ordasä t t, en löst 
påhnmgd jargong, en högtklingande, men ihålig 
fras, Herren klagar genom profeteno "Detta folk 
hedrar mig med sina läppar, men deras hjärtan 
äro langt ifrån mig". I själva verket ha aldrig 
de hänsynlösaste motståndare bringat så m ycken 
fara över kristendomen som de namnfromna och 
skenkristna.

Men annars skall kristendomen innesluta 
ett högt och frimodigt vittnesbörd, Och den 
andliga situationen i väréden, just nu,erbjuder 
en alldeles särskild predikoskyldighét för dem, 
som äro bärare av det kristna namnet och den 
kristna erfarenheten. Många högröstade världs- 
frälsare ha nyligen stigit ned från taken. De 
ha ingenting mer att säga. De hade ingenting 
att säga, ingenting som våt verkligen tillfyl- 
lest.

Kyrkan har ordet. Skall hon i kommande 
skickelsedriga år kunna mobilisera människor, 
som ha en hjälp och en lösen att ge; männ och 
kvinnor, som veta sanningen om människan och 
Gud och förmå lämna vägledning i enkla, lugna, 
verklighetsmättade ord?

Världen väntar på dem.
Ja! Världen väntar på dig och på mig.

Amen.
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Härmed tillkännagives att pingstdagen, den 9 
juni kl 5 em., för de i Budapest bosatta dan- 
ska, norska och svenska stadsmedborgaren hål
las en gudstjänst: högmässa med nattvard, på 
svenska språket. Heliga tjänsten förrättas av 
biskop Ludvig Ordass.
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Bp-Kelenföld,1946.ápr.28. Hinni!..
Ige: János ev. 20:24-31.
Ének: 52. 413.

Husvét u. 1. vasárnap.

Elhangzott evangéliumunk tanitása min
den kétséget kizáró módon abban a Tamásnak a- 
dott jézusi kijelentésben van: "boldog,akik 
nem látnak és mégis hisznek!.

Ez a téma bizony ma nem rokonszenves, 
mert manapság az emberek látni akarnak és nem 
hinni! Hogy ez az irányzat nem méltó hozzánk 
keresztyénekhez azzal talán mindnyájan tisztá
ban vagyunk. Éppen ezért próbáljunk ma fényt 
vetni arra az életre,mely nem látásból, hanem 
h i t b ő l  él. És tegyük ezt ugy,hogy a hit
ből való élet mellett szóló érveket és ténye
ket vegyük abból a mindennapi életböl,amelyben 
Te is, én is, benne állunk.

Álljunk meg elöször egy olyan körben, 
melyben fájdalmas panasz és keserü zokszó kél 
egy ravatal mellett vagy egy sir körül és, min
den sóhajtás azzal tör elő a megkinzott lelkek
ből: "miért?... miért tetted ezt,én Uram és én 
Istenem?"... Az esetet szónélkül nem hagyhat
juk,mert némi közünk nekünk is volt a halott
hoz, aki miatt viaskodnak most az élők.

Ha a vigasztalás megszokott szavaival 
közeledünk az igy gyászoló felé, részvétünk - 
szemmel láthatólag - csak fokozza a fájdalmat, 
mélyiti a sebet. Érezzük az ilyen esetben mind
annyiszor, hogy itt kivánn i  kellene valami rend- 
kivülit, itt el nem kopott igazságokat kellene
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mondani!... Ha ezt ér zed, próbáld meg és ki
vánj h i t e t  , azt,amely szerint a halál is 
hirnök, aki az Isten mély és szent tanitását 
hozza az egyetlen gyermekét sirató anyának ar
ról,hogy az a koporsó az Isten szivéhez viszi 
közelebb a sziveket, - az özvegynek arról, hogy 
az élettárs sirja az a hely,ahol meg lehet ta
nulni,hogy minden nap,perc és pillanat ajándék, 
vagy hogy miként kell gondját viselni az apát- 
lan-amyátlan árvának, - vagy aki tulélte hitve
sét és gyermekeit és ugy maradt vissza, mint 
szedett szőlőág , annak arról beszél,hogy az Is
tent az birja,aki nem tudakozódik ég és föld u- 
tán, — vagy annak,aki elött az elmulás félel
metes titok,arról szól,hogy ez teszi komollyá 
az életet,mert ez azt sürgeti: siess te ember 
az élettel és minél haladottabb a korod, annál 
inkább, mert. az öregséggel fogynak a napok,fogy 
az erő és ezekkel együtt elfogynak a feladataid 
megoldásához szákséges lehetőségek és az alkal
mak együtt lehetni azokkal,akiket szeretsz és 
akik téged szeretnek!

Nehéz, titkos beszéd ez, olyan, amilyen 
Tamás számára volt a tanitványok hire a feltá
madott Jézusról, de az a beszéd,mely a fájdal
mak,sebek,összeomlott reménységek,kegyetlen 
csalódások,döbbenetes élethazugságok világából 
kivezet és akkor,amikor rámutat arra,hogy azok, 
akik magukra maradtak jobban szoritsák meg egy
más kezét, - hogy azok,akiknek üressé vált a 
földi élet,fölfelé nézzenek, - akiket a halál, 
az elmulás ténye alázatosabbakká és gyöngédeb- 
bekké tett,álomnak látják az életet,mely arra 
való,hogy elüzze az éjszaka rémeit, - ige n  ez 
a beszéd feltámasztja azt a gondolatot, hogy 
milyen jó azoknak,akik nem látnak és mégis
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hisznek! Kivánj hitet hát! S minél mélyebb ez a 
hit,annál jobb a siróra,a gyászolóra nézve.

Vagy gondoljunk egy betegre,aki mindig 
csak az állapotján töpreng és kesereg. Nem ér
dekli semmi más,csak a betegsége. Nem foglalko
zik semmivel,csak a maga bajával. Nappal türel
metlenség gyötri,éjjel rémlátomás. Emez meg
fosztja a pihenéstől ,amaz pedig a jóttevő álom
tól. Az ilyennek az orvosok ujabb aggodalomra,a 
gyógyszer izgatószer és a látogató teher.

Aki egy ilyen beteg mellett megállhat, 
az kivánjon neki hitet, azt,ami nem balszeren
cséről, vaksorsról beszél, ami nem fél,nem kétel
kedik, kishitüsködik, lázong, zugolódik,hanem szen
tül hirdeti,hogy minden,ami e földönér: boldog 
meglepetés,melyben ne azt keressük,hogy látunk-e 
valamit a jövendőből,hanem hogy látjuk-e azt a 
kezet,mely a jövendő elöl eltakarja a szemünket, 
miközben a mi kezünket nem ereszti el, - hogy 
minden,ami keresztezi terveinket, isteni neve
lés, mely annál nehezebb,minél több e keresztező
désben a földi, - egy lecke,melyet annál fárad
ságosabban tanulunk meg,minél kevesebbet értánk 
meg belőle!... Minél mélyebb ez a hit,anál jobb 
- a szenvedőre nézve!...

De vegyük magunkat, ha megnehezült az 
idők járása felettünk, ha érezzük az élet viha
rának ostorcsapásait vagy ha a megélhetés szin
te lehetetlen: mikor egy sötét felhő boritja 
látóhatárunkat vagy egy fekete sejtés üli meg a 
lelkünket és kiut nincs és segitség sincs sehol: 
Ellenben tudjuk,hogy ha most elveszitjük a bá
torságunkat, akkor a reményünk is összeomlik,már 
pedig nélküle megszakadt az ideg,megbomlik a 
nyugodt szem látása!

Ilyenkor érezzük,hogy most szükségünk



- 195 -

van arra,ami a fenyegető látszatokkal szembeál
litja a dacunkat, ami megsarkantyuzza erőinket, 
megfesziti idegeinket, fokozza munkakedvünket. 
Érezzük,hogy most a látás gyengit,annak látása, 
ami elszomorit ,ami rosszulesik,csüggeszt,bánt, 
ami eszünkbe juttatja hibáinkat,mulasztásainkat, 
vétkeinket; - hogy boldogabbak volnánk,ha nem 
látnánk,hanem hinnénk, mert a hit megtanitana 
arra,hogy véletlen nincs, hogy csoda nélkülünk 
nem történik, hogy angyalok,tündérek,manók,ti
tokzatos erők,arany,dollár,font sem segithetnek 
rajtunk,de segithetnének uj tervek,uj elhatáro
zások, uj utak,uj barátok,uj beszédek,uj szivek, 
szerényebb,de serényebb munkák, alázatosabb s 
mégis határozottabb eszközök, azok a kitevők,a- 
melyekhez hit kell, h i t ,  mely minél mélyebb 
annál jobb énreám - a küzdőre nézve.

Jobb azért,mert nagy és hatalmas dolgo
kat csak a hit tud elvégezni!

A felfedzések története a hitnek törté
nete !

Minden alkotás,munka a hitnél kezdődik!
Kérdéseket csak az oldhat meg,aki a 

megoldás lehetőségében hisz. Csak ebben a hitben 
nincs kedvetlenség, - ennek utja: a türelem, - e- 
reje: a fáradhatatlanság, - titka: a találékony
ság, - adója: az áldozat. - sikere: a vakmeröség, 
- jutalma: a diadal!...

Kolombusz evveb a diadalban hitt és fel
fedezte Amerikát!

Gyötrelem volna a szülői sors,ha nem 
hinne abban,hogy a gyermek Isten áldása!...

Teher volna a házasélet,ha az a két sziv 
nem abban hinne: "amit másnak szerzünk meg, az 
minket tesz gazdaggá, és amit odaadunk másnak,az 
örökké a miénk marad!"
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Amelyik munkás csak látni akar az rab
szolga marad. Aki hivatásában csak látszatra tö
rekszik az napszámos marad. De aki még a munka 
mögött is Istent látja és az Ö szeretetét és er
re rábizza magát,mintahogy a gyermek bizza rá 
magát a szülő szivére, annak élete lassan komo
lyodik, tisztul, belenő abba a tudatba: boldogsá
got az nyer ebben az életben,aki az életet tar
tozásként fizeti meg az Istennek. Minél inkább 
fizeti,annál többet nyer. Minél mélyebb hittel, 
annál elöbb nyeri meg az örökkévalóságba törek
vő ember.

A mondottak alapján talán megértjük,hogy 
mire akarta Jézus, a feltámadott, megtanitani 
Tamást,mikor kijelentette: "boldogok,akik nem 
látnak és mégis hisznek!"... Arra,hogy lesznek 
eljövendő életidejében olyan napok,órák,alkal
mak,melyek gunyolódva hirdetik: Jézus erötelen, 
tehetetlen,halott.

Ha majd akkor Tamás látás nélkül nem 
tud hinni és minden látszat,kényszer,eröszak 
ellenére nem tudja erősitgetni: "Jézus él és én 
is vele" - össze fog roppanni,mert a megpróbál
tatás óráin nem fogja átsegiteni az arra való 
emlékezés sem hogy volt idő,amikor ott ült a 
Mester lábainál és látta kezén,lábán a szegü
tötte sebeket. Ezeket a látásokat elmoshatják 
a kételyek. Ezeket a képeket elborithatja a 
szenvedés... De aki boldogabbnak tartja a hitet 
a látásnál és beáll Jézus zarándokseregébe,nem 
azért,mert látni akarja,hanem mert tudja,a hi
te mondatja vele,hogy életének ura és formálója 
Jézus, - az nem kér magának és másnak mást,csak 
hitet! Igen9 h i t e t  , mert az élet mindig 
olyan,amilyen a hitünk! Boldog annak,aki bol
dognak hiszi,de nemcsak akkor,amikor ehhez lát
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szólag minden joga meg van, hanem akkor is, a- 
mikor nincsen egyebe,csak a hite!

Testvéreim! Igy érkeztünk meg oda,ahon
nan néhány percei elöbb elindultunk. Elismétlem 
ujból a kérdést: miből éltek? - látásból-é a- 
vagy hitből?...

Ezt pedig azért kérdem,mert Jézus ma is 
mondja, Itt, ma n e k e d  mondja: "Boldogok, 
akik nem látnak és mégis hisznek!

És a feleletet nem is itt várja,az Ő 
házában,hanem a templom küszöbén tul - odakünn 
... otthon..., mühelyben... iróasztal mellett,... 
pult mögött... munkahelyen... piacon... utcán... 
szegénységben... kifosztottságban... árvaságban.. 
özvegységben... o t t ,  ahová állitott az Is
ten. Ámen.
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Bp-Kelenföld,1946.máj.5. Szolgálni!..
Ige:.Márk ev. 10:35-45.

Husvét u.2.vasárnap.

Aki a ma élő emberiség gomolygó,nyugta
lan tömegeit abból a szempontból nézi,hogy van- 
e benne egy közös vonás,csak egyet talál: a 
n a g y z o l á s t .  Mindenki több igyekszik 
lenni,legalább is többet igyekszik mutatni,mint 
amennyi. A szerénység,az igénytelenség mintha 
kiveszett volna ebből az ezer sebből vérző és 
még több bajjal sujtott emberiségből. És nem
csak városaink képe igazolja ezt a fölötte szo
moru megfigyelést. Igy van ez már falun is. És 
nemcsak a felnőtteket kapta el ez a veszedelmes 
láz! A gyermekseregbe is belekapott ez a láng..

És ez az emésztő kór nem a nagy háboru 
következménye. A szegénység és elesettség csak 
kirivóbbá teszi a legyőzötteknél,mint a győzők
nél. Hogy mennyiben volt ennek a háboru az oko
zója, az ma még nem állapitható meg. De hogy 
jóval előtte mindenki játszott a tüzzel, minden
ki különb akart lenni,mindenki a vezető élre 
törekedett és ezért egészségtelen igényeket 
táplált magában,melyek tullépték a megengedett 
határokat - az eléggé nyilvánvaló. A munkát 
sokalta az ember, az eredményt keveselte. Enge
delmeskedni kevesen tudnak. Parancsolni minden
ki akar. A szolga ur kiván lenni. Az ur elfe
lejtette ,hogy szolgálatra van hivatva. A gyerme
kekkel siettették az időt. Koránértek. A férfi
akat nagyzás kapta el. Az asszonyokat mértékte'- 
len hiuskodás. Soha annyi cim és rang nem bán



totta az embereket ,mint abban az időben,melynek 
mi vagyunk a keresztviselői.

És nem változott ez a helyzet még mos
tanában sem,az általános erkölcsi csőd napjai
ban. Most,amikor egyetemes érzésünk és felis
merésünk,hogy az igények visszaszoritásával, a 
szerénység csillogtatásával,a nagy és szent cél 
szolgálatával lehetne elviselhető sorsu néppé 
ez a miénk,olyan döbbenetes önzés,kapzsiság kap
ta el a lelkeket,amit lehetetlen észre nem ven
ni.

Amilyen fájdalmasan igaz ez,éppoly bol- 
dogitóan igaz az is,hogy ennek csak egy igazi 
orvosszere van: az igazi nagyság utja! És az is 
igaz,hogy amig erre az utra rá nem lépünk, rá 
nem kényszeredünk,nincs az a földi hatalmasság, 
amely biztositani tudná a szivek összhangját, 
tépett viszonyaink gyógyulását,az erkölcs épitő 
erejét,földjeink zavartalan megmunkálását, mü
helyeink és gyáraink eredményes lendületét,tö
rekvéseink kifogősolhatatlanságát,értékeink su
lyát, a belső rendet,a lelkek nyugalmát és bé
kességét.

Ezt pedig onnan tudjuk,hogy a történé
sek zugó és mindeneket megrázó viharzásában ott 
áll ma is az az utjelző,melyet Jézus állitott a 
világesemények országutjára, az,amelyről felol
vasott igénk szól.

Ez az utjelző pedig ugy került a világ 
országutjára,hogy Jakab és János, Jézusnak két 
tanitványa a nagyság után vágytak. A vágyuk 
mentes volt a földilét látványosságától. E fölé 
törekedtek. Nem a vagyonnal járó előny után 
sóvárogtak. A sok barázda birásának varázsa sem 
izgatta képzeletüket. Pompa,fény,gondtalan élet, 
tekintély,cim,rang,diszes pozició,vezetőhely
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nem kellett. Mindössze azután sóvárogtak, hogy 
egyikük Jézus jobbkeze,a másik balja felől ül
hessen az ő dicsöségében. Hogy mióta szunnyado- 
zott ennek a vágynak titkos kis parazsa az ő 
mindennapiságuk hamuja alatt? - ki tudja. Talán 
azóta,hogy tágranyilt szemekkel és figyelő fü
lekkel hallották Mesterük ajkáról feléjük özön- 
leni azokat az igéket,melyek arról az országról 
szóltak,mely nem e világból való,melyben Ő egy- 
gyé lest a mennyei Atyával,aki felé sietni nem 
jog,hanem kötelesség. Fülükben ott csengett a 
biztató szó: "kérjetek és megadatik nektek". És 
ők kértek,csak annyit:"Tedd meg nékünk,amit 
szeretnénk!" És mert a titkos kamrában elmon
dott kérés értékéről is hallottak egy örökérvé
nyü tanitást, hát ugy mondták el a vágyukat, 
hogy ne hallja más,a többi.

Hogy ennek a jobb és balkéz gelöli ülés
nek mi a különös előnye?... hogy ezt tudták-e és 
számitásba vették-e? arról nem szól a történet. 
Azt,hogy idáig eljutni csak nehéz uton lehet, a 
pohár utján,a keresztség utján,a szenvedések hö
sies felvállalásával, egy olyan élettel,melynek 
minden perce sugározza a szentségre,az igazság
ra való törekvést, tudták,vállalták rövid és ha
tározott nyiltsággal. Azon,hogy tanitványtársaik 
ezért a szerénytelenségért haragudni fognak rá
juk - talán nem is csodálkoztak. A csodálkozá
suk ott kezdődött,amikor Jézus a többi számára 
is megnyitotta az utat,amelyre ők vágytak.

Mert a nagyság utja nem kiváltságosok e- 
lőnye. Ezen kell haladni mindenkinek. A Krisz
tustól táplált igény ott kezdődik,hogy csak ez 
az egy ut vezet előre. Ezen az uton vállalni a 
keresztség látható jeleit olyan természetes, 
mintahogy a szülő a gyermekben adott öröm mel—
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lett vállalja a gondokat is, mint ahogy a munkás 
a sikerért vállalja a fáradságot is.

És a nagyság utján haladni azt is je
lenti,hogy nem a célért vállalom az utnak ter
hét, a jutalomért a nehézségeket. A nagyság ut
ján haladni pedig csak az fog,akinek egyetlen 
törekvése van: kirajzolni a Jézus baljára vagy 
jobbjára való elhivást.

Hogy állsz te, Testvérem,e tény elött? 
Milyen a te haladásod?... Mi csillanik ki a vá
gyaidból?... Mit árul el a te törekvésed?... 
Meglátszik rajtad ott a hivatalban, az iróasztal 
mellett, a pult mögül, a tüzhely körül,napitény
kedésed ,szórakozásod,örömeid,bánataid,gondod, 
terved között,hogy te a legmagasabb helyre el- 
hivott tanitványa vagy Jézusodnak?... Mondd, 
mivel bizonyitod te,hogy ez a legtitkosabb,leg
szentebb , egyetlen vágya,célja életednek? Képes 
vagy-e ezért elviselni mindent,amit irigységé
ben, haragjában akadályként vet eléd a másik, a 
többi?...

Félve vetem fel ezeket a kérdéseket, 
mert ugy vélem,hogy ha a történetükben emlitett 
két Zebedeus fiunak sok követője volna ma mi 
közöttünk, meglátszanék ezen a világon, hogy az 
igazi nagyság annál van,aki az ut,az igazság és 
az élet: Jézus! Meglátszanék abban,hogy nem a 
pénz,a vagyon,a minél nagyobb földi dicsőség és 
jólét,és mindaz,ami ennek sallangja,mozgatja az 
uton előre az embereket. Meglátszanék abban,
hogy mindenki Jézus és az ö dicsősége után vágy
va az Istenre bizná rá az életét és fizetné é- 
lete nagy tartozását szüntelen hálaadással.

És bekövetkezne még valami. Az,aminek 
nincsenek igéretei,csak beteljesülései, - ami
nek nincsenek kérdései,csak feleletei, - aminek
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nincsenek csalódásai,csak valóságai. Ez pedig 
a szolgálat lelke,a magát váltságul adás mások
ért. Tudni,hogy másokért vagyok, hogy nekem el 
kell fogyatkoznom,hogy más emelkedjék, hogy az 
én könnyeim mások arcán fakasztanak mosolyt, az 
én elszegényedésem másoknak ad gazdagságot, az 
én munkámra másoknak van szüksége, az én tudo
mányom másokra szór világosságot, az én engedel
mességem másakat fékez meg, az éh imádságomért 
másokra borul rá a békesség palástja, az én éle
tem tükör,melyben mások igazgatják meg ábrázatu- 
kat az Isten hasonlóságára, - ez elsőséget je
lent azok között, akikre az örökélet koronája 
vár.

Persze a szolgálatnak ez a lelke ma nem 
kell. Mostanság mindenki csak uralkodni akar, 
maga alágyürhetni másokat, olyan helyzetbe ke
rülni,hogy többje,különbje legyen mint a többi
nek. Ezért szemrebbenés nélkül hamisit tejet, 
feketézik,üzérkedik,zsarol és megfélemlit.Ezért 
itt áruba bocsátanak hitet,nevet,hirt,becsüle
tet, - amott képesek égő üszköt dobni békés ott
honokra... Emelkedni,... hatalomhoz jutni,... u- 
ralkodni - ez a mai varázsige, szolgálni - ez 
az az ut, melyet gondosan elkerül a mai ember!

És mégis: addig,amig nem ez utóbbi lesz 
a nagyság vágya, nem lesz béke sehol,akárhogy 
akarják,erőltessék. Majd ha meglátszik minden 
cselekvésen, majd ha kicsendül minden szóból, 
beszédből, majd ha minden szemnek fénye és 
szivnek dobbanása elárulja,hogy nincs nagyobb 
boldogság,mint váltsága lehetni másnak,a környe
zetnek, a világnak, majd ha mindenki ugy él, ugy 
dolgozik, ugy cselekszik, majd ha minden könny, 
mosoly,sóhaj,öröm,bánat, minden ház,mühely azt 
igazolja,hogy vagyok,mert szolgálok - lesz
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széppé megint ez az élet és üdvösséges az az ut, 
melyen ez az élet a célja felé halad.

Mit akarsz, Testvérem?... Jólétben dö
zsölni vagy szolgálni?... Mire vársz?... Mit 
árul el a te cselekvésed,beszéded,szived dobo
gása?... Mi vagy otthon?—  mi vagy hivatásod 
közben?...

... uralkodni nem tudsz!... még önmaga
don sem!... Ha tudnál, hidd el, megérezné a vi
lág ! ...

Szolgálni nehezebb, mert ezt más ismeri 
el... És,ezt várja a világ!

És ha nem is várná, - várja Ő , az Isten. 
Ő pedig fontosabb,mint a világ.

Lásd meg, vedd észre, halld meg - mos
tanság az Isten kényszerit a felfigyelésre!

Nincs más utad!... Neked sincs!... de 
ennek a nemzetnek sincs! Az események utján fel- 
állitott utjelzőre,a te számodra is csak ez van 
irva... Ez az irás olvasható is. Érthető is...

Reánk egy tartozik: az,hogy elinduljunk 
a szolgálat utján a mi igazi nagyságunk felé,.. 
Isten felé,... haza,. . még ma. Ámen.
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Bp-Kelenföld,1946.máj.l2. Van megujulás?... 
Ige: Ezs. 40:27-31.

Husv. u. 3.vasárnap

A fővárosban csakugy,mint az országban 
mindenfelé, a határokon belül éppugy mint a ha
tárokon tul, sőt! bárhol e nagy világon érző 
szivü magyar él, napok óta egy kérdés foglalkoz
tatja az embert s ez: a b é k e !  Derülátás, 
rossz sejtelmek, hivatalos közlemények és magán
értesülések kergetik,váltogatják egymást. S van- 
e csak egy is ebben az ünneplő gyülekezetben,a- 
ki ki tudná vonni magát e sorsdöntö esemény su
lya alól?...

Pedig van még ennél is fontosabb kérdés, 
egy sokkal nyugtalanitóbb,sulyosabb kérdés, az, 
hogy van-e számunkra,magyarok számára,nemzetünk 
számára m e g u j u l á s ? . . .  Mert mit ér az 
ország,a föld,a mult,a jövendő,a szabadság, ha 
fáradt,kedvetlen,unott,céltalanul ténfergő az 
ember?... A prófétára is csak azért rontott rá 
ez a kérdés, mert ugy tapasztalta,hogy "elfárad
nak, meglankadnak az ifjak,megtántorodnak a leg- 
különbbek is". S ebben feladta nekünk is a lec
két: mit gondoltok?... hogyan vélekedtek?... 
van-e megujulás?...

A téma mindenesetre időszerü . Megoldása 
közérdekü .Szenteljük néki ma ezt a néhány per
cet. -

Láttatok ugy-e,már valamennyien megu
jult embert? Láttatok bizonyára valakit,aki 
egy időben már belegörnyedt az élet terhébe. A- 
kinek fejére idő elött reáhullott az élet dere.
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Akinek szemében kezdett elhalványodni a fény.. 
Akinek szivében lohadni kezdett a láng... Aki
nek kezében megremegett az élet vándorbotja...
De akinek egyszerre csak kiegyenesedett a ge
rince. Szeméből ujra tüz sugárzott. Karja uj 
erőtől duzzadt. Nem látszott rajta a nehéz i- 
dők őrlő munkája. A gondredők elsimultak. A 
lélek lett urrá a test felett... Mi ez,ha nem 
annak bizonysága,hogy v a n  megujulás!?...

Tudtok azonban népekről,nemzetekről is, 
melyek felett már megkonditották egyszer a ha
lál harangját... de ez a nép és nemzet egyszer
re csak megmozdult. Az elöregedettnek hitt test 
izmai megfeszülnek. Történetében uj fejezet 
kezdődik. Megütötte a szabadság varázsa... Meg- 
igézte a haza földjének illata. A nép,a nemzet 
megindult. Jár és nem fárad el, fut és nem lan
kad el - bizonyságául annak,hogy van megujulás.

A prófétának igaza van: van megujulás!
De ő többet tud a puszta látszatnál. 

Tisztán látja a megujulás feltételét is és ez
ért mondja: "akik az Urban biznak,azoknak ere
je megujul!"...

Ez persze másként hangzik,mint az a meg- 
ujuláa,melyet ajánlj és kinál ez a világ.

Utalok a keresztyénség diadalára a po
gányság felett,amely valójában nem volt egyéb, 
mint az Urban bizók győzelme a magukban bizók 
felett.

És a reformáció?... nem várépités volt 
arra az Urra,aki erősebb és hatalmasabb minden
kinél, aki furfangra éa fegyverre bizza ügyeit!

És sikra szállni az igazságért és jog
ért ugy,hogy diadalmas legyen a jog és az igaz
ság, mintahogy azzá lett a mi őseink révén, csak 
azok tudnak,akik az Urban biznak!
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Óh áldott,ezerszer áldott minden ajak 
és sziv.elhatározás és gondolat,mely az Urhoz 
visszaforditott bizodalmasokkal agitál,keres, 
kivan,követel uj bizonyságtevéseket arról,hogy 
van megujhodás. És nem is érvekkel,példákkal 
csatázik,hanem hiszi, h i s z i  rendületlenül, 
hogy az Isten örök,nem fogyó,merülő erő, hogy 
minden mulik-málik,pusztul,erőtlenül a világ
ban, egyedül csak az Isten marad,aki volt,csak 
az ő esztendei nem mulnak el, csak az Ő karja 
nem ernyed el soha. Nem volna Isten az Isten, 
ha nem ilyen volna!..

Hogy az Ő gondolatai nem a mi gondola
taink, és hogy az Ő utjai nem a mi utaink ez 
azért van,mert Ö az Isten és más Isten nincsen, 
mert csak az Ő utjai szentségesek és mert 
nincs,mert nem is lehet más jó,csak az Isten!.

Hogy gyakran érthetetlen az Ő végzése,
- az lehet! Ez csak azt bizonyitja,hogy Ő a 

szeretet, az,aminek parányi részével te,tulaj
don gyermeked érdekében, sokszor nem magyarázol, 
hanem követelsz, nem érvelsz,hanem parancsolsz!

Hogy néha semmivé teszi terveidet,szer- 
tefoszlatja álmaidat, hogy megemészti esztende- 
idet,mint a beszédeket, hogy meg-megnyirja 
szárnyaidat, - hogy néha még azt is elveszi,a- 
mit nagyon nehezen mentettél át multből a je
lenbe, - hogy néha éppen akkor tör rád a meg
próbáltatás világa,amikor boldognak merted 
vallani magadat, - hogy néha meg éppen attól 
foszt meg,amin ugy csüngtél,mint az egyetlen 
gyermekét vesztett anya a drága cseppség tit
kon őrzött hajfürtjén, vagy mint a gyászba öl
tözött fiatal menyasszony csüng arája utolsó 
kezevonásán, vagy amint csüngsz az anyádról 
rádmaradt emléktárgyon vagy régporladó apád
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képén, - hogy néha - persze mindig rosszkor - 
elakaszt utadon, csak azért van,mert. az Ő tör
vénye más,mint a miénk. Nála, szerinte: a sirók 
boldogok, a lelkiszegények,a szelidek,az igaz
ság után epekedők,az irgalmasok,a békességre i- 
gyekvők,a háboruságot szenvedők,az alázatásak,a 
megvetettek,a bénák,a sánták,a vakok,a gyerme
kek, az álmokat látó fiatalok,a nem kétfelé haj
lók vagyis - akik csak az Urban biznak!

És mert te is láttál igy bizakodókat, 
talán mert te is jártál és nem fáradtál el, fu
tottál és nem lankadtál el, arra vagy elkötelez
ve,hogy a megujulás boldog lehetőségének hive- 
ket szerezz.

Ehhez pedig nem kellenek hangzatos jel
szavak, sem héroszok. Ehhez csak hivő akarat 
kell! Mert az akarat mindig fiatal,ellenállha
tatlan, törhetetlen, s z í v ó s  és elszánt,ha olyan 
feladat gyönyörűsége táplálja,mely örökké vonz! 
És ilyen cél csak egy van, az,ami nem mulik el, 
az,ami az egyetlen realitás ebben a világban s 
ez az Isten!

Más szóval: ma csak az marad meg, aki 
a jövöért,a holnapért él, tehát azokért, akik 
lesznek, akik által lesz az uj ég és uj föld. 
Ezért persze nagy árat kell fizetni. De amilyen 
mértékben fogy a mi világunk szépsége olyannyi
ra nő a másiké, azoké, akik a nyomukba,a helyük
be lépnek. Ezt akarja, ezt formálja az Isten.Ez 
a bizodalmunk. Ez éltet, ez tart meg!

Tudom,hogy ennek a bizalomnak ezernyi 
az ellensége és számuk szaporodik. De mik ezek, 
ha nem tövisek a rózsa mellett,árnyékok a fény 
mögött,mélységek a magasságok alatt?.. Szenny 
és szégyen, vétek és bűn, kétszinűség,önzés,go
noszság és aljasság,könnyelmüség,lelkiismeret
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lenség - azoknak kisérője,akik csak magukban 
biznak, az erejükben,a ravaszságukban. És ezek 
csak arra jók,hogy elforduljunk tőlük, hogy m i  
ellenük küzdjünk folyton megujuló önérzettel,  
azért a jóért,nemesért,igazért,mely diadalmas
kodik, mert ez az Isten!

Erre csak az képes,aki bizik az Isten
ben, mint a sas a szárnyában, mint a futó az 
izmaiban, mint a vándor a lábaiban! Az ilyennek 
sok a háborusága! Ha nincs vihar akkor nem acé- 
losodik ki a sasnak tolla! Az ilyennek sok az 
akadálya. Ha nincs,akkor megpetyhüdnek az inai! 
Az ilyennek van temetője,de nincs halottja!Hisz 
az Isten az élök Istene! - Az ilyen felett el
járhat az idő,de ifju marad a lelke! - Ha meg 
is rövidül a látása,belenéz a végtelenbe! - Ha 
megromlik a hallása,csak a belső ember hangjára 
hallgat. Ha megnehezedik a járása,legfeljebb 
csak lasabban közlekedik az Istenhez,de annál 
biztosabban. -

Ezsaiásnak e gondolat számára csak egy 
példája volt: a saskeselyü!

Nekünk már Jézusunk van, aki tegnap,ma 
holnap és mindörökké ugyanaz marad,aki megmon-’
dotta,ha mi Övele maradunk,Benne megujulunk és 
mássá lesz velünk a világ,ha az Atya-Istenben 
bizunk, olyan,hogy naponként mind szivesebben 
szállunk feléje,amig vele egyek nem leszünk az 
örökkévalóságban.

És hát kivánhatunk: mi ennél magunknak 
többet? - soha!

A megujulásról mi csak ennyit tudunk. 
Hogy hallhatjuk-e még egyszer ezt az igét? - 
nem tudom... De ez nem is fontos!... Fontos 
csak az,hogy a mi életánk levele még ott él a
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fán, hogy a mi szárnyunk még vihet a nap felé, 
hogy mi még járhatunk és futhatunk az elfára- 
dás,az ellankadás veszedelme nélkül.

Ez a mának nagyszerüsége. Ez sorsdön
több - határon innen és tul levőknek - mint 
a béke! Most ez keres téged és engem. Keres itt 
e hajlék csendjében,áhitatában,abban az igében, 
amely ma hangzott el.

Elvonod előle a füledet,a szivedet?... 
Te,aki szereted mondogatni,hogy uj életre vá
gyakozol, szépre,igazra,emberhez méltóra,benső 
megujulásra?!...

Ugy-e, Te megindulsz: bizni az Isten
ben, szárnyra kelni,mint a saskeselyü,járni és 
futni,bizonygatni,hogy van megujulás!!

Ugy-e, Te megteszed - magadért,házad
ért, hazádért, magyar jövendőnkért!?...

Az Isten megáld érte, hidd el:bizony- 
nyal megáld - már itt és már most. Ámen.
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Bp-Kelenföld, 1946.máj.19. Énekeljetek u.i éneket 
Ige: János ev.6:15-21.

Husvét u.4.vasárnap

Luther szerette az ősi keresztyén szo
kásokhoz való ragaszkodást. És mert e szokás a 
husvét utáni 4 .vasárnapon,tehát e mai napon a 
98.zsoltár ama szavaival köszöntötte a gyüleke
zetet: "énekeljetek az Urnak uj éneket,mert 
csodadolgokat cselekedett!", Luther az uj énekre 
legalkalmasabb csodadolgot abban az evangéliumi 
szakaszban vélte megtalálni,melyet az imént ol
vastam fel.

A kérdés - ezzel kapcsolatban - mind
össze annyi: Luthernek valóban igaza van?

Ilyenkor történt... A tavaszi napfényre 
illatos ligetté vált egész Galilea,különösen a 
Kapernaummal szemben levő part,ahova Jézus szi
vesen ment el azaz vissza otthoni tájékra mind
annyiszor megpihenni,valahányszor megfáradt mun
kája közben... Innen azután nem egyszer előre, 
azaz visszaküldte tanitványait.

Evangéliumunk egy ilyen visszautazást 
beszél el.

A tenger tükre sima. Csak a lassan ha
ladó hajó orra és az ütemesen meg-megcsobbanó e- 
vezők törik meg a néma csendet... Alig hagyták 
el a partot,mikor a hajósok a szokatlan csend
ből és a levegő áramlásából közeli viharra kö
vetkeztetnek... Neki is dőlnek az evezőknek, 
csakhogy még vihar előtt elérjék a tulsó partot.

De hiábavaló volt minden igyekezetük, 
mert mire a tenger közepére értek rájuk borult



- 211  -

az esti vihar vaksága. Utjukat sürün felvilla- 
nó villámok világitják meg. Az orkán haragos 
korbáccsal veri az imént még nyugodt tengert, 
mely hullámnyelveit öltögeti a hajósok felé... 
A szilajhabok tajtékzó hullámain dióhéj módjá
ra táncol a kicsinyke hajó. Recseg,ropog,nyőg, 
sir a törékeny deszka alkotmány. Az elemek e 
vad játékában még az edzett halászokat is ret
tegés szállja meg.

Amikor átjöttek hasonló vihar tört rá
juk. De akkor,... akkor velük volt Jézus, aki 
megdorgálta a szeleket és a tengert s lett 
nagy csendesség. Azonban most, - most nincs 
velük. Egyedül vannak a borzalmas éjben,mely
nek félelmetésségét mintha a poklok árnyai is 
kihasználnák,mert ime egy fehér lepelbe bur
kolt alak közeledik hajójuk felé a tengeren 
járva. Láttára hideg borzongás fut végig a há
tukon és rémületükre a fehér alak megnyitja 
száját, - de szelid,biztató hang száll feléjük 
mondván: "Én vagyok, ne féljetek!"

Hogy mi történt azután - ezt János 
már nem irja le. Csak annyit közöl még,hogy az 
a hajó,mely Jézust fel akarta venni, hamarosan 
ama földnél volt,melyre menendő volt.-

Ennek az evangéliumi elbeszélésnek kü
lönös érdekessége az a magyarázat,melyet Lu
ther adott neki akkor,amikor azt mondotta,hogy 
ez az emberi élet csodás példázása illetve az 
itt megpéldázott történet az élet csodája. -

Ez igaz, hiszen az emberi élet megle
pően hasonlit a tengerhez. Miként viharok a 
tengeren ugy dulnak földi életünkben a csapá
sok és szenvedések. Örömünk és reménységünk 
hajóját összetöréssel és megsemmisitéssel fe
nyegetik. .. És az is igaz,hogy nincsen olyan
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élet,melynek viharzása közben ne jelennék meg, 
még a legsötétebb éjben is feltünő formában - 
Jézus,hogy ajkáról szálljon szeliden a hangja: 
"ne féljetek, én vagyok!"... És az is igaz, 
hogy minden élet,mely siet befogadni őt, vihar 
és szélvész ellenére kiköt azon a földön, ahová 
mennie kell... Ezért mondja örökérvényüen Lu
ther: a csoda nem az,hogy Jézus megjelenik,ha
nem az a csoda,hogy maga mellé veheti őt az 
ember!... Vagy mai nyelven: a csoda nem az, 
hogy ez a Jézus - a multnak nagy omladékai kö
zött - ma is él, hogy sirokból, porladó cson
tok, leomlott városok és behorpadt templomok 
kövei között mégis csak ki- kiemelkedik.A cso
da az,hogy boldog mégis csak az, ma is csak az, 
- közöttünk is csak az - aki tudja,hogy min

dig, mindenütt, mindenben - minél nagyobb a baj 
és veszély annál inkább - mellette,előtte,kö
rülötte ott van Jézus!

Hogy miért? - erre keressünk együtt
választ.

Minden baj elszenvedhető,minden kereszt 
elviselhető,ha az ember rá tud állani a bizako
dás törhetetlen fundamentomára. Ezen és nem a 
nyers és durva erőszakon, az ököljogán nyug
szik az emberek társas együttélése,államok jö
vője ,családok boldogsága...

Jézusnak ott a galileai tengeren is az 
volt az első feladata,hogy a testileg megrémült, 
a lelkileg is megrendült tanitványok szivébe 
b i z a l m a t  öntsön. Mihelyt ezt elérte - 
megnyugodtak, olyannyira,hogy - a történetet 
részletesebben elbeszélő Máté szerint - Péter 
még a háborgó tengerre is rámerészkedett.

Ezen az alapon - nyugodtan állithatjuk
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- az élet nem is egyéb,mint a bizalomkeltés 
állandó folyamata! Hiszen élni annyit tesz,mint 
átkelni a rettegés,a félelem,a gyötrődés és ag
gódások partjáról a mindig jobbat remélés,a so
ha el nem csüggedés,a kishitüségtől mentes bol
dog bizakodás partjára.

És ez azért is látszik igaznak,mert olyan 
ez az átkelés,mint amaz volt ott a galileai ten
geren. Első szakasza szélcsendes,zavartalan - 
óh mert minden gyermekidő tele van a boldog ön- 
feledtség óráival... Csak amikor beljebb érünk, 
néhány futamatnyira a parttól, a nyilt tengerre, 
ahol a drága emlékekkel kezd ölelkezni a rideg 
valóság - vesszük észre,hogy vihar előtt ál
lunk... És ez a látás kezünkbe adja az evezőket, 
az életre való felkészülést.Eközben ránk támad 
egy-egy haragos,bősz vihar,mely hullámokat ka
var és dobálja sajkánkat... Félelmünkben felsir 
a lelkünk,felnyilik a szemünk. Jézus alakjához 
vonzódunk, halljuk a szavát,amikor nekünk mond
ja: "ne féljetek! én vagyok!"... Akinek nem ez az 
utja az még nem élt, - az csak hányódott,tengő
dött,lézengett, vegetált.

Küzködni,de meg nem törni, ujból és uj
ból nekilendülni,de el nem csüggedni és eközben 
meglátni a Krisztust és megragadni a kezét 
ez a sors!... Enélkül az élet - végzet! A vég
zet ellen lehet lázadozni. A sorssal csak meg- 
békülni lehet! A végzet - megsemmisülés,halál.
A sors - Jézussal való találkozás!... Az a vég
zet,amikor Jézus csak kisértet,sápadt,élettelen 
emlék. Ezekhez nincs szavunk. Mit várjunk azok
tól,akik Jézus erejét nem látják,személyisége 
melegét nem érzik!... De megragadjuk azt, akit 
ostromolhat inség,kisérthet szenvedély,rémithet 
rémithet gond,megfélemlithet a gonosz, de aki
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következetesen csak azt hajtogatja: ez a sors, 
az én sorsom, s ez azért jött, ez addig tart,a- 
mig meg nem hallom a biztatást: "én vagyok! ne 
féljetek!" És ezt meg kell hallanom, mert lehet 
álom a föld,az ég, kisértet a nappal és éjszaka, 
de egyedül Ő , Jézus az,aki megtart,felemel,meg
vált, üdvözit!

A tengeren járó Jézusról szóló evangéli
um ezt akarja. Azt,hogy a hit megnyissa a füle
ket,a bizakodás a szemeket... Beszél arról,hogy 
nem ez a föld,hanem az ég a mi hazánk, s hogy az, 
amit látunk és hallunk vagy amin végig hajt, vé
gig kényszerit az élet - az a csoda,melyben 
Isten Jézus által biztat: "ne féljetek! én va
gyok! "...

Te családapa,akit keseritenek a megélhe
tés nehéz gondjai, te édesany,aki egy kicsi sir- 
halomra vagy egy könnyelmü ,hálátlan gyermekre 
gondolva könnyel áztatod utadat, - te özvegy, te 
árva,kinek könnyhullatás a kenyere, - te szenve
dő, kinek bántására vannak az éjszakák, - te,ki 
rettegve gondolsz az elmulásra, - aki aggódva 
gondolsz a rádköszöntő kenyérnélküliségre, vagy 
félve szemléled a körülötted kinlódó, vergődő vi
lág eseményeit: ne félj!... Nem végzet ez!... Ez 
a sors!... Ez a galileai tenger viharja. Az az 
éjszaka,melyben megjelenik a nagy és szent láto
más: J é z u s  és várja,hogy mi,akik nélküle 
indultunk el - vele érjünk a tulsó partra.

A tanitványok előtt azon a viharos éj
szakán mindaddig elérhetetlennek látszott utuk 
célja,amig meg nem jelent nekik - Jézus!.. Mert 
ahol Jézus megjelenik ott mindig fény van, vilá
gosság, célhoz jutás.

Ez a sorsa mindenkinek,akinek élettörté
nete ez a mai evangéliom. Ezért érdemes magunké
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vá tenni, - nekünk,magyaroknak,akiknek talán 
azért adatott az Isten most olyan kicsi galile- 
ai tengert, a népek nagy Kánaánjában,hogy közöt
tünk ne legyen egy hajótörött ember sem.

Tudom, ma még sokan vannak a szánalom
ra méltó koravén gyermekek, a reményeiket teme
tő ifjak, hervadó hajadonok, célttévesztett 
férfiak, hivatásuktól elkalandozott asszonyok 
és tehetetlenül sodródó öregek...

Az sem bánt,ha azokhoz a tanitványokhoz 
hasonlitjuk magunkat,akik a kétségbeesés evező
ivel küzdenek a halált rejtegetö hullámok ellen. 
Ennek igy kell lenni!!

De annak nem szabad ugy maradnia,hogy 
nem akarjuk meglátni azt,aki a part békességé
re elvezet!...

Azt, hogy a végsőkig kell megfesziteni 
erőinket a partrajutás érdekében - az is jól 
van!...

De az már nincs, megint nincs jól,hogy 
az egyik kincsszerzésben, a másik emésztő élve
zetekben, hogy ez visszavonultságban,az a be
csületesség utjáról való letérésben, - hogy e- 
mez nem keresztyén lekületben, amaz osztály
harcban éli ki erőit, hogy mindennel megpróbál
kozik ez a ma élő ember csak éppen a Krisztus
sal nem, hogy mindenkire hallgat,csak éppen ar
ra nem,aki mondja: "ne féljetek! én vagyok", - 
hogy szalad ez a világ mindennemü fény után, 
mely azt hirdeti magáról,hogy utána jön a haj
nal, csak éppen azt kerüli el,akinek fényében 
előttünk áll már maga a part!

Pedig előttünk van!!... Hallgass bele 
a viharba,zugásba,elemek dörgö harcába... Nézz 
bele az éjszakába... elöttünk áll a háborgások 
közepette az,aki várja,hogy meghalljuk az igét: 
"ne féljetek! én vagyok!"
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Hajósok, utastársak,kormányosok,gyüle
kezeti szolgálatra elhivott uj munkatársak: 
meddig tartson még éjjeli viharja az emberiség
nek s benneennek a mi népünknek... Hivjuk ma
gunk mellé Jézust,aki be akar szállani közénk! 
Hadd virradjon! hadd legyen végre nagyszerü a 
mi partra szállásunk!

Óh sok névtelen Testvérem! ne azt mondd 
erre,hogy csoda volna, - ne is azt kérdezd,hogy 
mikor történik meg ez a mi partrajutásunk,hanem 
csak azzal törődj,hogy miként siettetheted ma
gad mellé Jézust!

A többi meglesz!... Sorsunk beteljese
dik, életünk kibontakozik!... Megyünk a part felé, 
sötétből a világosságra,viharból a békességre. 
egyenkint,... egymás, után,... egymással,... egy
másért s mégis együtt, ugyis mint evangélikus 
gyülekezet, ugyis mint magyar nemzet!

Én hiszem ezt! .. -
Ugy-e, Luthernek igaza volt!... Evangé

liumunk az élet csodája!
Vegyük hát ajkunkra az ősi keresztyén 

szokást és mondjuk,... mondjuk boldogan,... mond 
juk bizonyságtevő vallomásként azt a kérést: "É- 
nekeljetek az Urnak uj éneket,mert csodadolgokat 
cselekedett!" Ámen.
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Bp-Kelenföld,1946.máj.26. Imádkozzatok!
Ige: János ev. l6:23b-33.

Husvét u. 5. vasárnap.

Rogate!... Kérjetek!... Imádkozzatok! - 
ez a mai vasárnap üzenete tihozzátok... vagyis 
az imádkozásra való felhivás keres most mind
annyiunkat .

És valljuk csak meg, életünkben elég 
gyakran felénk hangzó felhivás ez... Ugy-e, el- 
sőizben ott keresett a boldog gyermekkor önfe
ledt óráiban: mert mielött pihenőre tértünk s 
reánk köszöntött volna az est nyugodalma, volt 
egy áldott kéz,mely egymásba fonta kicsi kacsó
inkat s ajkunkra adta a szót: fiam,leányom! i- 
mádkozzunk együtt. Ugy-e,helyetted is mondom: 
legyen áldott érte.

Vagy nap mint nap,amint gondoskodó 
szeretete asztalt teritett és mielőtt magunkhoz 
vettük volna mindazt,ami a test táplálására 
szükséges, arra irányitotta gondolatainkat, Aki 
egyedül Ur vetés és aratás felett!...

És megálltál te is ünneplő ruhába öltö
zötten konfirmációs oltár előtt vagy esztendők 
terveivei,álmaival megrakottan szived válasz
tottjával az Élet fejedelme előtt, - ugy-e, ott 
is, akkor is, ami ajándék,áldás volt, - imádság
ban szállt tereád!..

És a történelmi események sodrában,ami
kor nagyon beborult felettünk az ég, a levegő
ben pedig halált hozó tüzes nyilak röpködtek s 
ugy éltünk lent óvóhelyen,pincében,fedezékben, 
mint vakondok a föld gyomrában, senkit nem kel
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lett biztatni könyörgésre,térdhajlásra, senkit!
- csak a megátalkodott sziv ajka maradt, néma! 

Mindez nem teszi időszerütlenné vasárnapunk ü- 
zenetét: rogáte - kérjetek - imádkozzatok!

Sőt! amit mostanság magadban hordozol, 
ami kiül az arcra, megcsillan a szemben, benne 
reszket a kézszoritásban - legyen az gond vagy 
félelem - mindaz,ami osztályos részül jutott, 
legyen az betegség,kenyérnélküliség,özvegység, 
árvaság,fáradt s z í v ,összetört élet, vagy mindaz, 
aminek olyan nehéz már a puszta látása is, hogy 
nyög,vajudik ez a világ - csak sürgetőbbé te
szi a felhivást: imádkozzatok!

Testvérem! Nézz szét az utcán, halld 
meg a zugolódok szavát,az elégedetlenek sóhaját, 
lásd meg a nyomorban vergődő családokat,az éhe
zőket, a ruhátalanokat,a kifosztottakat,a meggya
lázottakat,az otthontalanokat és hazátlanokat, és 
megérted igénk üzenetét: vigyétek mindezt az Is
ten elé.,aki Ur mennyen és földön egyaránt.

Vagy ott van ez a mi népünk,ez a kelet 
és nyugat között örlődő nemzetünk, óh hogy küzd 
és erölködik az uj életért. Magában áll. Bünei 
alatt roskad. Hol? kinél van számára a segitség? 
Ez a vasárnap az egész népnek mondja: csak onnan 
felülről jön minden jó adomány! A holnap,a jöven
dő nem azok hatalmában van,akiknek izma munkában 
feszül. A világ világ marad, az ember pedig csak 
ember. Nélkülözhetetlenek azok a szivek-lelkek1, 
akiknek keze imádságra kulcsolódik össze. Mert 
vannak dolgok,amiket Isten csak imádkozó emberek  
által hajthat végre. Senkit nem tehetünk boldog
gá imádság nélkül. Hát álljatok Isten elé, ugyis 
mint evangélikusok, ugyis mint magyarok és - i- 
m á d k o z z a t o k  .

Persze bálványozás lenne azt hinni, hogy
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az üres imádságnak varázsereje van, hogy Istent 
olyasmire birja rá,amire nem volna hajlandó. Itt 
most csak arról van szó,hogy az imádsággal uj 
lehetőségek,uj erőforrások fakadnak fel. Az imád
ság egy kapu,amelyen át magasabb világba érünk. 
Imádság nélkül nincs ujjászületés,bünbocsánat, 
megszentelődés, nincs vigasztalás,nincs csoda, 
nincs belső diadal,nincs élet! Ezért is mondja 
Luther: a keresztyén ember egyetlen sajátos ten
nivalója a szorgalmas imádkozás!

De füzzük ehhez tüstént hozzá azt az u- 
gyancsak Luthertől származó megállapitást:a leg
nehezebb tennivalók egyike az imádság. Ez éppen 
olyan nehéz,mint maga a hit! Az Isten akaratát a 
magunk akaratává tenni és ezzel a magunk akara
tát , célját , vágyát Isten szolgálatába állitani - 
mindig mindenkinek nehéz. De e z  az imádság!
Aki csak egyszer is imádkozott, az megerősiti, 
hogy Luthernak igaza van. Nem csoda,ha minden i- 
dőben vannak olyan lelkek,férfiak és nők, akik 
vallják,mert ugy tapasztalják: semmi sem hason- 
litható ahhoz a fáradsághoz,amit az imádkozás 
jelent. Ne vedd ezt nagyhangu kijelentésnek.Nem 
frázis ez. Hogy itt nem mimelésről,mozdulatról, 
szemforgatásról,nyájas arcról,kenetes szavakról 
van szó - az talán természetes.

Egy üres imádkozás nem is segit rajtunk. 
Sajnos sokan vannak olyanok a templomozó hivek 
között csakugy,mint a cukor-keresztyének társa
ságában, akik figyelmeztetés nélkül is nagyon 
jól tudják,hogy keresztyénnek lenni - imádkozó 
életfolytatást jelent. Az imádkozás lelke bennük 
azonban nem az a hatalom,aminek lenni kellene. 
Épen ezen kiván segiteni a felolvasott igénk,a- 
mikor felel arra a kérdésre: miért imádkozzunk?

"E világon nyomoruságtok lészen!" -
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mondja Jézus. A megelőző szakaszban meg arról 
szól,hogy "sirtok és jajgattok, a világ pedig 
örül. Szomorkodtok, szomoruságban vagytok.E vi
lágban nem vár jó tireátok. Ne féljetek! Bizza
tok! én meggyőztem a világot!"

Más szóval: nekünk büneink között kell 
megtanulnunk imádkozni, akkor,amikor nincs más 
ut, csak fölfelé... Nincs más segitség, csak Ő- 
nála... Nincs más reménység,csak Őbenne... Nincs 
más megtartatás,csak Őáltala!... Aki arra vár, 
hogy majd lecsendesedik a sziv , tisztul az élet, 
elül a gond,a nyugtalanság és méltó módon járul
hat Isten elé, - az soha nem fog imádkozni sem 
itt,sem odatul. A rajtunk levő nyomoruság annak 
jele,hogy Isten a maga számára teremtett minket, 
a honvágy arról beszél,hogy nekünk örök hazánk 
van.

A világ nyomorusága alól nincs is kivé
tel. Ez nem ismer urat és szolgát,gazdagot és 
szegényt,győzőt vagy legyőzöttet. Tehát ne zugo
lódjatok,ne roskadozzatok,ne átkozodjatok, hanem 
bizzatok, h i g g y e t e k  Istenben,az Aytában 
és hozzá kiáltsatok,amint Jézus is cselekedte.

Óh hogy roskadozott Jézus is e világ nyo
morusága alatt!... És annak terhét senki nem is
merte ugy,mint éppen Ő. Hiszen az Atyánál volt 
és mégis eljött e világba. Ő volt az élet, mégis 
megkóstolta értünk a halált. Ő volt az igazság 
és értünk ránehezedett a világban uralkodó lát
szat. Igen - roskadt e világ nyomorusága alatt, 
mert ugy kellett felkiáltania: "Én Istenem, én 
Istenem! ,miért hagytál el engem?"...

És mégis, minden látszat,bukás,golgotai 
halál ellenére nekünk szólóan hangzik a diadal
mas vallomás:"Én meggyőztem a világot!"

Győzelmének titka,áldása pedig mindössze
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ez: "Nem vagyok egyedül,mert az Atya velem 
van!" S az evangéliumok számos helyen beszél
nek arról,hogy miként hagyta el a tanitványo
kat, a tolongó népet, a kiváncsi sokaságot és 
vonult el a zajos világból csendes magányba az 
Atyával való együttlétre... És hallunk arról 
is,hogy munkával telt nappalok után éjszakákat 
töltött buzgó imádságban az a Jézus,akinek ö- 
röme,békessége,eledele és küldetése az Atyais
ten akaratának teljesitése volt. Jézust a baj, 
a szenvedés,az üldöztetés,a megnemértés,beteg
ség,halál,inség és jövendő csak közelebb vitte 
az Istenhez. Vele meggyőzte a világot. Ezért 
mi csak az Ő nevében kiálthatunk az Atyához!

Annak tehát hogy imádkozhatunk, hogy 
kéréseinkkel egyáltalában odajárulnatünk a 
szent Isten szine elé, - egy lehetősége van 
csupán,amit ugy kaptunk,vettünk Jézustól, aki 
megigérte és szavát kereszthalállal elpecsé
telte: az én nevemben kérjetek és megkapjátok, 
vagyis Isten kijelentése, Krisztus igérete 
nélkül nincs imádság-meghallgattatás. Isten pe
dig nem azért bátorit fel kérésre,hogy elfor
duljon tőlünk. Ő nem csalódásokra teremtette az 
embert,hanem ajándékokra. Ennek záloga az a Jé
zus, akinek nevében kiáltjuk: Abba, Atyám! -

Hogy hogyan állsz te,Testvérem,az imád
sággal? - nem tudom. Vannak emberek,akik nem i- 
mádkoznak és igen meg vannak elégedve magukkal.

Tudom, sokan, óh nagyon sokan vannak ma 
olyanok,akiknél az imádság nem egyéb,mint visz- 
szafojtott könny,keserü gyász,szertefoszlott 
illuzió. Ezek azok,akik még soha nem imádkoztak. 
Semmit se várjon Istentől az,akinek imádság köz
ben csak a szája jár vagy csak az érzelmeit fo
kozza fel.
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Ezzel ellentétben a valóság pedig az, 
hogy az imádság élet, Isten akarata szerint va
ló járás, szenvedés, bizakodás. Mindig uj, min
dig más és mégis ugyanaz. Mennél jobban buzog a 
forrása annál üditöbb a vize. -

Keresztyén Gyülekezet!
A mai vasárnap minden, emléke,hagyomá

nya, tanitása arra int,hogy jól szivünkbe vés
sük a felhivást: rogate, kérjetek, imádkozzatok! 
És mégis a mult minden drága emlékénél,életünk 
el nem muló tanulságánál nekünk többet ér az az 
igéret,amellyel Jézus biztat: Kérjetek és megkap
játok, hogy a ti örömötök teljes legyen. Mert 
nincs is más öröm, csak az,hogy Isten kezéből fo
gadhatunk el mindent!

Ez pedig örömben is,bánatban is,bölcsö 
mellett csakugy mint ravatal körül, neked is,ne
kem is csak békességet jelent!

Lehet,hogy közöttünk is sokakat illet a 
szemrehányás: "mostanáig semmit sem kértetek az 
Atyától az én nevemben". Mert egypár sóhaj, né
hány töredelmes szó vagy panaszos kiáltás - még 
nem imádság!...

Tanuljuk is meg gyermekségünk,istenfiusá- 
gunk előjogát: szólhatunk, beszélhetünk Isten
nel,mert Ő előbb szólt mihozzánk igéreteiben.

Minden egyéb szót,gondolatot megemészt 
az idő. Csak az Istennel való beszélgetésünk 
lesz örök.

Eljön rád is, rám is az a pillanat,amikor 
minden elhágy minket a világon - legyen az szülő,
hitves,testvér avagy gyermek. Az Istennel való 
beszélgetésünk akkoris megmarad... Hogy közben 
haza érünk, földről a mennybe, halálból az élet
re - ez az Ö dolga,... hogy ott Jézus nélkül 
szólunk és látjuk szemtől-szembe az Atyát, aki
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szeret - ez az Ő kegyelme... Addig is, máris 
h i g g y ü n k  Benne!

Testvéreim! Ti nyomorgók,de megbékül- 
tek, - ti üldözöttek és mégis oltalom alatt 
állók, - ti zarándékok és mégis haza-érkezet
tek: ne féljetek! ... imakozzatok!... kérje
tek!... r o g a t e !... Ámen.

IMÁDSÁG IGEHIRDETÉS UTÁN:

Áldunk és magasztalunk mennyei A- 
tyánk,hogy Egyszülött Fiadat ne
künk adtad,akinek nevében Hozzád 
kiálthatunk,feltárhatjuk szivün
ket.Köszönjük, hogy nem vagy elrej
tőzködő Isten, - hogy meghallgatsz 
minket, - hogy eléd járulhatunk, 
beszélhetünk Veled.Kihez is mehet
nénk, Uram, ha nem Tehozzád,akinél 
hatalmasabb őrizőnk,megtartónk,U- 
runk,Atyánk nincs e földkereksé
gen.

Hogy tépedten,fáradtan,kis- 
hitüen,sajgó szivvel,viaskodva já
rulunk szined elé - e világ nyo
morusága mirajtunk.Mi hamar meg
lankadunk, könnyen megtántorodunk, 
kétségeskedünk,szeszélyek játék
szerévé válik az életünk.Vonj ma
gadhoz, add nekünk szentigédet. 
Töltsd meg szivünket hittel. Adj 
látó szemeket,reménységet,kész 
szivet,hogy szolgálatodra álljunk. 
Céljainkat,vágyainkat tisztistd
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meg, tedd igazzá,Neked tetszővé,ne
künk pedig üdvösségessé. És vezess a 
magad utján,örvények és szakadékok 
szélén,de mégis biztos kézzel. Vezess 
ugy,hogy magunkkal vigyük azokat is, 
akiket ránk biztál,nekünk adtál, sze
rető sziveket,gondok alatt roskadozó- 
kat,bizókat és hitetleneket,előljáró
kat és alattvalókat,gyülekezetet és 
nemzetet. Óh töltsön el bennünket a 
Te békességed,amely van a Jézus Krisz
tusban, a Te fiadban.

Hadd vigyük eléd egyik elesett, 
fiatal,beteg testvérünket.Erősitsd meg 
őt,testét-lelkét, állj szerettei mellé 
s csak annyit mondj nekik,hogy ott 
vagy,közöttük vagy csodálatos végzése
iddel,rajtuk megujuló kegyelmeddel.

Könyörgünk a szenvedőkért,fog
ságban lévő véreinkért,gyülekezeted
ért, nemzetünkért, a Te dicsőségednek 
köztünk és általunk való növekedéséért.

.... áldásoddal bocsáss el min
ket, Uram! Ámen.
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Bp-Kelenföld,1946.máj.2. Miért ragaszkodunk Jé- 
Ige: Máté ev.27:22.    zushoz?... 
Ének: 413 .

Husvét a. 5. vasárnap.

Próbáltatok-e már a templom csendjébe 
belehallgatni? - figyelő lélekkel azt keresni, 
hogy néma kövekből milyen beszéddel keres az Is
ten?... Észrevettétek-e ebben a forrongó vilá
gunkban, hogy Jézus a multnak nagy omladékai kö
zött ma is él? - hogy sirokból,porladó csontok, 
leomlott városok,összelőtt templomok kövei kö
zött mégis csak ki-kiemelkedik?...

Hogy ez furcsán hangzik ma,amikor ujabb 
izgalom és megpróbáltatás nélkül nem hanyatlik 
alá egünkről a nap - azt tudom! És mert tudom, 
hát vessük fel magunk számára azt a sokakat fog
lalkoztató kérdést: mit cselekedjem én ma Jé
zussal?. ..

A kérdés igy, ebben a fogalmazásában e- 
löszőr Pilátus ajkán hangzott el ott a királyi 
palotában,ahol korlátlan hatalommal itélet é- 
let és halál felett. Szokatlan ebben csak az, 
hogy ő,a jog és igazság feltétlen őre,ilyen 
kérdéssel vivódhatott,még annak ellenére is, 
hogy felesége intette: "ne ártsd magad ez igaz 
ember dolgába!"

Pilátusban megtestesülve láthatjuk min
denesetre azt az embert,aki keresi a mások ke
gyét, tetszését, elismerését , - aki az után iga
zodik, hogy mint vélekedik felőle a sokaság, a 
többi,a másik, - akinek fáj,ha valaki ellensé
gévé lett, de akinek éppen ezért nincs, mert
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nem is lehet soha meggyőződése,hivatása,célja 
akarata,hite ,vágya ,megbízatása és diadala sem. 
Igy lett Pilátus a hitvány,gerinctelen emberek 
örök példaképe.

És Pilátus óta is - óh ki tudná meg
mondani - hányszor hangzott el ugyanez a kér
dés, hányszor fakadt fel keresztyén ajkakon, 
hivő szivben, hogy keresett feleletet,békét 
hozó választ pogány lelkekben is az örök kér
dés: hát mit cselekedjem Jézussal?...

Nem mai ez a kérdés,de nem is elavult. 
Nem olyan,amit öregsége miatt csak ugy félváll
ról semmibe vehetnénk. Nem! Nem pedig azért, 
mert az élet örök kérdése ez. Olyan,amely min
dig megujul, mindig időszerü , mert ott van az 
uj életekben, a nagy változások mögött, ott 
van a kibontakozási tervekben, a jövőt épitő 
álmokban. Európában éppenugy,mint Amerikában, 
északon csakugy,mint délen, ott szunnyad a si- 
rók és nevetők között, a megpróbált és diadal
maskodó lelkekben, ott ég talán titokban, be 
nem vallottan - a te lelked mélyén is az örök 
pilátusi kérdés: hát mit cselekedjem ma Jézus
sal?. . ..

Hogy miért nem lehet Jézustól megsza
badulni, örökre megválni?... hogy miért nem 
lehet Jézus nevét véka alá rejteni,elfelejte
ni, elfelejtetni, kiirtani, az emberi szivből ö- 
rökre kitörölni? - arra nézve egy kudarcot 
vallott angol istentagadó ugy válaszolt: azért 
nem,mert Jézus maga az élet! Csak az tagadhat
ja meg Jézust,aki az életet tagadja! Jézus ne
ve már magában véve is egy ultimátum,felhivás, 
mert arra kényszeriti az embert,hogy állást- 
foglaljon vele vagy ellene! És hogy ez valóban 
igy van azt ma tapasztaljuk,magunk körül lát
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juk!
Tehát Krisztus nem kerülhető ki sem o- 

koskodással,sem erőszakkal, - ezt vallja egy 
hindu  bölcslő is,mert hatalmas egyénisége az 
az egyedüli aranyfonál, amely áthuzódik minden 
emberi nemzedéken és összeköti a korszakokat 
a fajokkal!

De hát k i  az a Jézus, végeredményben, 
hogy ilyen felfogás terjedhetett el róla? Hon
nan veszi magának azt a jogot,hogy ilyen igény
nyel lépjen fel a világban,holott megvetett,ki- 
gunyolt és halálra üldözött volt az emberek kö
zött? - Hogy ezt megértsük három egyszerü bibli
ai képet szeretnék feleleveniteni néhány vonás
sal.

A galileai tengeren szörnyü vihar tom
bol. Hullám hullámot ér, tajtékzik, zug,morog a 
tenger. A partra igyekvő csónak játékszere lett 
a veszett árnak. Az evezők semmit sem érnek, 
mert kénye-kedve szerint hányja a tenger.A bent 
ülők - noha edzett halászok - megrettentek. A 
csónak végében pedig ott alszik csendesen Jézus, 
mintha körülötte semmi sem történt volna. Csak 
a tanitványok kétségbe esett segélykiáltása ve
ri fel álmából: "könyörülj rajtunk,Uram! mert 
elveszünk!" Erre Jézus felkel. Előre megy a 
csónak orrába, kitárja kezeit a tomboló vihar 
felé és hatalmasan szól zugó szélnek,tajtékzó 
hullámoknak: "szünjetek meg!... csendesedjetek 
el!"... és lett nagy csendesség. - Ez Jézus!

Vagy gondolj egy temetőre. A meredek 
sziklasir előtt hatalmas tömeg várakozik. Két 
nő siratja testvérét. A sziklasir szájat hatal- 
mas kő zárja el. Jön Jézus... Minden szem fe
léfordul... Figyelik Őt. S Ő parancsot ád: tá- 
volitsátok el a követ!... A sir megnyilik,mire
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a sirás zokogásba tör fel, a jajgatás szivet- 
tépőbb lesz. És Ő közben az igét,az élet igé
jét mondja... és a sirboltból nagy csodálkozás 
közepette elővánszorog a halott... Lázár él!.. 
Lázár feltámadott. - Ez Jézus!

De Őt magát is sirba fektették. A szik- 
lasirt fegyveres katonák veszik körül és a nyi
lást a római helytartó pecsétjével lezárt ha
talmas kőlap takarja. De három nap mulva remegő 
asszonyok állják körül és hallják az angyali, 
szót: "ne féljetek! Őt itt ne keressétek!.. Jé
zus feltámadott!... Jézus él!" - Ez Jézus!

Ugy-e, Testvéreim, igy már most mi is 
megértünk valamit abból,amit egy nagy történész 
mondott,hogy "Jézus minden embernél nagyobb em
ber" - és igazat adunk annak a léleknek is, aki 
nem szégyelte megvallani, hogy "akármit mondja
nak is Krisztusról, Ő mégis az az egyedüli ma
rad, az az egyedüli a történelemben,akit soha 
sem lehet emberi szóval megmagyarázni". -

És ha idevezet vizsgálódásunk eredménye, 
vajjon akkor nem jogos-e a kérdés: hát miért, 
ragaszkodunk Jézushoz?... Egy hivő lélek nekünk 
most azt a választ adja: mindenütt,ahol emberek 
keresik az élet összefüggéseit,értelmét és azt 
az utat,amelyen haladva helyesen lehet leélni 
az életet - nem kerülhetik el Jézust!

Szükségünk van-e hát Jézusra? - mert 
igy is feltehető a kérdésünk... Igen avagy nem? 
Vagy talán keressünk valami áthidaló középutat?

Mielőtt a végső választ adná meg a lel-  
ked, egy döntéshez segitő ismert hasonlattal é- 
lek. - Ha a kisgyermek a maga ünneplő ruhájára 
foltot ejt, - ugy-e, s z ü k s é g e  van neki 
valakire!... Jön az édesanya és kitisztitja 
azt. - De vannak olyan foltok is,amelyeket nem
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tud a leggondosabb édesanya keze sem kitiszti
tani, olyanok,amelyeket még a legmodernebb tisz
titószerek sem tudnak eltüntetni, Ezek pedig a- 
zok a foltok,amiket a bün ejt a lélek hófehér 
köntösére. Minden hazugság, engedetlenség, min
den hiuság és becsvágy, minden felfuvalkodott- 
ság és alattomosság, bosszu és gyülölet, sziv
telenség és szeretetlenség a bünnek egy-egy sö
tét foltja a mi lelkünk fehér köntösén.

Óh mondd, Testvérem! hát mi ilyen be
szennyezett lélekkel akarunk megállni a számon- 
kérő szent Isten előtt?... Az örökélet békessé
géhez igy mi soha nem jutunk el... Csak örök 
kárhozatban lehet részünk!... Ugy-e,szükségünk 
van tehát olyas valamire, helyesebben: olyas 
v a l a k i r e  , aki el tudja távolitani bü
neink sötét foltját lelkünk fehér köntöséről! 
E z t  csak Jézus teheti meg,mert, az örök bün
tetést érettünk ő szenvedte el. -

Jeruzsálem előtt van egy magas domb. A 
neve: Golgota. Ott emelkedik égfelé egy kereszt, 
és az Isten hatalmas Fia függ rajta. Nézd meg 
ezt a képet jól!... A fejét véresre sebezte a 
töviskorona, keze-lába általszegezve. S mig a 
kereszt tövében hullámzó tömeg gunnyal illeti, 
lassan kiül arcára a halál viaszrózsája és el
száll az utolsó szó: elvégeztetett! E z  a Jé
zus, aki a kereszten értünk szenvedte el a bün
tetést tud minket e g y e d ü l  megváltani 
minden büntetéstől. Ezért van feltétlenül szük
ségünk Őreá!

S z ü k s é g ü n k  van Jézusra, hogy 
a büntől,amely a szivből tör elő s amely ellen 
egyedül semmire sem megyünk, szabadulhassunk.
Egy hindu vallomása szerint is nincs senki a 
világon,aki olyan komolyan akarná megnyerni az
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ember szivét Isten számára, mint Jézus!
S igy értünk vissza oda,ahonnan kiin

dultunk. Elindultunk pedig abból a kérdésből: 
miért ragaszkodjunk Jézushoz?...

E vasárnap esti óráján ez az ige téged 
és engem keresett... minket kérdezett...

Isten igéjéről pedig azt olvassuk,hogy 
az nem tér vissza üresen soha!

Várja a mi válaszunkat, itt, ma, a ti
édet is, az enyémet is, de nemcsak most,hanem 
holnap is, örökké,amig az Isten éltet...

Miért ragaszkodjunk hát Jézushoz?...
Azért, mert é l n i  a k a r u n k !

Ámen.



Bp-Kelenföld,1946.máj.30. Akik nem maradnak ár- 
Ige: János ev,14:18. ván.

Mennybemenetel ünnepén.

Ezt a felolvasott igét és ezzel Jézus 
mennybemenetelének üdvtörténet! jelentőségét 
csak az érti meg,aki tudja,hogy mi az árvának 
lenni!

Bizonyára van itt nem egy olyan lélek, 
aki azt állitja,hogy manapság nincs senki, aki 
ne tudná,hogy mit jelent ez a szó: á r v a 
s á g !  Mert ugy-e: árvának azt tartod,aki szé- 
ditő mély sirba temette egyik szülő után a má
sikat s utánuk nem maradtak csak egyre halvá
nyuló emlékek!... És a statisztikusok,akik azt 
állitják,hogy e nagy világban,a nap minden oer- 
cében meghal egy ember,azt is állitják,hogy e- 
zek között körülbelül minden tizedik olyan em
ber,akinek nem az fáj,hogy fiatalon,munkája vé- 
gezetlen kell itthagynia az életet, hanem az 
fáj,hogy gyámol nélkül kell itt hagynia kicsi
nyeit, hogy amikor látja,nézi azokat a drága 
piciny szemeket, azokat a kezébe görcsösen ka
paszkodó kicsi kacsóket - az a kérdés kinozza, 
gyötri: vajjon lesz-e sugara a napnak, amely 
mindig reá mosolyogjon, lesz-e szivárványa az 
égnek az élet nagy borulatai után, lesz-e sze
retet,mely megóvja fájdalmaktól vagy megerősiti 
a fájdalmakban?...

Ez az ige azonban gondol azokra az ár
vákra is,akik ugy élnek az emberek között, hogy 
senki sem hallja meg,senki sem látja meg,senki 
sem érti meg nemes törekvésüket. Ilyen értelem-
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ben árva az a szülő is,aki maga istenfélő,be
csületes, de gonosz és istentelen gyermekek ve
szik őt körül és szégyenitik,keseritik az éle
tét, siettetik a halálát. - Árva az a gyermek, 
akinek élnek ugyan a szülei,de tőlük mást,mint 
rossz példát nem tanulhat. - Árva az a hitves
társ, aki megértés,türelem,szelidség helyett 
csak durvaságot nyer. - Árva az az ember,aki 
élő lelkiismeretként jár-kel elvetemült,cini
kus, léha emberek között, de intő,figyelmező, 
kérő szava csak kiáltás a pusztában.

Ilyen árvaságot éreztek a tanitványok 
akkor,amikor azt hitték,hogy ők magukra marad
va Jézus nélkül semmire sem mennek. Ezeknak az 
árváknak szól mennybemenetel ünnepének ma itt 
is elhangzó biztatása!

Vigasztaló nagy és szent igazság ez, a- 
melyre nekünk is nagy szükségünk van.

Az az árvaság,amelyben Jézus tanitvá
nyait ezzel a felolvasott igével megbiztatta és 
az eljövendőnek neki bátoritotta,azt az állapo
tot jelenti,mellyel a világ azt az embert ju
talmazza, aki mindent az örökkévalóságnak érde
kében cselekszik, vagy aki minden pillanatban 
azt hirdeti,gondolja,ami felfelé viszi!

Az az árvaság tehát,mely ellen Jézus 
ezzel a mai igével vértezte fel az övéit, az a 
valóság,melybe mindenki belejut,akinek mindene 
az Isten.

Jézus tudta,hogy ez az árvaság egyszer 
mindenkinek osztályrészévé lesz. Ez a világ 
rendje. Ez az a törvény,mely elől,aki ember,nem 
menekülhet. De ez az a valóság,melyben csak az 
rettenik meg,az roskad össze,aki nem hiszi,hogy vki 
ebből diadalmasan kerül ki minden,aki Jézus kö
vetésében látja az Isten-mellettiséget, érzi azt
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az erőt,amely elhalványulhat.de nem törhet meg 
bármilyen erővel támadjon is reá a világ minden 
hatalmassága.

Ez a mai ige nem is más,mint egy utolsó 
felhivás a hozzávaló ragaszkodásra,amolyan si
mogatás, aminővel a szülő bocsátja messze induló 
gyermekét.

Természetesen azért mondta,hogy ők to
vábbadják, miként családi hagyományokat ad át fi
unak az apa, hadd tudja meg rajtuk keresztül e 
világnak minden embere,hogy árvává lesz minden: 
becsület, nemzeti lét, egyéni élet, holnapi ke
nyér, ami nem Jézus lelkéből való, amin nem lát
szik meg,hogy több akar lenni,mint anyag.

Szeretném hinni,hogy Jézusnak ez a ta- 
nitása ma is halló fülek re talál. Hiszem pedig 
azért,mert tudom,hogy időnként jól esik hallani, 
különösen nekünk mindenfelől gyötört embereknek, 
az olyan biztatást: nem volt még olyan remegő, 
siró lélek,akit Jézus - ha hozzá menekült - 
fel ne emelt volna, - hogy nincs olyan félelem, 
melyet Ő meg ne győzött volna, - hogy nincs olyan 
sötétség,melyben Ő világosságot ne gyujtott vol
na, ha abban az éjszakában Öreá vártak!...

De ez a mai ünnep éppen többet akar,mint 
muló,jól eső hangulatot. Azt akarja,hogy az a 
reánk boruló éh és menny állandóan intsen,fi
gyelmeztessen,hogy - ha emberek között nincs is 
senki,aki mellénk állna,megértene - Jézus ve
lünk van!... Ő látja,hogy miért szenvedünk és 
biztat: ne félj! ez az én dicsőségemnek az utja, 
ez az ut vezet az én szivemhez. Ne félj a hol
naptól, én holnap is az Istened leszek és erö
sebb,mint ma,mert holnap már erősebb lesz a hi
ted! - Ne féltsd muló világodat,földi örömeidet, 
jólétedet,mert én mindenképen örömre hivtalak
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el... Ne féltsd gyermekeidet! Hát nem élek én, 
az árvák atyja?... Sirsz,mert odalett a szemed 
fénye: fiad,leányod!... Ne felejtsd: a könny 
gyüjtőlencséje a hitnek,azért pereg ki szemed
ből, hogy nálam tudjad,amit megsiratsz... Só
hajtasz , merthogy a földön mindent elvesztettél 
és ugy maradtál,mint a szedett szőlőág. Hát el
felejted,hogy a sóhaj üzenet arról,hogy te az 
enyém vagy és az enyém is maradsz?!...

Amikor ilyen módon könnyű elképzelni, 
hogy milyenné válhatnék minden sziv,melyben 
Jézus hite,szeretete,reménysége él, hogy mi
lyenné válhatnék mindegyikünk,ha bennünk erőt 
venne az Isten Lelke, hogy elviselhető minden, 
kereszt,ahol a vágyat,örömöt,célt,vigasztalást, 
békességet - Krisztus éleszti, - Testvéreim! az 
a "nem hagylak titeket árvákul,mert, eljövök 
hozzátok" azt a diadalt jelenti,melynek előké
szitésére minket hivott el az Isten!... Persze 
ez nem ölbetett kezekkel való várakozást je
lent. De jelenti az égfelé vezető uton azt a 
továbbhaladást,mely nem irigyli a gonoszoknak 
ideig-óráig való mosolyát,gőgös dölyfét,sike
rét... Jelenti azt a nyugalmat,mely nem zugo
lódik, nem panaszkodik,nem kétségeskedik, nem 
türelmetlenkedik,de nem is erőszakoskodik.

Ebből azonban kicsendül egy kötelesség 
is, az:tessék ugy járni,forgolódni,dolgozni a 
világban,hogy ez amellett, bizonyitson, hogy te 
az Övé vagy, nem is mint rabszolga,hanem mint 
szabad, mint olyan,aki minél közelebb jut ah
hoz a mesgyéhez,ahol le kell tenni az élet 
vándorbotját annál inkább komolyodik,tisztulj 
mélyül az élete!... Legyünk az övéi,hogy késői 
unokák is áldjanak, hogy a minket néző szemek 
felcsillanjanak, hogy férfiak kötelességérzete
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csodákat cselekedjék,asszonyok odaadása és hü
sége elől meneküljön minden fesletség, hogy 
győzzön az igazság és még a halálunkból is 
felcsapjanak az Istennek megujító erői!...

Nehéz ez, de nem lehetetlen! Ott van
nak azok,akiknek előszőr ért a szivéhez ez a 
ma felolvasott ige!... Emberek voltak.Tévedtek 
nem egyszer. Félreértés,ingadozás,megrendülés 
az ő lelküket is elfogta egyszer-egyszer!...De 
mert Jézust el nem bocsátották, erőt nyertek, 
csodákat müveltek. Életük még ma is zengi-zug- 
ja a világban: "nem vagyunk árvák", velünk az 
U r !... -

Ezek után vetem fel ujra a kérdést:mit 
jelent az árvaság?...

Igy magában,ridegen jelent: elhagya- 
tottságot, támasznélküliséget, nehéz, szomoru , 
küzdelemteljes életet...

De Jézus hiveire vonatkozólag jelent 
hősies magatartást, veszedelemben sorsunkat 
jóra forditó gondviselést, nyomoruságban se
gitséget, sötétben fényt, a halálban Istennek 
magához hivó tekintetét, e földről való menny- 
bemenetelt.

Jelentse ezt!...
Nekünk ezt!...
Lássék meg az arcunkon, ütközzék ki a 

lényünkből, sugározzék ki a hajlékunkból, bi
zonyitsa - aki velünk érintkezik - hogy mi 
megértettük az igéretet, azt, amit Jézus mon
dott: "Nem hagylak titeket árvákul, eljövök 
tihozzátok!"

Jövel Uram, Jézus! Ámen.



Bpest,1946.junius 2. Vigasztalódjatok!

Rádiós áhitat a husvét 
utáni 6.vasárnapon.

A rádiós áhitat rendje és szövege:

1. KÖZÉNEK: 364:1-2.

2. BEVEZETÉS: Az Atya, Fiu , Szentlélek, Szenthá
romság egy igaz Isten nevében, - kegyelem 
néktek és békesség, Istentől, a mi Atyánk
tól és az Ur Jézus Krisztustól. Ámen.

3.IMÁDSÁG: Hálát adunk neked mennyei Atyánk,
szeretet Fiad, az Ur Jézus Krisztus által, 
hogy minket ezen az éjszakán minden kár
tól és veszedelemtől megőriztél. Kérünk,a- 
jándékozz meg kegyelmeddel, hogy eltöltsön 
minket a Hozzád vonzó szeretet és szolgál
junk Néked szivvel,szájjal,cselekedettel, 
minden erőnkkel,egész életfolytatásunkkal. 
Tedd áldottá ünnepszentelésünket. Add né- 
künk Szentlelkedet, hogy necsak hallgatói, 
hanem megtartói is legyünk szent igédnek. 
Ámen.

4.IGEOLVASÁS: Hallgassátok meg azt a szent i- 
gét,amelyet az egyház a mai vasárnapra, a 
husvét utáni 6.vasárnapra rendelt. Felje
gyezve találjuk a János irása szerint va
ló szent evangélium 15.részének 2 6 .versé
től a 16.rész 4-ik verséig a következő 
képpen: i g e o l v a s á s  .
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5.IGEHIRDETÉS: Testvéreim a Jézus Krisztusban! 
E mai világnak vigasztalóra van szüksége, 
nem pedig szomoritóra!

Igy kerül közénk régi egyházi hagyo
mány szerint ez az imént elhangzott evan
géliumi szakasz,amely Jézus bucsubeszédé
ből való.

Ez az ige a döbbenet,a fájdalom, a 
kétségbeesés óráján hangzott el.Akkor, a- 
mikor a körülötte álló tanitványok számára 
összedőlt egy egész világ, amikor mindenki 
elveszitette a fejét, amikor mindenkinek 
szertefoszlott a reménysége,porbahullott a 
koronája, mert az a Jézus,akiről azt hit
ték,hogy a megigért Messiás,az élet feje
delme, az imé most halálára készül.

És hát teremhet-e emberi ajkon kopor 
só mellett enyhitő balzsamir?... Vajjon el 
oszlathatja-e gyötrelmünket az a tanitás, 
hogy a muló idő,a rohanó esztendő nekünk 
arról beszél: csak jövevények vagyunk a 
földön, nincs itt maradandó városunk!... 
Hát megbékéltethető-é a szülő,a testvér,a 
hitves vagy a gyermek ravatalánál az, aki 
igy szól: ez az ember utja, sőt! minden 
elkopik ezen a világon,mert föld és ég ma
gánhordja a mulandóság bélyegét... Ugy-e, 
senkit nem nyugtat meg az a tudat,hogy itt 
minden mulik-málik,erőtlenül,pusztul, hogy 
soha,de soha vissza nem térő drága alkalom 
életünkben valamennyi nap és röpke pilla
nat! ...

Más szóval: hát meg tudsz te vigasz
talni egy édesanyát,aki egyetlen gyermekét 
vesztette el?... Mosolyra deritheted a 
küzdelmeivel magára maradt hitvest korán
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elhunyt élettársa miatti gyász-ban azzal, hogy 
soha nem volt még ugy,hogy valahogy ne lett 
volna?!... S vajjon az összetört életeket,a re
ményt vesztett embereket, a boldog álmuktól 
megfosztottakat,a becsületüktől megrablottakat, 
az önmagukkal meghasonlottakat,a bosszu és 
gyülölet alatt roskadozókat meg tudod békéltet
ni, le tudod csendesiteni arannyal,ezüsttel,sip
pal, dobbal?... E világban nincs sehol a megszo- 
morodottak számára vigasztalás. Amit felkinál - 
legyen az fény,pompa,kéj ,gyönyör, társaság vagy- 
csendes magány, - az mind álnok,füst,buborék 
és hazugság, Semmit sem ér. Vigasztalan vigasz
talás az,amely csak addig tart,amig valami u- 
jabb baj be nem következik. Ugy-e,próbák alatt, 
csalódások után érezzük igazán,hogy vigasztalás 
után kiált a szivünk. S valóban elhordozhatat- 
lan lenne ez a földi lét,ha magunknak ennél 
többet nem is mondhatnánk...

Isten azonban nagyon jól tudja,hogy ön
magunkban kevés,a földön pedig semmi vigaszta
lás nem található. Már pedig az a kemény való
ság, hogy amig e testben járunk,amig e világnak 
vagyunk érző és eleven tagjai, addig a bajtól 
és nyomoruságtól,szenvedéstől és üldöztetéstől 
meg nem szabadulunk. És vedd csak észre, hogy 
kiált ez a mai élet vigasztalás után! Én val
lom, hogy égetőbb és mélyebb ez a vágy,mint a 
kenyér és ruha gondja. Többeket is tölt el,sem 
mint gondolnánk. Lásd meg,hogy minden félelem 
nyugtalanság,reménytelenség és panasz csak ab
ból származik,hogy ott bent,ahol alakul az é- 
let,uj elhatározások és döntések születnek meg, 
ott él kielégitetlenül egy kiáltó szomjuság 
azután a vigasztalás után, mely egyedül teremt 
békességet bent is, kint is egyaránt...
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Istennél azonban semmi lehetetlen 
nincs, legalább is azok számára nincs, akik 
hisznek Őbenne s abban,akit elküldött: a Jé
zus Krisztusban. Vagyis: a sok kora-vén gyer
mek, reményeiket temető ifjak, célt tévesz
tett férfiak, hivatásuktól elkalandozott nők, 
vivódó ,tusakodó szenvedő lelkek számára nincs 
más ut,nincs más békesség,nincs más reménység, 
csak az a Jézus,aki Ur mennyen és földön, aki 
küldi a Vigasztalót, az igazság Lelkét, hogy 
bizonyságot tegyen a világban arról, hogy Ő él 
és uralkodik ma is,mint milliók életévé vált 
mennyei kenyér, mint mindennapi életünk ereje 
és lényege, s mint az egész mindenség egyetlen 
élő hatalma,uralkodó törvénye: a mindenható 
szeretet.

Ugy-e, látjuk, m a látjuk, a szivünk
ig hatóan látjuk,hogy ez a vigasztalás onnan 
felülről való,az Atyától száll alá... Olyan 
idegen miközöttünk... Pedig-pedig attól függ 
a holnap,a jövendő,az üdvösség,hogy ez lako
zást vegyen közöttünk.

Ime,igy rajzolódik ki előttünk a mi 
tisztünk, a tied,Testvérem, meg az enyém,min
denkié,aki az Ö nevében megkereszteltetett, 
hogy bizonyságai legyünk a vigasztalás ama 
Lelkének,amely örökkévaló,igaz és senkit meg 
nem csal soha. S ha magunkra nézek, a napok 
és éjszakák terhére, az otthonokra és a mun
kahelyekre, a sóhajtozókra,a naplopókra,él
vezethajhászókra vagy a sztrájkoló tömegekre, 
sürgetően felvetődik az a mindannyiotokhoz 
szóló kérdés: Testvérek! Tanitványok,keresz
tyének! hát részesei vagytok az igazság ama 
Lelkének,amely az Atyától származik? Szenve
désekben béketüréssel, nélkülözésekben vidám
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lemondással,bántalmak között szelid önmegtaga
dással,harag tüzében őszinte megbocsátással,ro
mok között épitő szeretettel uralkodik-e közöt
tetek a Vigasztalónak a lelke?...

Tudom,hogy ma ez a bizonyságtevő szol
gálat nem könnyü . Nem is divatos. Még kevésbbé 
kivánatos, hiszen tetszelgésre, meggazdagodásra 
nem alkalmas, előnnyel,elismeréssel nem jár. De 
mert ma megint odajutott az emberiség, Európá
ban csakugy,mint Amerikában, Északon éppenugy, 
mint Délen s benne ez a mi magyar nemzetünk is, 
hogy elveszünk, ha az elszabadult,vad indulatok 
rabságában élünk; - álljunk hát azok közé, akik 
otthon is,munkahelyen is,örömben és bánatban is 
annak bizonyságtevői,amit nyertek a Jézus Krisz
tusban.

Ne azt nézzétek hát,hogy mi volt, hanem 
csak azt,hogy mi van. Lássátok meg,hogy ennek a 
világnak az a baja,hogy fáradt,földhöz tapadt, 
elvakult,hitetlen; - hogy csak azt nézi,értékeli 
ami a szeme előtt van,a fülnek kedves,az érzé
keknek gyönyöre,arannyal,ezüsttel mérhető,font
tal ,dollárral kifejezhető. Legyetek hát élő bi
zonyságai annak a megvigasztaltságnak,amely hi
szi, tudja, vallja,mert meg is tapasztalta, hogy 
a békesség csak ott ver tanyát, a boldogság 
csak akkor köszönt reánk, ahol és amikor az em
berek elkezdenek Istenben hinni,szeretni, dol
gozni és megbocsátani. Igy élni,szólni,cseleked
ni csakis a Krisztus tanitványai tudnak, azok, 
akik Vele vannak.

Tudom, Testvéreim, és ezt ma nem is 
hallgathatom el,hiszen amit látunk,hallunk,amin 
ma végighajt,kényszerit bennünket az élet, az 
mind arról beszél,hogy ennek a szolgálatnak van 
egy nehéz terhe. Az,hogy az Ö gondolatai nem a
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mi gondolataink, az Ő utjai nem a mi utaink; - 
hogy olyan embereket kell vigasztaljunk,akiket 
elviselhetetlenül bánt az a valóság,hogy a h i
vőknek sokszor szenvedés,üldöztetés jut osz
tályos részül, a világ pedig örül.

De az sem hátráltathat meg minket a 
bizonyságtevő szolgálatban,hogy néha semmivé 
teszi terveinket,meg-megnyirja szárnyainkat; 
hogy néha még azt is elveszi,amit pedig olyan 
nehezen mentettünk át multból a jelenbe; hogy 
néha meg éppen akkor tör ránk a megpróbáltatás 
vihara,amikor boldognak mertük vallani magunk
at; hogy néha - persze mindig rosszkor - meg
állit az utunkon,összetör,szegénnyé tesz, sir
ba visz,de ez csak azért van igy,mert nála, 
szerinte: a sirók boldogok, a lelkiszegények,a 
szelidek,az igazság után epekedők,az irgalma- 
sok,a türők,a békességre igyekezők,a háborusá
got szenvedők, az alázatosak,a megvetettek, a 
sánták,a bénák,a vakok,a gyermekek,a nem két
felé sántikálók vagyis azok, akik csak az Ur
ban biznak,az Atyában,akinél van a vigasztalás 
mennyen és földön egyaránt.

Te családapa,akit keseritenek a megél
hetés nehéz gondjai, te édesanya,aki fogságban 
sinylődő gyermeked után emészted magad, te öz
vegy, te árva,akinek nincs mit remélnie a kap
zsiság és önzés e világától, te szenvedő ma
gyar Testvérem,akinek hántására vannak az éj
szakák, te,aki elviselhetetlennek tartod a 
hontalanságot,az egyedüllétet, te evangélikus 
testvérem,aki romokban heverő családi fészked 
vagy semmivé vált életmunkád felett, keseregsz, 
- ne félj! nem végzet, nem átok, nem balsze

rencse ez, csak az a döbbenetes óra,amikor re- 
ád köszönt a nehéz valóság s benne a drága al-
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kalom arra,hogy bizonyságot tégy arról 
a Jézus Krisztusról,aki élet, magatartás, 
vigasztalás,békesség és üdvösség ma is, 
holnap is, neked is, nekem is egyaránt.

Mindez pedig azért jegyeztetett fel 
- igy mondja Jézus - hogy a döbbenet, a 
fájdalom,a kétségbeesés óráján megemlé
kezzetek róla,aki övéinek mindezt előre 
megmondotta és hát ne roskadozzatok,ne 
zugolódjatok,ne hitetlenkedjetek,ne vá
daskodjatok, meg se botránkozzatok csak 
bizzatok, csak higgyetek, Ő, Jézus, aki 
küldi nékünk az Atyától a Vigasztalót,az 
igazság Lelkét, - Ő meggyőzte a világot.

Ez a mi keresztyén vigasztalásunk 
ma is.

És ez neked is, nekem is, éhségben 
és nyomoruságban is, szenvedésben és ül
döztetésben is elég. Ámen.

6.IMÁDSÁG: Reád várunk, Vigasztalónk,mert meg
igérted,hogy közénk szállasz és lakozást 
veszel minálunk. Óh jöjj el hajszolt és 
gyümölcstelen életünkbe. Jöjj el nyugta
lan szivünkbe,mely nélküled nem lelhet 
békességet sehol. Bár minden földi ja
vunk meg lenne is, mégis éheznénk nélkü
led. Bármennyi biztonságot és nyugalmat 
kinálna is a föld - remegő kezünkkel még 
sem tudunk abba megfogózni.

Atyánk! ne engedd tőlünk eltávozni 
azt,akit nekünk segitségül és igazságul 
adtál. Szentlj meg minket a bizonyságte
vő életre, hadd legyen minden szavunk, 
cselekedetünk,egész életünk vallomás ar
ról,hogy Jézus Krisztus Ur mennyen és
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földön egyaránt, nála van a megtartatás, 
a békesség és az üdvösség.

Add áldásodat és oltalmadat minden 
hüséges munkásra,hogy ne legyünk a minden
napi kenyér hijján. Adj földjeinkre esőt, 
gabonatáblákra érlelő napsugarat. A nyo
morba és veszélyben levőknek segitségért, 
a betegeknek enyhülésért,foglyaink számá
ra életoltalomért és szabadulásért, özve
gyeknek és árváknak irgalmadért,a hivők
nek állhatatosságért,a vezetőknek böl
csességért, országunknak védelemért - 
hozzád kiáltunk fenséges Uristen! Könyö
rülj rajtunk,népeden,gyülekezeteden, - 
szánj meg minket a Jézusért. Ámen.

7.ÉNEKKAR - a LUTHERÁNIA közremüködése.

8.IMÁDSÁG: Mi Atyánk,ki vagy a mennyekben!
Szenteltessék meg a te neved.
Jöjjön el a te országod.
Legyen meg a te akaratod,miképen a 

mennyben,azonképen itt a földön is. 
A mi mindennapi kenyerünket add meg 

nekünk ma.
És bocsásd meg a mi vétkeinket, mi

képen mi is megbocsátunk az elle
nünk vétkezőknek.

És ne vigy minket a kisértésbe, 
de szabadits meg a gonosztól,
Mert tied az ország,a hatalom és a 

dicsőség mindörökké. Ámen.

9.ÁLDÁS: Istennek népe,ezek után vegyed az áldást 
Az Ur áldjon meg és őrizzen meg téged,
Az Ur világosítsa meg az Ő orcáját teraj-
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tad és könyörüljön rajtad,
Az Ur forditsa az Ö orcáját tereád és ad

jon néked békességet. Ámen.

10.HIMNUSZ.

Az igehirdetés 1946.junius 2-án elhangzott a 
Bp-kelenföldi templomban is a 11 órai istentisz
teleten.
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Bp-Kföld,1946.junius 9. Vettetek-e Szentlel-
Ige: Ap.Csel. 19:1-7. ket?

Pünkösd vasárnapján.

Ez az ige nem a megszokott pünkösdi 
történet. Nincs itt szó kettős tüzesnyelvekről, 
zugó szélről,megittasodott tanitványokról és 
megkeresztelkedő hatalmas tömegekről. Mégis 
pünkösdi történetről beszél.

Első hallomásra is könnyü megállapita
ni,hogy sokkal kevesebb benne a csodálatos e- 
lem,viszont sokkal több az emberi,az érthető,a 
természetes. Bizonnyal ezért is érezzük olyan 
közelállónak magunkhoz,még inkább korunkhoz.

Ezeknek az embereknek a lelke mélyén 
kétely,kérdés,nagy bizonytalanság van. Nem egy 
lenyügöző élmény hatása alatt állanak. Nem va
lami szebt megszállottság rabjai,akik készek a 
megismert igazságért vérüket ontani és mindent 
fenntartás nélkül kockára tenni. Ezek csak o- 
lyan husból és vérből való lelkek,amilyenek mi 
vagyunk. Sajátságosan vegyül bennük a sár meg 
az arany,a hit meg a hitetlenség,a földi és az 
égi,az emberi és az isteni. Keresztyéneknek 
mondják magukat,meg vannak keresztelve,Jézust 
vallják uruknak éppúgy,mint manapság sokan, 
százan,ezren,sőt millió számra fehérek,feketék, 
sárgák,rézbörüek napkeleten és napnyugaton egy
aránt és az apostol még sincs megelégedve ve
lük. Nem is állhatta meg,hogy meg ne kérdezze 
Őket: "Vettetek-e Szentlelket?"...

És a mi mai helyzetünk egészen hasonla
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tos ehhez az efezusi képhez... Mit gondoltok, 
mit szólna az apostol ma a mi keresztyénségünk 
láttán?... Ha kiállna az utcasarokra vagy meg
jelenne a piactereken, elmenne a hivatalokba,a 
munkahelyekre,letelepedne a családi otthonok
ban, bekukkantana szórakozóhelyekre,végighall
gatná a baráti beszélgetéseket és csak egy hé
tig olvasná napilapjainkat, — más szóval: ha 
látná azt a kapzsiságot,renyheséget,feslettsé- 
get, irigységet,temérdek hazugságot,amely él és 
uralkodik közöttünk; hogy testvér testvért el
ad,gyermek szülőt felad, magyar magyart zsa
rol?... Ugy-e,nem kellene különös magyarázat
tal ellátni mindazt,ami szeme elé tárul, mert 
maga a látás tüstént kérdésessé változik: hát 
emberek ezek?... szivek,lelkek,keresztyének?..

Vagy ha végigvezetnénk Őt városainkon 
és falvainkon, bizonnyal észrevenné figyelmez
tetés nélkül is az ünneplő tömegeket,a zsufo
lásig megtöltött templomokat, a nyakban,fülben 
vagy kabátgalléron ékeskedő kereszteket. Rek
lám nélkül is észrevenné a felebaráti szeretet 
sok megható példáját és drága áldozatát. Lenne 
szeme mindannak meglátására,ami magánviseli a 
keresztyénség bélyegét, legyen az épitő szol
gálat, egyházi munka vagy közönséges üzleti 
vállalkozás... De én tudom,... tudom,hogy ez 
a látás az ő lelkét nem hagyná nyugton, mert a 
tetszetős látszat mögött ott van az a sok meg
keseredett sziv,fényét vesztett szempár, az a 
teménytelen sóhaj,panasz,reménytelen kifakadás, 
ami a kenyér,a ruha,a ma meg a holnap,az öz
vegység és árvaság miatt támad miközöttünk, 
csak e megszentelt falak között egybegyült ün
neplő sokaságban is, - tüstént hozzánk cimezve 
vetné fel a kérdést: hát ti pünkösd emlékezése
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re összesereglett keresztyének,evangélikusok! 
vettetek-e Szentlelket?... Mert a templom, az 
imádság,az Isten igéje csakugy magában mitsem 
ér!... Nem varázsszer az. Szentlélek nélkül ki- 
alakithatatlan és elhordozhatatlan a keresztyén 
élet. Ha igy van közöttetek,akkor még büneitek
ben vagytok!...

Hogy mit mondhatunk mi erre? te meg én, 
Testvérem - azt nem tudom! Az efezusiak 
ugy olvastuk - nem szégyelték és megvallották: 
azt sem tudjuk,hogy van-e Szentlélek?.,,. És 
vajjon nem ezt felelné-e sok mai modern ember 
is,keresztyén is,templomozó is,talán temagad is, 
ha őszintén válaszolnál a kérdésre:vettél-e 
Szentlelket?...

Pál apostol ezt csak azért kérdezte, 
mert ott is mást látott,mint amire számitott.E- 
fezusban is éppen az hiányzott,aminek a megléte 
elengedhetetlen. E világon ugyanis minden fol
tozható: legyen az ruha,cipő,hirnév,tekintély, 
cim és rang,világnézet vagy rendszer - csak az 
élet nem foltozható soha. Vagy egészen ujjá 
lesz vagy marad annak,ami volt. És hiába is 
gyüjtesz össze magadnak e világban akármennyi 
pénzt,örömet,dicsőséget,tudományt és hirnevet, 
ez jobbá,boldogabbá soha nem tesz. Nem pedig 
azért,mert nem tehet mássá!

Hatalmasságok erőltethetik a békét,re- 
parálhatják a bajbajutott emberiség helyzetét, 
juthatnak megegyezésre döntő életkérdésekben, 
céltudatos munkával szolgálhatnák alapokmányo
kat,felállithatnak biztonsági szerveket, — en
nek a világnak azonban az a sajátossága,hogy 
marad az,ami volt, a lényege nem változik, - 
tehát a hazugság hazugság marad, legfeljebb 
más formát vesz magára, - az igazságtalanság 
igazságtalanság marad,legfeljebb más nevet ad-
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nak neki, - a bün átfesti magát, a farkas bá
ránybőrben jelenik meg s a sátán uj köntösben 
régi királyságát épiti tovább. Ember nem is 
tud segiteni rajtunk. Foltozó-vargák vagyunk 
csupán, hivják nevét akár orvosnak,barátnak, 
tudósnak,ellenségnek akár szülőnek,nevelésnek, 
rendszernek - nem változtathat a helyzetünkön. 
Rajtunk csak Istennek az a Lelke segithet,aki 
ujjászüli az embert örökre. Minden más - ha
zugság, káprázat. Csak az Isten Lelke az, ami 
jobbá,különbbé,szentté,igazzá,erőssé és gyön
géddé teszi az embert. Isten Lelke pedig nem 
fantáziái, nem tesz elfogulttá, nem uszit egy
más ellen, gőgre,megvetésre,sőt gyülöletre, 
bosszura sem tanit. Jaj, ezerszer jaj volna 
minékünk,ha a Lélek nem lakozna miközöttünk!.. 
Ugy-e, megértitek,Testvéreim, miért kérdezte 
meg Pál ott az efezusi gyülekezetben látottak, 
tapasztaltak után az egybegyült hivek sokasá
gától: vettetek-é Szentlelket?...

És ez a kérdés nekünk való! Lehet,hogy 
sokak előtt hiábavalónak tetszik, másoknak meg 
kemény vádként hangzik,amely nem is egészen 
jogos a mi esetünkben. Mert hát - mondják ők 
- nem lehet azt állitani,hogy keresztyénsé- 

günk egészen nélkülözi a Szentlelket, éppen 
ezért lejárta volna magát és nincs közöttünk 
többé jövendője.

Minket Isten igéje az igazság látására 
kötelez, tehát arra,hogy ne legyünk elfogultak 
befolyásoltak sem magunkkal,mégkevésbbl mások
kal szemben. Ez pedig annyit jelent,hogy lás
suk meg nem egy fogyatkozásunkat: azt,hogy a 
keresztyénség nagyon is elvegyült a világgal 
hogy igen gyakran megalkudott a divatos eszmék 
kel és koráramlatokkal. Hozzá kötötte sorsát
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itt is,ott is e világi tényezőkhöz hatalomhoz, 
gazdasági rendhez. Óh hogy gyötrődik most e 
miatt válságok lázában?!... Hogy ültetik vád
lottak padjára éppen azok,akiket hajdan istá- 
polt és kiszolgált!... De azt állitani, hogy 
nem fujdogál közöttünk éppen manapság a Lélek 
szellője, hogy nem lobbannak fel e hazában itt 
is,ott is,faluhelyen csakugy,mint városokban 
hatalmas lánggal égő világitó szövétnekek - 
magam sem merném megkockáztatni...

Vagy talán bizony képmutatás lenne 
minden templombajárás és mi magunk is okosab
ban tennénk,ha szépen rendben hazamennénk és 
örökre lezárnánk templomunk kapuját? Ugy-e,egy 
ilyen drasztikus eljárást magad is kárhoztat
nál...

Hogy van közöttünk ma is kiváncsi,vi
askodó ,megfigyelő lélek, olyan,akit a vélet
len, régi hagyomány vagy megbizatás sodort i- 
de? - lehet. De ez még nem zárja ki azt, hogy 
ebben az ünneplő sokaságban ne legyen sok ő- 
szintén imádkozó sziv,Istent komolyan kereső 
ember, neki szolgáló férfi,asszony,öreg és 
ifju egyaránt, tehát olyanok,akiket a Lélek 
késztet meghajlásra,munkára,könyörgésre és 
hálaadásra...

És hát nincsenek csakugyan családi 
otthonok,amelyekről ország-világ előtt el le
het mondani,hogy ékesek a Lélek gyümölcseivel: 
a jósággal, a szelidséggel,szivességgel,békes
séggel és szeretettel?...

És hát nem a Lélek erejéről beszél az 
a hősies áldozatkészség,mely lerombolt templo
mokat épit ujjá inség és nincstelenség ellené
re?...

Az is lehetséges - ki tudja - hogy 
erre a pünkösdi lélektől égő keresztyénségre
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ujabb megpróbáltatások és szenvedések várnak, 
csakugy,mint Efezusben!...

És hány olyan megpróbált élet van ez 
ünnepi órán is közöttünk,akit a gond,a gyász, 
az élet ezernyi terhe régen megemésztett volna, 
ha nem az örök forrásból merit hitet,vigaszta
lás t, erőt és utmutatást...

És bizonyos,hogy minden üldöztetés,már
tiromság, türés és megaláztatás ujabb meg ujabb 
bizonyság lesz arról,hogy a Lélek az,amely él
tet,a test,az erőszak,a hatalom nem használ 
semmit.

Igy vetődik fel előttünk ismét a páli 
kérdés: teljesek vagytok-e Szentlélekkel?... És 
ha ennek tükrébe nézünk,ajkunkon csak bünbánat 
szava kél. Meg kell vallanunk,hogy nem vagyunk 
hordozói egy olyan tüznek,amely mindenkibe be
lekap, aki közelünkbe jutott, olyan viharnak,a- 
mely mindenkit magával ragad,akihez fuvallata 
elér. Valamikor 12 tudatlan,tanulatlan,müvelet
len, suhanc-koru,de erős hitü lélek egy ellensé
ges világot hódoltatott meg Krisztus és az ő e- 
vangéliuma számára. Ma, közel 800 millió ke
resztyén él ezen a földtekén,köztük befolyáso
sak, vezetők, miniszterek, gazdasági szakemberek, 
gyárosok,tudósok,irók, müvészek,orvosok,tanárok, 
kereskedők,iparosok,földmüvesek és gyári munká
sok - és hát meglátszik ez ezen a vergődő,baj
ba jutott emberiségen,országokon,népeken és nem
zeteken?...

Ugy-e, érzed te is a valóságot,ami el- 
hordozhatatlanul nehezedik a lelkemre, amely 
hangos szót,kiáltó sikojt ád az ajkamra: embe
rek, keresztyének! ne tovább! Ebből a lelketlen 
életből legyen már elég! Az a bajunk,hogy meg
merevedtünk, formák, paragrafusok rabjai lettünk, 
— hogy nem sugárzik belőlünk ellenállhatatlanul
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a másokat meghóditó erő. Bizonytalankodunk az 
élet nagy kérdéseivel szemben holott kezünkben 
az Élet könyve, a tiszta Evangélium... Ingado
zunk, tétovázunk,alkuszunk,bókolunk,nincs ha
tározott programunk,hamisan zeng a kürtünk... 
Hogyan is mozduljanak meg az alvó lelkek,áll
janak talpra az elesettek és a megfáradtak 
kapjanak uj életre,ha nem munkálkodik bennünk, 
köztünk és általunk a Lélek?...

Már pedig csak ahol a Lélek él,hat, 
munkálkodik — vonzódik a sziv a szivhez, só
várog lélek a lélek után, csak ott lesz való
sággá az egység,a közösség, ott örülnek az ö- 
rülőkkel,sirnak a sirokkal, ott betemetődnek 
az árkok,leomlanak a válaszfalak, ott megta
lálják egymás kezét az emberek, ott ismeretlen 
az éhség,a mezitelenség, a sok meg a kevés,ott 
lehetetlen az elhardozhtatatlan teher, a fel- 
száritatlan könny, a megvetett és magányosság
ban emésztődá élet...

Ünneplő Gyülekezet!
Keresztyén Testvérem! Mondd, hát nem 

volna ez jó, igaz, hozzánk - emberekhez - 
méltó élet, még hozzá éppen most és éppen ma?.

Óh jöjj, te csalódásokkal,kinnal,szen
vedéssel megterhelt Testvérem, ugyis mint e- 
vangélikus, ugyis mint magyar - kezdjük el 
már itt ezt az uj életet és tegyük meg tüstént 
azt,amit megtehetünk már most, ami a kezdet, a 
helyes uton való elindulás nálad is,nálam is, 
tegyük ki magunkat a Lélek munkájának és ki
áltsunk,könyörögjünk:

"Jövel Szentlélek Uristen,
Töltsd be sziveinket bőven"...

Ámen.



Bp-Kföld,1946.jun.10. 
Ige: Máté ev.5:13-16. 
Ének: 236. 430.
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Konfirmációra.

Pünkösd hétfőjén.
Konfirmáció.

Ünneplő Gyülekezet! Testvéreim!

Különös alkalom gyüjtött ma össze az 
Ur házában. Nemcsak pünkösd emléknapja ad 
együttlétünknek ünnepi fényt,hanem az a gyer
meksereg is,amely megilletődötten most készül 
első izben az Ur asztalához. Ez a kettősség ha
tároz meg itt ma mindent: reménységünket és ag
godalmunkat, hálánkat és könyörgésünket. Ez ve
zette ide a szülőket és a keresztszülőket,de ez 
kell hogy eltöltsön minket mindannyiunkat,mint 
kelenföldi evangélikus gyülekezetet.

És ha most drága ajándékként kipirult 
gyermekarcokon,egyházunk és magyar népünk igé
retes jövendőjén nyugtathatjuk is meg tekinte
tünket és olyan jó most itt az ünnepi csendben 
álmokat álmodni,jövőt boldog órákkal megrajzol
ni,melynek záloha éppen ti vagytok,kedves kon
firmandusok, - én mégis ugy érzem s ezért val
lom is,hogy ez a nekünk drága alkalom egyuttal 
arra való,hogy lássunk,nézzünk,szemlélődjünk, 
magunkba nézzünk, - igen! arra való,hogy mi,a- 
kik valamikor - talán csak néhány röpke évvel 
ezelőtt vagy már nagyon régedn,de egyszer mi is 
ott álltunk a konfirmációs oltár előtt és val
lomásra nyilt az ajkunk - most ne gyönyörköd
jünk,hanem számot adjunk, ne a multon mereng
jünk, ami ugy sem térhet többé vissza, ne öröm 
könnyeket, hullassunk,hanem hitünkben megerősöd-
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jünk. Mert erre mostanság nagy szükség van. 
Ugy-e, itt is,ebben a gyülekezetben is ugy 
van,hogy igen sok emberben,megkonfirmáltban 
megrendült a sziv, kialvóban a lélek, nincs 
reménység, a hitet temérdek gond, félelem, aggó
dás emészti és hütlenség,szeretétlenség teszi 
elviselhetetlenné az amugyis próbás életet.

A ti számotokra, ifju Testvéreim, ut- 
ravalónak, magunknak: szülőknek,keresztszülők
nek,gyülekezeti vezetőknek csakugy,mint minden 
egyháztagnak ünnepi tanitásként ez az imént 
felolvasott evangéliumi ige kinálkozik a leg
alkalmasabbnak.

Hiszen minden igéje nekünk szól.
Ezek a szavak Jézus szükebb környeze

téhez, a tanitványokhoz szóltak. Nem a sokaság
hoz,a csőcselékhez,az utca népéhez beszél itt 
Jézus, hanem egy maréknyi kiválasztott csapat
tal beszélget. Őket már megnyerte magának. Ők 
igen-t mondtak minden szóra,amely Mesterük aj
káról elröppent. Egy szóval: ők tanitványok 
voltak már,amikor ezeket az igéket ott a hegyi 
csendben a szivükbe vési és követőinek megbi
zatásáról tanitja őket. És igy szól ez az ige 
nekünk is,mert mi rólunk szól.

Hogy ők, a tanitványok, valóban só,vi
lágosság, hegyen épült város voltak, - azt bi
zonyitják az Ujszövetség késöbbi lapjai. Hogy 
ők betöltötték valóban azt a missziói hivatást, 
amire parancsot kaptak,bár álmodni sem mertek 
volna róla, - annak bizonyságai az első keresz
tyén gyülekezetek Ázsiában és Európában egya
ránt. Az ő dolguk rendben van... De hogy mit 
mutat a mi igazoltatásunk, a tiéd,Testvérem és 
az enyém? - azt nem tudnom és csak félve kutatom, 

És ugyan bizony ki mondhatná meg közülünk azt,
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hogy milyen lesz ennek az ifju seregnek az ut
ja, akik most az első urvacsora vételében meg
szentelt szivvel lépnek ki az utcára az Ur ol
tára elől?... Mi csak egyet tehetünk, s ezért 
is vagyunk itt mostan, s ez az,hogy egészen Ő- 
reá hallgatunk, Neki engedelmeskedünk, nyomába 
szegődünk s áldást,erőt,kegyelmet,diadalt Tőle 
kérünk,mert igy valóra válhat bennünk is a ta
nitványok megbizatása.

De mit jelent már most mindez a ti szá
motokra, ifju Barátaim, akik még gyermeksorban 
éltek és gyengék vagytok a munkára?... Minde
nekelőtt azt, hogy a tanitványi megbizatás ma 
éppenugy,mint az első időben: a j á n d é k . A  
Szentlélek ajándéka. Pünkösd ünnepe erre tanit 
minket. Más szóval: senki sem kényszeritheti 
ki maga számára a atnitványságot. Gyülekezetet, 
egyházat ma sem lehet csinálni,ámbár ugyanabba 
a világkorszakba tartozunk bele,mint az első 
tanitványok. Emberek összetömörülhetnek egy 
egyesületbe,mozgalomba,pártba,szakszervezetbe, 
de gyülekezetté nem tudnak válni soha. Ha csak 
a Szentlélek nem köti őket egybe! Jegyezzétek 
meg magatoknak jól,mert annyi baj,nyomoruság 
oka volt már annak szem elől tévesztése: mi 
magunkban emberek sohasem vagyunk képesek arra, 
hogy igazi sója és világossága legyünk ennek a 
világnak! Hiszen mi is ebből a világból valók 
vagyunk, éppen olyan izetlen és éppen olyan 
sötét,mint a többi ember. De,akiket Krisztus 
tanitvánnyá hiv el, akiket a Lélek az egyházba 
gyüjt össze,azok ajándékot kapnak onnan felül
ről: só lesznek a világ izetlen ételében,fény 
e világ vakhomályában. Krisztus tanítványának 
sajátos arcvonása és verete van!

És a keresztyénség nemcsak ugy képzeli,



- 255 -

hogy neki ilyen sajátos erő és hatalom van a 
birtokában,amit másutt hiába is keresünk ezen 
a földön,hanem a valóságban is megvan ez a sa
játos tulajdona, különben nem mondta volna Jé
zus: "ti vagytok a föld sója, ti vagytok a vi
lág világossága". Hogy ezt sokszor nem ismeri 
el a világ, az nem változtat az isteni kijelen
tésen; viszont közel kétezeresztendő története 
igazolja,hagy a keresztyénség valóban a világ 
sója és fénye, mert az élő Krisztus teszi azzá.

És hogy ez bennetek is tudatossá le
gyen, azért jártatok hétről-hétre konfirmációi 
órára,ahol ének és tanitás,hasonlat és kép,ki
jelentés és történelem csak arról beszélt,hogy 
nekünk micsoda kincsünk van; hogy mi azzá tu
dunk lenni,ami senki ezen a földtekén; hogy 
mi olyat tudunk mondani,amit senki ember fia 
ki nem találhat.Én hiszem,hogy megvan bennetek 
az az evangéliumi öntudat és bizonyosság,amely 
hőssé avatta Luthert és sziklaszilárdakká a 
gályarabokat, a amely ma is ország-világ előtt 
vallja: itt az igazság, itt a világosság, itt 
az üdvösség, itt az élet, mert i t t  a z  
I s t e n !  Nem mintha mindezt magunktól sze
reztük volna, de igenis ajándékba kaptuk. Mi
csoda gyáva és nyavalyás lett a mi keresztyén- 
ségünk, mert vannak - sajnos sokan vannak - 
olyanok,akik nem mernek hinni abban,hogy van 
kincsünk, van só-tartalmunk, van világossá
gunk!... Vagy talán nincsen?... akkor minden 
tanitás, üzenet,ami keresett titeket - ha
zugság, akkor ez a mai ünnepi összegyülekezé- 
sünk is kivetni való értelmetlenség, minden 
meghatottság bün!?... akkor nem vagyunk Krisz
tus tanitványai, nem vagyunk választott nép, 
nincs megbizatásunk s jobb ha most tüstént,
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dolgavégezetlenül hazamegyünk!... De igenis 
v a n  megbizatásunk, - még e néma kövek is 
arról beszélnek!

Ez a megbizatás pedig ma éppenugy,mint 
az első időben f e l a d a t o t  jelent, hi
vatást ,küldetést ,szolgálatot ,kamatoztatást és 
hóditást. Nagyon téved az,aki azt véli: elég 
nekem,hogy beirott tagja vagyak a gyülekeze
temnek, - elég nekem, hogy tudok valamit Krisz
tusról. Az meg egyenesen áldozat, hogy Isten 
házának látogatója vagyok és a teherhordozás- 
ból felhivásra ki veszem a részem, Ezért nekem 
örökélet jár! Óh nem! Ha idehozott bennünket a 
Szentlélek, ha már a Lélek által élünk és aján
dékai megérintettek, akkor áll a követelés:Lé
lek szerint járjunk is! Még pedig nyilvánosan, 
láthatóan,felismerhetően. A sónak küldetése 
van: átjárni az egész ételt! A világosságnak 
missziója van: áttörni mindenütt a sötétséget!
A hegyen épült városnak missziója van: már 
messziről magára hivni a figyelmet! A tanit
ványság missziói lélek! A Krisztus embere moz
galmas ember. Nem egy helyben topogó, önmagába 
visszahuzódó, hanem dinamikus ember, olyan,aki 
nem szégyenli,hogy ő kicsoda.

A Krisztus népe,gyülekezete nem önma
gáért van, nem azért kapta a só erejét,a vilá
gosság ajándékát,hogy maga élősködjék rajta. A 
tanitvány a nem—tanitványért,az egyház a világ
ért van! Nem Istennek és az angyaloknak van 
szükségük sóra,hanem a földnek, ennek az izet
len,nyomorult földnek... Nem kolostorság és 
remetés számára kaptunk sugarat,hanem a világ 
beragyogására!... Nem azért tudunk a Krisztus
ról, hogy pincébe bujjung a tudományunkkal,ha
nem hogy kiálljunk a hegyre és háztetőkről is
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hirdessük az üdvösség igéit. A keresztyénség 
hóditásra született nem pedig vakondok-életre!

És ne is mondja senki,hogy ezt ma nem 
lehet. És ne mentse magát senki se azzal, hogy 
ma nagy a valástalanság, nagy a sivárság, nagy 
a pusztulás, hogy ma nem alkalmas erre a pilla
natnyi helyzet. Ellenkezőleg! Soha jobbkor,mint 
épen ma! Testvéreim! hát nem ugy van,hogy a só 
ize annál jobban érződik,mennél izetlenebb étel
be szórják?... a világosság annál jobban vakit, 
mennél sötétebb helyen villan fel sugara?... 
Krisztus tanitványainak annál inkább meg kell 
mutatkoznia, annál inkább nyilvánosságra kell 
hoznia kincsét,mennél cudarabb és istentelenebb 
világban élünk! Nincs jogunk menekülni és fél
reállni ebből a bünös és sötét világból! Őéret
te vagyunk! Szét kell morzsolódjunk porrá zu
zott sóként, csakhogy izünk mindenhová eljusson. 
El kell égnünk,mint a meggyujtott gyertyaszál, 
csakhogy az igazság fénye minden arcot megvilá
gitson. És ha kell,hát látványossággá kell len
nünk ebben a világban ,csakhogy mindenki felfi
gyeljen 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 titeket sohase gyötörjön. 
Forgasd ugy a seprót, végezd ugy a munkát, hogy 
öröm ésjó készség mosolyogjon az arcodon. Meg
lásd - észreveszik az uj világosságot benned. - 
Légy otthon,a családban , munkahelyen szelid, 
engedelmes,alázatos,hüséges és megbizható,ön
feláldozó és imádkozó lélek. Meglásd - észreve
szik az uj izt rajtad! - Légy olyan tagja ennek
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a fővárosi gyülekezetnek,hogy mint hegyen épi- 
tett városra nézhessen reá egy egész ország e - 
vangélikussága. Tégy uton utfélen vallomást a 
Krisztusról,mert uj életet kereső nemzetünknek 
szüksége van az örökélet igazságaira. Meglásd - 
utmutatásodra felfigyel majd egy egész nép!...

De nem fokozhatom tovább a képeket, nem 
halmozhatom tovább a szavakat. A tanitás igy is, 
ugyis csak az, s ebben benne van a szivem,lel- 
kem,szülők öröme és könnye,hálája,imádsága,ennek 
a gyülekezetnek jövendője,népünk és hazánk bol
dogulása: Fiuk! Leányok! Konfirmandusok! akik 
most készen állotok evangéliumi szent hitünk meg- 
vallására, legyetek minden nap ujra tanitványok
ká, - legyetek ső,fény,hegyen épitett város eb
ben a világban! Ha Krisztushoz tartoztok, mától 
fogva mindörökre ez a megbizatástok!

Az izetlen sónak - Jézus szerint - az 
a sorsa,hogy kidobják és eltapossák... Mécsest 
sem azért gyujtanak,hogy véka alá digják! Halljá
tok hát meg a parancsszót: Fiuk, Lányok, Konfirman
dusok! gyertyatartóba azzal a mécsessel és hadd 
világitson az Isten dicsőségére!

Abban a világban,ahol hosszu esztendők 
próbás napjaiban kimerült,összetört emberek él
nek és várnak, v á r n a k  valami biztatót,fel
emelőt,vigasztalót,uj életre segitő égi jót - 
időszerű,sőt! Isten ajándéka ez a mai ünnep min
den örömével és tanitásával együtt...

Most már csak az van hátra,hogy az Ur 
testével megerősödve nekiinduljatok e szent haj
lékból a nehéz életutnak hittel,hüséggel,napon
ként meg-megujuló áldozattal: betölteni a tanit
ványi megbizatást: l e n n i  éppen ebben a fá
radt,iztelen,sötét világban élet,igazság,szere
tet,erő,megtartás,reménység,boldog igéret, -
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igen: l e n n i  s ó , v i l á g o s s á g ,  
h e g y e n é p i t e t t  v á r o s !

Mert mostantól kezdve ez a hivatástok!
Igy tekint reátok ez a gyülekezet s ve

le együtt az apa-anya,az otthon és az ősi ma
gyar föld...

És ezt várja tőletek az a Krisztus, a- 
kinek örökre szólóan tanitványai lettetek.

Helyettetek,akik megsegitő áldásért 
borultok le az Ur oltáránál, — igen: helyette
tek mondom erre az igen-t,mint ámant. Ámen.
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Bp-Kföld,1946.jun.16. A csodálatos Isten!
Ige: Róm.lev.11:33-36.
Ének: 251. 253.

Szentháromság ünnepén.

Ma szentháromság ünnepe köszöntött ránk.
Népszerüvé ez az ünnep sohasem lett.Ma 

sem az. A legtöbb keresztyén nem is igen tudja, 
hogy létezik.

Ez pedig azért sajnálatos,mert a Szent- 
háromságról szóló keresztyén hitnek a lelki é- 
let számára az a jelentősége,mint a mi a fizi
kai élet számára a föld mélyébe rejtett óriási 
viztartó medencéké.

Amint ezeknek létezéséről ád hirt az a 
sok kacagva a föld szinére lépő ér és patakocs
ka a maga kristályos üditő vizével,ugy a Szent- 
háromság tana is annak kifejezése akar lenni, 
hogy az örök,végtelen,mindenható Isten,aki a 
Jézusban ragyogtatja fel az emberi értelem szá
mára tulajdonságait és érezteti meg a por szü
löttjével a maga nagy és csodás atyai szerelmét, 
aki a Szentlélek elevenitő munkájával,kegyelem
mel és áldással szórja tele ezt a világot,min
dig és mindenütt ugyanaz: az a mélység,amelyből 
minden élet,minden erő fakad. A Szentháromság
ban van az erő - mondotta Luther! És mi sem 
mondhatunk mást.

Ezzel csak azok mellett tettem hitval
lást, akik a Szentháromságban való hitükről nem 
tudnak és nem is akarnak lemondani,mert ez az 
a titokzatos valami,ami nagy célokat tüz ki, 
szent elhatározásokat mozgat és a keresztet is
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zugolódás nélkül viseli el.
Ezt a hitet vallók élén ott áll Pál a- 

postol. Ugy jutott az élre,hogy egy utjába ke
rült ellentétet nem tudott mással megoldani 
csak az Istennel.

Ez az ellentét pedig ugy került az ut
jába,hogy összevetette a választott nép helyze
tét a pogányokéval. Amazok ismerték az igazsá
got és mégsem jutottak el az igazság törvényé
re. Emezek pedig nem ismerték az igazságot és 
mégis eljutottak az igazság törvényére. Ez az 
összevetés,mely neki,az izraelitának is sok ke
serüséget okozott, ahhoz a tapasztalathoz vezet
te: "minden az Urtól lett és csodálatos a mi 
szemeink előtt".

Igy jutott el a tarzusi ember ahhoz a 
hithez,mely a tenger zugásából,a vihar hangjá
ból Isten akaratának parancsszavát hallja és a 
teremtett világ csodás rendjében Isten böl
csességét szemléli. -Igy lett neki a természet 
egy könyv,melyből Isten gondolatai sugároznak 
feléje és lett számára a tudomány az a kéz, 
melynek feladata,hogy darab kövekből,füvekből, 
fákból,a föld méhéből előkerült elemekből rak
ja össze annak a világnak a terveit,melyből 
Isten gondolatai ragyognak elánk.

Pál apostolnak ezen reánk maradt ta
pasztalása és az ebből levont következmények 
ellen a ma élő ember emelhet vádakat, - mint 
ahogyan emel is. Azonban annak van igaza, aki 
őt ezért az élményéért,amelyet abba a kijelen
tésbe süritett össze,hogy "Öáltala vannak min
denek!" gyémánthoz hasonlitotta. A gyémánt 
ugyanis azt a fényt is fel birja fogni, amit a 
mi szemünk nem bir el. Pálnak ez a világ min
den rejtelme ellenére is azért nem volt sötét,
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mert hite fel tudta szivni azt,ami Istenből á- 
rad ki azon keresztül,ami körülöttünk van és e 
világot alkotja, alakitja.

Ez a magyarázata annak,hogy miért volt 
átszőve az ő élete a hitnek azzal a reménységé
vel, amely benne akkor is csillogtatta az áldást 
mikor sorra-rendre szertefoszlott előtte minden 
boldog álom! Hogy miért töltődött be nála min
den elröppenő öröm helye hálával,melyet Isten 
jósága szent adományának tartott! - miért lá
tott minden reá mért bánatban,szenvedésben és 
őt utolérő fájdalomban egy megszentelő erőt, 
mely - valahányszor komorrá lett körülötte a 
világ és hullottak reá az élet sötét árnyékai, 
mely annyi kortársát lázadásra,könnyelmü neve
tésre,szivtelenségre csábitotta, - neki meg
mutatta a fölötte szorongó atyai szivet, vele 
felismertette az Isten nevelő és próbáló kezét 
ugy,hogy ő szivében zsongott a béke,a hüség,az 
alázatos imádság,türő hősiesség boldog,halk 
harmóniája,mint az Isten gazdagságának, böl
csességének és tudományának mélysége.

Testvéreim! Sok minden bánt ma minket 
és zavarta meg a lelkek egyensulyát. Egy nagy- 
ellentét tépi,marcangolja a mi szivünket.Ugy-e, 
az,hogy "kikutathatatlanok azok az isteni ité
letek és kinyomozhatatlanok az Isten azon utai, 
amelyek a mi jelenvaló világunk képét adják"!?
A békesség ma is csak ott ver tanyát,ahol az a- 
postol vallomására nyilik meg az ajkunk, - aki 
tehát mindazt., ami most velünk történik azon fá
jó tapasztalásnak,keresztnek mutatja fel,mely 
mögött gyülekeznek a jövőt kibontó erők és aj
kunkra adja a vallomást: Istene a dicsőség,mert 
Őtöle vannak mindenek!

De amikor Pál apostol az üdvtörténet
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szemszögéből nézi az eseményeket,felveti maga- 
előtt azt a kérdést: kicsoda adott előbb neki, 
hogy visszafizesse azt?...

Tehát Pál is ismerte azt a töprengést, 
mely keresi a minden létezésnek okát. Az a- 
nyagnak a hatalma ez, a látható világ varázsa, 
mely a maga szédületes eredményeivel a mi vi
lágunkat, a mai embert belesodorta az. anyag 
végzetes szerelmébe, oda, ahol az embernek ér
téket a számok adnak,az energia vagy a munka
teljesitmény.

Hogy hol fog megállni majd ez a vesze
delmes rohanás, - ki tudná megmondani!? Egy a- 
zonban bizonyos,hogy nekünk,ha nem akarjuk, 
hogy rajtunk is teljesedésbe menjen az az i- 
gazság: "aki a testnek vet,az a testből arat 
örök kárhozatot" - magunkévá kell tennünk Pál 
tanitását,aki mindennek okát az Istenben látta 
meg, aki által vannak mindenek!

Hogy az Istennek ez a megismerése 
milyen gyakorlati értékkel jár,azt az az ember 
bizonyitja,aki csodálva nézi az életnek azt a 
képét,amely alá Pál irta ézt a mai igét. Mert 
az a kép azt hirdeti,hogy Istent megismerni 
csak a Jézus Krisztusban lehet. Aki Őt nézi,az 
a reá néző atyai arcot látja. Aki Őt hallgat
ja - az egy atyának jóságos hangját hallja. 
Benne feltárul az a titok,hogy Isten az örök 
szeretet. Krisztust követni annyi,mint lassan- 
lassan ráébredni arra,hogy milyen jó az Isten 
szavára hallgatni, - hogy lehetetlen Rá nem 
hallgatni és az élet nagy megoldásait mástól, 
mint Tőle fogadni el. Keresztyénnek lenni pe
dig annyit jelent,mint Krisztust tartani az 
élet legfőbb javának,akiben - mikor a szem 
örökre elhomályosul - kimélyül az élet örök
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kévalósága.
A kérdés pedig,melyet ez a m  a vet e- 

léd,Testvérem, az: hajlandó vagy-e bizonyitani, 
hogy az Isten által van minden, az,ami ma a ti
éd, az,ami még megmaradt - legyen az otthon, 
hitves,szülő avagy gyermek...

Hajlandó vagy-e hittel és bizalommal 
fogadni azt az utat,melyen jársz,mint a csodák, 
a felmagasztosulás és boldog alázat utját?...

Hajlandó vagy-e az Övé lenni,de nem 
mint tárgy,hanem mint személy, nem mint rabszol
ga,hanem mint vele boldog közösségben élő gyer
mek?...

Hajlandó vagy-e azt a te életedet,mely 
eddig ádáz tusa volt vagy nyügös teher, átfor
málni komoly szolgálattá,gyöngéd,hősies hálaál
dozattá, egy folyton tisztuló,mélyülő létezéssé, 
nem a jutalomért,hanem azért,hogy előbb a kör
nyezeted,majd a körülötted élők érezzék meg már 
a puszta közelségedben is, lássák meg kezed 
munkáján, olvassák ki a szemedből, hallják ki a 
hangodból,hogy téged is elkapott az örökkévaló
ság lendülete, az a hit: Istené a dicsőség, aki 
által vagyok én és velem együtt minden?!...

A valóság ugyanis az,hogy Istennek nem 
elég a természet néma zsoltára. Neki kell vala
ki,aki a néma dicsőségnek hangot ad, aki szinbe, 
hangba,fénybe,illatba öltöztesse az anyagot,aki 
a nyers erők félelmetes hatalmában Isten szive 
dobbanását, a pezsgő életben az Ő lélekzetvéte- 
lét,a szépség gazdagságában szerelmének bőségét, 
a bánatban az Ő nevelő tervét, a fájdalomban az 
Ő tisztitó gondolatát, a sziv töredelmében az Ő 
akaratát, a lelkiismeret megmozdulásában az Ő 
jelenvalóságát, az élet változásaiban az Ő ke
gyelmét megérezze,kimutassa és bizonyitsa... Ez



- 265 -

a valaki,akiahelyett,hogy azt kutatná: ki az 
ő tanácsosa, azt hirdeti,hogy neki kell bi
zonyságot tenni arról,hogy "Istenre nézve van 
minden" - ez a valaki az ember!

Magasztos hivatás,mert ebben benne van 
az a tudat is,hogy a nap azért van az égen, 
hogy az ember számára hevitse át a földet.Hogy 
hegy,halom,lombos erdő,virágos mező,kalászter
mő föld,harsogva zugó patak,méltóságteljesen 
hömpölygő folyam azért van,hogy az embernek 
szolgáljon. Azért gyüjt a méh,illatozik a vi
rág, csicsereg a dalos madár,hull az eső, hogy 
az ember vágyva vággyék az Istennek azon Lelke 
után,melynek egy temploma van: az emberi test.
- Azért van a kenyér,hogy nékem az örökélet 

kenyeréről adjon tanitást. Azért van az öröm, 
hogy érte a bánatot elviseljem. Azért van a 
bölcső,hogy e mellett hallja meg a szülő a 
legtisztábban a menny szavát. Azért van a ko
porsó,hogy az szeresse és becsülje meg annak 
az életét,aki mellett él,mint segitőtárs ö- 
rökcélok elérése érdekében. Azért van a könny, 
nagy az Isten felszáritsa, a panasz,hagy az 
Isten meghallgassa. Azért van a fájdalom,hogy 
minket hivjon az Isten fiának lakodalmára. 
Azért van a bün,hagy nyilvánvalóvá legyen a 
kegyelem!...

Igaz,hogy ezt a tudatot sokszor ho
mályba bontotta az ember. Ma is folyik ez a 
homályba-boritás.

Lenet,hogy most is akad itt olyan,aki 
önzőnek tartja a mi szentháromságos Istenünket, 
aki mindent a maga dicsőségéért cselekszik!...

Ha önző az az atya,aki gyermeket nevel 
ugy,hogy rájuk szórja szeretete minden sugarát 
s mindezért nemkiván egyebet,csakhogy a gyer
mekek megér ezzék szeretetét,hogy szivükben ki
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fakadjon a hála virága, hogy érzésük minden 
szálával odaforduljanak a szülői hajlékhoz s 
rajtuk felragyogjon a türésben,lemondásban,ön- 
feláldozásban például szolgáló atya képe, - 
akkor a mi Istenünk az! De én igy szeretem.Igy 
tesz boldoggá, olyan emberré,aki vallja: Övé a 
dicsőség mindörökké!

És vallom azt is,hogy ez az Istenbe 
vetett hit az az arany szál,mely most,amikor 
harcolunk,ágaskodunk,egymásra törünk, képes 
egymáshoz kötni még a mi sziveinket is.

És a szál már feszül!...
Érzedé,... látod-é?...
Meglásd: ne soká késlekedjék a vallo

más, a tiéd, Testvérem.
Mindössze annyi: Övé a dicsőség mind

örökké! Ámen.



Bp-Kföld,1946.jun.23. 
Ige: Máté ev. 7 :6 . 
Ének: 434.
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Csak a tanitványoknak.

Délutáni istentisztelet.

Ez az ige megint csak a tanitványoknak 
szól. Nemcsak a 12-nek,hanem a minden időben 
követőinek.

Egészen részletes utasitásokat adott 
nekik. Kétirányut. Parancsol és tilt. Megmond
ja azt,hogy mit tegyenek és megmondja azt is, 
hogy mit ne tegyenek. Kiküldi őket prédikálás-ra, csodák véghezvitelére, betegek gyógyitásáras ebben a szolgálatban mindenhová el kell jut-

niok Isten országa üzenetének hirdetésével. S 
ugyanakkor óvja őket: ha valahol nem hallgat
nak rátok, menjetek ki onnan és még a port is 
verjétek le lábatokról ellenük való bizonysá
gul. - Azután meg hihetetlen felelősséget olt 
a szivükbe: minden lélekért számot kell adni, 
akivel csak találkoznak. És ugyanakkor elhá
ritja fejükről az itéletet eredmény hijján. - 
És bátorságra,merész szólásra,vakmerőségre ne
veli őket, nem baj,ha munkájuk megütközést kelt. 
És ugyanakkor vissza is tartja őket: "Ne adjá
tok azt,ami szent,az ebeknek,se gyöngyeiteket 
ne hányjátok a disznók elé". Más szóval: még 
ebben a szolgálatban is van határ! eddig és ne 
tovább! - Ezt tudomásul kell venni. A mi szá
munkra is ott áll ez a tábla,amelyre tiltó fi
gyelmeztetés van irva: ne!... ne tovább!... 
Ilyen ez a mai ige. S vallom: nekünk szól min
den üzenete.

Hogy Jézus tanitványainak életében
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mennyire fontos a parancsolás mellett ez a 
vissza-parancsolás, - azt éppen ez az ige mu
tatja. Ebekről és disznókról veszi a példát, 
hogy embereket jellemezzen! Nem valami finom 
és illedelmes társalgási mód ez. Inkább gorom
baság és vad durvaság. Ha már Jézus is,aki pe
dig tudott vigyázni a nyelvére és aki sokszor 
ott is szelid volt,ahol mi csak ostorozni tud
nánk, - igen: ha már Ő is ilyen erős kifejezé
sekhez folyamodik, akkor annak mély oka van. 
Amikor Ő embereket kiméletlen nyiltsággal ra
gadozó farkasoknak vagy mérges viperafajzatnak 
vagy mint itt: ebeknek és disznóknak nevez, ak
kor ennek csak abban lehet a magyarázata, hogy 
igy van, ez a valóság! Ma különösen is figyel
nünk kell erre. Van határ, idáig és ne tovább 
- még szent dolgokkal se!

Az egyik tanitást abba az igébe rejtet
te ,hogy ne adjátok,ami szent,az ebeknek.

Napkeleten nem dédelgetik ugy az ebeket, 
mint nálunk. Csoportokban koborló kósza állatok 
voltak. Mindent felfaltak az utcán. Szemétpusz- 
titói voltak a városoknak. Ezért is türték meg 
őket. Különben megvetettek. Izraelben szigoruan 
tilos volt a megszentelt eledelekből valamit is 
az állatoknak adni. Hogyan is adhatnánk valamit 
ebek harmincadjára,ami előttük tiszta és szent? 
Csakis akkor,ha nem tudunk megkülönböztetni!

Sajnos vannak ma is,mint akkor,ilyen 
eb-természetü emberek. Ezektől óvja Jézus tanit
ványait. Ezek érzéketlenek,nem tudnak különbsé
get tenni a közönséges és tisztességes között. 
Nekik mindegy,hogy mi akad kezük ügyébe, aljas 
vagy szent dolog, izek cinikusok,eb-természetü- 
ek. Mindenre rárohannak,mindent felfalnak,min
denen marakodnak,semmi sem ér el a lelkükig,le
pattan róluk minden szép szó és fenyegetés. Egy
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a viselkedésük: morgó csaholás és metsző guny!
Ezeknek ugy-e, hasztalan prédikáljuk Is

ten országát!... Ezeknek falrahányt borsó a 
Krisztus-üzenete!... Ezeknek Isten ügye talán 
még annyit se jelent,mint az utca-ügye!... De 
hát ne ostromoljuk őket,hogy megmentsük a lel
küket? Ne döngessük szivük ajtaján a emgtérés 
hivásával? És ha kell, hát ne törjünk be erősza
kosan elzárt,de belülről boldogtalan világukba?
- Ne! Nincs helye az erőszaknak!... Nem érdemes 

vitába bocsátkozni. Esztelen dolog hitünk leg
szentebb dolgait folyton felajánlani,hiszen raj
tuk nem fog s Krisztus szent evangéliumát sárral 
dobálják meg, tréfálkoznak,igazságait fölényes 
kacagással folytják el. Itt egy a tennivaló: ki- 
mélni Krisztus szent ügyét, hallgatni,amint 
Krisztus is hallgatott Kajafás és Pilátus előtt,
- és továbbmenni, elhagyni a cinikusok társasá

gát. ..
De eddig csak másokról beszéltünk. Pedig 

bizonnyal nekünk is szól ez az ige. Igen! nekünk, 
akik talán buzgón járunk Isten igéjének hallga
tására és vallásosak igyekszünk lenni még ebben 
a mai világban is. Nekünk is tudnunk kell azt, 
hogy van határa a megtérésre hivásnak,a kegyelmi 
időnek! Nem elég az igét folyvást csak hallgatni, 
hallgatni és hallgatni, - de közben az életünkben 
nem történik semmi. Körülvesszük magunkat, vallá
sos gondolatokkal, ezerszer elátkozott büneinket, 
titkon elsirjuk magunknak bánatunkat, hordozzuk 
keseregve a kétéltüség nyügét: kifelé mosolygunk 
befelé zokogunk és életünkben mégsem történik 
semmi. Folyton halljuk a megtérés követelését,de 
mindig elhesegetjük azzal a gondolattal: majd ha 
erőszakosan kényszerit rá a helyzet,meg a pilla
nat, akkor szivesen megyek a jobb életre. De ez
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az erőszak nem jön. Pedig jött bölcső és ko
porsó, kisértett fájdalom, ösztönzött öröm, 
hajtott,unszolt ugy,mint soha más, ez a mi 
mostani,elesett,kifosztott állapotunk - de 
hiába!... Mindez nem elég támadás, hogy tör
ténjék valami! Bünök elhagyása, uj sziv és uj 
élet indulása. Egyszer pedig, - lehet,hogy ma 
vagy talán holnap - eljutunk a határig, ahol 
már nincs többé megtérésre hivó szó...

A mag, m  é  g hull!... Vajjon csak ut
fél vagyunk? Óh milyen rettenetes még csak 
gondolni is arra,hogy itt vasárnapról-vasárnap- 
ra hirdettetnek Isten országának szent dolgai 
és ebül járnak, mert nem jutnak el a szivünkig, 
meg a lelkünkig!... Testvérem! Tedd hát meg 
azt,.amit régóta meg akarsz tenni, ami után any- 
nyira kiált az életed: ne várj tovább erősebb 
kényszeritő percre, - ugy lehet, sohasem jön 
el!... -

Jézus azonban azt is mondja " Gyöngyei
teket ne hányjátok a disznók elé!"... Ez rész
ben ugyanazt mondja,mint az előbbi. Amilyen 
kár ebeknek adni szent dolgot, épp olyan kár 
disznók elé szórni a drága gyöngyöt. Nem tudják 
ők azt értékelni és megbecsülni. Összetapossák!

Van azonban itt egy uj mozzanat. Az, 
hogy nemcsak a gyöngyöknek,hanem a gyöngyhin- 
tőknek is bajuk esik, mert a becsapott állat 
éktelen dühhel nekiront áltatójának,feldönti és 
megszaggatja.

Vannak ilyen düngő természetü emberek! 
Ezektől is óvja Jézus tanitványait. Nem kell 
okvetlenül megelégiteni azokat,akik földi ele
delt, evilági tökéletes megoldásokat akarnak 
tőlünk. Ezt mi nem adhatjuk. Jézus sohasem i- 
gérte, hogy mi itt a földön visszavarázsolhat-
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juk a paradicsomot. Aki csak ezt várja tőlünk, 
azokat nem lehet kijátszani a drága gyöngyök
kel, azzal,hogy Krisztus értünk meghalt és fl- 
támadott. Csalódásukban rettenetes harag kél 
keblükben,amely nem is néz többé sem Istent, 
sem embert,sem gyöngyöt,sem személyt,sem élő
ket, sem holtakat, mindent és mindenkit megtép, 
meggyaláz és földhöz sujt. S ez a mi hibánk!..

Más szóval: nem kell mindenkit kielé- 
giteni a maga vallásos elképzelésében. Krisz
tus nem olyan,amilyennek mi akarjuk,hanem a- 
milyennek Isten küldte őt. Akinek igy nem 
kell, hát nem kell! Majd felel érte az itélet 
napján. Itt megint tilalom előtt állunk és ha 
kedves nekünk az Isten országa,hát nem lendül 
kezünk gyöngyszórásra.

De ez az ige csak nem szól nekünk is? 
-kérdezhetné valaki?... Dehogynem! Ugy-e,ma 

nekünk kenyér kell, ruha kell, cipő kell, é- 
lelem kell, fütő kell, gyermekeinknek tej 
kell, nyugalom és béke kell. Ez volna a ne
künk való eledel. És akkor Krisztus a maga 
gyöngyeivel jön: ne lopj, ne ölj, türelem, 
szeretet, megbocsátás, Isten irgalma, itélet, 
feltámadás, üdvösség... A csalódott ember pe
dig orditva üvölti: feszitsd meg! rájuk ta
posni, szétszaggatni árusitóit, bezárni, fel
robbantani templomait!...

Pedig nem a drága gyöngyben van a hi
ba, hanem azokban,akik odaszórták! Ezért szólt 
Jézus olyan durván,keményen,de mi lehetünk a 
bizonyságai annak,hogy igazságot szólt.

Testvéreim! Mások felől ne mondjunk 
itéletet. Csak magunkkal törődjünk e percben. 
Krisztus áll most is szivünk előtt. Óh ki 
tudja, mióta áll ott s nem akar-e visszafor-
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dulni, mert Ő erőszakkal senkit sem kényszerit. 
Nyilj meg előtte! - Hadd térjen be a- 

jándékai szentségével és szent ajándékaival, Ő, 
aki ugy szeret minket, hogy értünk jött e vi- 
lágra. Ámen.



Bp-Kföld, 1946. jun.30. 
Ige: Jeremis kve 45.r. 
Ének: 415.
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Mit üzen az Ur?...

Délutáni istentisztelet.

Ha valaki vallatóra fogna itt minket 
külön-külön és megkérdezné: hallottál-e már, 
tudsz-e valamit Bárukról,Néria fiáról? - bi
zonyára egyértelmüen tagadóan ráznánk a fe
jünket .A próféta könyvében is mindössze csak 
néhány mondat beszél róla.

Pedig ez a férfiu igen fontos tisztet 
töltött be Jeremiás mellett. Ő volt az iródeák- 
ja s igy neki köszönhető,hogy a próféta mondá
sai ránkmaradtak. Sőt! még ennél, is több volt. 
tanitványa,barátja,hü kisérője,társa örömben, 
bánatban,utban,veszedelemben,bujdosásban.

Kettőjüknek ilyen összetartozását te
kintve megértenénk,ha Báruk sok-sok személyére 
vonatkozó beszélgetést közölne velünk. De ő é- 
rett történetiró,aki csak az eseményeket irja 
meg,prófétája küldetését kiséri nyomon,őmaga 
mindig szerényen a háttérbe marad. Csak egy 
helyen szól személyes élményről s ez a felol
vasott szakasz. Bizonyos,hogy ezt sem hiuság
ból tette,hiszen amit feljegyez,az inkább szé
gyenkezésére ,mint dicsekedésére való. Leirásá
ra az a bizonyosság indithatta,hogy Jeremiás 
akkor őhozzá is mint próféta,mint Isten-embere
szólott.

Mikor történt ez Bárukkal? "Mikor 
könyvbe irá e szókat!" - Abban az időben va
gyunk,amikor Juda összeomlása,a nép fogságba-
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hurcolása többé már nem jövendölés,hanem szo
moru valóság. Ott ütközött meg földjükön a ha
talomért a háromezeréves kulturáju Egyiptom és 
a megifjodott Babylon. S Babylon lett a győz
tes.Ezt Jeremiás már akkor megmondotta, amikor 
még az ellenség fel sem tünt a láthatáron. A 
nép vezetői ezt pedig akkor sem látták, amikor 
már a csapást csapásra szenvedték el. Végső 
szükségben a hanyatló Egyptom uszályába kapasz
kodtak. Jeremiás ennek ellene volt s ezért kel
lett oly sokat szenvednie: orgyilkosok lesel
kednek rá, tömlöcbe vetik, iszapverembe kerül, 
élete állandóan kockán forog.

Az udvari próféták is állandóan ellene 
vannak: könyveit elégetik, hazaárulónak bélyeg
zik. Azután jön az első babiloni fogság, majd 
a második s végül a teljes összeomlás. A hely
tartó megölésével pedig az utolsó reménysugár 
is kialszik. A megmaradt és menekülő nép ma
gával vonszolja Jeremiást, és Bárukot Egyiptom
ba. S ekkor,ebben a vakrémületben,hontalan ván
dorlásban fakad panaszra Báruk: "Jaj most ne
kem, mert az Ur az én bánatomra fájdalmat adott, 
elfáradtam az én fohászkodásomban és nyugalmat 
nem találtam". S ekkor kapja Jeremiás szájából 
Isten üzenetét: feddést és vigasztalást.-

Nem azért részleteztem ilyen nagyon 
azt a kort,hogy most a magunkéval összevessük: 
jóllehet könnyü lenne hasonló vonásokat talál
ni. Csak azért tettem,hogy maradéktalanul meg
értsük benne Istennek egy emberhez, szóló üze
netét. Mert nekünk: is ma, ebben a komor törté
nelmi időben, nem az események irányitása a 
dolgunk,hanem annak meghallása,amit ezekben a 
napokban személy szerint üzen nekünk az Ur!

Az egyik üzenet pedig az,hogy ne ki-
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vánj magadnak nagyravágyóan többet,mint ameny- 
nyit az Isten adhat neked és adni akar! - Az 
Ur ugyanis ekként feddi Bárukot: "Ime, akiket 
én felépitettem - elrontom, s akiket én beplán
táltam. - kiszaggatom, és pedig az egész földön.
És te kivánsz-é magadnak nagyokat?”... Ne ki- 
vánt! - Mikor Isten kénytelen választott né
pét, saját kezével plántált ültetvényeit tö
vestül kiszaggatni, akkor, ilyen időben mi jo
gon kivánhatsz Báruk magadnak nagyokat: csen
det, nyugalmat, fájdalom és kockázat nélkül va
ló életet?!... Mozgalmas,történelmi időben min
dig megszivlelendő ez a tanács: ne kivánj ma
gadnak nagyravágyóan többet,mint amennyit Isten 
neked adni akar!

Ne kivánj hát jobb sorsat a nagy közös
ség sorsánál magadnak. Vállald a kornak terhét. 
Ha minden recseg és ropog,bizonytalan - ne a- 
karj éppen te biztonságban lenni. Vállald a 
néped küzdelmét. Ha a nemzetnek egyetemes áldo
zatot kell hozni mi oknál fogva bujhatnál ki 
éppen te alóla, Testvérem!? Másoknak fölébe ke
rekedni sohasem tisztességes, - de ilyen nehéz 
időben halálos büntetést kihivó bün a legkisebb 
előny szerzése is! Ne kivánj kivételes helyet 
magadnak a nap alatt!

Ne kivánj nagyot személyes kiválóság ü- 
rügye alatt! Báruk nagymüveltségü, nagytekinté
lyü ember volt. Érzékeny lélek. Nem vándorélet- 
re született. Megállta volna helyét,mint kirá- 
lyi udvar első krónikása. S Isten akaratából 
mégis a prófétával kell kóborolnia. Ne elégedeté- 
lenkedjünk hát ezzel az isteni akarattal, még 
ha bánatunkra fájdalmat ád is, mégha mások meg
itélése szerint jobb sorsra vagyunk érdemesek.
S főképpen ne keressünk magunkban,adottságaink-
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ban okot,melyek alapján jogot formálhatnánk 
kedvezőbb életre.

És ne kivánj többet vallásosságodra 
hivatkozva sem. Ez a kisértés a legkomolyabb 
hivőt is fenyegeti. Nézd csak Bárukot. Ő nem 
hitvány haszonlesésből szegődött Jeremiás mel
lé. Hitt benne, volt mersze vele kiállni, kész 
volt áldozatokra is érette s ügyéért. Mégis 
eljön az az időpont,mikor lelkileg összeomlik. 
Nem érti Istent. Miért kell kettőjüknek sok 
évtizedes hüséges szolgálat után még mindig 
szenvedniök a jutalomnak,az elismerésnek leg
csekélyebb reménysége nélkül. Ugy érzi: min
dennek van határa. Az Isten ügyéért vállalt 
kereszthordozásnak is. Mégis csak mást érde
melne a próféta kiséretében.

De lám, még ennyit sem szabad kiván- 
nia. Jézus nyiltan megmondotta: "Ha valaki én 
utánam akar jönni, tagadja meg magát és vegye 
fel az ő keresztjét és ugy kövesssen engem. 
Mert valaki meg akarja tartani az ő életét 
elvesziti azt!" S mi meg nem nyerni szeret
nénk éppen a vallásosságunkon?... Hát nem os
toba nagyravágyás ea tőlünk?...

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

Ezt hallván, valaki könnyen azt mond
hatná: nehéz és szomoru a tanitvány utja,mert 
halálba visz. Jézus éppen erre való tekintet
tel folytatja az előbb idézett mondatot: "Va
laki pedig elveszti az ő életét énérettem és 
az evangéliumért, megtalálja azt!" - Vagyis 
csak látszat,hogy a tanitvány utja a halál 
utja, igazában ez visz az életre. Igénk is 
ezt mondja,amikor igy vigasztalja Bárukot:
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"Ime,én veszedelmet bocsátok minden testre,de 
a te lelkedet zsákmányul adom néked, minden 
helyen,ahová mégy!" Vagyis éppen azáltal men
ti Isten az ő életét,hogy kiviszi őt a pusztu
lás országából a vándorbotot fogott próféta 
oldalán. Éppen az válik üdvösségére,ha most, a 
végső gyötrelemben nem szakad le a prófétáról 
s halálig kisérője marad,bárhova veti is őket 
az Isten. Hát mostan, a cél előtt torpanna meg? 
Egy kis emberi kényelemért a legnagyobb zsák
mányról volna hajlandó lemondani?... Megeléged
nék kevesebbel,mint amennyit Isten igér és ki
nál neki?...

Óh hallgass, Testvérem, a neked szóló 
üzenetre. Ne elégedjél meg egykedvüen keveseb
bel,mint amennyit Isten adhat neked és adni a-
kar!

Ne elégedj meg azzal,amivel a tömeg 
beéri! A sokaság mindig a látszat után megy, 
mert felelőtlen és nem gondolkozik soha. Egy 
kis jólét, néhány hold föld, ház, jószág, ün
nepi szórakozás s az az életbölcsesség: mindig 
volt valahogyan,hát majd csak megleszünk ezután 
is, - ez a tömegnek elég, ma is elég. Hát való
ban ez volna az élet?... Szabad itt megálla- 
nunk?... Nem lenne szabad! Csoda-é,ha az ilyen 
emberek idegzete felbomlik mihelyt tünőben van 
a megszokott biztonság s nélkülözés, küzdés 
fenyeget... Csoda-é,ha az ilyen ember nem tudja 
győztesen megvivni a bünnek való harcot, elbu
kik a kisértésekben, megkeményedik a szive Is
ten csapásai alatt s halálba roskad. Pedig 
zsákmányul kaphatta volna lelkét, ha idejében 
kiáll a veszendő tömegből s beáll a próféta ki
séretébe.

Más szóval: te kapzsivá és lázadóvá
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lett mai ember, mit ér a nyárspolgári élet, 
mit ér a legszebb földi lét,ha örökéletével 
fizet az ember érte?... Mit ér föld,ház,ünnep
lő ruha,lopott holmi,teli kamra,tengernyi 
kincs,vagyon,arany,dollár,hirnév,világhóditó 
siker, ha egyszer lezárulnak a szemünk pillái? 
Vajjon ezek árán becserélhetjük-e halálunkat 
életre?... Gondolkozz ezen!

És mégis milyen restek vagyunk. Mekko
ra nem törődömséggel, bárgyú felelőtlenséggel 
éljük le napjainkat, egyiket a másik után anél
kül, hogy csak egy lépést is tettünk volna a 
szent zsákmány felé,amit Isten nekünk akar ad
ni... Milyen közömbösek,kihültek,ügyefogyottak, 
unottak,csüggedők és egykedvüek vagyunk ahe
lyett hagy célegyenest futnánk a romolhatatlan 
koszoru után....

Mikor is érthetnénk meg ezt jobban, 
mint ilyen zord és itéletes időben,melynek bár
mely órája mindent elrabolhat tőlünk... Mikor 
hallhatnók meg máskor,ha nem éppen ma, Isten 
üzenetét: zsákmányul akarom adni a te lelkedet 
óh ne elégedjél meg kevesebbel!

Érted ugy-e a tanitást, Testvérem?... 
Ugy-e,a próféta kiséretében a helyed! De nem 
is egy próféta társaságában,hanem a próféta 
mellett,az élő Jézus Krisztus mellett,aki ne
ked is mondja, soha ugy,mint éppen napjainkban: 
Jer, kövess engem!... Neked mondja:"Az én ju- 
haim hallják az én szómat és én ismerem őket 
és követnek engem. És éh örökéletet adok ne
kik és soha örökké el nem vesznek és senki ki 
nem ragadja őket az én kezemből"...

E z t  mind kivánhatod!
Ennél kevesebbel n e elégedjél meg!
De c s a k  Jézust követve lesz ez



- 279 -

mind a tiéd, már itt, már most, nehéz napjaink- 
nak itéletes eseményeiben.

Óh te kelenföldi Gyülekezet, te evan
gélium népe, te a Jézus Krisztusban testvérem, 
te,aki nem tudod,hogy meddig tart még a ke
gyelmi idő, - a lelkedre kérlek: legyen elég a 
hiábavalóságból, gondolj, törődj az öröküdvös
ségeddel és igénk szerint ne kivánj magadnak 
többet,de kevesebbet sem annál,mint amennyit 
az Isten adhat és adni akar! Ámen.
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Szánalomra méltók...

Szthság u. 7. vasárnap.

Néhány héttel ezelőtt egy egész ország 
figyelme az aratásra érett gabonatáblák felé 
fordult. Ugy-e akkor az a hullámzó kalász-ten
ger határokon innen és határokon tul millió és 
millió szorongó lélek számára a jobb jövendő 
záloga volt. S vajjon hányan voltak a boldog 
reménykedők között olyanok,akik tudták, hogy 
mindaz,ami a vetés és aratás között végbement, 
Istenről beszél?...Hiszen igába kényszerithetik 
az embert, lehet hatalmas gyárüzemekben rab
szolga, lelketlen gép vagy a tudományba techni
ka segitségével hatalmába hajthatja a terem- 
tettséget, uralkodhat szárazon és vizen,magasba 
szárnyalhat,mélybe hatolhat,tetszeleghet önma
gával,kezei munkájával - a kenyér azonban még 
akkoris arról beszél: emberé a munka, Istené az 
áldás!

És ezt ma hangsulyozni nem hiábavaló. 
Manapság egy olyan világban élünk,amelyben a 
test nagyobb szerepet játszik,mint a lélek, az 
anyag kivánatosabb,mint a sziv, minden az em
ber és megvetett az Isten. Már pedig ahol igy 
van, ott elszenvedhetetlen a földi lét, ott 
minden csak nyüg és teher, a munka átok,a ke
reset kevés,a szeretet ismeretlen, nincs meg- 
bizhatóság,öröm,mosoly és számüzött a megelé
gedettség.

Hogy ez az állapot nem ritka az emberi
ség történetében - éppen arról szól felolva
sott igénk.
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Ez akkor lett nyilvánvalóvá,amikor Jé
zus bejárta a falvakat és a városokat bebaran
golta Galileának,Judeának és Samáriának vidé
keit hirdetvén az Isten országának evangéliu
mát,gyógyitván mindenféle betegséget és erőte- 
lenséget a nép között. Az eredmény pedig döb
benetes volt. Nem is tudott észrevétlenül el- 
siklani amellett,ami a szeme elé tárult. Olyan 
tömeg verődött össze Jézus körül, hogy látása 
könyörületességre inditotta őt.

Kortársai és tanitványai is látták,hogy 
a népet pusztitó testvérharc emészti, hogy a 
jövendőt irigység és önzés teszi kérdésessé. A 
nyitott szemmel járók figyelmét sem kerülte el 
az a tény,hogy a római birodalom hivatalnokai, 
Heródes házának tagjai a férfiakat és nőket 
egyaránt üldözik és vádolják. A tapasztalat be
szélt arról,hogy a népnek vannak vezetői, akik 
azonban segités helyett Isten nevével riaszt- 
gatják a gyülekezetet ,a hiveket hazudozásra, 
gyülöletre,képmutatásra nevelik. A sok mester, 
tanitó,törvény és rendelet közepette is fej
vesztett tömeg volt a nép, pásztor nélküli nyáj 
amely békességet és nyugalmat keresve bolyon
gott szerteszét.

Más szóval: minden bizonnyal látta Ő is, 
hogy abban a körülötte bolyongó sokaságban vol
tak fanatikusok, tehát olyanok,akik torkig vol
tak Izrael nyomoruságával,szégyenével és mega
láztatásával, akiknek szájában az iz epévé vál
tozott és véres álmok gyultak fel előttük Vala
kiről, aki jön és véget vet a gőgös római uralom
nak és,világközpontjává teszi a szent várost, 
Látta Ő is, hogy vannak ott kiváncsi szadduceu- 
sok,akiknek minden mindegy, akik előtt semmi 
sem volt szent, akik gunyosan mosolyogtak a
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vallás,a haza,az erkölcsi ideálok felett, mi- 
közben szent célokról szavaltak... Látta Ő i s ,  
hogy abban a sokaságban akadt jó néhány szigo
ru vallásos lélek is,akik pontosan megtartották 
a törvényt,Istennek tüntetően engedelmeskedtek 
a szertartásokat olyan tökéletességre vitték, 
hogy dicsekedni tudtak vele,megállani az utca
sarkon egy imádságra,vinni áldozatokat,idézni 
az igét és mondani mindenre kegyes szólamokat.

És Ő, akinek a hajszál az ember értéké
ről, a gyermek a mennyek országáról beszélt, Ő 
abban az összeverődött tömegben a puszta külső
nél bizonyára többet látott. Neki minden szem
pár,redő,elszálló sóhaj,szintelen arc egy-egy 
külön világról beszélt. Ő látta,hogy azok - 
foglalkozásra,cimre,korra,nemre való tekintet 
nélkül - szegény, szomoru , összetört életek, 
agyonsanyargatott emberek,akik nem tudják,hogy 
mibe fogózkodjanak; - emberek,akikenk a lelke 
mélyén nagy,titokzatos vágyak szunnyadoznak, 
régi elfojtott kivánságok, eltitkolt szomorusá
gok alszanak, - látta,hogy ők egy szomjas nyáj, 
amely keres egy korty vizet, sok könnytől ázott 
arc,sok beszennyezett lélek,sok legázolt és 
megvetett ember, sok teher alatt roskadozó,bü
neiért vezeklő, bünbocsánatra vágyakozó, bé
kességért, ujéletért, szeretetért, tiszta 
szivért kiáltó élet... igen: amikor látta ezt a 
meggyötört,szétszórt,pásztor nélkül való nyá
jat: könyörületességre indult rajtuk!

És Ő,aki tudta,hogy a testi bajnál,be
tegségnél sokkal sulyosabb a lelki nyomoruság, 
nem is tehetett másként. Ő tudta,hogy nevetés 
közben is fájhat a sziv, gyászfátyol nélkül is 
van nehéz szomoruság. Hiszen van nevetés vidám
ság nélkül és mosoly békesség nélkül...

Igaz,hogy az evangéliumokban sehol sincs
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szó arról,hogy Jézus nevetett, de az,hogy sirt, 
ismételten is feljegyeztetett. Sirt Jeruzsálem 
felett. Sirt Lázár koporsója mellett és sokszor 
megszánta a sokaságot. Jézus szánalma mögött 
pedig az a nagy titok kuzódik meg,amely Isten 
szeretetéről beszél. Ugyanis az az Isten, aki 
megbánta,hogy embert teremtett,mert engedetlen
sége ,ehrontotta az ő müvét és megsértette di
csőségét, ime mégis csak könyörül rajta, szomo
ruságán győzött atyai szive,mert ugy szerette a 
világot,hogy egyszülött Fiát adta.Hét tehetett 
akkor Jézus másként,amikor látta azt a sokasá
got,minthogy könyörült rajta?... Ott nem is os
torra, kemény szóra volt szükség, hanem irga
lomra!

Tudom,jól esik hallani,különösen is ne
künk mindenfelöl gyötört embereknek evangéliumi 
igénknek azt a biztatását, hogy nem volt még o- 
lyan remegő lélek,akit Jézus - ha hozzá mene- 
kült - meg ne tartotta volna, hogy nincs olyan 
félelem,amelyet Ő meg ne győzött volna, hogy 
nincs olyan sötétség,melyben Ő világosságot ne 
gyujtott volna.

Pedig éppen ez az,ami olyan nagyon hi
ányzik a mi életünkből. Hiányzik ugy,mint éhe
zőnek a kenyér, betegnek az orvosság, árvának a 
szülői szeretet, kivert bujdosónak az édes ott
hon. Az a mi legfőbb bajunk, hogy nem tudjuk, 
nem akarjuk megtanulni azt az igazságot:nekünk 
is mindenekelőtt az a Jézus kell,aki egyedül 
tanithat meg a szeretetre,igazságra,békességre, 
Isten országának üdvözitő evangéliumára, akinek 
egyedül van hatalma gyógyitani és elgyötört, 
szétszórt sokaságon könyörülni.

Hidd el, Testvérem, az az önvád, mely 
lelkedet az elmult és jóvátehetetlen vétkeidért



- 284 -

marcangolja; a halálnak az a gyürüje,mely kö
rülvett s egyre összébb szorul; duhaj vagy ki
halt életed zaja,csendje,fojtott zokogása, ke
serű kacaja; tépett,nyomorult családi életed,a 
sivárság,mely házadban és szivedben lakozik, az 
ádáz pörlekedés hitvesek és gyermekek között 
mind-mind szánalomra inditja Őt!...

S ugy-e, az a valóság,hogy amikor ro
mokon jár a lelked és boldogságod szertefosz
lott álmai felett keseregsz, - vagy amikor 
sirbaszállt egy koporsóban minden örömöd és 
földi reménységed,büszkeséged és terheid ára; 
amikor nem maradt, egyebed csak egy szent fájda
lom és a drága emlékeknek egyre halványuló ké
pe, - ugy-e, minden embernél szánalomra méltóbb
nak érzed magad...

Vagy amikor panaszolod,hagy a szivek 
könyörtelenül bezárultak előtted, hogy nincs, 
aki hozzád hajolna,megértene, hogy nincs, aki 
melegséget lehelne fázó,didergő lelkedbe, még 
azok között sincs,akik pedig még nem is olyan 
régen baráti szóval biztattak és hűségükről 
biztositottak, — vagy amikor bánt és kinozod 
magad,hogy a szived mélyéből felfakadt imáid 
meghallgatatlanok maradtak, vagy hogy eget 
ostromló imáid forrása elapadt és nemtudsz ki
áltani, segitségért hozzá folyamodni éppen ak
kor,amikor a legnagyobb szükséged volna rá, - 
hidd el, Ő tudja, Ő náladnál sokkal jobban 
látja,hogy könyörülő szánalmára szorultál.

Ez a mai evangéliumi szentlecke éppen 
azt akarja drága tanitásként a szivünkbe vés- 
ni,hogy ha emberek között nincs is senki, aki 
mellénk állana,megértene, mégis van valaki,aki 
szánakozik és könyörül rajtunk, s ez Jézus. Ő 
hirdetett igéjében ma ugyancsak bejárja az or-
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szágot, ezt a miénket is, s betekint minden 
házba,pincébe,zugba,oduba,omladék közé és lát
ja ezt a mi otthontalan,hányt-vetett,szétzül- 
lött,vergődő életünket és - Ő könyörületes-
ségre indul rajtunk. Neki van szive,hogy sir
jon a sirókkal és szomorkodjék a bánkodókkal.

Könyörülő irgalma ma is ott kezdődik, 
hogy az élet igéjét adja és a mai igéretek és 
szédületes jövendőmondásak bábeli hangzavará
ban szeliden,biztatón,de határozottan szól az 
Isten országának üdvözitő evangéliumáról.

És neked mondja szenvedő embertársam: 
ne félj! ez az én dicsőségem utja, ez vezet az 
én szivemhez...

Neked,mondja aggódó Testvérem: ne félj 
a holnaptól. Én holnap is veled vagyok és erő
sebb,mint ma, mert holnap már erősebb lesz a 
hited!...

Ne féltsd muló világodat,földi örömei
det, jólétedet: én mindenképen örömre hivtalak 
el...

Ne féltsd gyermekeidet! Hát nem élek 
én,az árvák atyja?... Sirsz,mert odalett a 
szemed fénye: fiad,leányod,az a szöszke haju , 
beszédes parányi élet?!... Ne feledd, a könny 
csak lencséje a hitnek,mely azért pereg ki a 
szemedből,hogy nálam tudjad azt ,akit megsiratsz. 
Sóhajtasz,merthogy a földön mindent elvesztet
tél: házat,állást,otthont,vagyont s ugy marad
tál,mint vihar után a megtépett ág... Tanuld 
meg ,hogy az Ő országában még a sóhaj is üzenet 
arról,hogy te az Övé vagy és az övé is maradsz.
- Özvegyi fátyol borult rád,temettél szülőt 

vagy hitvest s most az az elhordozhatatlan bá
natod,hogy nagyon magadra maradtál... Hát nem 
tudod,hagy a bánat az Ő templomában oltár, a- 
melyen áldozatként csak az éghet el,ami betölti 
a földet, a te életedet az örökkévalóság illa



tával?...
Vagy az fáj neked magyar testvérem, 

hogy itt, kelet és nyugat határmesgyéjén nincs 
még egy olyan nép,amely a világon ismét végig
futott tüztengerből ne megdicsőülten kerülne 
ki, csak éppen mi, szánalomra méltó magyarok 
vagyunk most is olyanok,akik két kő között zu
zódunk és szóródunk szét?...

A sikert ne irigyeld !... A döbbenetes 
nem is az,amibe belekényszeritenek, hanem sok
kal inkább az,hogy elfelejtjük s történelmünk 
folyamán már óh hányszor feledtük el: a fájda
lom az az ércgyürü,amely azért jön,hogy mi, a- 
kik csak e világra rendezkedünk be,kénytelenek 
legyünk az Isten felé nézni,ahol a mi örök: ha
zánk vár!...

Tudom jól,ma sokak előtt ugy látszik, 
mintha a keresztyénség elvesztette volna gyó
gyitó erejét a világ betegségeivel szemben.
Hogy a baj lett-é nagyobb vagy a hivők ereje 
kisebb - lényegileg mindegy. Nem is ez a dön
tő,hanem az,hogy Jézus ereje nem fogyatkozott 
meg,Ő tegnap és. ma és holnap ugyanaz.

Ha tehát ugy érzed, azt látod,hogy min
ket mostanság szánalomra méltóan meggyötört az 
élet,szétszórt a vihar, hogy pásztor nélkül va
ló juhok vagyunk - akkor ne fecsegőkre,képte
len ujsághirekre figyelj,hanem hallgasd az Is
ten országának üdvözitő evangéliumát, hadd 
gyógyitsa meg, hitetlen szived minden betegsé
gét, győzze meg erőtlenségét! És azután... az
után állj oda a beteg világ elé,de ne vitat
kozz, ne hatalmaskodj,csak élj! Élj előtte,benne 
bizonyságtevő életet és ne csak az ajkad, hanem 
a lényed,a sorsod,az indulatod,a kezed,a szemed, 
a vágyad,a munkád,a hüséged,az áldozatod,a sze
reteted,az életed és a halálod is prédikáljon!

-  2 86 -
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Hadd zengjen az üdvözitő evangélium,a példaa
dás prédikációja, és jöjjön... jöjjön a könyö
rülő szeretet, gyógyitó hatalma. Ennek a világ
nak, még inkább ennek a népnek nem elvekre, 
programokra,rendszerekre,aranyra,hatalomra van 
szüksége,hanem mindenekelőtt és mindenekfölött 
Isten könyörületéből megujult emberekre!

Hallgass csak bele ebbe az áhitatos 
csendbe,mennyi visszafolytott sóhaj tör elő 
itten. Itt minden szivben - öregben,ifjuban, 
melletted ülőben,fáradt vándorban - az uj é- 
let vágya dobban. Igen - az aratni való sok, 
csak a munkás kevés!

És ha igaz az,hogy nincs hatalmasabb 
beszéd,diadalmasabb szó,mint az imádkozás...
És ha igaz az,hogy a sanyargók,a céltalanok,a 
suegények,a megfáradtak,az éhezők,az özvegyek, 
az árvák,a földönfutók mind megbékülnek, mege- 
légülnek,uj életre támadnak,ha imádkozni meg
tanulnak, - könyörögjünk,kiáltsunk az aratás 
Urához: küldjön munkásokat az ő aratásába.Ámen.

Imádság prédikáció után:
Eléd állunk Uristen,nem mintha jog- 

cimünk lenne,hanem mert Te könyörülő 
és irgalmas vagy. Ujat,előtted ismeret
lent nem is mondhatunk.Te,aki a vesék 
ismerője vagy,Te mindent nagyon jól 
tudsz...

Ne itélj büneink miatt igazságod 
szerint, ne is vess el orcád elől.Csak 
annyit mondj nekünk,hogy itt vagy, kö
zöttünk vagy szent végzéseddel,bölcs 
tanácsoddal,atyai szived szeretetével. 
Kegyelmedet add meg nekünk,mert a szi
vünk ,lelkünk,multunk,jövendőnk,gondunk,
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terhünk,fájdalmunk,gyászunk, nagy ma
gánosságunk utánad kiált. Munkánk,ott
honunk, népünk, nemzetünk irgalmadra 
vár... Épitsd köztünk igéd és szent
ségeid által diadalmas szent orszá- 
godat!

Urunk! hallgass meg minket!..
Urunk! szánj meg minket!...
Urunk! áldj meg minket!...

Ámen.
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Bp-Kfd, 1946.aug.ll. 
Ige: Máté ev. 7:15-23 . 
Ének: 34. 437.

Őrizkedjetek a ha
mis prófétáktól.

Szthság u.8. vasárnap.

Elejétől végig döbbenetes ige!
Aki most hallotta először azt meglepte 

a komolysága, - aki ismételten került vele 
szembe, az az itélet sulya alatt roskad. Nincs 
is szörnyűbb valóság a hamis prófétáknál!...Az 
egyén és közösség,a család és nemzet számára 
ők a legveszedelmesebbek. Igy tanitja Jézus.

És igy tapasztalta ezt Jeremiás prófé
ta is,akinek ajkára éppen a hamis próféták mü
ködése adta az ébresztő szót: "Borzalmas és 
rettenetes dolgok történnek a földön".

Igazán nem kellene mutatványos büvész
kedés ahhoz,hogy akár Jézus óvó szavát,akár a 
prófétai sikolyt manapság élénk szinekkel riki
tóra fessük. A háboru ,a forradalmak,régi kul
turák szörnyethalása,uj eszmék lelkesitése, az 
égő világszélek tüze,a pusztitás üszök-romjai 
és az a sok-sok átélt lelki fájdalom,amit köny
vek sem tudnak befogadni s vászonra sem lehet 
vetiteni,mindez megszokottá telte napjainkban 
az olyasféle megállapitást: borzalmas és rette
netes dolgok történnek ezen a földön.

Pedig nagyon is kivánatos lenne számon- 
venni és szemlélhetővé tenni azt a nyomoruságot, 
amiben élünk,ami családokra,ártatlan és becsüle
tes emberekre mostanság reászakadt. Nézz körül 
és vedd észre,ha ugyan temagad is nem tartozol 
közéjük,hogy milyen sok embert állitottak félre,



bocsátottak el,vették ki kezükből az operáló 
kést,a rajzoló ceruzát,az iró tollat,akasztot
ták szögre a csákót, hogy éppen ezért ma milyen 
sok a magába roskadt tehetetlen ember,a reményt 
vesztett élet,megkeseredett sziv , tönkre tett 
existentia, - hogy vannak tisztességes munkában 
megőszült - siró férfiak, kétségek között hány- 
kodó nők, éhségre és szeszélyek játékára itélt 
gyermekek. Ez lehet szomoru ,ez lehet fájdalmas 
de még nem minden.

És hát van-e csak egy is,akinek ne fut
na végig a hátán a hideg borzongás,amikor lát
ja a csőcselék aljas életét, az elfogult és ál
lat-emberek vagy ember-állatok durvaságát, ki
nek ne nyilalna a szivába fájdalom,amikor látja, 
hogy lábbal tiporják azt,ami neki olyan drága, 
szent,igaz és magyar, - és hát lehet-é érzéket
lenül elmenni azok mellett,akiket sötét gyászba 
öltöztetett a szülő,hitves,gyermek,drága testvér 
tragikus elvesztése. Igen, ez lehet fájdalmas, 
lehet döbbenetes,elviselhetetlenül nehéz,de ez 
még nem minden! Van még ennél is rettenetesebb 
dolog!

Luther szerint a Hegyi beszéd remek pré
dikációjához azért füzi az Ur e komoly intelmet, 
mert nagyon jól tudja,hogy ahol az Isten templo
mot épit az ördög azonnal kocsmát állit melléje. 
És a veszedelem már most nem is az,hogy e földön 
mindenkor az ördög szomszédságában kell élnünk, 
farkasok között és nem angyalok társaságában. A 
veszedelem sokkal inkább az,hogy a gonosz nem az 
ördög alakjában mutatkozik,hanem felékesiti ma-_ 
gát,mintha maga Isten volna. Az a rettenetes baj, 
hogy a próféták hamis próféták is lehetnek!

Hogyan értsük ezt? - Ugy, amint hallod.
Ne külsőt nézd,a ruhát,a modort,a fényt,a hangot. 
Vannak emberek - jó s balsorsban egyaránt - el-
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hivottak,elkülönülök,élenjárók,befolyásosak,a- 
kik mindig csak az emberek szája ize szerint 
beszélnek. Ugy-e,ezek népszerü ,közkedvelt lel
kek, szeretik őket fent is,lent is.Nincs ellen
ségük, csak barátjuk. A prédikációjuk olyan 
fülbemászó: békesség,békesség! Nincs semmi baj. 
Csak éljetek,ahogy eddig éltetek. Ezt mondja 
az Ur! Pedig nem mondta az Ur! Sőt! egyenesen 
arra késztette,hogy itéletet hirdessen és a meg
térés vasvesszejét suhogtassa meg.

Azok a hamis próféták, akik helyeslésük
kel mindig kéznél vannak,mindent indokolnak és 
magyaráznak,alátámasztanak és jóváhagynak. A- 
molyan Fejbolintó Jánosok,akik folytonosan 
csak azt hümmögik: ugy van! ugy van! Csak lo
jálisnak lenni,csak óvni,ami van,ha mindjárt 
hazugság is; csak nem látni,de legalább is sem
miképen meg nem láttatni a vészek közelgő viha
rát....

Óh hogy tudnak ezek a hamis próféták 
szavalni örök békéről,emberszeretetről,humaniz
musról, létminimumról és szociális igazságról - 
s nem őket és igazságaikat csufolja meg minden 
ujabb háboru?...

Fennhangon tanitanak igazságosságról, 
jóakaratról - és hát nem az a szorongó félelem 
lett ma millió leiken ismét urrá,hogy megint 
lábbal tiporják majd az élet feltételeit!?...

Mindig képzelődtek szabadságról,testvé
riségről, egyenlőségről - és hát közelebb ju
tottunk ennek megvalósulása felé?...Közismertek 
az élet alapkövetelményei, mégis, mindennek meg
teremtették a visszáját: higgy - tagadj; tisz
teld apádat,anyádat - éld fel őket; ne ölj — 
ölj; ne paráználkodjál - üzz szabad szerelmet; 
ne lopj - lopj; ne mondj valótlant - rágalmazz.
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Csoda-é,ha minden kérdésessé válik s bekövetke
zik a nagy bizonytalanság?... Pedig a próféták
nak az a tiszte,hogy éppen a változások idején, 
amikor mindent homály takar s a lelkekben urrá 
lesz a nagy bizonytalanság, szólaltassák meg az 
örök fundamentom igazságait! Szentkönyvünk ta
nusága szerint igy volt ez a választott nép é- 
letében. Sulyos szavakat is mondtak az idő leg
égetőbb kérdéseiről.

Gondoljunk csak Jeremiásra.Abban a kor
ban vagyunk,amikor ott ütközött meg földjükön a 
a közelkeleti világhatalomért a háromezeréves 
kulturájú Egyptom és a megifjodott Babilon. Az 
ország pusztulását és a népnek fogságra hurco- 
lását Jeremiás már akkor megmondotta,amikor az 
ellenség még fel sem tünt a láthatáron.A nép 
vezetői azonban akkor sem értették meg az uj 
világhelyzetet,amikor már csapást csapásra 
szenvedtek el.A hanyatló Egyptom uszájába ka
paszkodtak s Jeremiás ennek ellene volt. Ezért 
kellett olyan sokat szenvednie: orgyilkosok le
selkedtek rá,tömlöcbe vetették,iszapverembe ke
rült, élete állandóan kockán forgott, a királyok 
hol hivják,hol üldözőbe veszik, az udvari pró
féták ellene támadnak s hazaárulónak bélyegzik. 
Miért?... Mert szava,tanitása nem volt népszerü 
beszéd, a pillanatnyi helyzetnek,emberi vágyak
nak,nemzeti aspirációknak,a politikai helyzet
nek megfelelő. Ne feledd tehát Testvérem: a 
próféták emberi célok érdekébe soha nem sze
gődhetnek, - csak Isten agitátorai lehetnek!

És ez akkor is igaz,ha tudom jól, hogy 
hamis prófétásan kedvesebb a vallás és az egy
ház az embereknek. Igy ugyanis leránthatjuk Is
tent, magunkhoz hasonlithatjuk. És ma is sokak
nak ez kell,ha egyáltalában kell: egy jámbor
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Isten viaszból,aki befogható önös céljaink 
szekerébe,mert az ujjaink akaratára van bizva. 
Az igaz prófétaság azonban a népnek sohasem 
kell! De a hü próféta számára nem is a nép a 
döntő,hanem az Isten! Mi lett volna Jézussal, 
ha ő a tanitványok csábitó szavára hallgat és 
nem az Isten akaratának engedelmeskedik!... 
Milyen irtózatos volna elgondolni,hogy nekünk 
legyen igazunk és ne az Istennek!... Milyen 
borzalmas lenne a világ,hogyha mi ki volnánk 
szolgáltatva emberi gondolatoknak,emberi aka
rásoknak!... Milyen borzalmas lenne reám néz
ve,ha ebben a világban a csillagoktól a por
szemig mindenki nekem engedne és az én vágya
imat szolgálná!...Néhány pillanat alatt ret
tentő összeomlás lenne ennek a cserének a vé
ge! ...

És az is világos,hogy milyen borzal
mas volna az én egyéni sorsom,ha fölötte egyik 
vagy másik embernek a gondolata,akarata,böl
csessége vagy ostobasága szuverén módon ural
kodnék. Miképpen válnék eszközzé az ember egy 
gonosz akaratnak a kezében. Nagy,intézményes 
kényuraságok, a Tibériusok őrült császársága, 
a véres forradalmak világa megmutatja néha, 
micsoda kár,nyomor és szenvedés támad abból,ha 
élet,sors és történelem látszólag emberi uta
kon jár. Ugy-e,megérted, Testvérem, miért óv 
Jézus a hamis prófétáktól,akik a feketét is 
fehérnek mondják,a sötétséget világosságnak,a 
rabságot pedig szabadságnak

Nem mindenki bárány,aki báránybőrben 
jelenik meg. Nem mindenki proféta,aki prófétai 
szokásokat vesz át. Nem mindenki keresztyén, a- 
ki keresztet hord a nyakláncán. A jövendőmon- 
dók,az álomfejtők,a grafológusok,a kuruzslók,a 
halott- és szellemidézők,a bölcsek,a tudósok,a
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rátermettek még nem próféták. Vannak hamis pró
féták is. A hazugság még sem lehet azonossá az 
igazsággal!... Óh mennyivel könnyebb lenne élet
utunk, ha csak a keresztyénségen belül nem je
lentkeznének állandóan olyan dolgok,hogy nekünk 
egymástól is óvakodnunk kell!...

Milyen végzetes volna a helyzetünk, ha 
a farkast nem tudnánk a báránytól megkülönböztet
ni, ha csak a hatalomnak lenne igazsága és a han
gosan kiabálónak joga... Az emberi életet is át
szövi az az összefüggés,amely királyi módon ural
kodik a természet világában: van különbség fa és 
fa között. A jó fa jó gyümölcsöt terem. A rossz 
fa romlottat. Más szóval: van gyümölcs,amely min
denkor elárulja,hogy mi van a mélyben,bent a 
szivben,a lélekben, ott,ahol formálódik,érlelő
dik,alakul az élet, a gyümölcs. És az lehetetlen, 
hogy a fa megváltoztassa lényegét.

Éppen igy lehetetlen az is,hogy a gonosz 
jót müveljen, a hazugság igazságra vezessen. Sok 
mindent lehet falazni,titkolni,elrejteni. Lehet 
beteget gyógyitani,elesettet felemelni,romokból 
ujat előhozni. És mindenkor akadnak bőségesen o- 
lyanok,akik agitálnak,fenyegetőznek,vádolnak és 
követelőznek a szegénység,az igazság,a keresz- 
tyénség,az Uristen nevében. Sőt!tánasztanak is 
uj életet, szemre szépet,látszatra kivánatosat, 
emberhez méltót s mégis nekik szól az ige: "Távoz
zatok tőlem ti átkozottak, nem ismerlek titeket".

Isten igéje mondja,a tapasztalás tanusit
ja,hogy a külső még nem minden. Az élet több mint 
az öltözet, az engedelmesség más,mint az emésztés. 
A gyapju is csalhat,a cselekedet is félrevezethet, 
a kifogástalannak látszó hivatali munka is takar
hat veszedelmes visszaélést,a jámbor élet szine 
alatt is fertelmes bünök tenyészthetnek,mint a-
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milyen a hazudozás,a paráznaság vagy a tolvaj
lás. Ne ülj fel nekik! Ne légy bámészkodó,száj- 
tátva ujdonságokat hallgató."Nem mindenki, aki 
azt mondja: Uram! Uram! megyen be a mennyek or
szágába,hanem aki cselekszi a mennyei Atya aka
ratát!"

Vagyis csak egy darabig mehet igy! Csak 
egy darabig lehet hamisan prófétálni,népszerü
ség kegyét hajhászni,szájak ize szerint való jó 
hireket csiholni. Még ha akkora is ez a darab, 
hogy az itélet napjáig nyulik, egyszer mégis 
meglesz "ama nap".

És nekünk már megvan "ama nap".A Krisz
tus gyülekezetében legalább is megvan,mert az 
igazán hivek közösségében - akik nem szinből, 
hanem hivő szivből kiáltják: Abba,Atya - min
dent ennek az utolsó napnak a felelősségében 
cselekszenek. Komolyan,öntudatosan,emberhez 
méltó módon az él ezen a földön,aki tudja,hogy 
mi lesz vele "ama napon".

Lehet,hogy másoknak olyan mindegy,hogy 
vannak hamis próféták,akik azt beszélik, amire 
viszketnek a fülek,de minket,akik tudjuk,hogy 
életünkben jön még valami nagy változás, minket 
meg kell hogy rázzon a mai életünk látása: a 
tövisről nem szedhetünk szőlőt,a bojtorjánról 
fügét.

"Őrizkedjetek a hamis prófétáktól,akik 
juhoknak ruhájában jönnek hozzátok,de belül ra
gadozó farkasok". Ezt megint olyan világban 
mondja Isten,amikor minden megfáradt sziv, ket
tétört élet békességre,szeretetre,csendre,nyu
galomra vágyik. És mert igéretekben nem is szü- 
kölködünk, óh vigyázz és ne higgy,Testvérem, a- 
zoknak,akik hangos szóval,szép beszéddel,elfo
gadhatónak látszó logikával uj eget és uj földet
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igérnek, de figyelj arra,aki itt, most neked 
mondja:"A hamis prófétáktól őrizkedjetek!" Ve
le, benne nem csalatkozol!

És Ő fontosabb,mint a világ!
Életünk felett Övé az utolsó szó!...
Jaj minekünk,ha ama napon mirólunk is 

csak azt mondja: "Távozzatok tőlem,ti gonoszte
vők, sohasem ismertelek titeket!" Ámen.

Imádság igehirdetés után:

Légy áldott Urunk,hogy egészen velünk 
vagy. Ismered felkelésünket és lefek
vésünket, tudod terhünket, hallod só- 
hajtozásunkat és szánod elesett álla
potunkat. Te látod azt is,hogy merre 
visz utunk, kire hallgatunk, mennyi 
az erőnk,milyen a vágyunk-álmunk. Nem 
is engedsz el. Szólsz, üzensz, ránk
kiáltasz, igaz prófétákat adsz, tani
tasz, biztatsz, óvsz, óvod életünket 
hamisságtól,megtévesztő látszattól, 
csalfa fénytől ,máztól ,hiábavalóságtól.

Légy áldott érte! Az igéért, amit 
most adtál. A látásért,amelyre eljut
tattál, a gyümölcsért.amit Te érlelsz 
minden fán.

Add nekünk Szentlelkedet, hogy 
életünk jó fa legyen izes,pompázó, ki
vánatos, életet nyujtó terméssel. Ott
hont, népet, gyülekezetet és vezető
ket, hitvest és gyermeket, ifjut és ö- 
reget, beteget és egészségeset, özve
gyet és árvát, kenyér nélkül maradtakat 
vezess ugy,hogy ama napon elérjünk Hoz-
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zád dicsőséged országába s meglássuk 
a Te fényes orcád. Ámen.
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Bp-Kföld,1946.aug.l8. Akit Jézus megdicsért! 
Ige: Luk.ev.16:1-12.

Szthság u.9. vasárnap.

Az ember alig akar hinni a fülének,a- 
mikor ezt az igét hallja! Aprólékosan és szé- 
pitetlenül irja le a csaló sáfár visszataszitó 
viselkedését!

Nem mesébe illő történet ez. Nagyon is 
életből vett szine van ennek. Hiszen egy gaz
dag birtokos tiszttartójáról szól,aki gazdája 
vagyonát, ahol éri, lopja. Igazi zsivány és. 
gazember.

Az is életszerü ,hogy ura rájön garáz
dálkodására s számadásra vonja. "El fogom ké
sziteni" - jelenti ki nagy alázatos meghajlás
sal. ..

Abban sincs semmi különös,hogy a sáfár 
rádöbben veszett állapotára s ujabb szélhámos
sággal tetézi hamisságát. Sikkaszt,hogy baráto
kat szerezzen magának,akik kénytelenek lesznek 
majd segiteni rajta kidobatása után,hiszen a 
cinkosai! - Egyszóval: menthetetlenül becstelen, 
utolsó ember ez a sáfár,hamis és elvetemült, És 
mégis dicséri ezt az Ur!...

A történetnek ez a rövid taglalása is 
megérteti velünk azt a megütközést,amit ez az 
ige a történelem folyamán kiváltott az ige hall
gatói közül és kivált minden bizonnyal itt kö
zöttünk is. Éppen ezért sokak szemében bosszan
tó, értelem zavaró sajtóhibának tünik fel az e- 
vangélium orójának az a megjegyzése: "És dicsé
ré az Ur a hamis sáfárt!"... De szeretnék még
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hivő szivek között is evangéliumunkból ezt az 
egy sort kihagyni s ezzel minden nehézséget, 
egyszersmindenkorra megszüntetni... Vagy hát 
lehetséges lenne az,ami egyszeri hallomás köz
ben kicsendül az igéből?... Elképzelhető 
Krisztus Urunk ajkán a hamisség dicsérete?... 
Hát Isten rendje szerint való lenne az, hogy 
sikkasztok és siberek legyenek a közvagyonnak 
az őrei és kezelői?... Megborzongunk ennek még 
csak a gondolatától is!... Belenyugodni ebbe 
nem is tudunk. Ma különösen nem. Egyetemes ta
pasztalás,hogy elég volt már az ilyen és hason
ló emberek garázdálkodásából!

Pedig az igén egy jottányit nem változ
tathatunk. A keresztyénség ellenségei is régen 
felfedezték ezt a nehézséget s minduntalan fe
jünkhöz verik maró gunnyal: Hát ez a ti Uratok, 
Mesteretek, aki dicséri a hamis sáfárt?...Mert 
dicséri, és pedig Ő, akinek szájából emberek 
dicséretét hallani ritkább volt,mint mennyből 
angyali éneket.

Az igaz,hogy ezt a semmiképen nem ment
hető bünöző embert dicséri az Ur,de vegyük ész
re: nem mindenestől! Csak egy vonást dicsér 
benne. Csupán az eszességét! Tehát nem a hamis
ságát, az aljasságát és a zsiványságát,hanem a 
maga módja szerint való okosságát. Csak ebben a 
tekintetben állitja tanitványai elé példaképül: 
legyetek ti, világosság fiai olyan értelmesek, 
eszesek a tiszta,szent élet megvalósitásában, 
mint amilyen értelmesek,eszesek a sötétség fiai 
a maguk világában. Ők eszesebben viszik véghez 
a gonoszt,mint ti a jót. És e tekintetben való
jában van mit tanulnunk a hamis sáfártól.

Mert ugy-e,a hamis sáfárt valami csodá
latos tisztán látás jellemezte. Tüstént felfog
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ja kinos helyzetét. Nem áltatja magát csodás 
fordulat halvány reménységével. Nem a hangulat 
embere. Ridegen végiggondolja a következménye
ket, mintha nem is a maga dolgáról lenne szó. 
Kiméletlenül veszi számba a tényeket,a valósá
got. Hidegvérüen,tisztánlátássel állapitja meg 
magában: eddigi pályámnak vége, halálveszede
lemben a puszta létem,az existenciám. Igy gon
dolkoznak a hamisság fiai.

És Jézus a maga követőitől is tisztán
látást követel az egész földi lét kérdésében. 
Gondolkodjál felőle tárgyszerüen,vedd számon a 
tényeket hüvös objektivitással: mi lesz veled, 
ha a kisebb-nagyobb elesések és feltápászkodá
sok, megtorpanások és nekilendülések,szárnysze- 
gések és ujrakezdések után egyszer hirtelen meg
szakad földi pályád és a halál kapuján keresz
tül el kell hagynod ezt a világot,amelyben so
hasem voltál egyéb hamis sáfárnál! Mondd csak, 
Testvérem, miért hesegeted el magadtól az erre 
való gondolást?... Miért menekülsz a valóság 
számbavétele elől?... Miért nem akarsz tisztán 
látni?... Óh mennyivel eszesebb volt az a hamis 
sáfár,aki ugy látta a dolgokat,amint vannak.Ta
nuljunk tőle. Ne játszunk a szavakkal. Ne üzzünk 
bujócskát, a keresztyén élettel. Aki keresztyén
nek vallja magát, legalább az lásson tisztán, a 
valóságot, azt,hogy: kockázatos dolog a földön 
élni, kockázatos dolog az Isten sáfárának lenni!

És ha még csak kockázatos lenne!... de 
egyenetesen végzetes! S a hamis sáfár tudta ezt.

Ez tette eszességét leleményessé. Mert lám, ő 
nem elégedett meg szorongatott helyzetének fel
ismerésével. Szorultságában is találékony. Nem 
veszitette el lélekjelenlétét, kivágta magát a 
mindegyre jobban szoruló hurokból. Azt tisztán
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látta,hogy csalás vitte bünbe,s most mégis u-  
jabb csalással menti az irháját. Gazember, de 
zseniális gazember. Nehéz tuljárni az eszén.Ha 
száz ajtóval reteszelik is el utját, megtalál
ja a százegyediket és azon át menekül.

S ez az a pont,amelynél ugyancsak 
hosszan kellene időznünk,mert keresztyén éle
tünknek egy nagyon időszerü jelenségét érinti, 
Jézusnak azt az igényét,amelyben leleményessé
get kiván tőlünk az üdvösség földi akadályainak 
legyőzésében. Enélkül ugyanis a bün és a halál 
tisztánlátásának valósága könnyen kétségbeesés
be visz. Az ige tehát neked mondja, Testvérem, 
akit olyan könnyen befolyásolnak,eltántoritanak, 
csüggedésbe és kishitüségbe kényszeritenek a 
gondok,terhek,megpróbáltatások, neked mondja: a 
legsulyosabb lelki küzdelmeidben,a legvégzete
sebbnek látszó bukásodban se kiálts fel soha 
ugy,hogy mindent megpróbáltam,nincs rajtam már 
segitség. A kegyelem az utolsó szivdobbanásig 
még mindig kéznél van. Keress csak uj módot, uj 
utat,ujabb rést,amelyen át bejuthatsz az elve
szett Paradicsomba. Más szóval: elhagyott imád
kozásodat kezd el ott és ugy,ahol és ahogyan 
lehet... Járj rendszeresen abba az Istenházába, 
melyben konfirmációd vagy házasságkötésed óta 
talán még nem voltál egyszer sem... Vedd kezed
be az imádságkos könyvet és a bibliát,aminek a 
cimét sem birtad el eddig... Ha kisértés ke
rülget fogja ki magadon és keress fel egy jó 
társaságot... Keresztyén szolgálatodban is ez a 
leleményesség vezessen. Hivogatásodban ne mondj 
le senkiről egy-két hiába történt próbálkozás 
után. Óh hányszor kisérletezik egy gazfickó mig 
tökéletes zsebmetsző lesu belőle... Néha ahhoz is 
hosszu iskolajárás kell,mig tökéletes szivnyito-
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gatókké válunk. És ez a templom a megmondható- 
ja annak,hogy mennyire hiányolja egyéni,csalá
di, gyülekezeti és nemzeti életünk ezeket a 
szivnyitogató lelkeket. Tanuljunk hát a hamis 
sáfártól. Ha száz kaput becsaptak előttünk, 
rántsuk fel a százegyediket,csakhogy menekül
jünk és sokakat megmenekitsünk a kárhozattól.

Igy élni,áldozni és szolgálni csak az 
képes,akinek határozott célja van. Az imbolygó 
és határozatlan ember mindig céltalan ember. 
Érdemes megfigyelni a hamis sáfárt.Még keserves 
helyzetében is többre gondol a puszta szökésnél. 
Jelene legkritikusabb órájában is messze jöven
dőbe néz. Elrontott élete omladékaiból uj exis- 
tenciát biztosit magának. Sürgősen kihasználja 
azt az időt,amit még sáfári minőségben tölthet. 
Gyorsan határoz, egy percet sem vesztegel.Min
den energiáját beleveti a holnapért való vias- 
kodásba, semmit sem tekint, csak az érdekét. 
Igen, ő célratörő ember!

S vajjon nem ezt kivánja tőlünk is Jé
zus?... Hiszen Isten az örökélet megszerzésének 
célját tüzte elénk mondván: ezt ebben az életben 
kell megnyerned! Vagy most lesz osztályos ré
szed vagy soha!

Tudom,hogy ezzel a kijelentéssel könnyen 
szembeállitható az a sokszor hirdetett igazság, 
hogy az örökéletet nem lehet megszerezni,kiérde
melni, kiharcolni, előre biztositani. És ez igaz. 
Isten országába bejutni - kegyelem!De evangéliu
munk szerint ennek az ellenkezője is megáll: az 
örökéletet nagy küzdelmek árán kell elnyerni! Ez 
a kettő együtt igazság éa együtt valóság. Aki 
csak önerejében bizva viaskodik s azt véli, hogy 
kiverekedheti magának az üdvösséget, az még nem 
tudja,hogy mi a kegyelem. Aki pedig azzal áltat
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ja magát,hogy ő maja ingyen besétál a mennyek- 
országába az még nem tudja,hogy mi a földi küz
delem.Ez a küzdelem kegyelemért könyörög s ez a 
kegyelem küzdelemre hiv.Nekem harcolnom,küzde
nem, törnöm kell a célra miként a hamis sáfár 
is cselekedte.

S ez éppen azoknak szól,akik unottan 
ténferegnek minden felé. Ma pedig sokan vannak 
ilyenek, közöttünk is!... Vagyis nem mentheted 
magad azzal,hogy rég elrontottam már az élete
met ott az indulásnál; hogy roncs vagyok,lan
kadtak térdeim,kókadt a fejjem,nincs egyetlen 
porcikám bün nélkül... Testvérem! halld meg, 
vedd tudomásul,hogy ebben a nyomorult állapotod
ban kell megszerezned a jövendő otthonodat! Az 
elbocsátás után már késő!... Tanuljunk a hamis 
sáfártól. E z t  az időt, ezt az életet, ezt a 
földi létet kell kihasználnunk,amig nem késő!

És ezt is nagy határozottsággal,lelke
sen, szenvedélyesen. Egész emberként,célegyenest 
törve előre. Óh hol vannak közöttünk ezek a har
cosok? az igy küzdő tántorithatatlanul célratö
rők?... Mindenfelé csak magatehetetlenek,csüg- 
gedők,panaszkodók,jajgatók és mult felett si- 
ránkozók!... Milyen gyengévé teszi egyházunkat 
a fásultak,közönyösek és tunyák serege!.. Meny
nyi lomha test,elrenyhült tag,ernyedt lélek és 
pipotya akarat huzódik meg sorainkban!... Milyen 
kevés az odaadás és milyen kevés az áldozat,amit 
Krisztus, ügyéért az oltárra helyezünk.,, Mennyi 
beteg,elhagyott,özvegy,árva,meghurcolt és b-lis- 
tás várja ma a mi segitő kezünket és vajjon nem 
hiába várja?... Tanuljunk a hamis sáfártól. És 
ha még a hamis sáfárt is dicsérte az Ur,mert e- 
szesen cselekedett. Óh mennyivel inkább fogja 
dicsérni az Ur az övéit a maguk módján való e
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szességükért.
Keresztyén Gyülekezet! Ha igy nézzük a 

felolvasott evangéliumi történetet, talán mi 
mind,akik ma itt együttvagyunk, megértjük, hogy 
miért szólt dicsérő szóval a hamis sáfárról az
Ur!

Kedves Testvérem! Mint keresztyén ember 
semmiféle dicséretre ne áhitozz! De éppen mint 
keresztyén ember az Ur dicséretét keresve ke
resd! Ámen.

Imádság igehirdetés után:

Sáfáraid alázkodnak meg előtted Urunk! 
Nehéz terhet hordoz a lelkünk: a mu
lasztásnak, hütlenségnek és hamisságnak 
sulyos vétkét. Hány sóhajt nem hallot
tunk meg, hány könnyet nem töröltünk 
fel. Az irgalom és szeretet parancsát 
is hányszor nem teljesitettük.S mind
ezt azért,mert tetszett ez a világ, 
csábitott a bün, rászedett az önön vá
gyaink szolgálata s hátatforditottunk 
Neked, Istenünk,aki életünknek célt 
szabtál,utat mutattál s a magad számá
ra örökéletre elhivtál.

Könyörgünk: add nekünk Szentlel- 
kedet,hogy eszesek legyünk minden jó
nak véghezvitelére. Tisztán lássuk a 
célt: örök otthonunkat; legyünk lanka
datlanok a szolgálatban és fáradhatat
lanok a küzdelemben,melynek koronája 
osztályos része mindazoknak,akik tán- 
torithatatlanul megállanak.

Oltalmadba ajánljuk a szenvedőket
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és a nélkülözőket,a betegeket,özve
gyeket, árvákat , öregeket és ifjakat, 
a közelben és távolban élő kedvese
inket. Légy megtartója és szabaditó
ja foglyainknak,vezetője népünknek, 
megáldója gyülekezetednek.Add tisz
tán és hamisitatlanul szent igédet, 
hogy épüljön köztünk a Te országod.

Könyörgünk Hozzád egy beteg 
szenvedőnkért. Enyhitsd fájdalmait.

Minket pedig ugy halmozz el ke 
gyelmeddel,hogy örömben,megpróbálta 
tásban,munkában,pihenésben, ránkbi- 
zottak és idegenek ajkáról is di
csértessék örökké a Te neved.Ámen.
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Bp-Kföld,1946.aug.18. Jelek...
Ige: Luk..ev. 12:54-56.

13:1-5.
Ének: 413.

Délutáni istentisztelet.

Harag villámlik a szemében.Éles a 
hangja,amikor Krisztus Urunk a sokasághoz for
dulja mindig jeltkicábó sokasághoz.Ekként kor
holja őket: "Ha felhőt láttok támadni nyugat 
felől vagyis a tenger felől,azonnal ezt mond
játok: Eső lesz! és valóban úgy lesz. S mikor 
halljátok fújni a déli szelet,tehát a puszta
ság felől kerekedőt, azt mondjátok: Meleg lesz! 
és valóban ugy lesz.

Helyesen figyeltétek meg,hogy a tenger
ről záporesót, a pusztaság felől hőséget hoz a 
szél. A föld és az ég jelenségeiről lám itéle
tet tudtok mondani és bölcsen hozzászabjátok 
természetesen a mindennapi teendőket. Elegendő 
egy tenyérni felhő az égen s elégséges a forró 
levegőnek egyetlen hullámverése is - és ti 
máris felkészültök felhőszakadásra vagy tikka- 
dozásra,mivelhogy ép elme szerint nem csalhat- 
naK a jelek.

S ugyanakkor én,az Isten Fia,nem kellek 
nektek - feddi őket az Ur! Ami rajtam és álta
lam történik szemetek láttára, az nektek mind 
kevés- Ujabb jeleket,nagyobb csodákat kivántok 
látni,mielőtt hinnétek nekem s megtérnétek Is
tenhez. Képmutatók! hát hová teszitek ilyenkor 
az ép elméteket,az összefüggést vizsgáló gondol-
kozóképességteket? Jó meteorólogusok vagytok,de
annál rosszabb teológusok: az időjárás szelet



- 307 -

megérzitek, de az Isten idejét s látogatása 
napját nem veszitek észre, mert nem akarjátok 
észrevenni; az Isten üzenetét nem halljátok, 
mert nem akarjátok meghallani!

Igy feddi Jézus a sokaságot.
S ugyanakkor nem kevésbbé keményen bá

nik egynéhány farizeussal is. Pedig ezek az 
emberek - köztudomás szerint - Isten órájára 
várnak, mindenben Isten kezét lesik. Mégis 
rossz teológusok, mégis képmutatók.

Szörnyü hirrel jönnek Jézushoz, melybe 
az egész nép beleremegett. Pilátus, a helytar
tó, vérfürdőt rendezett Galileában, ahol sok 
volt a lázongó lélek. A farizeusok ezen némileg 
örvendeztek. A galileai forradalmárokkal nem 
mindenben értettek egyet. Most betöltve látták 
rajtuk a tanitásukat, hogy minden bünre bünte
tés következik még pedig személy szerint és a 
vétek nagyságának megfelelően. - Mekkora vétkük 
lehetett azoknak - vélekedtek a farizeusok - 
ha olyan véresen jött el értük a halál!

Jézus azonban igy válaszol nekik: Azt 
hiszitek,hogy ezek a galileai emberek bünöseb- 
bek voltak a többi galileainál, mivel ezt kel
lett elszenvedniök?... Mondom nektek: nem! Sőt 
ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanigy vesztek 
el"... Ti azt mondjátok, hogy amikor ez a ke
gyetlenség megesett akkor Isten csak azok fe
lett az áldozatok felett tett borzasztó itéletet, 
tehát csak rajtuk kell sápitózni, őket kell saj
nálni vagy megvetni; aki meg életben maradt s 
főként ti, akik biztonságos távolságban vettétek 
a mészárlás hirét, ti mindnyájan kivül vagytok 
az Isten itéletén. Mondom nektek: nem! Isten i- 
genis titeket int vele bünbánatra, hogy ti. is 
hasonlókép el ne vesszetek.

S hogy a tanitás teljes és világos le
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gyen, egy közelebbi példát is elővesz Jézus. 
"Vagy azt gondoljátok,hogy az a 18 ember,akikre  
Siloámban a torony rászakadt és megölte őket bü- 
nösebb volt Jeruzsálem többi lakóinál?" Mondom 
nektek: nem! Sőt! ha meg nem tértek, mindnyájan 
igy vesztek el!" - Más szóval: az az épitkezési 
katasztrófa nem egyesek felett való itélettar- 
tás volt,hanem az egész népnek szólt,amely Je
ruzsálemben imádta Istenét. - Ha ezt, meg a vér
fürdőt,meg a többi rettenetes jelet és a Krisz
tussal földreszállott csudát Isten bünbánatra 
hivó szent jeleiként vette volna Izrael, nem 
dőltek volna reá a nagy város falai s nem dőlt 
volna romba szent helye , ugyhogy kő kövön nem 
maradt ottan.

Ez a sors vár,Testvéreim, az olyan né
pekre és nemzetekre,mely kitünnek ég és föld je
lenségeinek tökéletes vizsgálatában,jó meteoro
lógusok, sőt vallásosak! hiszen isteni rendre hi
vatkoznak ,észreveszik és hiresztelik a másokon 
esett itéletet,de rossz teológusok,gonosz képmu
tatók,mert még a legelemibb és megmegrázóbb ese
ményekben sem ismerik fel, nem akarják felismer
ni Istennek ő rájuk lesujtó kezét, őket bünbá
natra hivó hosszutürését és a nekik szánt kegyel
mi 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 ten
ger mélye sem titok előtte. Értelmét használhat
ja, az összefüggéseket tudományba foglalhatja. S 
mindez ma nem egyesek kincse,hanem óriási töme
gek közös vagyona. Hogy lehetséges hát akkor,hogy 
a mai időt mégse tudjuk megitélni?... Nemcsak ar
ra gondolok,hogy ma ezreknek meg millióknak - 
pedig névszerint mind keresztyének - nem kell a
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Krisztus, nem kell a hit, nem kell az evangé
lium és nem kell a templom. Nemcsak e tekintet
ben vagyunk vakok,hanem ami szörnyübb: a termé
szeti katasztrófák,a történelmi földindulások, 
patakokban folyó vér,ártatlannák és gonosztevő
nek egyként szenvedése, népek sorsának - köz
tük saját hazánknak is - összeomlása, egyszó
val: ez a mai idő, ez a zord idő sem tudja meg
nyitni vaksi szemünket Isten mindnyájunkat bün- 
bánatra hivó itéletének meglátására.

Krisztus Urunk óta nem állhat meg az a 
vélekedés,hogy bün és bünhődés arányosan függ
nek egymástól, hogy minél gonoszabb valaki, an
nál nagyobb csapás vár rá. Ugy-e,a keresztyén 
hit tud ártatlan szenvedésről, tud próbatétel
ről is. A bün és bünhődés kapcsolata azért ki
számithatatlan, mert kiszámithatatlan az Isten 
felemelő és lesujtó keze. - Viszont ki kell ves
sük magunkból azt a gondolatot,amely kiszámitha
tatlan sorsról beszél s nem veszi észre,hogy 
mindenek mögött Isten ujja,akarata és keze hu
zódik meg.Vagyis nem végzet,nem véletlen,nem 
sors,nem szerencse,nem kártya vagy csillagzat é- 
letünk gazdája,hanem a gondviselő és örökkévaló 
Uristen! Mert ha a véletlennek ilyen szeszélye 
uralkodna felettünk,akkor olyan mindegy,hogy mi 
történik körülöttünk,mert az én sorsom csak az 
én sorsom, a te sorsod csak a te sorsod, egymás
hoz semmi közünk,legfeljebb sajnálhatjuk egy
mást, megrendülhetünk mások végzetén,de érvényte
len az az evangéliumi tanitás,amiről szentlec- 
kénk is szól,hogy az élő Isten mások sorsa által 
a mi sorsunkon akar kegyelmesen javitani, a mi 
méltó kárhoztatásunkat kivánja a megtérés utján 
üdvösségre változtatni.

Van, - igenis van, Testvéreim, igazi i- 
lelet minden itéletes eseményben,katasztrófában.
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Zord időnek zord eseményeiben mindig van vi- 
lágitélet,az emberi nemet térdre szólitó fenye
getés. Hogy galileaiakkal történik-e vagy jeru- 
zsálambeliekkel, Európában vagy Amerikában, a 
szomszédban vagy messze idegenben: mindegy,hi
szen nemcsak rajtuk kell megrendülnöm,hanem 
elsősorban önmagámon,aki épen olyan érett va
gyok az itéletre,mint amazok és éppugy elve
szek, talán éppoly hirtelen is,ha meg nem térek 
mint amazok,ha meg nem tértek a maguk idejében!

Milyen más szemmel is nézhetnénk szét 
mi a történelemben, különösen is a mai időben, 
melyben Isten nemcsak a hőségben olvaszt és a 
záporesővel mos,de ráfagyasztja orcánkra a mo
solyt. Majd megvesz bennünket az Isten hidege s 
mégse térünk hozzá, mégse engedjük,hogy szivünk
ig hasson a bünbánat kérdése,az a kérdés: vajjon 
azok a galileai férfiak, azok ott 18-an Siloám- 
ban bünösebbek voltak-e énnálam?... A Titanic 
hajó utasai másfélezren bünösebbek: voltak-e 
mint mi vagyunk,hogy percek alatt egy jéghegy 
lábánál leltek parttalan,virágtalan sima?... 
Vagy az a sok száz,sőt ezer férfi,akiket közü
lünk elhurcoltak, bünösebbek voltak-e,mint mi, 
akik az otthon védelme alatt folytathatjuk éle
tünket?...

Avagy neked mindez nem üzen semmit,Test
vérem?. . Nem látod meg ennek a zord időnek hi
téletében Istennek hozzád való jóságát?... És 
hát nem tudod a páli vallomást,hagy Istennek jó
sága téged megtérésre indit?... Lásd,ha erre 
mindezidelg nem gondoltál s nem vetted észre, 
hogy mindened,amid a nagy ország-égésből megma
radt : hitves,gyermek,otthon,erő,egészség,étel, 
ruha,munkás napok és pihentető éjszakák, - igen 
hogy mindened,amid van csak Hozzá hiv,megtérésre
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kényszerit, akkor azért idézett meg ma téged 
az Ő igéje itélőszéke elé,hogy felébressze 
lelkiismeretedet; hogy megtanitson az esemé
nyek és változások helyes szemlélésére, - te 
pedig melledet verve essél az itélet Urának 
lábaihoz s bünbánatod könnyeivel adj hálát Né
ki irántad való hosszutüréséért s irgalmáért.

És ha ennek a mai időnek üzenetét nem 
hallja is meg a sokaság,a nép s a világ, te 
mindenképen halld meg, óh Testvérem, itéld meg 
zordságát s amig alkalmas, .  amig lehetséges 
ragadd meg kegyelmét még - ma! Ámen.
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Bp-Kföld,1946.aug.25. Az első lecke.....
Ige: Példb.kve 1:7.

Tanév nyitásakor.

A ránk köszöntött tanév hozta közénk 
ezt a rövid lélekzetü igét.

Ez az esemény ma minket is azok közé 
állit,akik aggodó szivvel tekintenek az isme
retnek és tudománynak hajlékai felé. Nem vonhat
juk ki magunkat ama egyetemes érzés alól, mely 
szülők osztályos része mostanság. És ugyan ki 
tudná elmondani,hogy megnehezült napjainkban 
mennyi gond és aggodalom kél azok miatt, akik ! 
remegő lélekkel most lépik át először az alma 
mater küszöbét, vagy mennyi tanácstalan gyötre
lem támad azok miatt,akiknek az iskolában ez 
lesz az utolsó esztendejük. Akár ez,akár az a 
kérdés foglalkoztasson, igy terelődik minden gon
dolatunk öntudatlanul is a gyermekek és az ifju
ság felé.

És mi tagadás: a kenyér,a ruha,a b-lista, 
a béke kérdése mellett ma legnagyobb problémánk, 
legégetőbb kérdésünk,egyik legfájóbb sebünk épen 
az ifjuság. Róla beszél ez az ige. Tanitóknak,ne
velőknek,tanulóknak és növendékeknek egyaránt 
mondja: "a bölcseség kezdete az Isten félelme!"

Milyen egyszerü mondat és mégis milyen 
nehéz. De ha Igaz az,hogy a jövendő mindig a je
lentől, a célbajutás az indulás helyességétől 
függ, akkor tüstént tanuljuk meg a leckét, az 
1946-47.ik tanév első leckéjét együtt,hogy ne 
legyen munkánk hiábavaló és áldozatunk eredmény-
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telen, azt a leckét,hogy "a bölcseség kezdete 
az Isten félelme!"

Tegyük pedig ezt azért,mert ha felvetjük 
őszintén a kérdést: hát mit tud nyujtani az ifju
ságnak ez a világ? - szomoru választ kapunk.Ugy-e 
Testvérem, te éppen olyan jól tudod,mint én, hogy 
mi ma egy olyan világban élünk,amely ben az anyag 
nagyobb szerepet kapott,mint a lélek, az erőszak 
kifizetőbb,mint a szelidség, a kapzsiság jobb, 
mint a szerénység. Tudod azt is,hogy az erkölcs,a 
becsület,a tisztesség nem előfeltétele az érvénye
sülésnek. Soha a romlás ördöge ugy még nem vi
gyorgott gyermekek nevetéséből,magatartásából és 
cselekedetéből a szülők felé,mint a mostaniakéból, 
pedig ti vagytok a megmondhatói annak,hogy mennyi 
féltő szeretettel babusgatták őket. A világ - ne 
feledd - sohasem nyujthat mást,csak azt a megszo
kott, régi.hétköznapi programot. Ad tanitást béké
ről, emberszeretétről.hősies életeszményről, tanit 
igazságosságról,jóakaratról,szól elvitathatatlan 
e,neri jogokról,létminimumról,testvériségről, s 
hogy azután annak a sok propagált nevelési rend
szernek és tipusnak mi a gyümölcse, - azt ma nem 
kell bővebben bemutatni. Az egész nem egyéb csak 
egy megalkuvó,kiegyező,hatalmasságokat kiszolgáló, 
lázassan cselekvő morál,amely félig hagyomány,fé
lig beidegzés,de mindenképpen távol áll tőle az 
örök igazságokra szomjazó lélek. És ez természe
tes!

Természetes,mert a lélek csak ott jut szó
hoz a nevelésben,ahol alfa és omega maga az Isten. 
Isten nélkül ugyanis elképzelhetetlen az az ifju
ság,amelyik tudja,hogy az életnek van egy másik 
lehetősége is,nemcsak az,amely földre nyom és ál
lattá aljasit!... hisz abban,hogy az életnek ma
gasabb valóságai is vannak,mint a kenyér és az él-



vezet!... Isten, nélkül ugyanis elképzelhetet
len az az ifjuság,amelyik meg van győződve 
arról,hogy nem az készült fel legjobban az é- 
letre,aki rátermettséggel,furfanggal és ci
nizmussal bélelte ki magát,hanem aki a legne
mesebb eszménnyel indul neki a harcnak. Ezen 
a ponton a fogadalmakból a kevés is sok, a 
hüségből a sok is kevés. A nagy szavak sziné
szeket nevelnek,pozőröket, - a munka hősöket 
szül. És ha igaz az,hogy Isten a feladatokban 
mutatja meg minden nemzedéknek,hogy milyen 
naggyá lehet,akkor ma nem lehet megszivlelen
dőbb felhivás annál,minthogy megtanuljuk az 
előttünk álló tanév első leckéjét: "Isten fé
lelme a bölcseség kezdete!"

De ez megérteti velünk egyuttal azt is, 
hogy nem lehet közömbös számunkra az,hogy mi
lyen otthonban,környezetben,iskolában nő fel a 
gyermek, hogy utcán,piacon, állati sorban-e 
vagy pedig emberek között!... És az sem mind
egy,hogy mivel,milyen Ismerettel telitődik meg 
az a fogékony lélek és ifju sziv!... Nem is- 
véletlen a keresztyén egyház történelmében az 
a jelenség,hogy a templomok mellé odaépültek 
tüstént az iskolák, - és az sem volt ugy-e vé
letlen,hogy amikor nem is olyan régen iskolá
ink ügye nyomult a homloktérbe,hát nagyon ösz- 
szeszorult a szivünk.

És ha Te is igy éreztél és ennek igaz
ságát vallod,hadd kérdezzem meg tőled,Testvé
rem, azt, amit ebben a hajlékban minden alka
lommal - most is - magam előtt látok. Nézz 
csak szét ebben a gyülekezetben, látsz itt ö- 
regeket,középkoruakat, látsz itt férfiakat és 
nőket, törődött testüeket,élettől duzzadókat, 
találsz itt legkülönbözőbb hivatásu embereket,
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csak éppen ifjakat alig látsz a sorokban. Hol 
van hát az,akit rád bizott az Isten, akinek é- 
letében személyes példaadásod kellene adja a 
döntő tanitást annak igazságáról, hogy a "böl- 
cseség kezdete az Isten félelme" és ez nem szó, 
nem filozófia,hanem élet,valóság. Miért hiány
zik hát innen,mellőled a fiad,a lányod,az uno
kád, az,akinek itt volna veled együtt a helye. 
Vagy azt vallod te is,hogy a templom az az ós
di hely,amely csak a megfáradt életvándoroknak 
való?...

Mit ér az otthon,a gyülekezet,a nemzet, 
ha ifjusága nincsen!?... Hiába van egyházunknak 
ragyogó multja, hiába vannak vértanui, hiába 
képvisel megdönthetetlen igazságot, - gyermekek 
hijján,ifjuság nélkül elveszett a jövendője.... 
Ezért olyan fájó sebünk minden reverzális.Ezért 
vétkezik jóvátehetetlenül evangélikus egyházunk 
jövendője ellen az,aki után - ha meghal - ü- 
resen marad itt a templomban egy hely.

A mulasztási bünnek azonban van egy má
sik terhe is. Ez pedig az a megszivlelendő i- 
gazság,hogy minden gyermek,minden ifju csak egy 
bizonyos ideig van szülőjének,nevelőjének hatal
mában. Más szóval: soha vissza nem térő alkalom 
az ifjuság! Akármilyen fájdalmas is,de az a va
lóság, hogy egyszer eljön az az idő,amikor la
zulni kezdenek azok a szálak,amelyek az ifjusá
got a szülőiházhoz kapcsolták. Sőt! lassan el 
is szakadoznak ezek a szálak és a szülő egyszer
re csak arra ébred,hogy nem rendelkezik többé a 
fia és a leánya életével. Nem egyszer könnybe- 
lábadt szemmel nézi,hogy a gyermek most már a 
maga utján jár- sokszor egészen más utakon,mint 
ahogy azt ő álmodta róla. És óh,hogy nyulna utá- 
ha,amikor látja,hogy testi és lelki veszedelmek



- 316 -

posványában Jár, mély erkölcsi szakadékok szé
lén visz az utja. Hogy tanácsolná,segitené, a- 
mikor környékezi a bün és ostromolja a kisér- 
tés, de késő, m á r késő... Hány szülői élet 
lett csendes bánat és fájó keserüség éppen a- 
miatt,hogy az a kényesztetett gyermek nem vál
totta be a hozzáfüzött reményeket, hogy gyengé
nek bizonyult,elbukott az élet kisértő sodrában. 
A hiba pedig nem is annyira a gyermekben van, 
hanem csak abban,hogy amig ideje lett volna,nem 
ruházta fel az érte felelős szálői sziv azokkal 
a lelki,erkölcsi erőkkel,amelyek képessé tették 
volna a harc diadalmas megvivására. És hány el- 
züllött, a társadalom,a nép,a haza számára su
lyos teherré lett ifju szeméből sugárzik szülők 
és nevelők felé a kiáltó vád csak azért, mert 
nem tanittatták meg vele sem otthon,sem az isko
lában éppen az első leckét,igénk üzenetét: "Is
ten félelme a bölcseség kezdete!"

M a tudhatja minden keresztyén szülői 
ház,hogy egy az anyagiasságtól teljesen átita
tott világ ezer kisértése ostromolja az ifjusá
got. Mondd hát Testvérem, elég gondot forditasz- 
e arra,hogy idejében megtanulja a fiad,a leá
nyadja keresztgyermeked,az unokád az alapigazsá
got,hogy "a bölcseség kezdete az Isten félelme"?

M a tudhatja minden keresztyén szülői 
ház azt is,hogy mindenfelől hamis istenek oltá
rai hivogatják az ifjuságot. Oltárok,amelyeken 
a léhaság,a könnyelmüség,a cinizmus,a felelőtlen
ség pogány tüzei lobognak, és hát elkövetsz-e 
evangélikus Testvérem mindent annak érdekében, 
hogy valamennyi hatásod alá kerülő fiatal sziv
be beleégettessék az ősi törvény, az első pa- 
rancsolat: "Egyedül a te Uradat,Istenedet imádd 
és neki szolgálj!" ...
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És hát ugy élsz, ugy szólsz, olyan a 
munkád,a gondolatod,az érzésed,a megnyilatkozá 
sod,a szenvedélyed és a hősiességed,a türésed 
és az áldozatod,hogy kicsinyek és nagyok, gu
nyolódok és magabizók előtt bizonyság vagy ar- 
ról, hogy "a bölcseség kezdete az Isten félel
me"?----

De kár tovább halmozni a kérdéseket. A 
felelősséghez ez is elég. Ugy-e, érzed te is, 
hogy nagy idő az ifjuság! Nemcsak költők és 
bölcselők,államfők és hadvezérek állitják ezt, 
nemcsak a fiatal s z í v  dobogja lelkendezve, s 
nemcsak a vén ember emlékezik merengve felőle, 
hanem maga az élő Isten mondja ezt szent igéjé 
ben.

Azért hát szülők,tanitők,nevelők,okta
tók, velünk felelősségben osztozó munkatársak, 
amig időnk van s amig kezünkben a gyermek, ad
dig formáljuk a lelkét evangéliumi igazságok 
szerint... Tehát tanuljuk meg mi magunk is és 
tanitsuk meg másokkal is alaposan,kifogástala
nul az 1946-47-ik tanévben az első leckét, a 
nekünk szánt és a történelmi eseményekkel alá
huzott igazságot: "Isten félelme a bölcseség 
kezdete!"

... mindezt pedig tegyük ugy,hogy a 
vizsgán,a nagy számadáskor meg ne bukjunk!....

Ámen.
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Bp-Kföld,1946.aug.25. Ifjuságodtól kezdve 
Ige: Jer.kve 22:21.
Ének: 357.

Tanév nyitásakor.

Az iskolai munka kezdete hozta közénk 
ezt az ótestamentomi igét. Nem is árt,ha olykor 
olykor, évenkint legalább egyszer a felnövekvő 
gyermeksereg felé fordul a tekintetünk. És nem 
is egyeseknek a figyelme: nevelőké,tanitóké,fe
lelős vezetőké, hanem a szülőké,az otthoné, az 
egész gyülekezeté. Mindannyiunk sorsa,élete,jö
vendője forog kockán az oktató-nevelő munkával.
A jövendő szempontjából ugyanis nem közömbös, 
hogy milyen otthonban nő fel a gyermek, sem az, 
hogy mivel,milyen ismerettel telitődik meg az 
ifju lélek.

És ilyenkor - tanév kezdetén - akarva 
nem akarva a 12 éves Jézus képe elevenedik meg 
a szemünk előtt. És felmerül az a kérdés, hogy 
a 12 éves Jézus története után mi történt a 30 
éves Jézus megjelenéséig. Mi történt azalatt, 
amig a gyermek ifjuvá,sőt férfiuvá lett? - Maga 
Jézus válaszol erre,amikor megállapitja, önmagá
ról mondja9 "Nekem azokban kell foglalatosnak 
lennem,amelyek az én Atyámnak dolgai!" A templom
ra, Isten igéjének hallgatására, Isten akaratá
nak tudakolására értette ezt. És ez az,amit ér
demes volt Jézus gyermekségéről feljegyezni. Ez 
az,amiben különbözik az ő ifjusága a mienktől: 
k e z d e t t ő l  fogva az Atya dolgaiban volt 
foglalatos.

És most emellé állitsuk oda azt az igét,
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amelyet az imént olvastam fel.Mennyire más 
hangon szólt prófétája által Isten,mikor kivá
lasztott fiainak életébe tekint vissza:"Szól
tam neked,mikor jó volt neked dolgod,de ezt 
mondtad:Nem hallom. Ifjuságodtól ez a te szo
kásod, hogy nem hallgattad az én szómat!"

A hegyek tetejéről kiáltja ezeket a 
rettenetes igéket Jeremiás szájából Izrael Is
tene. Mert a lakosság már hegyekbe menekült a 
babyloni királynak pusztitó seregei elől. Je
ruzsálem főváros,még áll ugyan,de egy-kettő
re meg kell adnia magát. Most már látja a nép 
a szörnyű pusztulást és zokogásba tör ki,köny- 
nyeivel öntözve az erdők sürüjét, - de késő. A 
hegycsucsról kiált az Ur: "Szóltam neked, mi
kor jól volt dolgod,de ezt mondottad:Nem hal
lom!" Ábrahámtól,Mózestól Dávidon át Jeremiá
sig hányszor szólt jó előre,idejében az Ur, de 
egyik fülükön be,a másikon ki. Gondolj csak 
most vissza népem történetedre,nincs-e igazam: 
"Ifjuságodtól fogva ez a te szokásod,hogy nem 
hallgattad az én szómat!"

Kiérzed-e ebből az igéből azt a való
ságot, amelyet sokszor elfeledtünk, hogy nagy 
idő az ifjuság. Nemcsak a költők és a bölcsek 
állitják ezt. Nemcsak a fiatal sziv zengi lel
kendezve ezt. Nemcsak a szülők és oktatók lát
ják igy. Maga Isten mondja szent igéjében, ma 
néktek,mindnyájunknakó nagy idő az ifjuság!
Több fordul meg rajta,mintsem sejthető!

Azt ugyan nem állithatjuk,hogy Istennek 
nincs ereje az érett flenőtt emberen, vagy hogy 
az agg már nem tud Istenre figyelmezni.Hiszen 

maga Jézus tanitotta,hogy Isten még az utolsó 
órában is vett fel munkásokat a szőlőjébe, a 
lator utolsó percben tér meg a keresztfán. És



- 320 -

mégis, Istennek különös,drága ideje az ifjuság 
mert ebben a korszakban formálódik ki az éle- 
tünk,a magunktartása,szokássá váló sok-sok cse
lekedetünk. S ha nem is állithatjuk,hagy később 
már nem lehet meghallani Isten hivását, azt a- 
zonban jól szivünkbe kell véssük,hogy mindig 
nehezebb lesz meghallani. Kérges szivben nehe
zen ver gyökeret Isten igéje! Aki nem szokja 
meg kora ifjuságában,hogy az ünnepnap megszente
lésre, az Isten imádatra való, az később nagyon 
nehezen vagy talán soha nem tanulja meg már.

Tudom jól, kivételek vannak, itt is van
nak,de vajjon számithatsz-e rá?... S ha megkér
deznénk az időseket s elbeszéltetnénk velük é- 
letük keserves óráit, azokat a fájdalmakat,ami
ket elszenvedtek, - egy szóba szorithatnák bele, 
amiben minden gyötrelem forrása van, s ez az 
egy szó: k é s ő !

Idejében tehát! Mindent idejében! Legfő
képpen az Istennel való életet megkezdeni idejé
ben. Isten is idejében kezdi velünk. Mi még a 
nevét sem tudjuk kiejteni és ő máris cselekszik 
velünk: megkeresztel a Jézus nevére.... Azután 
édesanyát ad,kitől megtanuljuk az első imádsá
got. Azután templomba-iskolába küld,hogy meg
nyiljék az értelmünk,felébredjen a felelősség- 
érzetünk és megtelitődjék a szivünk-lelkünk 
tiszta vágyakkal,nemes érzésekkel,szent akará
sokkal.

És mindnyájan,akik most itt együtt va
gyunk, olyan korban vagyunk,hogy az Ur szavára 
elmondhatjuk: Nem hallgatom! Erős vagyok, elég 
vagyok önmagamnak. Talán később, de most még 
nem engedek neki. Hadd éljem ifju életemet.Ugy
is egyszer vagyunk csak fiatalok!...

Ez igaz! Az ifju kor nem hivható vissza.



De igaz az is,hogy aki elrontja az ifjuságát,az 
elrontotta vele az öregségét és az üdvösségét 
is. Nem mondom azt,hogy később, az élet vándor
utján nem lehet Istenhez térni, de az a szomoru 
tapasztalat, 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 hegytetőről: Ifjuságod idején ron
tottad el! Pedig én idején szólongattalak.

Ne mondja hát közöttünk senki,se ifju , 
se öreg,hogy majd később. Szülők! ne is tartsá
tok vissza a gyermeket templomtól,vasárnapi is
kolától, Isten igéjének elsajátitásától azzal, 
hogy majd később.

Ugy-e, a temetőkben vannak gyermek han
tok és ifju sirok is,bizonyságául annak, hogy a 
halál nem válogat,nem nézi a kort,az élemedett
életet.

Ki tudja, mi vár ránk s mindazokra,akik 
holnap iskolába indulnak? Az események nem is 
fontosak. Csak egy a fontos, egy a szükséges,az 
a tudat,hogy mi mindig,mindenütt, otthon,utcán, 
munkahelyen, iskolában, templomban csakugy, mint 
társaságban - Istenünk szeme előtt járunk!

Jertek hát, jertek ti mind, - ne félje
tek a veszedelem napjaitól, csak kezdjük el ko
rán, i d e j é b e n ,  - még ma: legyünk fogla
latosak. a mi mennyei Atyánk dolgaiban,hogy fö
löttünk is el ne hangozzék a kemény itélet: "az 
a te szokásod,hogy nem hallgatod az én szómat!"

Ámen.
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Bp-Kföld, 1946. szept. 1. Szolgáljatok!
Ige: Márk ev. 10:35-45.

Szthság u. 11.vasárnap.

Aki a mai emberek nyugtalan tömegét ab
ból a szempontból nézi,értékeli,hogy van-e ben
ne egy közös vonás, csak egyet talál: a nagyzo- 
lást! Mindenki több igyekszik lenni,legalább is 
többet igyekszik mutatni,mint amennyi. A sze
rénység, az igénytelenség,a megelégedettség mint
ha kiveszett volna ebből az ezer sebből vérző 
és még ennél is több bajjal sujtott emberiség
ből. És nemcsak városaink képe igazolja ezt a 
fölötte szomoru megfigyelést.„. Igy van ez már 
faluhelyen is!... És nemcsak a felnőtteket kap
ta el ez a pusztitó láz ... Már a gyermekseregbe 
is belekapott ez a veszedelmes tüz...

Hogy mennyiben volt ennek okozója a há
boru , - ma még nem állapitható meg. De,hogy jó
val előtte mindenki játszott a tűzzel, mindenki 
különb akart lenni, mindenki a vezető élre tö
rekedett, azt igazolja az az általános tény,hogy 
mindenfelé olyan jelenségek voltak észlelhetők, 
melyek tullépték a megengedett határokat.

Értem pedig ezt ugy,hogy mindenki töb
bet költött,mint amennyit keresett, sok szüksé
ges elmaradt,sok fölösleges került elő. A vá
szon helyébe a selyem lépett, kenyér helyett 
kalácskövetelések. És e tekintetben ma sem vál
tozott a helyzet,hiszen az a valóság, hogy u- 
gyanaz az ember ma a munkát sokalja,a bért ke- 
veselli. Engedelmeskedni kevesen tudnak. Pa
rancsolni mindenki akar. A szolga ur kiván le -  
ni, az iparos hivatalnok, a munkás gyárvezető.
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a tanulatlan egyetemi tanár. Viszont a vezető 
elfelejti,hogy szolgálatra van hivatva, a biró, 
hogy igazságot osszon, az utcaseprő,hogy taka
ritson. Soha a rang nem bántotta annyira az 
embereket,mint éppen ma,a testi-lelki nyomoru
ság és az erkölcsi csőd napjaiban... Igy is 
elszenvedhetetlennek látszik ez a földi élet s 
mi lesz majd még akkor,ha ránk köszönt az ál
talános gazdasági pangás ideje?...

És milyen szomoru is,hogy most,amikor 
ég a házunk,amikor serpenyőbe került nemzetünk 
és határt,jövendőt szab néki egy egész világ, 
ugy-e egyetemes érzése minden magyarnak,akinek 
szent és drága ez a föld,nép és ezeresztendős 
ország,hogy ma csak az igények visszaszoritá
sával, a szerénység csillogtatásával,a megelége
dés ragyogtatásával,a megmenthetőnek megmenthe- 
tése érdekében a nagy és szent cél szolgálatá
val lehetne eggyé és elviselhető sorsu néppé ez 
a miénk, - ehelyett egymást tépjük,bántjuk még 
itt bent is, nem elég,hogy odatul nehéz a vé
reink sorsa... És hát nem elgondolkoztató az a 
tény,hogy egyik társadalmi osztály a másik ro
vására kiván érvényesülni,naggyá lenni,vezetni, 
uralkodni,győzni és diadalmaskodni. Nincs sehol 
semmi,ami egységbe tudna forrasztani. És nem 
vonom ki ez alól a keresztyénséget sem. A mi
énket sem. Minket is elfogott korunk kórja; 
mintahogy azok is rossz uton járnak,akik a mi 
keresztyén mivoltunk köntösét tépik.

E szomoru valósággal szemben van azon- 
ban egy örvendetes tény. S ez az,amiről felol
vasott igénk szól. Ez az üzenet soha jobbkor 
nem kereshet,mint éppen ma,amikor csalódások, 
kiábrándulások,jogra,igazságosságra való ered- 
ménytelen hivatkozások közepette mindjobban
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sötétedik előttünk a jövendő. Meg kell tanul
jak - s ez Isten akarata jelen vergődésünkben 
- hagy e világon magunkban állunk, nincs más 
segitőnk,megtartónk csak az Isten. Naggyá,erő
teljessé , ország-világ kényekedve szerint alaku
ló élettől mentessé csak ugy leszünk,ha éljük a 
magunk életét ugyis mint magyarok,ugyis mint e- 
vangélikusok. Tragédiánk,hogy mindig másból és 
másnak élünk, fenntartás nélkül vesszük át azt, 
ami idegen. S hát nem az zuditott ránk emésztő 
viharokat,hogy hol ennek,hol annak voltunk az 
uszályhordozói?... A Nagyzolásnak ebből a kál
váriás életutjából nekünk már elég!... Nincs 
itt más segitség,csak az,amiről evangéliumunk 
szól,amikor az igazi nagyság utját tárja elénk.

Mert Jakab és János is a nagyság után 
vágytak. De nem a vagyonnal járó előny után vá
gyakoztak. Pompa,fény,gondtalan élet,tekintély, 
rang,diszes pozició sem kellett nekik. Mindösz- 
sze az után vágytak,hogy egyikük Jézus jobbkeze, 
a másikuk Jézus balkeze mellett ülhessen az ő 
dicsőségében, tehát abban,ami nem e világból va
ló. Arról,hogy ennek az ülésnek mi az előnye? - 
nem szól az evangélista. Azt,hogy idáid eljutni 
csak nehéz uton lehet,a pohár utján,a szenvedé
sek hősies felvállalásával,egy olyan élettel,a- 
melynek minden perce kisugározza az igazságra, 
az Isten országába való törekvést - tudták,vál
lalták. Azon pedig,hogy tanitvány társaik ezért 
a szerénytelenségért haragudni fognak rájuk, - 
talán nem is csodálkoztak. A csodálkozásuk ott 
kezdődött,hogy Jézus a többi számára is megnyi
totta azt az utat,amelyre ők vágyakoztak.

Ime, a nagyság nem kiváltságosok előnye- 
Ez mindenkié lehet! Sőt,kell is legyen!

A Krisztustól táplált igény ott kezdődik,hogy

-
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ezt a célt látom magam előtt s vállalom a po
hár keresztját .

Az igazi nagyságra törekedni azt is je
lenti, hogy nem a célért vállalom az utnak ter
hét, a jutalomért a nehézségeket. A nagyság ut
jának megvan a maga szépsége abban a hitben,a- 
mely eltölti az embert azzal,hogy ez az Isten 
által elkészitett ut. Isten utján haladni pe
dig csak az fog,akinek egyetlen egy törekvése 
van: érdemessé tenni magát arra,hogy meglássék 
rajta a Jézus baljára vagy jobbjára való tö
rekvés. -

Ezek után hadd kérdezzem meg tőled, 
Testvérem, mit árul el a te törekvésed?... Mi 
csillanik ki a te vágyaidból?... Meglátszik-e 
rajtad otthon,hivatalban, napi ténykedésed, ö- 
römeid,bánataid között,hogy te a legmagasabb 
helyre törekvő tanitványa vagy Jézusnak?.... 
Mivel bizonyitod,hogy ez a legtitkosabb,a leg
szentebb, az egyetlen vágya,célja életednek?...

Félve vetem fel e kérdéseket,mert ugy 
vélem,hogy ha az evangéliumban szereplő Zebe- 
deus fiunak sok követője volna, - az meglátsza
nék ezen a világon,de legalább is ezen a mi 
nemzetünkön. Meglátszanék abban,hogy nem a 
pénz,a vagyon,a félelem,a minél nagyobb hir és 
földi dicsőség mozgatná az embereket... Meg
látszanék abban,hogy mindenki Jézus dicsősége 
után vágyva Istenre bizná rá az életét!...

De bekövetkeznék még valami, az, amire 
ma olyan nagy szükség lenne. Ez pedig az, hogy 
mindenkit eltöltene a szolgálatnak a lelke, a 
magát váltságul adás másokért. Gondold csak el, 
milyen másképen alakulna az élet,ha férfit és 
nőt, vezetőt és alattvalót egyaránt eltöltené 
az a tudat: m á s o k é r t  v a g y o k ,  ne-
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kem el kell fogyatkoznom,hogy más emelkedjék,az 
én könnyem mások arcán mosolyt fakaszt,az én el
szegényedésem másnak ad gazdagságot, az én mun-' 
kámra másnak van szüksége, az én tudományom má
sokra szór világosságot, az én engedelmességem 
mősokat fékez meg, az én imádságomra másokra 
borul rá a békesség palástja. Óh be más lenne 
ebben a csonka-hazában, b-listások között,özve- 
gyek-árvák társaságában, jövendőt kereső siró, 
üldözött magyarok földjén az élet?...

Hogy a szolgálatnak ez a lelke még ma 
sem kell, - az szomoru ,hiszen ma is az az indu
lat mozgatja az embereket: magam alá gyürni a 
másikat, olyan helyzetbe kerálni,hogy nagyobb, 
több legyen nekem,mint a másiknak,a szomszédnak, 
a többinek. Ugy-e, ezért ma áruba bocsátanak 
hitet,meggyőződést,becsületet. Ezért gyüjtenek 
átkot egymás fejére az emberek... Ezért képesek 
égő üszköt dobli békés hajlékokra,elrabolni az 
irigyelt nyugalmat...

Pedig amig nem a szolgálat, lelke tölti 
el az embereket, tölti el a tárgyaló feleket, i- 
rányitja a hatalmasságokat,addig nem lesz béke, 
akárhogy akarják,erőltessék! Majd ha minden fér
fi diakónussá, minden asszony diakonisszájává 
lesz a szeretetnek, majd ha meglátszik minden 
cselekvésen, majd ha kicsendül minden szóból, 
majd ha elárulja minden szemnek fénye,szivnek 
dobbanása,hogy nincs nagyobb boldogság,mint 
váltságává lenni másnak,a környezetnek,a világ
nak, majd ha mindenki ugy él, ugy dolgozik,majd 
ha minden könny,mosoly,sóhaj,minden ház,hajlék 
csak azt igazolja,hogy vagyok,mert szolgálok - 
lesz széppé megint ez az élet és üdvösséges az 
az ut,melyen ez az élet a célja felé halad.
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Hogy ezek után te mit akarsz,Testvérem! 
uralkodni-e vagy pedig szolgálni? - nem tudom.

Egy bizonyos: uralkodni nem tudsz! még 
önmagadon sem. Ha tudnál,hidd el,megérezné a 
világ, a szomszédod,a hitvesed!...

Szolgálni nehezebb. Ezt más ismeri el. 
Ás ezt várja Ő,az Isten!

A holnapunk,a jövendőnk - hidd el - 
nem Párizsban,Londonban,New Yorkban vagy Mosz
kvában dől el,hanem egészen attól függ,hogy te 
mit akarsz: uralkodni-e avagy szolgálni?

Légy nagyravágyó - és kivánd a szolgá
lat lelkét. Ámen.
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Bp-Kföld,1946.szept.8. Furcsa,szokatlan...
Ige: Márk ev. 7:32-37.

Szthság u. 12. vasárnap.

Evangéliumunk különös történet. Elejé
től végig szokatlan. Pedig Jézusnál az ilyen e- 
semény nem egyedülálló. Mégis kinálva kinálja a 
feleletre váró kérdéseket. Valamennyi alkalmas 
is arra,hogy elcsodálkozzunk.

És én azt ajánlom: járjuk ma ezt az u- 
tat s engedjünk kiváncsi természetünknek. Ve
gyük sorra.rendre azt,ami evangéliumunkban fur
csa, szokatlan, különös és - tanuljuk meg, ami 
üdvösségünkre való!

Kétségtelenül legfeltünőbb benne az a 
tilalom,amelyet a szemtanukhoz intézett Jézus. 
Ennek lényege az,hogy senkinek el ne mondják 
azt,ami közöttük szemük láttára végbement.Meny
nyivel érthetőbb és természetesebb volna ennek 
éppen az ellenkezője vagyis beszélni róla,hir
detni, publikálni, nagy nyilvánosság elé vinni a 
gyÓgyulásnak ezt az egyedül álló eseményét! És 
hát ez nem lenne Isten országa javára, Jézus 
küldetésének hasznára?... ÓH hogy kihasználná 
ezt a maga számára a dicsőséget hajhászó ember?. 
Mekkora tőkét kovácsolna belőle a maga jólété
hez?. .. Micsoda kiinduló pont volna ez egy kar
riert kereső fiatal orvos életében?...

De Jézussal állunk szemben. Azzal az Em- 
ber Fiával,akinek egyetlen célja,vágya,törekvése 
az Atyaisten dicsőségének szolgálata volt. Ő jól
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tudja,hogy itt csoda történt. Olyasmi tehát,ami 
kivételes,szent ajándék. Ez nem piacra való, 
csőcselék elé,gunyolódók társaságába,csak a hi- 
vők közösségébe. Ezt nem is lehet erővel meghó
ditani, pénzzel megvásárolni,fogadkozással,szer
tartással kiérdemelni. Az ujjászületés nem di
vat,nem methódus,nem kaptafa-munka,hanem az 
mind Isten titokzatos és pőratlan teremtő té- 
nyéről beszél. He adjátok hát,ami szent,az e- 
beknek,se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók 
elé. Ezeknek hasztalan prédikáljuk az Isten or
szágát... Ezeknek falrahányt borsó az üdvözitő 
evangélium... Ezeknek Isten ügye éppen annyi, 
mint a kocsma vagy a piac ügye! Esztelen dolog 
hitünk legszentebb dolgait prédának odavetni.
Itt egy tenni valónk van: hallgatni, amint Jé
zus is hallgatott. Kimélni Krisztus szent ü- 
gyét. Igen Jézus is hallgatott Kajafás és Pilá
tus előtt.

Mert csoda csak a hit számára létezik. A 
hivő ember azonban sohasem csodát vár,hanem az 
Istent, nem követelőzik,hanem mindent hálaadás
sal vesz. Ugy-e,megérted hogy miért tiltotta Jé
zus az őt körülvevő sokaságnak az esemény hi
resztelését. Nem akarta,hogy ebből varázslat le
gyen, üzlet, nyerészkedés ! ...

Evangéliumunkban az is különös,ahogy a 
gyógyitás végbement. Azt olvastuk: "kivitte azt 
a sokaság közül,az ujjait annak fülébe bocsátá 
és köpvén illeté annak nyelvét". Miért e sok 
külsőség,amikor puszta szavával is gyógyithatott 
volna,mint máskor, mint olyan sokszor? Hiszen 
csak szólt és meglett! Szólt és az ifju feltáma
dott... Szólt és Lázár előjött sirjából. Csak 
szólt és a gutaütött talpraállt, a bélpoklos 
megtisztult!... Mi ez nála?... Figyelmeztetés,
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rámutatás arra,hogy hol rejlik a baj. Odatapin
tott, ahol a fájdalom,a nyomoruság székel. Megál- 
lapitása annak,hogy lényünk csupa nyomoruság és 
reáutaltság.

És ennek hangsulyozása nem felesleges. 
Luther mondta: "akinek egészséges szeme,füle, 
lába s egyéb tagja van, ne gondolja,hogy mindez 
természet szerint,véletlenül nőtt a testén, a- 
hogy a világ azt magyarázza, hanem hogy mindez 
Isten ajándéka". Jézus nagyon jól tudta,hogy Is
ten nem akart betegséget. Ez csak a bün követ
kezménye ebben a világban s mint ilyen bizonysá
ga az Isten ellenes állapotnak. Erre a figyelmet 
felhivni — minden ut és eszköz hasznos és drá
ga.

És bizonyos vagyok abban,hogy ha te, 
Testvérem, egyszer, külön,mint a siketnéma, Jé
zussal szembeállasz, veled is az történik,ami 
ővele ott a Tizváros határain tul, rögtön meg- 
érzed az ujját,amint tapintja lelked halálos se
beit; felszisszensz: jaj,ez az én gőgöm; meg
rettensz: jaj,a haragom? beléd nyilallik: jaj, 
szemérmetlen képzeletem,céda vérem,gonosz kiván
ságom; ajkadra reáfagy a mosoly: jaj ez a ret
tentő szinjátszás,kétszinü élet s nyilvánvalóvá 
lesz a fukarságod,a könnyelmüséged,a felfuvalko- 
dottságod,a szeretetlenséged, - igen: az,hogy 
b e t e g  vagy s amint Jézus ujja mind mélyebb
re hat a testedbe,sebeket tár fel s ott lent a 
mélyben döbbenve ismerhetsz rá minden nyomorusá
god forrására.

Csak egy kicsit kell szivünkre vegyük 
ezt az igét s tüstént kirajzolódik az a mélység, 
amit magunk előtt kell látnunk,mert igy látta 
Jézus is a valóságot... Mert ez az ige messze 
tul utal azon a siketnémán,akinek az ajka néma,
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a füle pedig érzéketlen volt. Más szóval: ész- 
revetted-e,hogy micsoda rettenetes megkötözött- 
ségben élünk, milyen beteg ez a világ s benne 
az ember?... Nem döbbentett még meg soha az a 
tény,hogy nem vagyunk képesek szólni és halla
ni?... hogy süketek és némák vagyunk mi embe
rek,akiknek pedig az a hivatása,hogy halljuk és 
szóljuk az Ur szavát? Óh mennyire tartozunk en
nek a világnak,a környezetnek,az otthonnak a 
helyes beszéddel?... És az is a valósághoz tar
tozik,hogy emberek élnek egyazon épületben, ta
lán szomszédok is, talán csak egy küszöb vá
lasztja el őket, talán évek óta közelednek és 
érintkeznek is egymással és mégsem látja meg 
egyik a másik nyomoruságát! Egy sem találja meg 
azt a szót,amely a másik nyelvét megoldaná, azt 
a hangot,melynek drága gyümölcse lenne a béke- 
ség... Emberek ezrei és milliói élnek a földön, 
akiknek szenvedését,jajszavát,könnyét és pana
szát nincs,aki meghallja,nincs,aki meglássa. 
Mintha csak mindenki süket és érzéketlen lenne 
ezen a világon!... És ugy-e,mi magyarok megint 
csak azok közé tartozunk,akik ezt a szomorusá
got most ujra megtanulhatták. Hiszen az egész 
világ szine előtt érveltünk,bizonyitottunk, mu
tattuk a vérző testet,a testünkről leszakitott 
tagot,a tizkörmünkkel megmunkált földet s nem 
volt,aki meghallgatott volna. Pedig nem előnyö
ket akartunk,csak megértést kerestünk, nem jo
gokat kivántunk,csak puszta életlehetőséget kér- 
tünk. Az a sok süket fül,az a sok néma ajak bi
zonyság arról,hogy nekünk - ugyis mint emberek- 
nek,ugyis mint magyaroknak - csak egy reménysé- 
günk van: az az Isten Fia,aki látja elesett ál
lapotunkat és az élet igéjét adja,amikor nekünk 
mondja: effata - nyilatkozzál meg!
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Megbecsülöd-e,hogy neked hirdettetik ez 
az ige?... Hogy Isten nem hallgat,hanem szived
be zugatja harsonák szavával,pörölycsapásokkal 
egyedülléttel: nyilatkozzál meg mindannak meg- 
látására és elfogadására,amit érted áldoztam?.. 
Megbecsülöd-e evangélikus gyülekezet,hogy neked 
ebben a templomban hirdettetik az életnek ez az 
igéje?... Itt vagy-e hát minden alkalommal?...

S ezt az utóbbit meg azért kérdem,mert 
nem akarom,nem tudom elhinni,hogy gyülekezetünk 
közel négyezer tagja közül csak ennyi férfinak 
és nőnek legyen köztünk elgyötrött a lelke és 
zaklatott az élete,amelyre csak Isten igéje ad
hat balzsamot!. .

Szegény,szomoru Testvérem! aki idegenül, 
elhagyottan szenvedsz az emberáradatban, te,aki 
betegágyadon rettentő egyedüliségedben epekedel 
valahol, - te,akit gunyol vagy megvet a világ, - 
akit ezer hántás és hátráltatás ér, akiről nem 
ismernek el semmi jót és akitől minden gyöngéd
séget,megértést megtagadnak, - tudd meg,hogy 
terajtad nem segithet más,csak ő,akinek szava 
felhat az égre és érted fohászkodik: effeta,azaz 
nyilatkozzál meg!

Sok könny és sok seb, sok bánat és sok 
nyomoruság van a világon... Beteg a világ... Be
teg az ember... Minden,de minden várja a maga 
gyógyitóját, várja a szót, a diadalmasat, a gyó
gyitót : effata!... nyilatkozzál meg!...

Lehet-e hát sürgősebb dolgunk, kedvesebb 
tennivalónk, hasznosabb foglalkozásunk,mint szi
vünkre venni az Ur szavát és tőle megtanulni i- 
mádkozni,szolgálni,mindenekkel jót cselekedni, 
hogy a süketek halljanak és a némák megszólalja
nak.

Az élet ujat csak ugy magától soha nem. 
adhat. Ha tehát a megszokott hétköznapi szürke-
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ségben látsz,tapasztalsz valamit,ami szokatlan 
ami logikátlan,ami különös: az kegyelem!

A kegyelem pedig szüntelen azt mondja: 
effata azaz nyilatkozzál meg!

Ez a kegyelem gyógyulás, uj életben já- 
rás,öröm,békeség,dicsőséges jövendő ma is....
nekünk is!...

Boldog,aki ezt meghallja és továbbadja
Ámen.

Imádság igehirdetés után:

Légy áldott Atyánk,hogy te kö
nyörülő Ur vagy, nem rejtőzködsz el, 
hanem szólsz,látsz mindeneket, itélsz 
és kegyelmezel...

Légy áldott az élő igéért, az 
uj életért,amit Fiadban adtál és még 
mindig felkinálsz minékünk,beteg vi
lág beteg gyermekeinek.

Urunk, Te,aki tapasztalod siket- 
ségünket és némaságunkat, - könyörülj 
rajtunk! Nyulj bele életünkbe, érintsd 
meg szivünket,hagy megnyiljék szemünk, 
fülünk mindannak megértésére és elfo
gadására ,amit nekünkkészitettél: örö
met, békességet,örökéletet.

Szebtlelkedet áraszd ki ránk, 
hogy meghalljuk szavadat,hivogatáso- 
dat az elkülönült,a kivetett,a nyomo
ruság napjaiban... És azután szóljuk, 
hirdessük mimagunk is: mindenekkel jót 
cselekedett, nap mint nap megujul raj
tunk kegyelme.

Áldd meg drága igéddel az ottho
nokat, a népet,a nemzetet. Tartsd meg a



hitvest,a gyermeket, — vigasz
tald az özvegyeket és árvákat, e- 
rősitsd a betegeket,szenvedőket 
és épitsd-terjeszd közöttünk Or
szágodat!

Urunk! te,aki a süketeket 
hallokká teheted, a némákat pedig 
beszélőkké - fohászkodjál értünk, 
bünösökért,... magyarokért,... uj- 
életre vágyakozó emberekért!...

Ámen.

- 334 -



- 335 -

Bp-Kföld,1946.szept.l5. A feledhetetlen példa. 
Ige: Luk.ev. 10:25-37.

Szthság u. 13. vasárnap, 
/esti istent./

Szentirásunk egyik legismertehb szaka
sza hangzott el. Nincs is közöttünk senki,aki 
ezt a példázatot ne ismerte volna. Ez azok közé 
az emlékeink közé tartozik,melyek életünk végé
ig elevenen élnek mibennünk. Változhat, körülöt
tünk és bennünk sok minden, eljárhat felettünk 
az idő, emelkedhetünk és süllyedhetünk, jó és 
balsors köszönthet ránk - az irgalmas, samari- 
tánus történetét még sem lepi be a por és nem 
emészti meg a rozsda.

És jó is hogy vannak ilyen maradandó i- 
gék az életünkben. Ezek minden körülmények kö
zött átsegitenek,tanitanak,utbaigazitanak és 
megtartanak. A mondanivalójuk közel áll hozzánk. 
Benne van multunknak egy darabja,sok drága em
lék, aminek egy a célja,mint minden igének: itt 
rólam van szó! - S bizonyos,hogy aki felolva
sott evangéliumunkat hallotta vagy ismeri, az 
érzi,hogy itt Isten szól,keres e n g e m  ,mert 
meg akar menteni!

Valljuk meg,a farizeus kérdésénél nem 
is vethet fel komolyabbat az ember. "Mit csele
kedjem, hogy az örökéletet vehessem?" Ez a kér
dés akkor sem volt mindennapi. Ma pedig nagyon 
furcsán hangzik. Egyetemes vélemény,hogy a ke
nyér, a ruha,a megélhetés inséges napjaiban ez a 
kérdés nem időszerü . Pedig a halál és az öröké
let, az üdvösség és a kárhozat valósága,igazsá



ga soha nem volt olyan közelálló hozzánk,mint 
éppen mostanság.

Vajjon észrevettétek- igénknek azt a sa
játosságát,hogy Jézus a kérdésre kérdéssel vála
szol. Ez az eljárás nemcsak keleti szokás volt 
nála,hanem élő bizonysága annak is,hogy nem is
meretlen dologról volt szó. Tudom,hogy az éjt 
nappallá tevő munkában vagy a vasár- és ünnep
napon is kenyér,állás után szaladgáló életkö
rülmények között kevés lehetőség kinálkozik az 
Isten előtt való elcsendesedésre, arra,hogy 
szemtől-szembe kerüljünk életünk nagy kérdései
vel. Éppen ezért félve gondolok arra, vajjon,ha 
téged fogna vallatóra most a Krisztus, ugyanbi
zony mit felelnél a nagy kérdésre?... Már pedig 
az a sokak által lenézett,megvetett,kigunyolt 
farizeus a legjobb feleletet adta. Dicséretére 
válhatott volna bárkinek. A legjobbat adta,ami 
csak adható. Nyilván a bibliáját jól forgatta.A 
sok részlet közepette nem vesztette el tekinte
tét. Biztos kézzel emelte ki a leglényegesebbet, 
amikor két mondatba összegezte az egész tanitást 
szeresd Istenedet és szeresd felebarátodat. A 
vizsga látszólag sikerült, legalább is bibliais- 
meretből jeles. Jézus az irástudó feleletében 
semmi kifogásolni valót nem talált.Vitába vele 
nem bocsátkozott.Az örökélet az Isten és a fele
barát szeretetével kezdődik!

A baj mindössze abból keletkezett, hogy 
a dicsérő szavakhoz azt a felszólitó mondatot is 
hozzáfüzte: "ezt cselekedd és élsz!" És lényegi
leg nincs ebben semmi különös,megbotránkoztató. 
De a törvénytudó számára semmi sem volt olyan ke- 
nyelmetlen és nyugtalanitó,mint éppen ez. Mene
külni próbált előle s felveti a kérdést: "hát ki 
az én felebarátom?" Óh, aki jó törvényismerőnek
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bizonyult, most tanittatni engedi magát, adja 
a tudatlant. Nem is ok nélkül. Csak örök embe
ri tulajdonság jelentkezik nála.

Ha jól értetted az igét,akkor velem 
együtt te is,Testvérem, kicsendülni hallod eb
ből azt a szándékot,törekvést,amely futni,me
nekülni akar a kötelességek elől. Az irástudó 
a maga kérdésével csak kiutat keres, r ejtőzkö
dik. Isten igéjével szeretné elsáncolni magát. 
Mert nála sem a tudásban,az ismeretben van a 
hiba,hanem az akarásban. S a példázatbeli pap
nak és lévitának is az volt a büne,hogy nem a- 
kart segiteni.

És ez az a pont,ahol van okunk megáll
ni. Mert ugy-e,a mindennapi életben ,a feleba- 
ráti szeretetben lesz nyilvánvalóvá a mi Is
ten iránti szeretetünk,keresztyénségünk, hi
tünk. Mi tagadás,ezzel nagyon kényelmetlen te
rülethez jutottunk. Az a világ ez,melyben 
- sajnos - nincs különbség mult és jelen kö
zött. Értem pedig ezt ugy,hogy az életet, a 
terveket,a munkát,a kivitelezést,a hasznot,az 
előnyt,a segélyezést ma csak ugy mint tegnap, 
társadalmi, szociális,gazdasági,politikai,nem
zeti,felekezeti szempontból birálják és osz
tályozzák. És hát van-e megmondhatója annak, 
hogy ezekbe a "magasabb szempontokba" már ed
dig is hány ezer és millió ember pusztult el?

Jó lenne megtanulni legalább is addig, 
amig nem késő,az életösztönnek azt a belső 
kényszerét,hogy égő házban nem olvasunk ujsá
got,nem mondunk adomákat,hanem megragadjuk a 
kilincset s menekülünk vagy menekitünk,asze
rint mi a legfontosabb. Más szóval: igánk ta
nusága szerint a példázatbeli ember esetében
sem a szempont a döntő,hanem a kötelesség:itt
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itt segiteni kell! Itt a szeretetparancsát nem 
szabad korlátok közé szoritani és megnyirbálni. 
Az irgalmas samaritánus nem tanácskozott test- 
tel-vérrel; nem azután érdeklődött,hogy mit 
szólnak majd a samáriabeliek; még kevésbbé fog
lalkozott azzal,hogy tette milyen hatást vált 
majd ki az őket ellenségesnek tekintő izrael 
fiai körében. Ő csak egyet ismert, abban az órá
ban ott a félholtra vert beteg mellett: az Is
ten parancsát,a szeretetszolgálat kötelezettsé
gét! Isten parancsa pedig mindig érvényben van 
és szüntelen engedelmességet kiván zsidóktól és 
pogányoktól egyaránt.

És e tekintetben ugyancsak van mit be
vallanunk és megbánnunk. Mennyi idő,pénz,erő 
jutott a magunk előmenetelére,a magunk kivánsá
gára és dicsőségére smilyen kevés jutott mások
éra. Mennyi jót tettünk magunkkal s milyen keve
set másokkal. Mikor magunkról volt szó - éberek, 
elszántak,szivósak voltunk, mikor másról volt 
szó - elálmosodtunk,haboztunk,elfáradtunk...

A tanitást, a nekünk szóló tanulságokat 
még folytathatnánk. Ha csak ennyit ragadunk meg 
most a feledhetetlen példázatból, akkor is meg
értjük, hogy a farizeus feleletére miért nem 
mondhatott mást Jézus,mint amit válaszolt: "e- 
redj el és. te is akként cselekedjél!"

Ugy-e abban is egyetértünk,hogy ez a 
válasz is nekünk szól: neked is... és nekem is.

Ámen.



Bp-Kföld,1946.szept.22. 
Ige: Luk.ev.17:11-19.

Hála és hálátlanság

Szthság u. 14. vasárnap

Ez egy megdöbbentő igaz történet!
S aki figyelemmel hallgatta ezt az evan

géliumi szent igét, annak nincs szüksége sok ma
gyarázó szóra,mert magától is eljutott üzeneté
hez, ahhoz,hogy itt a háláról és a hálátlanságról 
kapunk tanitást.

Mi tagadás, nagyon is ránk fér egy ilyen 
lecke, bár tudom jól, ebben a mai világban, ahol 
napról napra nő a kenyérnélküliek tábora,az ál- 
lástvesztett,meghurcolt, lakás és barát nélkül 
tengődő lelkek száma,sokak előtt majd furcsán 
hangzik,sőt nem is lesz időszerü ez az üzenet. 
Isten azonban sohasem aszerint szól vagy cselek
szik, hogy az tetszik-e az embernek vagy nem. Ő 
csak azt nézi: mi az üdvösséges.

És ha igaz az,hogy az életet egyetlen a- 
lapérzéssel lehet boldogan leélni: a hála érzésé
vel, - vallom,hogy az a keresve keresett nagy 
megbékélés egyesek és közösségek,népek és nemze
tek ,osztályok és érdekek között csak akkor kö
szönt reánk,ha itt bent csakugy,mint ott kint 
minden szivet a hála tölt el. Ez pedig a zért i- 
gaz,mert csak a hálás ember lehet boldog ember; 
csak a hálás ember lehet elégedett ember; csak a 
hálás ember lehet kiegyensulyozott,megbizható 
ember! S mégis éppen ezt az egyet: a háladatossá- 
got tanulja meg olyan nehezen a világ.

Hogy milyen nehezen? - annak ugyancsak mi 
vagyunk a bizonyságai. Ugy-e,még nem is olyan sok
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idő telt el azóta,hogy elvonult a fejünk fe
lett a vihar s máris beleilleszkedtünk egy uj 
világba, tanultunk uj szavakat,megoldásokat, 
rendszereket,öltöttünk uj uniformist,szabtunk 
uj célokat,életlehetőségeket,átértékeltük a 
multat,felmértük a jövendőt,üzzük az ujjáépitést 
csak éppen a hálaadás utján nem tettünk egy lé
pést sem. Pedig... pedig a hálátlanság soha ugy 
nem emésztette ezt a nemzetet,mint éppen mostan
ság. Nem is volna rendkivüli,ha az Uristen meg
jelennék hirtelen a végitélettel s mindent ha
lomra döntene,amit meghagyott köztünk a háboru, 
hiszen e hálátlan emberiségnek már sem a bünte
tés, sem a kegyelem nem használ semmit.

Ime, milyen jól tudja az Ur,hogy mire 
van szükségünk!... Milyen világosan látja, hogy 
életünkben nélkülözhetetlen a hálás sziv, és 
hogy halálos veszedelmet rejteget számunkra a 
visszataszitó hálátlanság. Miért is olyan borus 
az ég, nyugtalan a lélek,nyomasztó a levegő?... 
Hát nem azért,mert nincs hála se egyesben,se 
közösségben, csak hálátlanság?!... Vagy nem 
azért,mert azok az emberek,akik egyszer együtt
szenvedtek ma gyülölik egymást és félnek egymás
tól?... Már pedig az életet nem földi hatalmas
ságok, nem pénz,fenyitás,bőrtön vagy kultura a- 
lakitja,hanem a hálás hit vagy a hivő hálaadás!
A 10 bélpoklosról szóló történet legalább is 
igy tanitja!...

És ehhez tegyük tüstént hozzá: nincs is 
ebben semmi különös. Ami velük történt ott Gali- 
leában az végighuzódott a keresztyénség történe
tén és megismétlődött közöttünk is.

Hiszen ugy állunk mi is Jézus előtt,mint 
egy nyomorult,betegsége miatt elkülönitett,önma
gát emésztő emberiség. Ott állunk szégyenben ég- 
ve,árván,elhagyottan,nincs gazdagságunk,rangunk,
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szépségünk, csak vétkeink,melyeket elkövettünk, 
kötelességeink,melyeket elmulasztottunk. Ott 
áll egy beláthatatlan gyermeksereg,akiket va
sárnapi iskolában,istenházában keresett az ö- 
rökélet eledele és itala... Ott áll millió meg 
millió fiatal lélek,akik egyszer ünneplőbe öl
tözötten alázkodtak meg a konfirmációi oltár 
előtt és vették a bünbocsánat ajándékát s vele 
az uj élet áldott lehetőségét... Férfiaknak és 
nőknek beláthatatlan sora áll Jézus előtt,akik 
küzdöttek és hozzáfordulták. Jöttek csapzottan, 
lihegve,véresen,szennyesen,összetörten,hogy fel
üdüljenek,megujuljanak,meggyógyuljanak... S ott 
vannak az öregek,az aggastyánok,a csalódottak,a 
reménytelenek,akik megtörve,fáradtan,remegó lé
lekkel kiáltottáak utána - s látom mindazt a 
győzelmet,amit aratott; erőt,amit adott; bocsá
natot, amit szétosztott; életét,amit ujjáterem- 
tett; sebet,amit meggyógyitott; könnyet,amit 
felszáritott; harcot,amelyben győzött - csak 
éppen a hálára kötelezettek, a kilencek serege 
nincs sehol!...

És ez magunk felé irányitja a kérdést: 
hol vagytok mint ti magy betegek,akik ott ver
gődtetek magatehetetlen a halálos ágyon,akiknél 
nem volt már orvosi segitség,mert határhoz ért 
a véges elme, s amig ti lázban,kinban,veriték
ben, élet és halál határmesgyéjén gyötrödtetek, 
a titeket körülálló szerető szivek kéztördelve, 
észbontó vivódások közepette mondták,sirták,ri- 
mánkodták: "Jézus,Mester! könyörülj rajtunk!"..

Vagy hol vagytok mind, ti apák és anyák, 
akiknek életfájáról minden termést letépett a 
vihar s ugy maradtatok vissza e világban,mint a 
letarolt szőlőtő, - hol vagytok mind, ti özve
gyek és árvák,akiknek a gyászon és fájdalmon
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kivül nem maradt egyebük ezen a világon csak 
az egyre halványuló emlékek képe s akiknek aj
káról ama napon csak az a sóhajtás szállt el: 
Jézus,Mester! könyörülj rajtunk!...

És hol vagytok mind ti férfiak: apák és 
fiak és testvérek,akiken ugyancsak végigvert 
szöges ostorával az élet,akik harcban,tüzben, 
elhagyatottságban megtanultátok,hogy van Isten 
s ehhez az Istenhez lehet közel jutni, olyan 
közel ,mint az anya szivéhez vagy az apa jóságá
hoz, akinél a sanyargók,a betegek,az éhezők 
mind meggyógyulnak,ha megtanulnak imádkozni:Jé
zus, Mester! könyörülj rajtunk!...

Hol vagytok mind ti emberek,akik mig 
itt fent a föld szinén üvöltött a halál és szór
ta végellátatlanul sebeit,ti a földgyomrában, 
pincék mélyében,fedezékek zugában számoltatok le 
magatokban ezzel az árnyék világgal, közben tárd- 
re rogytatok,magatok köré gyüjtöttétek azokat,a- 
kiket néktek adott az Isten - s mondtátok han
gosan, ütemesen a szót,a szent fogadalmat: Jézus, 
Mester! csak még az egyszer könyörülj rajtunk!..

Hol vagy te,Budapest népe, hol,te evan
gélikus gyülekezet,akit nem söpört el a rettene
tes vihar,nem emésztett meg az olvasztó tüz, a- 
kiket megtartott,átmentett,a nagy hontalanságból 
hazavezetett az Ur,akik most e megujult hajlék
ban hálálkodhatnátok jótéteményeiért,akik élő 
bizonyságai vagytok még éhesen,kenyér nélkül, 
otthontalanul is annak,hogy nagy dolgokat cse
lekszik velünk nap mint nap a mi mennyei Atyánk,
- hát csak ennyien találtatnak 4 ezer lélekből, 
akik visszatérnek alkalomról alkalomra dicsősé
get adni az Istennek?... Hát a kilence,a többi,
- igen: az a sok száz meg ezer: hol van?... hi
ába is keresitek - nincsenek sehol!...
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Nincsenek! mert nem is lehet addig hála
adás,megelégedettség, Istent dicsőitő élet, amig 
rá nem döbbenünk arra,hogy nagy dolgokat,csoda
dolgokat cselekszik velünk az Ur!... Ezt pedig 
c s a k  a h  i  t l á t j a  m e g ! . . .

A hit pedig ma is, közöttünk is látja, 
hogy a két szem arra való,hogy velük az ember 
meglássa világban az Istent,emberen az Isten ké
pét... A sziv és benne a nemes vágyak azért van
nak,hogy az ember magasan világitson,mint szö- 
vétnek... Azért adott értelmet,hogy meglásd az 
Ő terveit; - adott erőt,hogy általa embereket 
tarts meg az Ő számára... Adott eszményeket, 
melyekért érdemes feláldozni magad... Szerete- 
tet adott,hogy ebbe temetkezzél bele,ha bánt a 
világ... Haragot adott,hogy ennek tüzével e- 
mésszed büneidet... Szavakat ad ajkadra,hogy ve
lük tanits és megbocsáss... Kezeket adott, hogy 
tudj könnyeket száritani,kenyeret keresni,ele
setteket felemelni... Perceket zugat el mellet
ted,hogy bennük gyermeke légy... Feleséget adott, 
hogy legyen valakid,akinek minden nap szivednek 
egy-egy uj vonását,lelkednek egy-egy uj kincsét 
tárhatod fel... Férjet adott,hogy legyen vala
kid, akin keresztül meghallhatod a szolgálatra 
hivó isteni szót... Gyermekeket adott,hogy az 
élet nagy borulatai után legyen szivárványa e- 
gednek, küldetésed,amely megóv a fájdalmaktól és 
megerősit a fájdalmakban... Egyházat adott,hogy 
benne szikla légy... És hazát adott,melynek min
den füje,fája,zugó patakja,hulló röge csak arról 
beszél,hogy a nagy világon e kivül nincsen szá
modra hely! ...

De kár is tovább fokozni a képeket...
A kérdés igy is érthető... Mondd hát
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Testvérem, tükrözödik-e életedből ez a hálaa
dás vagy pedig azok közé tartozol,akikről fáj
dalmasan csak annyit mondott Jézus: "a kilence 
pedig hol van?"...

Pedig ez még nem is minden!...
Hálát adni az Istennek azt is jelenti: 

te azért vagy,hogy másokkal megláttasd a hazug 
bálványokat,a csalárd hitet,a dőre reményt és 
ezzel vedd rá azt,aki közeledbe fér,hogy Ő is 
tartsa oda az Ur elé az ő szomoru ,nyomorult,be
teg életét s hadd tapasztalja meg,hogy Isten - 
Isten, mi pedig az Ő gyermekei vagyunk!... És 
ez a tapasztalás szeliddé tesz,háládatossá,meg
fegyelmez, sok mindent megértet velünk és sok 
mindent megbocsáttat...

Tudom,legalább is annyira tudom,mint te 
csalódott,kiábrándult,Testvérem.

Semmi sem avul el olyan hamar,mint a 
hála... A világ nem is képes hálaadásra. Isten 
mégis megköveteli a hálaadást tőlünk!...

Óh hát tanuld meg: ez csak a hitnek a 
gyümölcse!...

Mi van hát a te hiteddel?...
Higgyétek el, ma nincs is sürgősebb 

tisztünk,drágább feladatunk - még ha minden 
jóságért hálátlansággal is fizet a világ - 
minthogy beálljunk azok közé,akik hivő élettel, 
hálaadó szivvel az Istent dicsőitik."Hiszen az 
ökör is ismeri gazdáját és a szamár is az ő u- 
rának jászlát, — csak népem nem ismeri, az én 
népem nem figyel reá?!"

Hogy közülünk kinek mekkora a terhe,ke
resztje? - nem tudom...

Hogy a felnövekvő ifjuságot otthon és 
az iskolában nevelik-e majd hálaadásra? - nem 
kutatom.
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Én csak egyet tudok - s ezt nem is 
hallgathatom el előtted,te kelenföldi gyüleke
zet - s ez az,hogy minket beteg,elesett embe
reket, magyar evangélikusokat, - igen: téged és 
engem,Testvérem,akiket mind e mai napig csodá
latosan megtartott az Ur, ezen a döbbenetes i- 
gaz evangéliumi történeten keresztül hálaadás
ra, Istent dicsőitő hálaadásra,Istent dicsőitő 
szolgálatra hiv és vár itt is... otthon is.... 
ma is és örökkön örökké az a Jézus,aki tegnap, 
ma és örökké ugyanaz...

Mondd: hát nem vár majd hiába?... 
Eredj el és bizonyitsd,hogy a hited 

tartott meg téged! ... Ámen
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Bp-Kföld,1946.akt.l3. Isten, elé!
Igét 139.Zsolt.23-24.

Szthság u. 17.vasárnap.

Amióta az Éden ajtaja az első emberpár 
mögött bezárult azóta kérdésekkel van tele az 
ember élete. S ki az közöttünk,aki ne tudná, 
hogy vannak életünkben kérdések,amelyeket soha 
nem vethetünk fel, kérdések,amelyekkel hiába 
vivódunk. - Azután vannak kérdések,amelyekkel 
az embereknek tartozunk,de olyanok is,melyeket 
Isten vár tőlónk. A gyötrő kérdések mindig a ma
gányban, a kivertségnek az állapotában fakadnak 
fel.

Éppen ezért vannak emberek,akik nem tud
nak, nem akarnak egyedül lenni. Rájuk nézve kin 
és halál az egyedüllét. Tehát keresik a tömeget, 
a látványosságot. Ezek azok a lelkek - ha ugyan 
lelkek! - akik betöltik a mulatóhelyeket, zsi- 
bonganak az utcán. S megfigyeltétek-é őket,hogy 
milyen gyakran fordul elő az életükben,azokéban, 
akiknek minden a társaság,a szórakozás, hogy 
egyszer csak elkomolyodnak,ugy érzik magukat,hogy 
a zajló tömegekben mérhetetlenül árvák.

Vagy miért van az,hogy néha az emberi 
sziv munkaközben,mikor minden idegszál pattanásig 
feszitve és figyelme egyetlen dologra összponto
sitva, hirtelen valami nagy elhagyatottságot é- 
rez s felveti a kérdést: miért mindez? Bármilyen 
fájdalmas és szomoru pillanat is ez,ti gyötrődők 
áldjátok ezt a percet, áldjátok,mert uj élet le
hetősége ez. Isten akar felelni néktek könny és



jaj közepette.
 De nemcsak az ember kérdez,hanem Isten
is. Isten pedig nagyon sokat kérdez és mégis na
gyon keveset. Keveset,mert az élet egy-egy pil
lanatában csak egy kérdése van az emberhez; - 
és mégis sokat,mert kérdezése közben belső vi
lágunk alapjában rendül meg. "Mi vagy te?" - 
kérdi a felfuvalkodottaktól. - "Ember vagy-é?"- 
kérdi az elaljasodottaktól. -"Nincs-e okod sir- 
ni?" szól az életörömben tobzódókhoz s arcuk 
legott megfakul. "Van-é okod sirni?" kérdi a 
zokogóktól és szemük ragyogni kezd.

Ez pedig azért lehetséges,mert egyedül 
Isten az,aki a sziveket vizsgálja,titkait tu
dakolja, gondolatainkat nyilvánvalókká teszi. Ő 
a szivek Istene,aki addig keresi,kérdezi,kutat
ja azokat,amig minden sziv feltárul előtte, de 
nem azért mert Ő látni akarta,hiszen Ő olvas 
bennük szüntelen, hanem azért,hogy mi lássuk 
meg önön szivünket és azon keresztül Őt. A fel
tárult sziveket megszállja,ha ellenséges az a 
sziv, itélete alatt tartja, ha pedig behódol 
neki uj életet támaszt benne.

Ezt tudta a zsoltáriró Istenről. Ezért 
áll oda szine elé kérdéseivel: vizsgáld meg 
szivemet és próbáld meg gondolataimat - óh 
Isten.

De még ennél is többet tudott. Tudta 
azt,hogy ahol a kérdező Isten és a kérdező em
ber egymásra talál, ott válság áll be az érté
kelésben: az igaz elválik a hazugságtól, uj ér
telmet kap a jó és rossz,az isteni és az embe
ri. Ez mindig a bünbánatnak és az alázatnak az 
utja. Keresztyénségünk egyik legnagyobb kisér
tése pedig mindig az,hogy a hit embereiből hi
ányzik az alázatosság és a bánbánat. Igy lát-
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juk ezt ma,de igy volt ez a multban is. Gondolj 
csak Jónásra,Ninive prófétájára. Nem könyörög a
városért. Nem akarja megmenteni őket. Kielégiti 
a gondolat: azok elvesznek - megmaradok én. Él
vezni akarja a végitéletet: ezt a roppant ki
végzést, egy birodalom halálát. És nem veti fel 
a kérdést: hát Uram, milyen vagyok én?... Máso
kat szöges ostorral korbácsol,de ő nem tart 
bünbánatot. Másokat ijeszt,de őmaga nem retten 
meg. Gőgös,farizeusi magaslatról néz le a zsák- 
baöltözött és porban vonagló ninivebeliekre.Nem 
ismeri a zsoltáros kérésétÓ "vizsgálj meg engem 
óh Isten, próbáld meg gondolataimat!"

Ez nekünk szólóan csak azt jelenti, ne 
gondold,Testvérem,hogy amiért másban hibát 
látsz magad büntelen vagy. Ne gondold azt,hogy 
amiért talán igaz a hited igaz mindjárt az éle
ted is. Az igazhitüség,a kegyeskedés még nem 
jelent szentséget és tökéletességet. Óh hány
szor esik meg veled is,hogy gyönyöködsz mások 
büneiben és büntetésében, élvezed,hogy Isten 
miképen feddi felebarátodat, és te elfelejtesz 
odaállani elébe azzal a bünbánó kéréssel, hogy 
"vizsgálj meg engem és ismerd meg az én szive
met!"

Óh ne hidd,hogy csak az jó,ami neked 
kedves. Ne hidd azt,hogy az az igaz,amit te val
lasz, az a derék ember,aki a te pártodon van, az 
a tehetség,aki szekeredet tolja. Milyen kivána
tos is lenne,ha egyszer a különböző pártok veze
tői leülnének baráti beszélgetésre és komolyan 
számbavennék: vajjon nem tartják-e fontosabbnak 
a saját érdeküket a nemzet érdekénél?... milyen 
jó volna,ha az Atlanti Charta aláirói komolyan 
megvizsgálnák: vajjon nem érvényesitik-e saját 
országuk érdekeit és dicsőségét jobban, mint a- 
hogy azt az emberiség egyetemes élete megenged-
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ne?... Ma minden okunk meg van arra,hogy Euró
pában csakugy mint Amerikában,győzők és legyő- 
zöttek éppenugy mint a szellemi és testi dol
gozók megtanulják és elmondják őszintén a 
zsoltáros kérését: "ismerd meg szivemet és 
próbáld meg gondolataimat Uram,én Istenem"...

Ennek megtörténte azért fontos, mert 
az élet több,mint evés és ivás, sőt még csak 
hatalmasságok játékszere sem lehet. Isten a ma
ga számára teremtett minket és nyughatatlanok 
vagyunk mindaddig,amig benne el nem pihenünk.Ez 
az a szomjuság,amellyel a zsoltáros lelke is 
Isten után tikkadt. Valami nagy éhség ez, a- 
mellyel a sziv Isten után áhit. Nézz csak be
le a lelkedbe,evangélikus testvérem, nézz bele 
a multadba te magyar nemzet,ha büneid olyan vö
rösek, mint a skarlát - akkor se félj; ha károm
lásaid az eget verték, akkoris van még remény
séged, mert Isten nagyobb, mint a bűn és az i- 
mádság erősebb,mint a káromlás, he ha nem volt 
és nincs benned szomjuság Isten után,akkor jaj 
neked, csak látszat az,hogy ember vagy, az i- 
gazság az,hogy fa vagy, kő vagy, egy az álla
tok közül,de semmiképen sem ember,aki az örök
kévalóság utja felé szomjuhozik.

Tudom,hogy olyan sokszor érzed magad 
árvának ezen a világon. Olyan sokszor vagy fá
radt, szomoru , boldogtalan. Tudom,hogy amikor 
magadbaszállsz torznak,hibásnak,eltévesztett- 
nek,beszennyezettnek látod életedet... Tudom, 
hogy minden emberi sziv vágyik a békességre. 
Vágyik ugy,mint a növény a napfény után, mint a 
sas a magasság után, mert érzi,hogy arra van 
teremtve,az az ő élete.

A zsoltáriró ugy tudja és helyesen tud
ja,hogy ez csak az Isten közelében jut osztá
lyos részül. Keresd hát a közelségét s ha meg
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győződtél,hogy Ő a nagy fájdalmak gyógyitója: 
hát tárd elé a magad fájdalmát... Ha megláttad 
hogy Ő a bün nagy itélője és eltörlője:valld 
meg Néki büneidet,rajtad is könyörülni fog... S 
ha megmutatta magát neked,mint a legfőbb öröm- 
szerző:vidd elébe a magad örömét,hadd szentelje 
meg és őrizze meg számodra!

Ne feledd! Isten egészen ismer és egé
szen szeret - ez az Ujszövetség tanitása is. 
Drága vagy Neki, nagyon drága,mert orcádon,még 
ha öregségtől,szenvedéstől barázdált is az, ön- 
önvonásait látja. Nagy,áldott atyai szive előt
ted kitárva... Előtte kisirhatod magad, elmond
hatod Neki,ami fáj,ami bánt,ami meggyötört. Ál
dó keze fejedet érinti. Mit bánt akkor téged, 
hogy e világnak idegen vagy,ha Isten ismer té
ged?... Mit bánt akkor téged,hagy nincs senkid, 
aki megértene,ha Isten megért és szeret téged? 
Fájhat néked az a tisztelet,az az elismerés, a- 
mit a világ megtagad tőled?... Lehet neked pa
naszod,pered ezzel a világgal,amikor Istennel 
békességed van?... Ugy-e,soha!

És mégis,... mégis,amig e testben já
runk, amig  e világnak vagyunk érző,eleven tag
jai, addig mindig érhet valami nagy csalódás! 
Isten máskép gondolkozott mint te, mást adott, 
mint,amit akartál te...

Oh hogy tud kinozni a valóság, hogy é- 
letünk nem olyan,amilyennek szeretnénk! Jólétet 
akartál és szegénységgel küzdesz; egy egész é- 
leten át takarékosan gyüjtögettél,hogy késő vén- 
ségedre legyen menedéked, ma pedig mások könyö- 
rületéből élsz...

Ugy-e, többet akartál e világ javaiból 
- most a szükségletnél is kevesebbel rendelke

zel... Volt valakid,akit nagyon szerettél, - 
Isten elvette tőled!... És mit ér itt a zugoló-
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dás, a lázadozás, mit ér a panasz vagy a köny- 
nyelmü nem-törődömség... A dolgon nem változtat
hatsz soha! Csak egyet tehetsz és ezt tedd is 
meg tüstént,ne késlekedj vele. Ha kisért a 
föld,a test,a világ - ugy amint a zsoltáriró 
tette - állj Isten szine elé és mondd el Neki: 
vizsgáld meg szivemet Uram, próbáld meg gondo
lataimat most te Istenem és vezess az örökkéva
lóság utján!

Ennyit,... ennyit megtehetsz! -
Magányos,szomoru testvérem,aki roskadsz 

az élet sulya alatt és annyi gyötrő kérdés e- 
mészt, jöjj - vigyük hát csalódásainkat Őhozzá, 
belőlük nagy nyereségek támadnak, - jöjj vigyük 
sebeinket és fájdalmunkat Őelébe és Ő meggyó
gyit és Ő megvigasztal az örökkévalóság fele 
vezető uton téged is,... engem is. Ámen.

Imádság prédikáció után:

Légy áldott Urunk,hogy szeretsz és 
ismersz minket. Légy áldott, hogy 
szined elé járulhatunk s elmondhat
juk kérésünket: vizsgáld meg szi
vünket és próbáld meg gondolataink
at!...

Csak Te csendesithetsz el és 
csak Te békéltethetsz meg,mert 
csak Te vagy nagyobb a szivünknél 
és egyedül te tudsz mindeneket.

Jöjj,áldj meg Szentlelkeddel, 
hogy semmi el ne szakaszthasson Tö
led. Vezess bár olyan uton,hogy meg- 
szegényitesz,összetörsz,elszakasz- 
tasz drága szivektől, munkáld álta
la üdvösségünket. Tenálad minden -
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legyen az öröm vagy bánat,könny 
vagy mosoly,bölcső és koporsó, 
emelkedő vagy süllyedő élet - 
igen: kezedből minden jó,igaz 
és üdvösséges.

Igy cselekedj velünk is,gyü
lekezeteddel,népeddel,kicsinyek
kel és nagyokkal, közelben és 
távolban élő szeretteinkkel,ve
zetőkkel, vezetettekkel, foglyok
kal, élőkkel s már elaludtakkal 
és vezess... vezess megtisztult 
szivvel,Néked tetsző gondolatok
kal itthonról, haza az örökkéva
lóság utján. Ámen.
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A szeretet parancsa.Bp.l946.okt.20.
Ige: Máté ev.22:34-40. 
Ének: 292. 429.

Szthság u. 18. vasárnap.

A rádiós áhitat rendje és szövege:

1. Közének: 429:1.3.v.
2. Az Atya,Fiu ,Szentlélek,Szentháromság egy 

igaz Isten nevében. - Kegyelem néktek és 
békesség,Istentől,ami Atyánktól és az Ur Jé
zus Krisztustól. Ámen.

5. Imákozzunk:
Hálát adunk neked mennyei Atyánk,sze

retet Fiad,az Ur Jézus Krisztus által, hogy 
minket ezen az éjszakán minden kártól és ve
szedelemtől megőriztél. Kérünk,ajándékozz 
meg kegyelmeddel,hogy az áhitatnak ez az ó- 
rája is legyen tetszésed szerint való, ne
künk pedig üdvösséges. Add nékünk szent i- 
gédet,hogy tanitson igaz életre. Szentlelke- 
det se vond meg tőlünk,hadd tanusithassa 
mindegyikünk ott,ahol áll,hogy megértettünk 
és követünk téged Urunk,Királyunk:Jézus.Ámen

4. Hallgassátok meg Istennek azt a szent igéjét 
amelyet az egyház a mai vasárnapra,a Szthá- 
romság ünnepe utáni 18.vasárnapra rendelt. 
Feljegyezve találjuk a Máté irása szerint 
való evangélium 22.részének 34.versétől a 
40.versig.

Igeolvasás.
5. Igehirdetés:
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Testvéreim a Jézus Krisztusban!
Ez az Ige nem a világ szája ize sze

rint való. Nemcsak ma nem az,hanem mindazóta, 
hogy az első emberpár mögött bezárult az Éden 
kapuja. A természete szerint megromlott ember 
uralkodni akar és nem szolgálni, parancsolni és 
nem engedelmeskedni. Az ilyen lélek sokkal in
kább megütközik a szeretet-parancsán,semhogy 
szolgálatába szegődjék. Mit is kezdjen az isten 
félelemmel,a szeretettel,a megbocsátással az,a- 
kinek az ereiben bosszu és gyülölet lángja ég?

És mégsem véletlen,hogy Krisztus Urunk 
ebbe a két közismert mondatba foglalta össze Is
ten 10 parancsolatát. A keresztyén élet ugyanis 
ott kezdődik és valósul meg,ahol minden arra 
int,sarkal,kötelez,hogy szeresd az Istent és 
szeresd a felebarátodat. Hogy tagadják ma ezt a 
tudomány csarnokaiban,bár falain ott diszeleg a 
kereszt, hogy tagadja a kereskedelem,az ipar, a 
hur,a véső,az ecset,a közvélemény,mert ez a di
vat, - az még nem változtat azon a döbbenetes 
tényen,hegy aki tagadja ezt, az ezzel együtt 
tagadja a maga méltóságát,hivatását,nemességét, 
erejét s dicsőségét.

Világosan kell lássuk,hogy ez az ige 
nem azoknak szól,akiknek az Isten ügye még any- 
nyit sem jelent,mint az utca vagy a piac ügye. 
Még csak nem is azoknak szól,akik a keresztyén- 
ségben hajlandók egy világnézetet látni,melynek 
igazságai mellett vagy ellen lehet sikra száll
ni. Ez az ige a tanitványokat keresi,azokat te
hát,akik követői közé tartoznak...

Igy keres minket is!...
Tudom, abban a nagy társadalmi és lelki 

átalakulásban,amelyben mindannyian benne élünk, 
szivesen ragadják ki és hangoztatják a nagypa
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rancsolatból a felebaráti szeretet kötelessé
gét. És itt nem hallgatható el az az igazság, 
hogy Jézus nem adott külön szociális program
mot, mégis az az élet,amely a nyomában megin
dult, mélyreható társadalmi változásokat idé
zett elő. Ő ugyanis tudta,hogy amint a kevés 
kovász meg tudja keleszteni az egész tésztát, 
amiként egy kevés só át tudja járni az egész 
ételt vagy ahogy egy parányi gyertyafény meg 
tudja törni a legsötétebb éjszaka vakságát, - 
ugy a környezet,az otthon,az élet formálásához 
elég egy Istenhez tért ember is. Ő minden Is
tenben hivő emberben elkötelező inditást látott 
arra,hogy szentelje oda magát mások szolgálatá
ra,mások megmentésére,az emberek közötti jóa
karat és a földön való békesség munkálására.Ő 
jobb emberektől és nem uj rendszerektől várt 
jobb társadalmat. És ő e megoldást nem erő
szakos eszközöktől remélte,hanem a hitnek ama 
belső erejétől várta,amely sohasem kérdezi: 
kell-e jót cselekedni,hanem mielőtt kérdezné, 
már meg Is cselekedte azt. Nem is lehet e két 
nagyparancsolatot szétválasztani,bármint akar
ják és erőltessék is sokan. Csak akiben az Is
ten iránti szeretet él, csak abban lesz ural
kodóvá a felebaráti szeretet is!

Mindebben azon van a hangsuly: vajjon 
átérezzük-e mi,mának evangélikusai,hogy mit je
lent annak lenni,akiben a szeretet lakik, aki 
azért van,hogy általa Isten dicsősége járjon- 
keljen,hivataloskodjék,hasson ebben a világban 
ugy,amint Krisztus is akarta,hogy megtörténjék?

Hát meglátszik-e rajtunk,hogy mi az ö- 
rökkévalót hordozzuk a szivünkben; hogy mi ki
rályi nép vagyunk, szent papság,akik uralkodunk 
a változások,korok,eszmék és üres divatok fe
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lett és ugy állunk mindenütt,mint akik az Is- 
ten oltára körül forgolódnak?... Meglátszik-e 
rajtünk,hogy szövétnekünk az Ige, hogy belő
lünk ez kényszerit ki minden nap egy-egy uj 
kincset; hogy ez tanit megbocsátani és lemon- 
dani?... Meglátszik-e rajtunk,hogy csak az Is
tentől félünk és egymásnak szeretettel szolgá
lunk?...

Kérdem ezt azért, mert ha mindez nem 
látszik meg rajtunk, - akkor szeretet még 
nincs mibennünk,hanem még büneinkben vagyunk!.. 
De kérdem ezt azért is,mert e kincs nem hull 
az ölünkbe,mint mise után az abszolució,hanem 
tulajdonunkká az alázatosság utján lesz, az 
által,hogy nem embereknek válunk eszközeivé, 
hanem annak az Istennek,aki ur mennyen és föl
dön egyaránt.

Megvan-e bennünk ez az alázatosság,a- 
mely ott állott véresen,tövissel koronázot tan 
a római helytartó előtt; amely Pálban és Luther 
ben benne izzott, amely gályarabokkal és haldok- 
ló prédikátorokkal irt halhatatlan neveket a 
történet lapjaira?...

Én ugy látom,hogy manapság nem jól ál
lunk ezzel az alázatossággal. Ugy-e,elég dél
ben kiállni az utcák napos oldalára és esti 
szürkületben figyelni a kirakatok bámulóit.... 
Elég csak egy pillantást vetni a mulatókba, a 
borgőzös kocsmákba és figyelni a külvárosok 
tanyáit... Elég megfigyelni a müveltek cseve
gését, a félmüveltek fecsegését, a müveletle
nek bárdolatlan beszédét... Elég megnézni azt, 
amivel szórakozik a mai ember!... Elég nézni a 
modort,amellyel formálja a közvéleményt... E- 
lég látni azt a mammonimádást,amely nem ismer 
határt és kiméletet, ahogy szemrebbenés nél-
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kül megtagad apát,szülőt,becsületet... És elég 
megszámlálni azt a sok gyávát,számitót. akik 
szaladnak földi dicsőségért, egy üzletért,egy 
állásért hitehagyássál,elvek csereberélgetésé- 
vel s szaladnak ugy,hogy elfelejtik: pusztulás 
és halál csak arra vár,aki meg akarja tartani 
az ő életét - elvesziti azt..

Szegény,nyomorult ez a világ,mert sze
gény,nyomorult benne az ember. Mert nyomorult, 
aki órák muló élvezetéért,hetek jólétéért vagy 
néhány esztendő gondtalanságáért nem veszi fi
gyelembe az élet ama törvényét,amelyről igénk, 
a nagyparancsolat szól. Semmi sem segit raj
tunk, sem földiek,sem hatalmasságok, c s a k  a 
s z e r e t e t ,  de az,amelyben Isten is a Fi
át adta.

Ne is gondolja senki,hagy a könny,a 
panasz,az elnyomottság,az igazságtalanság fel
ébreszti majd szivek mélyén a szeretet szolgá
latát. Hogy ez mennyire hiu ábránd azt igazol
ja ez a mai sivár helyzet!... Ugy-e,baj,bánat, 
egyéni és családi tragédia van elég, nemzeti 
nyomoruság is van sok. Ezzel szemben milyen 
kevés emberben mozdul meg a jobb érzés. Pedig 
milyen sokan ismerik az irgalmas samaritánus 
példázatát,magasztalják is őt tettéért,de a- 
mikor át kellene vállalni annak szerepét,szi
vesebben éesz a pap vagy a lévita. S elhang
zik - óh hányszor elhangzik - a kaini kér
dés: miért éppen én?... miért éppen ezt az 
embert emeljem fel,hiszen annyi ezer szorul 
segitségre,akin nem segithetek, s annyi ezer 
hathatósabban segithetne rajta inkább,mint én. 
... Igen - mindent elmond az önző ember csak 
éppen azt nem: ez is az én felebarátom, akit 
ugy kell szeressek legalább is,mint saját ma
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gamat.
Evangélium népe,keresztyén gyülekezet!
Az a te örökséged a Krisztusban,hogy ne 

tanácskozzál testtel és vérrel, hogyha kell,hát 
a világ bolondja is légy, tépdessék jogodat,pe
reljék létedet, te mégis eltékozold magad a vi
lágért!... isteni önzetlenséggel emésztve fel 
magad a szeretet szolgálatában! Csak ez és sem
mi más fog uj századokat szülni neked és annak 
az országnak,amelyért adod mindenedet,szemed 
fényét,könnyét,kezed munkáját és szived vérét.

Van-e nagyobb dicsőség annál,mint tudni 
és abban emészteni el egy egész életet,hogy maj
dan, amikor többé nem lesz mőr halál,bün,sirás, 
csak győztes,ujjongó szeretet, ennek részese 
csak az lesz,aki már itt és már most az Istent 
dicsőitő szeretet szolgálatában áll!

Igy csak az él,aki Isten közelében él,a- 
kire mindenfelől az Isten néz, akihez mindenből 
az Isten szól , akinek minden ajándék és felülről 
alászálló adomány, bizonyosság arról,hogy ime 
ezt teszi érted az Isten,aki szeret. Az ilyen 
sziv tudja,hogy a könny azért van,hogy felszá- 
ritsa, a gond,hogy megossza, az éhező,hogy meg- 
elégitse, a beteg,hogy meglátogassa, a mezitelen, 
hogy felruházza, a gyászoló,hogy megvigasztalja.

Az életet,a világot nem is azzal mentjük 
meg,hogy azon törjük magunkat,miként lehet kiir
tani a gonoszságot. Ez szélmalomharc,amolyan fa
rizeuskodás. Hanem azzal mentjük,hogy jóval 
győzzük le a gonoszt, azt áldjuk,aki átkoz, hogy 
azért hozunk legtöbb áldozatot,aki üldöz, hogy 
gyülöletre szeretettel felelünk, nem uralkodni 
akarunk,hanem szolgálni, nem követelünk,hanem a- 
dunk, nem zugolódunk,hanem imádkozunk, nem be
szélünk ,hanem cselekszünk...
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De hol van ennek az életnek az értelme 
ma? - kérdezhetné joggal valaki, hiszen erre 
alkalmatlannak látszik az idő,merthiszen olyan 
világban élünk, amelyben a pénz fontosabb, mint 
az ember,az erő kivánatosabb,mint a sziv... 
Testvérem! hidd el, ez csak látszat,merthogy 
vigasságnak hódol ez a nép,pedig gyászolnia 
kellene a gonoszság sokasága és a szeretet hi
ánya miatt!...

A ma elmulik... A holnap is az idő 
tengerébe vész... Marad a valóság,a kérdés:mi
ért vagy adósa ennek a világnak,az otthonnak,a 
környezetnek,ennek a hazának,magyar jövendőnk
nek a szeretet nagy szolgálatával?...

A feleletre nem kiváncsi most a vi
lág ...

De a feleletet várja az Isten, az,aki 
majd itél,mikor számonkéri:hogyan éltél és 
mit tettél?

Talán... talán ma még nem itél,de ha 
megteszi holnap, mondd: mi lesz veled,... mi 
lesz a te lelkeddel?... Ámen.

6. Imádkozzunk:
Légy áldott mennyei Atyánk,hogy feltár

tad előttünk szivedet és megismertetted ve
lünk üdvözitő akaratodat. Köszönjük,hogy é- 
letünk nagy utvesztőjében nem hagysz ma
gunkra, nem akarod eltévelyedésünket,hanem 
hivsz,szólsz és parancsolsz a szeretetszol
gálatra.

Szentlélek Uristen, kérünk,ajándékozz 
meg az élő hit erejével,hogy eltöltsön min
ket a szeretet, és szolgáljunk Istennek,fe
lebarátnak otthon is,munkahelyen is szivvel,
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szájjal,cselekedettel,minden erőnkkel,egész 
életfolytatásunkkal a mi Atyánk dicsőségére.

Add áldásodat Istenünk minden hüséges 
munkásra és becsülettel végzett munkára,hogy 
ne legyünk a mindennapi kenyér hijján.

Add áldásodat a falvak népére és váro
sok lakóira,kicsinyekre és nagyokra,közelben 
és távolban élő szeretteinkre.

A nyomorban és veszélyben levőknek se
gitségért, a betegeknek gyógyulásért,foglya
ink számára életoltalomért és szabadulásért, 
özvegyeknek és árváknak irgalmadért,a hivők
nek állhatatosságért,a vezetőknek bölcses
ségért,országunknak védelemért,evangéliumod 
terjedéséért - hozzád kiáltunk fenséges 
Uristen!

Könyörülj rajtunk,népeden,gyülekezete
iden, és áldj meg minket a Jézus Krisztusért.

Ámen.
7. Karének. /Énekelt a Lutheránia kórusa/

8. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben!
Szenteltessék meg a le neved.
Jöjjön el a Te országod.
Legyen meg a Te akaratod miképen a menny

ben, azonképen itt a földön is.
A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk 

ma.
És bocsásd meg a mi vétkeinket,miképen mi 

is megbocsátunk az ellenünk vétkezők
nek.

És ne vigy minket a kisértésbe,
De szabadits meg a gonosztól,
Mert Tiéd az ország,a hatalom és a dicső

ség mindörökké. Ámen.
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Istennek népe,ezekután vegyed az áldást:
Az Ur áldjon meg és őrizzen meg téged. 
Az Ur világositsa meg az Ő orcáját te- 

rajtad és könyörüljön rajtad.
Az Ur forditsa az Ő orcáját tereád és 

adjon neked békességet. Ámen.
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Reformációt!Bp-Kföld,1946.okt.31. 
Ige: Márk ev.l:15b-d.

Reformáció emléknapján.

A reformáció évfordulója gyüjtött egybe 
minket az Isten házába. És ebben a kegyeletes 
emlékezésben nem is valami külső kényszer, még 
csak értelmetlen szokás sem jut kifejezésre,ha
nem a hálás szivnek őszinte megnyilatkozása ez. 
Mert mi, evangélium népe, a reformáció napján 
nem Luther és a reformátorok imádására gyüleke
zünk egybe, nem is elválasztó tanitások szellőz
tetésére vagy sérelmek elpanaszolására keresünk 
alkalmat,hanem arról a kegyelmes Istenről szó
lunk, aki könyörült az ő népén, fényt,világossá
got gyujtott a sötétségben s az emberu bölcsel
kedés balgatag tanitása helyébe ismét odahelyez
te az ő kijelentését,üdvözitő örök evangéliumát. 
Az evangélium pedig azért evangélium,mert benne 
az egyetlen élet keres, az az igazság,amit nem 
szoktak ismeretlen kezek házak falára irni, de 
amelyet maga Isten akar kitörölhetetlenül szi
vünk hustábláiba vésni.

E mai ünnep megitélésénél tévednek azok 
is,akik a környező világ hatása alatt állanak s 
ugy tekintik ma különösen is a reformációt - 
és erre büszkék,mert hát ők öntudatosan protes
tánsok - mint a vallásos élet területén várva 
várt forradalmat. Olyan forradalmas időben,mint 
amilyenben mi ma élünk, nehéz,szinte lehetetlen 
ugy ünnepelni a reformáció emléknapját,hogy ez 
a párhuzamba állitás ne kisértsen meg emhereket. 
És egészen bizonyos, itt is vannak olyanok,akik
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osztják azt a hamis történeti nézetet,amelynek 
lényege szerint a reformáció nem egyéb,mint az 
egyházi életben véghez vitt forradalom,felsza
badulás a törvény átka,a papi kényszer és a 
lelketlen,üres ceremóniák terhe alól.

Ez a hely nem arra való,hogy tudományos 
okfejtéseknek legyen az eszköze. Még csak a tör
ténet objektiv leirására sem szoritkozhatunk.Itt 
egyedül Isten kijelentésének van helye és ez 
kell a figyelmünket lekösse. De az ige fényé
ben is nyilvánvalóvá lesz,hogy merőben téved
nek azok,akik felülnek holmi divatos jelsza
vaknak s a reformációban forradalmat,a forrada
lomban reformációt látnak.A kettő nem ugyanaz, 
még csak nem is unokatestvérek egymásnak. Azért 
nem,mert a forradalom - köztudomás szerint - 
egy eszmei ujat hoz a régi rossz helyébe és 
pedig mindig erőszakosan. Az egyházban ez le
hetetlen., mert ott egyetlen,örök fundamentom 
van: a Jézus Krisztus. A reformációnál tehát 
éppen a régi az a jó s a rossz az,ami uj. A 
feladat tehát elvetni az ujat,a rosszat s fel
éleszteni,visszaállitani a régit,a jót. Ez az 
az elfelejtett igazság,amelyet elkiáltott Isten 
a reformációban s ez az az uj élet,amelyet fel
kinál most is,amikor nekünk szólóan formulázza 
az örök igét: te reformáció népe, evangélium 
gyülekezete, keresd a régi,egyetlen fundamen- 
tomot: térj meg is higgy! Nem is véletlen,hogy 
Luther hires 95 tételének mindjárt az első 
pontja azt hirdeti és azt követeli:a keresz
tyén ember élete naponkénti megtérés legyen!

És ehhez tüstént hozzátehetjük, hogy 
időszerübb és sürgősebb intelmet ennél nem is 
intézhetnek ma hozzánk. Hiszen egy olyan vi
lágban élünk,amelyben öregek és fiatalok,tes
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ti és szellemi munkások egyaránt várnak valami 
jót,szépet,emberhez méltót.Uj eget és uj föl- 
det várnak.

Isten különös utja nyilvánul meg abban, 
hogy valahányszor tele van az élet forrongás- 
sal s mindenfelé izgató,lázitó hirek járnak, 
mindannyiszor elkiáltja a megmaradás és kibon
takozás igéjét:"térjetek meg és higgyetek!"

Igy volt ez az idők teljességében,azok
ban a tulfütött napokban,amikor megjelenik egy 
különcködő ember,Keresztelő János s elkiáltatja 
vele a fejvesztett,zsibongó népnek a megmaradás 
ugéjét,hogy nem sokkal azután Jézus ajkáról 
szálljon a hivogató szó: bünösök,térjetek meg!

S igy volt ez 1517-ben is,amikor előál
lott egy egyszerü barát,az ágostonos rendű tu
dós szerzetes s a wittenbergi vártemplom kapujá
ra kiszögezte hires 95 tételét az elfeledett e- 
vangéliumról,az uj élet lehetőségéről: emberek! 
keresztyének! t é r j e t e k  meg!

És hát nem csodálatos,hogy akkor,amikor 
ebben a mi országunkban is minden érték veszni 
látszott,amikor nem volt már többé törvény és 
szabály, amikor gondolat és tett egyet jelentett, 
mert zabolátlan,vad indulatok uralkodtak az em
bereken,akkor a templomokban, csendes otthonok
ban, összejöveteleken és konferenciákon soha nem 
tapasztalt erövel hangzott az üdvözitő evangéli
um: magyarok! ti meggyötört,kifosztott lelkek, 
térjetek meg!...

Vagy hát az elmult hét napjaiban nem ez 
történt itt miközöttünk is,amikor estéről esté
re megnyilt templomunk kapuja és várta,kereste 
gyülekezetünk tagjait a békességet hozó ige: ti 
kelenföldi evangélikusok térjetek meg,higgyetek 
és szegődjetek az Isten nyomába!...
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Nem is hallgathatok el egy kérdést,a- 
mellyel neked,uj élet után aóvárgó Testvérem 
tartozom s ez az: mondd,Testvérem, hol voltál 
te a nagy alkalmak idején, akkor,amikor téged 
keresett az üdvözitő evangélium? Óh milyen nagy 
nak bizonyult négyezerlelkes gyülekezetünkben 
ez a kicsi templom?... Hány roskadozó élet szá
mára lett volna még itt hely?... milyen sok há
borgó sziv csendesedhetett volna meg abban a 
menedékben,amit Isten közelsége jelent az em
ber számára... Avagy te a munkádtól,a pénztől, 
befolyástól,összeköttetéstől,hatalomtól és e- 
rőszaktól várod sorsod jobbrafordulását?... 
Szánalomra méltó bolondja vagy akkor ennek a 
világnak...

Az igazság az - s ezt lehet perelni, 
lehet guny tárgyává tenni, az igazság az,hogy 
Luthert is korának élete,kinja,vágya,elégedet
lensége ,szivtelensége sodorta oda,ahol szivé
nek ki kellett nyilnia Isten elé és megláthat
ta,mint annak idején Mózes,Gedeon,Dávid,Jere
miás vagy Ezékiel a maga nemzetének életutját 
és betegsége orvosságát. Isten mindig olyan é- 
letet akar,melyet ha látnak az emberek,dicsé
rik az ő mennyei Aytjukat,követel bünbánatot. 
mivel közöttük nincs egyetlen igaz sem, köve
tel szeretetet,mivel Őmaga a szeretet s aki 
lenne marad,az a szeretetben marad, követel 
lélekben való egységet,mivel test és vér csak 
visszavonást,átkot,poklot és kárhozatot hordoz 
magán. Most sem kiván mást,csak annyit:köze- 
lebb hozzá azon az uton,melyen elől jár a 
Krisztus,amelyen nincs megalkuvás,nincs meg
torpanás, nincs elvtelenség,nincs előny,kima- 
gaslás,de van alázatosság.engedelmesség,hüság, 
becsület,egy Isten,egy keresztség,egyforma bün
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alárekesztettség,egyforma kegyelem,egy hit,egy 
Krisztus,egy megváltás,egy örökélet.

Ezért is fordul Isten mindenkihez u- 
gyanazzal a követeléssel,ugyanazon felhivással 
amely Jézus ajkáról szeliden,hivogatóan hang- 
zik: "térjetek meg és higgyetek!" Ez hangzott 
Ábrahám felé,de ez szólt a gazdag ifjunak is. 
Pétert ,Andrást,Jakabot,Jánost,a 12 tanitványt 
hivta éppugy,mint a bánös asszonyt,Zakeust, a 
publikánust és keres téged csakugy mint engem. 
Az is bizonyos,hogy másként szól ez a felhivás 
a férfiaknak és másként a nőknek,másként a 
gyermekeknek és másként az öregeknek,másként a 
vámszedőknek,katonáknak,kereskedőknek,diploma
táknak és cipészeknek,másként a betegeknek,öz
vegyeknek, éhezőknek és meziteleneknek,másként 
a Judásoknak és másként a Pilátusoknak.De Is
ten ugyanazt követeli az egyesektől és közössé
gektől: térjetek megfigyeljetek rám, engedel
meskedjetek nekem,higgyetek bennem,mert én va
gyok az Ur,a ti Istenetek.

Hogy mennyire időszerü közöttünk is ez 
a felhivás arról a sok elszálló sóhaj,... re
ménytelen sziv, ... összetört élet és megkese
redett ember tanuskodik. Ugy-e,az a valóság, 
hogy kivétel nélkül emésztődünk egy uj élet 
után! Mert abból,ami eddig volt - már elég!... 
Gondold csak végig a magad életét,csak ezt a 
napot,amelyet ma kezdettél el,vagy vess egy 
pillantást a melletted ülőre,a körülötted 
nyüzsgő világra,a roskadozó emberekre, - hát 
nem a bajba jutott lélek vergődése tárul sze
med elé,amely itt a szegénység ellen lázado
zik, ott a gazdagságot vádolja,emitt megbizha
tatlanná tesz ezreket,amott tanácstalanná mil
liókat?... És nem segit mirajtunk pártoskodás,
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ravaszkodás,türelemre intés,dollár,forint,nagy- 
hangu kijelentés, csak az uj szivek,olyan éle
tek, amelyek odafordulnak egészen ahhoz, az Ur
hoz, aki adója,megáldója minden életnek tegnap 
és ma is,holnap és örökkön örökké.Ez nem ellá- 
gyulás,nem pillanatnyi hangulatváltozás,nem is 
olyasmi,ami csak a nyilt cselekedeteket érinti, 
ez naponkénti uj életben járás,békesség Isten
nel és emberekkel a Jézus Krisztus által.

A reformáció ott és akkor kezdődik,ahol 
és amikor felhangzik a kiáltás;a reformáció ü
zenete : térj meg és higgy!

Uj élet a te számodra akkor kezdődik 
ebben a roskasztó világban.amikor szivedig hat 
Isten hivó szava: térj meg!... jöjj hozzám!... 
légy az enyém! ...

Akinek van szeme a látásra,az csak 
egyet lát és tud,azt,amit igénk is mond: a mi 
számunkra betelt az idő,sem észak,sem dél,sem 
kelet,sem nyugat részünkre nem nyujthat segitő 
kezet, a megtartás,az élet attól az Istentől 
száll alá,aki most nekünk mondja itt,ma,te ke
lenföldi evangélikus magyar gyülekezet felőled, 
érted mondja,hogy valóraváljék benned is a nagy 
reformáció: "térjetek meg és higgyetek!" Ámen.

Imádság prédikáció után:

Légy áldott Uristen,hogy evangéliumodat 
nem hallgatod el előlünk; hogy megha- 
sonlott és önmagát emésztő világunknak 
hirdetteted az uj élet igéjét,és hivsz, 
noszogatsz,hogy Hozzá térjünk és Benned 
higgyünk. Egyszülött Fiadat adtad ér
tünk,hogy elmondd érthető,szóval,döbbe-
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látására,hogy amit kinál ez a világ: 
legyen az öröm,kincs,hirnén,fény és 
ragyogás,azt megemészti a moly meg a 
rozsda.Esztendők mulása,események 
változása,emelkedés és süllyedés, ö- 
röm,gyász,bölcső,koporsó mind mind 
hangos,érthető,fájdalmas beszéd Ró
lad, aki egyedül voltál ,vagy és le
szel mindörökké változhatatlan,örök 
szent Isten.

Igéd által hivj magadhoz,Szent- 
lelkeddel vezess ugy utunkon,hogy 
Hozzád jussunk,Nálad megmaradjunk és 
Neked éljünk itt is,otthon is,gyüle
kezetedben és próbák alatt roskadozó 
nemzetünkben is.

Kiáltsd el hangosan,meginditóan 
a nekünk uj életét,áldott jövendőt 
jelentő szavad: ti sirók,szomorkodó, 
egyedül hányodó magyarok,roskadozó, 
megkeseredett emberek:térjetek Hoz
zám és higgyetek Bennem,aki Ur va
gyok földön és mennyen örökkön örökké.

Ámen.

netes beszéddel,megbotránkoztató ke
reszteddel :életünk,üdvösségünk,jöven
dőnk egyedül a te kezedben van.

Óh nyisd meg szemünket annak meg-
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Bp.l946.nov.3. Halálról és halottak
Ige : Máté ev.9:18-19. felől.
Ének: 15. 377. 23-26.

Szthság u.20.vasárnap.

Az elmult napok valamelyikét a halottak 
emlékének szentelték az emberek.Még ennek a zsi
bongó nagy városnak a képén is meglátszott, hogy 
nincstelen lakói temetőt járnak.Bár nem evangé
likus szokás halottak napját ünnepelni,mégis a 
mai vasárnapra rendelt evangéliumi szentlecke 
minket is odavezet,hogy megálljunk a koporsók 
mellett,sirok körül és engedjük,hogy a sötét 
gyászterhünket átragyogtassa az élet igéje.

És erre nagy szükségünk is van. Hiszen 
nincsen közöttünk egy sem,akinek ne lenne halott
ja, akit gyászol, élője,akiért remeg.De szüksé
günk van azért is,mert olyan időben élünk,amikor 
a halál nagy aratást végzett sorainkban. Nézz 
csak szét és vedd észre,Testvérem,hogy milyen 
sok közöttünk a fiatal özvegy,az apátlan árva, a 
pártában maradt menyasszony,az olyan lélek,aki
nek életében oltárrá lett egy-egy sirhant s bál
vánnyá az elköltözött képe. És milyen sokan van
nak közöttünk olyanok is,akik még ma sem tudják: 
vajjon gyászolhatnak-é már,vagy pedig még min
dig reménykedjenek, akik talán ugy lettek sze
gényebbek egy szerető szivvel,hogy még a sirhant- 
ját sem kereshetik fel a hálás szeretet hervadó- 
virágaival annak,aki pedig egészen az övék volt.

Bizonyos,hogy aki mostanság temetöt járt 
vagy emlékek előtt időzött az e nehéz gondolatok
tól nem egy könnyen szabadult.
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Mindezt nehézzé a vigasztalanság teszi 
amely a tudatlanságból származik.Ezzel nemmondom azt, hogy a tuáds, a világos látás, a szem-től-szembe való ismeret olyan biztonságot és

derüt ád,hogy a halál soha senkit többé meg 
nem szomorithat.Én csak azt állitom,hogy semmi 
sem ismeretlenebb előttünk,mint a halál,és sem
miben sem vagyunk tudatlanabbak,mint a halot
tak felől.Ezért is ér bennünket kibeszélhetet- 
len nagy gyász,gyötrő bánkódás,reménytelen vi
gasztalanság koporsó mellett,sir körül.Óh mi
csoda tudatlanság sötétlik ma is a legmüvel
tebbek ajkán,micsoda pogányság szólal meg e- 
vangélikusok beszédében annyi keresztyén szá
zad után.Valóban ránk fér egy kis hitbeli ta- 
nitás a halálról és a halottak felől.

Igaz, nem fedetik fel előttünk minden 
titok.Ami azonban üdvösséges,az megtudható az 
Isten kijelentéséből.Szentigénk sem magyaráz 
meg nekünk töviről-hegyire mindent,ami kérdés
ként mered elénk.De ami bennünket legközvetle
nebbül érint,arra elegendő világosságot vet.És 
ezt szabad,sőt ezt illik is tudnia minden ke
resztyénnek.

Az a kép,amely evangéliumunkból elénk 
tárul,nem valami különös történet.Láttál már 
te is,láttam én is halottasházat,ahol egy gyer
mekben, egy szöszkehaju leánykában vagy egy paj
kos,kedves csengő hangu fiucskában oda lett a 
szülők szemefénye,életük reménye... És tudod 
te is,tudom én is,hogy ilyenkor vigasztalhatat
lan sötét gyász szakad a megszegényedett csa
ládra. Embervoltunk letagadhatatlan jele,hogy 
szenvedünk a halál miatt... És tanuld is meg, 
Testvérem,hogy a halál hozzátartozik az éle
tünkhöz,de nem Isten teremtő akarata szerint, 
hanem a bün miatt.Születésünk pillanatától
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fogva semmi sem szegődik olyan szorosan a nyo
munkba,mint éppen a halál veszedelme.Minden é- 

lőt eltölt a halál félelme.Még az állatvilág 
is roskad ez alatt,sőt a fa is utána sir a le
metszett ágnak,hát mennyivel inkább akkor az 
ember,aki tudja a maga mulandóságát.

Csak ez lett nyilvánvalóvá a zsinagóga 
főemberének házában is.Ott is csak az történt, 
hogy Jairus és házanépe kikerülhetetlenül a 
halál kérdése elé kényszerült.Tudom - hiszen 
olyan sokszor láttam már koporsók mellett - 
hogy ez lehet gyötrelmes kérdés,mert reményte
len állapot.De bizonyos,hogy mindaddig nem 
látjuk az életet és saját magunkat helyesen, 
sőt az Istenhez való viszonyunk sem rendeződ
het, amig nem álltunk szemtől-szembe a halál 
kérdésével.Ha tehát a halál hozzátartozik a 
mi mostani éle tünkhöz, akkor nincs olyan élet, 
itt közöttünk sincs,amelybe bele ne tartoznék 
a halál. Téved tehát az,aki ugy véli,hogy itt 
olyasmiről van szó,ami ha tetszik,hát elfoga
dom, ha nem tetszik,hát tagadom.Itt nem magunk 
választjuk a kérdéseket és megoldásokat, itt 
minket kérdeznek gondolatainkat, törekvéseinket, 
szeretetünket, hitünket éppen a halál valósága 
által.Jairus boldog lehetett,mert megtalálta 
az utat ahhoz,Akiben a halál életté lett.

Igaz - s ezt nem is hallgathatom el - 
a halál jelentkezhet ugy is,mint barát. Ezt haj
landók vagyunk könnyen elfogadni,különösen is 
másokra nézve.Ugy-e,egy öreg fáradt embernél, 

aki a biblia szavai szerint már betelt az é- 
lettel, áldásnak látszik a halál. Gyógyitha
tatlan betegségeknél még imádkozni vagy imád- 
koztatni is szoktunk a csendes elmulás ajándé
láért. És vannak tragédiák,amiket csak a halál



oldhat meg.És manapság az elhordozhatatlan élet 
terhe alatt vergődő lelkek ajkáról óh milyen 
gyakran hallani azt a döbbenetes sóhajt: "jöjj 
szép halál!" És az is egészen bizonyos,hagy jön 
is a halál,azonban még igy sem természetes. A 
halál mindig idegen életünkben.

Idegen,mert emberek vagyunk,a teremtés 
koronája,akik megismerhetik az igazságot, fel
mérhetik a világot,unalmukba kényszerithetik az 
egész teremtettséget és hát - ez a szellem le
gyen áldozata a mulandóságnak?... Mi legyünk 
semmivé,akiknek kezébe hatalom adatott,ecset,vé
ső, vonó, kultura, technika, - mi,akik egymás sze
mébe nézhetünk, akiket szent kötelékek füzhet
nek szorosan össze, - mi legyünk áldozatai egy 
nevetséges fertőzésnek, egy véletlen szeren
csétlenségnek?... A szeretet örökkévalóságot ke
res,azért hát minden koporsó, az is, amely fia
tal életet, de az is,amely öregedő életet zár 
magába, megszegényedést jelent.Ezért tudjuk gyü
lölni a halált.

Ez a belső gyötrelem teszi elhordozhatat- 
lanul nehézzé a halált azok számára,akik azt hi
szik,hogy az élet egészen az övék.Nár pedig nin
csen egyetemesebb,nagyobb rabtartó e világon, 
mint a halál.Mivel lesz félelmessé,naggyá, fen
ségessé mindenki előtt,Jairus házában csakugy, 
mint tenálad?... Ugy-e azzal,hogy az életet el 
tudja venni. El tudja rabolni azt a csodát,mely
ben annyi szin,elevenség,láng és lélek lobog. 
Csodálni való-é,hogy már az élők is meghődolnak 
előtte... Hogy vannak emberek,akik hisznek a 
halálban és csak a halálban hisznek,hogy szol
gálják, tisztelik, amint az olyan sok temetés és 
sir tükrözi a temetőkben?...

Jézus a megszomorodottak részére nem ké-
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szit olcsó menekülést. Jairust a hit utján 
kényszeriti tovább.A szivek fájdalmával nem 
gunyt üz,amikor azt mondja a család tagjainak, 
hogy a leányka aluszik, csak azt tanusitja,hogy 
ő másként látja a világot,mint mi,az ő szemé
ben a halál csak álom.Nála a vakok látnak,a 
bünösök megigazulnak, a betegek meggyógyulnak,a 
lelki szegények,a sirók - boldogok,a halot
tak csak alusznak.A világ és az ész nem képes 
mást látni csak a halált s a pusztulást.A hivő 
sziv többet lát,nagyobbat,magát az Istent, aki 
még a halálban is övéit várja!

Jairus számára is könnyebb lett volna 
tudomásul venni egyszerüen a puszta tényt,azt, 
amiról a sirató asszonyok,hirt adó siposok ta
nuskodtak.Könnyebb lett volna panaszos felki
áltással eget ostromolni,mint hinni és ráha
gyatkozni arra az igére,igéretre: "én vagyok a 
feltámadás és az élet,aki hisz énbennem,ha meg
hal is él". Ha hóditó a halál, már pedig az, 
hiszen el tudja venni az életet, óh mennyivel 
inkább hóditóbb akkor a Krisztus,aki még a ha
lálban is meg tudja tartani az életet. Testvé- 
rem! te siró,gyászoló Testvérem, ravatal mel
lett, sir körül,csendes temetőben ne légy hát 
hitetlen, hanem hivő.Gondolj a Jézus Krisztus 
feltámadására.Aki Jézus Krisztust feltámasz
totta,hogyne tudna minket is feltámasztani az 
utolsó napon? Krisztus feltámadása és a mi 
feltámadásunk egybetartozik.

Azon ne akadj fenn,hogy minduntalan uj 
sirok domborulnak, hagy a halál könyörtelenül 
és válogatás nélkül szedi áldozatait.Amig e 
mulandó világnak vagyunk érző, eleven tagjai, 
addig ennek igy kell lenni miközöttünk. In
kább arra irányitsd a tekintetedet,amihez nem
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kellenek évezredek vagy milliók.E világ számá- 
ranincs hátra már más,csak egy riadó szó, egy 
harsonafuvás s feltámadnak az elaludtak,elvál
toznak az élvemaradottak a Király visszatéré
sének óráján,tehát akkor,amikor eljön az Ur i- 
télni élőket és holtakat.

Azért se aggódjál,hogy még minden igy 
van,ahogy van, hogy még mindig növekszik az 
alvók tábora s a leányka is elment a minden 
halandók utján és vele együtt azóta nemzedékek 
tértek aludni,köztük a te szeretteid is,a szü
lők,a hitves vagy a gyermek,sőt ugy lehet mi 
is szaporitani fogjuk az alvók számát.Nem vé
letlen ez igy,nem is csufolja az Ő tervét. Is
ten sorrendje ez csupán,mert nála ezer eszten
dő annyi,mint egy pillanat. Még... még tart a 
kegyelmi idő,de akkor majd megfogja a kezedet, 
neveden szólit és te is felkelsz,mint az alvó 
gyermek.

Keresztyén Testvérem! Te,aki a gyász 
terhével megrakottan,fájdalommal,sóhajtozással 
és drága kedveseidre való emlékezéssel lépted 
át ma templomunk küszöbét,tanuld meg a 12 esz
tendős leányka feltámasztásának történetéből: 
érhet bennünket szenvedés,üldözhet a világ,ki- 
nozhat bün,gyötörhet betegség,temethetünk ma
gunk közül valókat,kisérhetnek minket utolsó 
utunkon még sincs közöttünk halott,nincs egy 
sem,mert akár kisérünk,akár kisértetünk,akár 
mozgunk,akár alszunk,akár élünk,akár halunk,a 
Krisztusba vetett hitünk által mind-mind élők 
vagyunk.

Isten igy látja,evangéliumunk ezt ta- 
nitja, óh ne szégyeljük hát a mi boldogitó ke
resztyén hitünket se a gyülekezetben,se a nagy 
világban,se betegágynál,se sir partján,se em
lékezés utján csendes temetőben,se most,se a
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végső óránkon..Mit törődsz tehát azzal,hogy ne
vet rajtad a sokaság, Őt, Jézust is kigunyolták 
érte. Ámen.

Imádság prédikáció után:

Istenünk,Atyánk! Vallást teszünk rólad, 
hogy Te vagy minden áldás és minden di
csőség forrása; hogy a Te akaratod nyo
mán támad és mulik az élet.Légy áldott, 
hogy előtted nincs halál,elmulás,mert 
Te magad vagy az örökkévalóság. És ál
dunk azért is,hogy Te nemcsak hatalmas 
vagy,hanem jóságos is; hogy Egyszálött 
Fiadat adtad, hogy minden, aki hisz Őben
ne ne lásson örök halált soha.Benne és 
Általa elnyeletett a halál,megtört a 
koporsó félelme mindörökre.

Óh gyujtsd lángra,erősitsd meg 
Benne való hitünket,hogy mi mind, akik 
a halál árnyékának völgyében járunk és 
roskadunk a gyász sulya alatt , koporsón, 
siron,nehéz magányosságon tul Téged lás
sunk,aki e mulandó világ után örökélet
re hivsz és vársz.

Add ezt a te kegyelmedet nekünk, 
élőknek és azoknak,akik már elaludtak. 
Tartsd életünket és halálunkat a Te ke
zedben és hozd el reánk is és mindnyá
junkra a Te dicsőséges feltámadásod 
nagy napját.

Igy tanits,erősits, vigasztalj min
ket, akik ma a gyász terhével megrakot- 
tan,fájdalommal,sóhajtozással és drága 
kedveseink emlékével léptük át templomod 
küszöbét. Ámen.
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Bp.1946.nov.10. Miként villámlás jő el a?.
Ige: Máté 24:15-28. Embernek Fia.

Szthság u . 21.vasárnap.

Az egyházi esztendő utolsó vasárnapjait 
éljük. Ilyenkor,ősi keresztyén szokás szerint 
olyan alapigék köszöntenek reánk,amelyek a vég
ső dolgok felé forditják a tekinteteket. Igy 
szólt az elmult vasárnap evangéliumi tanitása a 
halálról és a halottak felől, — a most elhang
zott ige pedig szól az Ember Fiának visszajöve- 
teléről.

Egyszeri hallomás után is könnyen megál- 
lapitható,hogy ez az ige nehéz és döbbenetes,sőt 
egyenesen félelmetes,hiszen pusztitó utálatos
ságról, futásról, menekülésről, jajgatásról és nyo
moruságról tanuskodik.Ez pedig az a valóság,ami
nek elébe néz hivő és hitetlen egyaránt,amit nem 
kerülhet el egyetlen ember sem.

Bizonyos,hogy ezek a szavak mély hatást 
tettek azokra a tanitványokra,akik vele együtt 
járták Jeruzsálemet és annak vidékét, tapasztal
ták,hogy fölöttük nehéz,gondterhes napok járnak, 
hogy tele van az élet nyomorusággal,elnyomottság- 
gal,a szivek mélyén szabadság utáni vágy izzik,a 
nép között nemzeti függetlenségi törekvések él
nek és vezérek,szabaditók,messiások gomba módra 
jelentkeznek. És mi más ez,ha nem megannyi bi
zonysága annak,hogy az ember semmiképen nem akar 
reménytelen szenvedésben élni.S ha a tények sze
rint nincs már oka reménységre,akkor beképzeli 
magának a reménységet.Teszi pedig ezt azért,mert 
a reménytelen ember mindig elveszett ember.
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S amikor az Isten igéreteivel szemben 
türelmetlenség támad és kivezető földi ut sem 
jelentkezik,hamis próféták jelennek meg, akik 
jeleket és csodákat tesznek.Már pedig ez min
dig a nyomoruság ideje!Veszedelem,mert jobb 
sorsra érdemes méltó ezreket és milliókat visz
nek pusztulásra.Ezért is mondja olyan határozat
tan övéinek Jézus: ti pedig ezeknek ne higgye
tek, utánuk ne menjetek.Avagy lehet még valami 
kétségbevonhatatlanabb tény annál a világon, 
minthogy Krisztus maga testben itt a földön 
járt,élt,tanitott,gyógyitott,szenvedett,adta ha
lálra magát,támadott fel?!...E világ számára nem 
lehet már más hátra,mint az Ő beigért második, 
végleges,diadalmas visszajövetele. Igy lesz é- 
gető,nyilt a kérdés: de mikor?...

Természetes,hogy ez a kijelentés első
sorban azoknak szól,akik manapság közöttünk 
csak ugy,mint akkor amiatt türelmetlenkednek, 
hogy még mindig nem szakadt ránk az az idő, a- 
mikor Isten lesz minden mindenekben.Van-e va
laki is,aki számba tudná venni,hogy milyen so
kan viaskodnak nehéz gyötrelmek közepette az
zal a kérdéssel :vajjon vége lesz-e már a sok 
bünnek,gonoszságnak ezen a világon?... mikor 
fog itt körülöttünk minden istenesen végbemen
ni?... mikor szünik meg a betegség,a háboru és 
a halál?...mikor tör ránk az a szent felfordu
lás, amidön megváltoznak, megfordulnak a dolgok 
a Isten lesz e földkerekségen az egyetlen Ur 
és király?... S ez a sors, ez a várakozás - 
mostanság is - azért olyan elszenvedhetetlen, 
mert ahelyett,hogy javulna körülöttünk a vi
lág inkább sulyosbbodik az életünk, ahelyett, 
hogy javulnának az emberek egyre süllyednek az 
erkölcsök, ahelyett hogy tisztulna az arany 
még a választottakat is elhiteti a gonosz.
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Pedig e sürgető,égető kérdéseinkre Is
ten ma is ezzel a régi kijelentéssel felel.Csak 
annyit mond,hogy az Emberfiának eljövetele bi
zonyos. És ezzel a nagy titok,az idő,a nap,az ó- 
ra kérdése az Ur hatalmában marad továbbra is. 
Őróla mindenesetre annyit tudunk,hogy Nála e- 
zeresztendő annyi,mint egy pillanat,aki sohasem 
évekkel,fényévekkel,mégkevésbbé stopperórával 
méri az időt,hanem kegyelme szerint cselekszik 
érettünk mindeneket.

Ismerem jól azt a törekvést - hiszen 
annyi megnyilatkozását lőtni és hallani lépten- 
nyomon - amellyel éppen az idő kérdését szeret
né az ember a maga számára megoldani.Micsoda 
szédületes,de inkább nevetséges számmisztikával 
próbálja fellibbenteni a titkot takaró függönyt? 
Hogyan épiti meg logikával,tudománnyal Bábel 
tornyát,hogy felemelkedjék az Isten trónusáig és 
mindentudó legyen,mint Ő ... Óh hogy burjánzanak 
mostanság is a látók,a közvetitők,a szellemidé
zők, a hamis próféták,a hamis Krisztusok,akik meg 
akarják fejteni és elszeretnék kiáltani azt,amit 
az Isten magának tartott fenn. he kérdezem: hét 
nem ugyanaz a bün ez,Testvérem,amelyre a gonosz 
csábitotta az első emberpárt ott az Édenkert kö
zepén álló tiltott fa alatt?... És hát nem a gyö
kerében megromlott emberi természetünk letagad
hatatlan jele az a valóság,amely éppen a mi je
lenvaló,forrongó világunkban mutatja csábitó 
gyümölcseit abban,hogy inkább akar az ember lát
ni,tudni,mint hinni?... Ha Isten az ő igéjének 
megvetését,a benne való hitnek a hiányát saját 
népének nem tudja elnézni,akkor ne gondold és ne 
várd,hogy neked - akit többre méltatott a Krisz
tusban - majd meg fogja bocsátani.

Minden bizonnyal megrenditő szavak ezek
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a jövendőről szóló Jézus ajkán,mégis téved az, 
aki azt hiszi,hogy itt háboruról és vérontásról 
szól.Más,egészen más,sokkal nagyobb veszedelem- 
ről beszél,mely tévelygésből,hamis tudományból, 
hazug istentiszteletből áll.Nem is csupán csak 
a testünk és életünk forog kockán,hanem a lel
künk és üdvösségünk is.

Éppen ezért nem is intézhetett volna 
tanitványaihoz akkor sem,most sem drőgőbb fi
gyelmeztetést annál,amit mondott ott Jeruzsálem
ben: Vigyázzatok,a jeleket és csodákat tevőknek 
ne higgyetek.Tanuljátok meg: a titok titok ma
rad,mert a valóság az,hogy a titkok az Uréi.

És vegyük is észre,igénk még a hivő 
szivnek sem akar töviről-hegyire megmagyarázni 
mindent,ami "ama nappal" kapcsolatban kérdésként 
mered elénk.De ami bennünket legközelebbről é- 
rint,ami üdvösséges,azt megmondja s ez csak any- 
nyi:ami e világ számára még hátra van,ama napon, 
amikor megitéltetnek mindenek és Isten lesz min
den mindenekben, - ugy tör reánk,mint villámlás. 
Más szóval: nem lehet azt előre kiszámitani,meg
lesni,kikémlelni.Nem ugy tör ránk,hogy a jeleken 
megfigyelhetnénk lassu közeledését.Az az idő vá
ratlanul,hirtelen, szempillantás alatt,hosszas ü- 
zengetés és előre való bejelentés nélkül érkezik 
hozzánk.

Tudom,hiszen a történelem olyan világo
san tanusitja,hogy ez a mikor kérdés mégis soka
kat izgatott.És az is bizonyos,ha mindaz a sok 
találgatás,jóslás,egészen biztos jövendölés va
lóra vált volna,amivel a hamis próféták és hamis 
Krisztusok felültették már a hitetlen lelkeket, 
ez a világ minden bizonnyal már réges régen nem 
léteznék.Igy higgy hát azoknak,akik mostanság, 
ebben a nyomorusággal teljes életben megint uj
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aionról,uj világkorszakról jövendölgetnek.Hogy
ez egyesek szerint 1950-ben,mások szerint pedig 
késöbb következik el,egészen mindegy, hazugság 
ez is,az is.Inkább annak higgy,aki jóelőre meg- 
mondotta és keletről napnyugatig látható vil
lámláshoz hasonlitotta az Emberfiának itéletre 
való visszajövetelét.

Az senkit se bántson,hogy az ellenség 
nagynak látszik,a nyomoruság pedig elviselhe
tetlen. A döbbenetes az a frivolság,amellyel ma 
egyesek,sokan,nap mint nap növekvő számban be
szélnek Istenről,Krisztusról,hitről és tiszta 
erkölcsről.De erre is az áll, hogy a világ világ 
marad,az ember is ember.Ezé rt továbbra is csak 
kérdezősködik ama idő után,amiképen a farizeu
sok is tették.

De hát — kérdezhetné valaki - miért 
akarja tudni az ember annak a nagy világfordu
latnak az idejét?... Miért szeretné tudni annak 
a bekövetkezendő nagy változásnak az előjeleit? 
Lehet ez kiváncsiság - amint mondják is sokan. 
De akkor miért forditanak neki hátat?...Én látom 
sokkal inkább azért tudakolják,hogy kényelmesen 
rendeződjék be ez a földi élet!... Az ember szé
pen,nyugodtan akar élni,akinek tetszik e világ 
büneiben lenni,de azért Isten országából sem a- 
kar kiesni.Éppen ezért támad az a kivánsága: az 
Uristen jelezze jó előre,hogy most már jövök, 
hadd legyen egy kis idő a megtérésre,a hozzáha- 
jolásra.Az emberek nem szeretik az ilyen megle
petéseket.

És valljuk csak meg,mi magunk sem nagyon 
repesünk az ilyen isteni meglepetésekért.Ugyan 
bizony,melyikünk szeretné,hogy ebben a percben 
itt teremjen Isten láng-pallosu angyala és asze



-  3 8 1  -

rint tartana felettünk itéletet,amilyenek most 
vagyunk? Hát felkészültünk már erre?... Ugy-e, 
semmiképen.Még csak az öregek sem,nemhogy az 
ifjak.Pedig... pedig ez nagyon könnyen megtör
ténhet, mert a titkok az Uréi.Reánk az tartozik 
és ez mai evangéliumunk tanitása,hogy mindig 
felkészülve legyünk,mert ezt az utolsó nagy lá
togatását Isten még nekünk sem jelenti be előre. 
Csak akkor látjuk,amikor már itt van.Ha akkor a- 
karunk elfutni a villám elől,amikor már látjuk - 
régen késő!Az észrevétele és lecsapása között 
nincs elmélkedésre idő.

A fájdalmas mindebben az,hogy ma is ke
vesen vannak az olyan lelkek,akik hisznek Isten 
kijelentésében,hirtelen eljövetelében.Ezért hát 
az emberek ma is esznek,isznak,vigadoznak,ezzel 
a világgal törődnek és nem akarnak szakitani ör- 
döggel,kivánsággal,bünnel,... és arra soha nem 
gondolnak,hagy egyszer, - igen:egyszer, "ama na
pon" mégis máskép lesz minden.

Hogy mi lesz ebből a nemzedékből majd 
akkor? - nem tudom,... ki tudhatja közülünk?...

Reménységünk,vigasztalásunk mégis van.
Van irgalom,van megtartatás,van menekü

lés a választottakért! ...
Sodomában elég lett volna ehhez 10, Je

ruzsálemben nem volt elég már 3 ezer lélek. Aki
nek több adatott,attól többet is kivánnak.

Hogy élünk-e vagy elpusztulunk? - az at
tól függ,hogy vannak-e sokan,elegen közöttünk a 
választottak?...

Éppen ezért,hadd helyezzem itt,Isten és 
emberek előtt nyilvánosan szivedre a kérdést: 
mondd te kelenföldi, evangélikus, magyar Testvérem, 
közéjük tartozol-e?... Ámen.
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Imádság prédikáció után.:

Uristen! aki hatalommal és bölcsesség
gel intézed mind annyiunk életét s a 
jövendőt egészen magadnak tartottad 
fenn, kérünk, formálj belőlünk hivő , 
bizó népet,amely igédre hallgat és ki
jelentésedre épit.Óvj is meg tévely
géstől, hamis prófétáktól.

Légy áldott ,hogy a muló idő és 
a röpke perc felett is Te vagy az ur, 
aki felhozod napodat mind a jókra, 
mind a gonoszokra.Tanits minket ugy 
számlálni napjainkat,hogy bölcs sziv
hez jussunk.Ne legyen közöttünk sem 
kicsiny,sem nagy,aki ama napon,amikor 
feltünik szemünk előtt teljes dicsősé
ged, ne hálaadással magasztalna Téged 
azért az életutért,amelyen itt vezet
tél!

Tőled kérjük,akire nézve terem
tettek mindenek,könyörülj rajtunk,ros
kadozókon, hogy azokkal,akiket nekünk 
adtál,közel és távol levő,még éld vagy 
már elaludt kedveseinkkel együtt vir
radjon ránk az az utolsó óra,ama nap, 
amelyen eljössz itélni élőket és hol
takat.Addig is,de akkor is Te légy ve
lünk irgalmas,kegyelmes mennyei Atyánk!

Ámen.
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Bp-Cinkota,1946.nov.24. Jézus a nagy szüretelő.
Ige: Máté 21:18-19.

Szthság u. 23. vasárnap. 
/Egyházi év utolsó vasárn./

Az egyházi esztendő utolsó vasárnapja kö
szöntött ma ránk.Ilyen határkőnél a számadás kö
telezettsége elől nem menekülhetünk.E világ em
bere is megilletődött lélekkel áll meg esztendők 
fordulóján, nagy iparkodással menekül örömhöz, 
gyönyörhöz a nyugtalanitó kérdések elől.Mennyi
vel inkább kell akkor magábatérjen a hivő ember, 
az,aki tudja és sohasem feledheti,hogy minden 
elmult óra,minden multtá vált nap,letünt eszten
dő arról tanuskodik,hogy jön,feltartóztathatat
lanul jön az utolsó nap,ama nap,amikor az Ur 
számadásra vonja az élőket és a már elaludtakat. 
Vagyis az itéletre való emlékezés nélkül nem is 
lehet határköveknél megállni.Hogy ez a mai meg
állás áldott és üdvösséges legyen, - keres min
ket a felolvasott evangélium üzenete.

És mi evangélikus keresztyének ezzel a 
vággyal állunk meg az: egyházi esztendő utolsó 
vasárnapján az Uristen szine előtt.És ha te 
templomozó cinkotai gyülekezet vallod,hogy Is
ten kegyelméből vagyunk,amik vagyunk,hogy az Ő 
rajtunk nap mint nap megujuló szeretete volt 
az,ami kimentett vészből,megtartott viharban,a- 
dott áldást a munkára,óvta az életet, és hozta 
haza fogságból kedveseinket,akkor a mi szivünk 
összedobban e néma csendben s elszáll ajkunkról 
egy sóhaj:légy irgalmas hozzánk,óh Isten!
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Ez a könyörgő vallomás pedig bennünk 
azért támad,mert Te éppen olyan jól tudod,mint 
én,hogy a napokat,az esztendőket,a drága alkal
makat nem kapjuk hiába A magot nem azért vetik 
a földbe,hogy megrothadjon,hanem hogy belőle uj 
élet támadjon; gyertyát sem azért gyujtják,hogy 
elégjen,hanem hogy világosságot árasszon; az é- 
letidőt sem azért adta az Ur,hogy önmagunknak 
tartogassuk,hanem hogy odaszánjuk szolgálatára, 
mert a napnak melegiteni,a fénynek világitani,a 
viznek táplálni,a virágnak pompázni,az embernek 
szolgálnia kell. Tehát elesettet felemelni,éhe
zőt megelégiteni, szomorkodót vigasztalni,bete
get gyógyitani,e világban az örökkévalót,embe
rek között az Istent dicsőiteni.

A keresztyén élet ugyanis gyümölcstermő 
élet.Jaj hát minekünk,ha csak zöldelő,megtévesz
tő lombot hordoz életünk fája és nincs rajta 
frissitő,pompázó,kivánatos,megtartó gyümölcs.
Jaj pedig azért,mert bizonyos,hogy az az Isten, 
aki gazdája életünknek szüretet tart mindegyi
künk életében.Elhozza ifjakra és öregekre,élők
re és már elaludtakra ama napot,amikor számon- 
kéri,hagy a földet,az esőt,a napsugarat,a leve
gőt,az ételt,a ruházatot,az egymást váltó esz
tendőket nem kaptuk-e hiába?...

Álljunk hát meg egy pillanatra az idő 
nagy rohanásában s engedjük,hogy az a Jézus,aki 
itéletre hivja az egyeseket és népeket,megte- 
kintse életünket.Mit gondolsz:ha ma örökre szi
ne elé szólitana,találna-e nekitetsző gyámöl- 
csöket életünk fáján?...

És ezt a számbavételt tegyük annál is 
inkább,mert Jézus sokszor keres és kér. Kért 
egy ital vizát a samáriai asszonytól s adott ér
te neki egy örökkévalóságot. Jeruzsálemben,a
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szent városban,keresett egy csendes otthont,a- 
hol elköltheti a páskabárányt s adta helyébe a 
megtört testét és kiontott vérét. Megáldozta- 
tásának utján Ő ,a törödött Emberfia,megáll az 
utmenti fügefa előtt s gyümölcsöt keres rajta. 
És ott is ezt csak azért tette,mert a fa értel
me, célja a gyümölcs.A gyümölcstelen gyümölcsfa 
olyan,mint a hur nélküli hegedü .Semmit sem ér, 
csak tüzrevaló.Jaj annak a fának,amelyik a 
számbavételkor,amikor végigmegy közöttük a nagy 
szüretelő és nem rejtőzködhetnek el előle,sem
mi mentség a számukra,hanem állnak földbegyö
kerezve és az itéletes kéz kutatni kezd lomb
jaik között és - nincs gyümölcs.

És hidd el,igy állnak majd ama napon 
az országut mentén a lelkek is.Te is,én is. És 
Jézus,a nagy szüretelő,elér hozzánk is.Akkor 
nem tudunk elrejtőzködni,nincs menekvés,nincs 
kibuvó,hanem szemtől-szembe állunk vele és 
felelni kell a nekünk szegezett kérdésre: mi 
az,amit rejtegetsz? hol van életed fáján a gyü
mölcs? ...

Jézus ajkán sohasem hangzik közömbösen 
ez a kérdés.Ő szomjuhozik a lelkünk gyümölcse 
után.Előtte nem mindegy - és nekünk sem mind
egy - hogy keresése közepette talál-e rajtunk 
egy meleg tekintetet,boldog rajongást,titkos 
vagy nyilt megvallását annak,hogy szeretjük,kö
vetjük Őt.

Téved az,aki azt gondolja,hogy Jézus 
csak a maga dicsőségére keresi rajtunk a hit 
drága ajándékait. Ő nem ember! Ő millió és mil
lió szegény, elhagyott, kisemmizet t , nyomorgó, in
séges testvérért követeli tőlünk azt a gyümöl
csöt, amely az Ő kicsinyeinek megtartatás és é- 
let.Az utolsó itélet döbbenetes evangéliumi ké-



pe beszél arról,hogy keresi a falat kenyeret,az 
öltözet ruhát,a tenyérnyi földet,amit éhezőknek 
betegeknek,meziteleneknek,özvegyeknek és árvák- 
nak adni tartozunk.És ha valamikor,akkor éppen 
ma van ideje annak,hogy ez a mi evangélikus né
pünk megtanulja,hogy Jézus a szegényeknek nem 
kenyeret ad, ez mi ránk bizza, Ő a szegényeknek 
pártjára áll,azonositja magát velük,szót emel az 
érdekükben,követel,lázit,agitál s élükre állva 
az Ő nevükben jelentkezik előtted,amikor ama na
pon megkérdi: életed fája milyen gyümölcsöket 
érlelt. Jézus nem ruhát oszt a szegényeknek,ezt 
neked kell megtenned, Ő a szegényeknek igazat ad, 
kérésük jogosságát biztositja, hangsulyt ad az 
igénynek s ugy állitja be a dolgot,hogy amit az 
Ő kicsinyeinek adunk,azt Neki adjuk és amit azok
tól megtagadunk,azt Tőle tagadjuk meg. Mert abban 
a vágyban,amellyel Jézus a lelkek gyümölcseit ke
resi,benne van milliók éhsége,a világ nyomorult
jainak segélykiáltása,inséggel küzdő testvéreink 
dörömbölő és parancsoló életösztöne ,benne van 
minden reászorultnak egyetlen érzése,akarata, ké
rése és követelése: a  d j !... ember adj!... Adj 
szeretetet,irgalmasságot,jóindulatot,... adj szi
vet, segitséget, szolgálatot ,.. . adj gyümölcsöt, a 
hitnek gyümölcseit! Éppen ezért nincs is az a 
földrengés,nincs is az a mennydörgés,nincs is az 
a vásári lárma,amit tul ne kiáltana az egyházi 
esztendő utolsó vasárnapjának intő,óvó,figyelmez
tető üzenete: ember! adj számot a te életedről!..

Most,ezen az órán itt is csak az történik, 
hogy Jézus kutatni kezd életünk zöld lombjai kö
zött...

Ezen a vasárnapon te cinkotai ifjuság Jé
zus kutatja a te életednek zöld lombjait. Ugy-e, 
nem is olyan régen volt az,hogy ott álltál a kon-
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firmációs oltár előtt azzal a boldog vallomás
sal: tiéd Uram e sziv!... Mondd hát,az elmult 
rövid idő alatt megtermette fiatal szived bol
dog elszánása az Istennek tetsző drága gyümöl
csöket?... És Ő nézi a szépségedet9mögötte van- 
e a lelki szépség nagy szenvedélye?... Nézi a 
tehetségedet,keresi mögötte a szolgálatot, amit 
az Ő ajándékából az Ő dicsőségére végeztél el.. 
Nézi a hitedet, ugyan bizony mennyi cselekedet 
lett belőle,hiszen te is tudod,hogy a hit holt 
önmagában...

És megáll Jézus ezen a mai vasárnapon 
ennek a diszes öltözetben pompázó gyülekezetnek 
minden tagja előtt,megérinti a jó ruhádat és 
kérdi; fedeztél-e el vele fázó mezitelenséget?. 
Számbaveszi megteritett asztalod kincseit:hány 
ember lakott jól a morzsáidból?... Betér meleg 
otthonodba és kérdi; szereztél-e fedelet pihen
tető zugot csak egyetlen egy hajléktalan,bujdo
só léleknek is?...Odaáll a mosolygók és szünte
len vigadozók társaságába és szemrehányóan mond- 
ja:látjátok-e,hogy mennyi közöttetek itt Cinko- 
tán s ennek határain tul ebben a megpróbált or
szágban az összetört élet,az állástalan család
fő, a reménytelen sziv,a nehéz gyász alatt ros
kadozó özvegy vagy az apátlan,anyátlan árva?...

De nem folytatom a kérdéseket.
Ugy-e,igy is sejted,hogy milyen szomoru 

tapasztalatot szerezhet miközöttünk az Ur!... 
Mindenfelé csak levél,buja,zöld,életről tanus
kodó levél,mind meg annyi bizonysága annak,hogy 
életfánk fölvette az ég sugarait,a föld nedves
ségét, a mindenségnek ezernyi titkos erejét, Is
tennek nap mint nap ránk pazarolt kegyelmét s 
ott áll az élet országutján dusan,buján,de - 
gyümölcstelenül! Óh mi lenne velünk,ha most,már
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ma elhangzana felettünk a rettentő itélet: gyü
mölcs pedig terajtad soha többé ne teremjen!Mi- 
lyenné válnék egy megátkozott családi élet, egy 
kiszáradt gyülekezeti élet, milyenné válnék egy 
sirkeresztté száradt nemzet?... Mi lenne,ha be
teljesednék a szörnyü átok:gyümölcs pedig te
rajtad soha többé ne teremjen!

Pedig ez nem is ijesztgetés,Testvérem! 
Könnyen valóra válható valóság,mert ama nap el
jövetele az Ő hatalmában van.A titkok az Uréi! 
Mi sem a napot,sem az órát nem tudhatjuk.De bi
zonyos, hogy a kürtzengés,tehát az a pillanat,a- 
mikor az élők elváltoznak,a halottak feltámad
nak,hogy megjelenjenek mindenek az itélkező Ur 
előtt, - igen:a kürtzengés ideje e világ számá
ra még hátra van!

Addig,... addig tart a kegyelmi idő!
Más szóval s ez a mi reménységünk: ad

dig még mindig hozzátérhetsz, fakaszthatsz mo
solyt, törölhetsz könnyet,szólhatsz áldást, te
remthetsz békességet,csitithatsz bosszut... Ad
dig még mindig lehetsz felülről jövő üzenet,a- 
mely jóakaratot hirdet s hallatára fellélekze- 
nek az emberek...Addig még lehetsz vigasztalás, 
felemelő kéz,megértő sziv,hálás lélek,engedel
mes, alázatos,bizó,hivő,szolgáló ember,aki drága 
gyümölcsöket kinál fel az élet vándorutján az 
Isten dicsőségére.

Szent Gyülekezet!Isten népe! Ma az egy
házi esztendő utolsó vasárnapján,amikor ősi ke
resztyén szokás szerint az itélkező Isten előtt 
állunk, ugy-e,összedobban a szivünk és gyümölcs- 
telen életünk láttán elszáll ajkunkról a könyör
gő sóhaj: Urunk!Istenünk!légy irgalmas nékünk! 
Add ránk Szentlelkedet,hogy amig tart még a ke
gyelmi idő megteremjük kegyelmed drága gyümöl-
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cseit ama napra,amikor eljössz itélni élőket 
és holtakat...

Mindezt cselekedd meg velünk már most 
és már itt.Ámen.
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Bp.1946.okt.6. Isten előtt...
Ige: I.Tim.l:15.

Szthság u.16. vasárnapon.

Krisztu Egyházainak Szövetségi Tanácsa 
mozgalmat inditott,hogy október 6-án,tehát ezen 
a mai vasárnapon az egész világ protestáns egy
házai keressék együttesen Isten bünbocsátó ke
gyelmének vigasztalását és egybekapcsoló erejét.

Magyarhoni Evangélikus Egyházunk - a 
püspöki körlevél értelmében - készségesen kap
csolódik bele ebbe a mozgalomba,mert ha volt az 
emberiség életében idő,amikor a bün nyomorusága 
és hatalma nyilvánvalóvá lett,akkor ez a mostani 
bizonnyal az.

Igy került közénk ma ez az ige.
Azt ugy-e, érzed te is,Testvérem,hogy az 

a sors,ami mostanság jutott neked osztályosré- 
szül - nem érdemli meg az élet nevet.Te is azt 
látod,mint olyan sokan mások,hogy a tudás és a 
technika fejlődésével,a szellemi erők kiművelé
sével egyesek és közösségek,országok és világré
szek közé válaszfalak emelkedtek s minden lépés
sel, amit az ember előre tett,egy fokkal nagyobb 
nyomoruságba süllyesztette a másikat. Ezen az u- 
tan azután odajutottunk,hogy a mai ember fél az 
élettől és mégis élvezni akarja.Nincs alkotó, é- 
pitő lelke,tehát kielégiti a feloszlás gyönyöre.. 
Milyen nagy hangon kiván emberhez méltó életet
magának,de még mindig csak a szólamoknál tart a- 
helyett,hogy megmondaná,mi az,ami az emberhez 
méltó.Nem is tudni valójában,hogy mire van szük
sége.Kenyér kell-é, élvezet kell-é vagy pedig i-



- 391 -

gazság,áldozat,örökkévalóság?... És hát nem bo
lond a világ,amikor azt hiszi,hogy nagyobb lesz 
a kenyere,ha istentagadó lesz,valójában csak a 
lelke lesz kisebb... És hát nem bolond a mai 
ember, amikor azt hiszi,hogy jobb ruhában járnak 
majd a gyermekei.ha megmeziteleniti az eszménye
ket, valójában pedig az lesz a vége,hegy a gyer
mekei szemérmetlenekké válnak. Soha ugy nem ke
ritette hatalmába a bün a világunkat,népünket, 
mint napjainkban.

Tudom jól,ezzel a megállapitással szem
ben sokan vannak olyanok, még itt miközöttünk is 
akadnak,akik azt hiszik,hogy a világ alapjában 
véve jó,csak itt-ott kell tatarozni rajta és 
tüstént kényelmesebb és finomabb lesz az élete. 
Ezek azok a lelkek,akik hajlamosak a szabados
ságra és uton utfélen azt hangoztatják,hogy a 
keresztyénség hideg,kemény,a bünt tulozza. E 
földet siralomházzá változtatja át,kiöli belőle 
a szépséget és az emberi örömöket.Sötéten fokoz
za Isten szentségét...

Ez a hely tiltja,hogy a magam véleményét 
bárkire is reá erőszakoljam... De kérdem:de hát 
segitett rajtunk valaha ugyis mint magyarokon, 
ugyis mint evangélikusokon egy kis toldozgatás, 
foltozgatás?... Segitett rajtunk a külső maga
tartásbeli változásokon tul a belső,szellemi 
vagy szociális és politikai irányváltozás?... És 
még tovább is mehetünk:segitett rajtunk vallásos 
életünkben bekövetkezett neki-nekibuzdulás? ....
És hát mi lenne a keresztyénségből,ha nekünk 
kellene megállapitani,hogy milyen mértékig le
gyen Isten szent?... Lehet-e alkudozni a bünnel, 
némelyeket elfogadni,némelyeket pedig nem?... Óh 
mi lenne az Isten irgalmából,ha a mértéket mi ál
lapitanánk meg?!... Mi lett volna a tékozló fiu
ból,ha a kapuban édesapja alkudozni kezd vele, -
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Zakeusból,ha fele aranyát és fele bünét megtart
ja, - Pálból,ha megmarad félig Saulnak?... Mi 
lett volna velük,ha csak részletekben lett vol
na hozzájuk kegyelmes az Isten?... A világ,az 
ember teljesen megromlott.Nem is segithet rajta 
foltozgatás,emberi erőlködés csak a teljes irga
lom és az örök kegyelem,amely ingyen adja Krisz
tus érdeméért nekem a bünbocsánatot és az öröké
letet.

Ez az Isten ellenes alaptermészet ezer
féle módon nyilvánulhat meg.Egyik embernél ha
zugság, másiknál paráznaság,itt gyülölet és irigy
ség, ott gőg vagy kegyetlenség,de mindig önzés, 
mindig kevélység,emberi felfuvalkodottság.Igen: 
a gyökere az,hogy Istennel nem férünk össze.

Már pedig csak Isten szine előtt lesz 
nyilvánvalóvá,hogy a legtündöklőbb erényeink is 
tele vannak rozsdával,legvidámabb mosolyunkban a 
láz emésztő tüze csillog. Mi,dőre emberek azt 
hisszük,hogy jók vagyunk,holott szine előtt min
den jóságunk torzképpé változik, büszkék voltunk 
szeretetünkre,most itt állunk koldus mezitelen
ségben az Ő gazdagsága előtt: szemünkbe ötlenek 
a romlás jelei:családunkban veszedelmek szuny- 
nyadnak,gyermekeink szeméből ébredő gonoszságok 
vigyorognak ránk.Nyilvánvalóvá lesz előttünk, 
hogy kint is,bent is sötétségben élünk,a Sátán, 
agonosz uralkodik felettünk s látjuk a bün biro
dalmának egész szélességét és döbbenetes mélysé
gét.

Az a valóság,hogy az Ur szine előtt pe
dig mindig valami különös történik.Nemde,zokog
va kell elmondanod,hogy árva vagy,elhagyott,ta
nács tálán, mezitelen. Érzed,hogy orcája előtt nem 
állhatsz meg,hozzája méltatlan lettél,ellensége 
vagy.Nemde,arra döbbensz,hagy tanácsát megrontot
tad,terveit kicsufoltad,akaratát áthágtad,szent
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ségét megtapodtad és nevét gyalázatba rángattad. 
Ugy-e,azt látod,hogy ahány parancsa van,annyit 
szegtél meg s ahány pillanata volt életednek, 
annyiszor csufoltad meg s mindazzal,amit adott 
visszaéltél,ajándékait eltékozoltad, - hogy 
nincs,nem lehet még egy olyan hálátlan,tékozló, 
hütlen,bünös gyermeke,mint éppen én.Igen: a bü
nösök között az első vagyok én.

És az igazsághoz tartozik a kérdés: u
gyan bizony mit használ nekem,ha tudom,hogy Is
ten hány összetört,nyomorult,bünös életet szült 
ujjá,de hozzám nem jutott el ajándéka... Mit 
használ nekem,ha tudom,hogy Isten hány gyönge, 
törékeny embert,gyermeket,asszonyt,aggot vagy 
férfit tett erössé,hőssé,sziklánál is állhata- 
tosabbá,de énmagam gyönge nádszálként hajtatom a 
viharban.Isten ajándéka mindaddig nem valóság és 
nem élet számomra,amig nem beszélek előtte első 
személyben: az én bünöm,az én tengernyi bünöm.

Ide pedig csak az Istennel való szemé
lyes találkozás utján lehet eljutni.Meg kell lát
nom azt,hogy milyen távol van tőlem,bánös ember
től,mert Isten, de meg kell látnom azt is,hogy 
milyen közel van hozzám bünös emberhez,ámbár Ő 
Isten! Ostya és bor szine alatt az üdvözitő Is
ten! Más megoldás nincs.Legalább is nekünk nincs.

Ebben a bünös,elveszett,Isten haragja a- 
latt álló világban az Isten pártjára kell áll
nunk s nem mentegetni,hanem vádolni magunkat. Ez 
pedig a bünbánat.Az a pont és pillanat,ahol kez
dődik az élet,az uj élet.Mert élet csak ott van, 
ahol bünbocsánat van.

Ugy-e ezekután megérted,hogy a világ pro
testantizmusa ma,október 6-án,azért áll meg igy 
az Isten előtt,mert tudja jobban,mint valaha,hogy 
az emberi sziv.ez a különös belső mindenség, na



- 394 -

gyon kietlen és nagyon puszta.Sötétség ül a mély - 
ségeiben,átláthatatlan az egész.Az ő számára a- 
zonban még ez a sötét sziv is drága kezdet,szent 
terület,ahol formálhat magának dicsőséges uj 
világokat.

És én vallom is,hogy nekünk magyar evan
gélikusoknak ma,éppen október 6-án,drága multunk- 
nak e sötét emléknapján,ugyancsak köztük van a 
helyünk,hiszen olyan kietlen,olyan puszta a szi
vünk. Ugy_e,a te szived sem békés,boldog,erős és 
tiszta sziv.... Látom,hogy a te életed sem tel
jes,nem egész,nem napfényes élet,mert lelkedben 
örvények tátonganak és árnyékok kisértenek... És 
én azt is tudom,hogy téged is Isten nagyobb,több, 
dicsőségesebb,egészen más életre teremtett... A 
te szived is drága lehetőség számára:szeretne, 
tudna csodát müvelni vele,hogy ne legyen többé 
gyötrelmek forrása,hitetlen,lemondó és reményte
len sziv...

Testvéreim! Álljunk hát szine elé,hiszen 
a mi számunkra sincs más lehetőség,minthogy meg
tanuljuk és elmondjuk azt az igaz beszédet,hogy 
Krisztus azért jött e világra,hogy megtartsa a 
bünösöket,akik között első vagyok én!

Nézd amott az Urnak megteritett asztala! 
Ott az igazság, ott az élet, ott a bünbocsánat.. 
Nem érzed,... nemhallod,hogy unszol,... hiv,... 
vágyódik utána a szived,... téged is vár!... Ne 
is késlekedj,hiszen elfogadásra méltó... Nekünk 
pedig magyaroknak október 6-án a bitófák árnyéká
ban más vigasztalásunk és megtartó erőnk ugy 
sincsen. Ámen.

Imádság a prédikáció után:

Örökkévaló Isten! Mennyei Atyánk!
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Azon az uton,amelyen Te vezetsz 
és amelyen velünk csak az történik,a- 
mit Te akarsz,ma évfordulóhoz ért el 
nemzetünk! Add,hogy mindaz a sok em
lék, szin,kép,tanitás,ami most uj élet
re kél,legyen bizonyság arról,hogy itt 
is Te beszélsz, hogy ma sincs okunk 
elhallgatni azokat a hőskölteményeket, 
melyeket Te rósz a világtörténelem lap
jaira, nemzetünk életében, hogy ma is 
van okunk zengeni zsoltárokat gondvi
selésedről, hogy itt is ma égi harsona
hangok keresnek,hogy felemeljék Hozzád 
a szivünket.

Alázatos lélekkel lépünk erre a 
drága utra és a megtépettség köntösé
ben állunk szined elé. Tudjuk,hogy ma 
sötét valóságok utvesztőin járunk és 
ez a mi hibánk és a mi vétkünk.Eltakar
tuk a szemünket,elfojtottuk nemes érzé
seinket, vásári cikké alacsonyitottuk le 
a reánk bizott égi talentomokat.Ezeréves 
elhivatásunk oltárait tagadtuk meg,drá
ga szimbolumait utca porába szórtuk, ő- 
seink örökségét becsültük le,a földet 
gyaláztuk meg,a kisértőt nem vertük 
vissza,a templomokban elhallgattattuk 
az igazságot,a házakban a szeretetet,a 
tereken hamis prófétákat bámultunk meg, 
a forumon jelszavak vezettek,az iskolák
ban istenfélelem nélkül való bölcsessé
get engedtünk elhatalmasodni.Megenged
tük,hogy ne szivből jöjjön a sóhajtás, 
az,amelyből elszántság lesz.Elnyomtunk 
minden forró hevületet,mely ,ha a lelket 
járja át,munkává magasztosul.Nem akartuk
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megengedni, hogy minden megrendülésből 
kötelesség legyen és minden áhitatos 
emlékezés fogadástétellé válljék. El
felejtettük,hogy Te vagy a népek és 
nemzetek ura,aki hazát adsz,történel
met formálsz és célt szabsz egyesek
nek és közösségeknek egyaránt. Csonka 
hazát ezért adtál!

De légy irgalmas hozzánk! Tedd 
elviselhetővé a keresztet,melynek su
lya alatt növekszik a lélek,tisztul a 
látás,lesz sziklává a hit és lesz o- 
lyan könyörgéssé a szenvedés,melynek 
vége felszabadulás,az az áman,amelyre 
visszatér a remény és kibontakozik uj 
fényben az ország,melyet örökségül 
adtál és hagytál vérzivatarok és ezer 
viszály között.

Nem az fáj,hogy büntetsz s uj
tasz,hogy téped,megpróbálod a jóknak 
és igazaknak hitét.Tegyed! Azt bün
teted, akit szeretsz!Csak azt a fájdal
mat emeld ki a szivekből,melyet azok 
támasztanak,akiket az elesettség nem 
visz a jónak,az igaznak,a szeretetnek, 
az áldozatosságnak,az önzetlen mások
ért való cselekvésnek a terére.

Nem villámot kérünk Tőled, hogy 
vele pillanatok alatt verd szét e ha
za sorsával nem törődő és ennek sor
sában örök célokat nem látó megfeled- 
kezettek táborát.Nem,mert eljö az a 
nap,mikor mindenki azt akarja,amit ve
tett.Csak azért könyörgünk,hogy élet
té legyen,ami nem lett a halál marta
léka,akit arra érdemesitettél,hogy az
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legyen,akihez ugyancsak eljárhatunk 
gyujtani régi fénynél uj szövétneket!

Erről a helyről,melynek béké
jét őrizd meg kegyelmesen időtlen 
időkig,szálljon ki az a tudat, hogy 
csak Te,aki ezer éven át oltalmunk 
voltál és erősségünk,csak Te és sen
ki más lehetsz őre e nemzetnek,mely
nek nem végzete,hanem általad szen
tesitett feladata,hogy egy szabad,e- 
rőteljes,egyéni és boldog néppel 
gazdagítsa meg azt a világot,mely a 
Te dicsőséged zsámolya.

De szálljon ki az a csendes be
látás is,hogy mint minden nemzet,ugy 
az is,melyet e földre vezettél, csak 
addig élhet,amig sajátos,értékes e- 
gyéni jellemvonása van,melyet pár
toskodás, visszavonás, irigység és 
belső egyenetlenség messze elkerül 
és melyet nem borit gyászba sem el
lenség kegyetlenkedése,sem szenvedé
lyek által dult szivek csatározása.

Értesd meg mindannyiunkkal,hogy 
ránk ma az tartozik,hogy mi legsünk 
kezdete annak, a változásnak, melynek 
végén diadalmas lesz az az élet,mely
ben ő akarta elmerülve látni nemze
tét.Reánk az tartozik,hagy áldjon 
vagy verjen sors keze,a családunkat, 
barátainkat,hivatásunkat,a reánkbizot- 
takat, életakarásunkat célkitüzéseink
et,igazságunkat,reményeinket,bánatun
kat, aggódásunkat,hitünket, kicsinyeket 
és nagyokat - vigyük feléd e haza 
földjén ugy,hogy a szemek hivő népet,



- 398 -

imádkozó országot,dolgozó nemzetet, 
felmagasztalásra megérett megalázot- 
takat, igaztalanul eltiport leg y ő zöt
teket lássanak.Lássák a tékozló fiu 
csodáját.Lássák,hogy ami elveszett, 
hogyan találtatik meg és amit meg
holtnak hisz a dőre,hatalmában tul
tengő ember,miképen támad fel.

Jöjj hát közénk megujitó Szent- 
lelkeddel őrizője nemzetünknek.Kiál
tunk hozzád azzal a szent bizakodás
sal, hogy Te eljössz megváltani, meg
menteni, velünk maradni,diadalra vin
ni, szabaddá tenni,fiaiddá fogadni és 
áldani.

Életet,hitet találunk Tenálad, 
Tebenned,Teáltalad, ma is,most is, 
itt is,magunknak is,nemzetünknek is. 
Áldjuk és magasztaljuk érte szent 
nevedet. Ámen.


