
A lelkész tanítói hivatala*)
„Gondot viselj magadról és a tudomány

ról ; maradj meg azokban; mert ezt cselekedvén, 
mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat." 
I. Tim. 4.16.

Ezeket a szavakat olvasva, eszünkbe jut az apostol intése 
az efezusi vénekhez: „Viseljetek gondot magatokra és az egész 
nyájra, melyben a Szentlélek titeket vigyázókká tett, az Isten 
anyaszentegyházának legeltetésére". És ennek a két szentirás- 
beli helynek egybevetése a lelkésznek két fontos hivatalára: 
a pásztori és tanítói hivatalra tereli figyelmünket. A lelkész a 
reá bízott nyájnak lelkipásztora és az őt hallgató gyülekezet
nek tanítója. Korunkban a belmissziói munkának hangsúlyozása 
révén mintha jobban előtérbe jutott volna a lelkipásztor képe, 
és nagyobb fontosságot nyert volna a lelkipásztori munka. Azon
ban hitvallási irataink, különösen az Ágostai Hitvallás is a lel- 
készi hivatal súlypontját az Ige hirdetésében és a Szentségek 
kiszolgáltatásában látják. Pál apostol azt mondja önmagáról: 
„Rendeltettem én hirdetővé és apostollá, pogányok tanítójává 
hitben és igazságban" (1. Tim. 2.7.);  „Tétettem hirdetővé és 
apostollá és pogányok tanítójává" (2. Tim. 1 . n). Jézus pedig: 
„Tegyetek tanítványokká minden népeket. . . tanítván őket, 
hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek" (Máté 
2 8 . 19, 20).

Anélkül, hogy a lelkipásztorkodás jelentőségét csorbítani 
akarnám, éppen a mi korunkban, amikor a hitéletről olyan 
sokat, ellenben a hittanokról olyan keveset hallunk, amikor a 
vallásos ismeret rovására a vallásos tapasztalatok és élmények 
megszerzését, az objektivumok helyett a szubjektivumokat han
goztatják, nem tartom feleslegesnek, hogy behatóbban foglal
kozzunk hivatalunkkal, mint lelki tanítói hivatallal.

Mikor az apostol azt mondja: „Gondot viselj magadról és 
a tudományról," s ezzel reámutat arra a szoros összefüggésre, 
amely Timotheus személye és a tudomány (didaszkalia) között 
van, a kapcsolatot legelső sorban nem abban látja, hogy Timo
theus ezt a tudományt tanítja, tehát hogy ő is didaszkalosz, 
tanító; nem is abban, hogy Timotheus ennek a tudománynak 
mívelője, előbbrevívője, tehát hogy ő is tudós. Az összefüggés 
elsősorban az, hogy ez a tudomány egy olyan objektivum, amely 
Timotheussal szemben mint creativum, formativum és norma-

*) A győri egyházmegye április 7-iki lelkészértekezletén tartott írás
magyarázat.

1



2

tivum lép fel. Ismételten rámutat az apostol azokra a ténye
zőkre, amelyek Timotheus személyiségének kialakításában kívül
ről közreműködtek. Említi Timotheus anyját és nagyanyját, tehát 
a családi tradíciót (2. Tim. 1 . 5), említi önmagát több helyen, 
említi az egyházat és gyülekezetét a mi szakaszunkban is: 
„Meg ne vesd a kegyelemnek benned levő ajándékát, amely 
adatott néked prófétálás állal, a presbitérium kezeinek reád 
tevésével" (14. v.) és említi ugyanebben a részben a tudományt 
is: „Ezeket ha eleikbe adod az atyafiaknak, Krisztus Jézusnak 
jó szolgája leszel, táplálkozván a hitnek és jó tudománynak 
beszédeivel, amelyet követtél" (6. v.). Ez a tudomány az életnek 
beszéde (Fil. 2 . 16.), amely a tanítónak is életet ád, amely által 
a tanító is újonnan születtetik (1. Péter 1 . 23).

Tehát ha Timotheus önmagára akar gondot viselni, nem 
szabad felejtenie, hogy személyiségének ez a kiművelése ezen 
objektív tényezőknek körén belül kell hogy maradjon és az 
azok által megszabott irányban kell személyiségének tovább 
mélyülni és gazdagodni. A család, az egyház, az Ige nem olyan 
korlátok, amelyeket le kell rontani, amelyeken felül kell emel
kedni, hogy személyiségünk szárnyai kibontakozhassanak; ellen
kezőleg, ezek a források, amelyekből táplálékát merítheti, ame
lyek nélkül tartalmát veszti, célját téveszti, erejét szétszórja.

A tanító ne feledje, hogy hallgatóival is szoros kapcsok 
fűzik össze. Az apostol itt felemlít egy ilyen kapcsot, amely a 
keresztyén lelki tanítónak tanítványaihoz való viszonyát teljesen 
egyedülállóvá teszik: „Ezt cselekedvén, mind magadat meg
tartod, mind a te hallgatóidat." Vagyis itt a tanító és tanítvány 
egyaránt megváltásra, megtartásra szorulnak. Timotheus, dolgá
ban híven eljárva munkálja a reábizott gyülekezetnek, de egy
úttal önmagának üdvösségét is. A megváltás, az üdvösség, az 
isteni üdvrend is egy hatalmas objektivum, amely Timotheus 
tanítói munkásságát kívülről úgy befolyásolja, hogy személyi
ségének kiművelésében, az önmagáról való gondviselésben is 
irányt szab és annak tartalmat ád.

Látjuk tehát, hogy amikor az apostol a személyiség gon
dozását ajánlja, távol áll attól, hogy ezt a személyiséget úgy 
értelmezné, mintha a didaszkalia csak eszköz lenne a személyi
ség csillogtatására, vagy hogy a hallgató és tanuló gyülekezetei 
egy-egy tanítónak a személyisége körül akarná csoportosítani. 
A személyiséget ragyogja be az Ige, a személyiségen át érvé
nyesüljön a didaszkalia, az egyház, az isteni üdvakarat, és a 
gyülekezet csoportosuljon a kegyelem eszközei körül, amelyek 
a tanító lelkész számára is első sorban a kegyelemnek, az ő 
feléje irányuló kegyelemnek eszközei. A lelki tanító is elsősor
ban tanítvány, egyháztag, hívő, s csak ha mindezekre gondot 
fordít, akkor lesz „Krisztus Jézusnak jó szolgája."

„Gondot viselj a tudományról." A keresztyén egyház ta
nító egyház. Urának parancsa szerint kell, hogy tanító egyház 
legyen. Tanítói tisztét csak úgy töltheti be, ha van „egészséges
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tana“, és vannak tanítói, kik ebben a tanban járatosak, s az 
egészséges tanban szilárdan és tudatosan állnak.

Gondot kell viselni ennek a tannak épségére és tiszta
ságára annál is inkább, mert az állandóan a megfertőzés ve
szélyének van kitéve (1. v.), s mert a lelkeknek üdvössége függ 
a tannak egészséges voltától. Gondot kell reá viselni azért is, 
mert olyan kérdésekre kell megfelelnie, amelyek az életnek 
legsúlyosabb és legnagyobb kérdései, amelyekre amidőn más 
oldalról másképpen felelnek meg, az egyház mindannyiszor 
köteles számot adni s megfelelni hitéről és reménységéről. Tu
dományosan kiképzett tanítókra van szüksége az egyháznak, 
mert máskülönben elveszti az érintkezést a modern gondol
kodással és képtelen lesz azt keresztyénné tenni. Az a modern 
pogányság, amely a keresztyén világban annyira elhatalmaso
dott, azon kérdés elé állítja a keresztyénséget, az egyházat, hogy 
miként teljesítette tanítói tisztét, hogyan viselt gondot a tudo
mányról.

Ez a tudomány első sorban a Biblia és egyházunk hit
vallási iratai. A lelkésznek mint tanítónak elsősorban ezekben 
kell járatosnak lenni. Ehhez megkívántatik, hogy egész életün
kön át tanulmányozzuk a Szentírás szövegét, annak magyará
zatát, eredetét, történelmét. Nem szabad figyelmen kívül hagyni 
azokat az eszközöket, amelyeket az újabb és legújabb kutatások 
bocsátottak rendelkezésünkre. Hiszem, hogy az igazságnak Szent
lelke, aki elvezérel minden igazságra, hívja, gyűjti, megvilágo
sítja és. megszenteli ma. is úgy a hallgatókat, mint a tanítókat, 
és ugyanaz buzdít, erősít bennünket arra is, hogy állhatatosan 
megmaradjunk a „tudományban" és teremjük annak gyümöl
cseit, hallgatóinknak és önmagunknak üdvösségére.

Németh Károly
lébényi esperes-lelkész.

A reverzálisról.
Az 1894. XXXII. t.-c. 1. §-a megengedi, hogy a vegyes 

vallású házasulandók egyszersmindenkorra megegyezhetnek 
születendő gyermekeik vallására nézve. Az akkori kormány 
egy törvényjavaslatának megszavazásához szükség volt az erő
sen katholikus színezetű és kath. egyházpolitikát szolgáló ellen
zék támogatására s ez az ellenzék csak az esetben volt hajlandó 
a kormány törvényjavaslatát megszavazni, ha a kormány a 
reverzális javaslatot keresztül engedi. így született meg ez a 
törvény, amely minden törvényesen bevett vallás számára lehe
tővé teszi ugyan a reverzálist, de hogy egy kath. többségű 
országban ez végeredményben kath. érdekeket szolgál, az nyil
vánvaló. Ebből a törvényből az ellenreformáció máglyafüstje 
csapódik az arcunkba. A „Lutherani conburantur“-féle törvény

it
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cikk egy itt felejtett késő maradványa ez, amelynek ma már 
semmi helye a magyar Corpus iurisban annyival inkább se, 
mert köztudomású dolog, hogy tisztán az állam szempontjából 
is káros ez a törvény, mivel a felekezetek közötti súrlódásokat 
nagy mértékben elősegíti. Nem csupán protestáns, hanem állami 
érdek is ennek a t.-c.-nek hatálytalanítása. Arra ezidőszerint 
kevés a remény, hogy ez a hatálytalanítás belátható időn belül 
elérhető volna, de épen ezért az összes protestáns egyházaknak 
állandóan gondolniok kell erre, hogy amikor majd nyugalma
sabb időket él az ország, minden erőit felsorakoztassa ez ellen 
a békebontó törvény ellen. Addig is azonban, amíg ez elérhető, 
az eddiginél határozottabb formában védekeznünk kell ellene, 
nem pedig versenyre kelni ebben a nemtelen lélekhalászatban.

A védekezés nem könnyű, sőt felette nehéz. Nem annyira 
azért, mert a kath. egyház nagy tömegerejével, szervezettségé
vel és fanatizmusával állunk szemben, hanem inkább egyházunk 
mai közszelleme miatt. Hiányzik nálunk az erőteljes egyházi ön
tudat s ezért nincs elegendő bátorság a védekezés határozott 
formájához. Bénítólag hat ránk egyfelől a rideg, olykor egyházi- 
atlan jogász-szellem túltengése, másfelől az az erőtelen liberaliz
musba fojtott értelmezése az evangéliumi szabadságnak és 
türelmességnek, ami annyira elhatalmasodott az egyházi köz
szellemben.

Természetesen legcélravezetőbb módja itt az önvédelemnek 
a hitélet kimélyítése, az erőteljes egyházi öntudat kiépítése. De 
épen ez vonja maga után azt a követelést, hogy a reverzáli- 
sokkal szemben ne elégedjünk meg a folytonos siránkozásokkal, 
még a propaganda iratokkal sem, hanem juttassuk kifejezésre, 
hogy igenis súlyos egyházellenes vétségnek, bűnnek tekintjük 
a r. adást, amellyel szemben az egyháznak nemcsak joga, ha
nem kötelessége is a fegyelmezés gyakorlása. (Az új zsinati 
törvényekre hárul a feladat, hogy az eddiginél nagyobb lehető
ségét nyújtsa a gyülekezeteknek az egyházi fegyelem kiépítésé
nek ott, ahol egyébként az ehez szükséges belső feltételek is 
megvannak).

Bemutatunk itt egész terjedelmében egy a r. ellen irányuló 
egyházvédelmi fegyelmi szabályzatot.

1. §.
Egyházközségünk meg van győződve arról, hogy az az igazi 

evangélikus vallásos buzgóság, mely az egyháztagok többségé
ben megnyilvánul, az egyházhoz való hűségnek is mindenkor 
legnagyobb biztosítéka, amely erősebb az egyházfegyelmező 
jognak minden óvó vagy megtorló intézkedésénél. Mégis sajno
san tapasztalja, hogy a buzgóságnak gyülekezetünkben nem 
hiányzó legszebb példaadása és jó igyekezete sem képes egyes, 
magukról megfeledkezett egyháztagokat visszatartani oly gyönge 
lépésektől, amelyek sem az egyháznak, sem az egyéni jellemnek 
díszére nincsenek, különösen, hogy nem képes megakadályozni
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fel-felbukkanó reverzálisokat, azt, hogy egyes egyháztagok 
vegyesházasságkötés esetén születendő összes gyermekeiket az 
evangélikus anyaszentegyházból már előre ki ne zárják és el 
ne adják.

A mi anyaszentegyházunk a Krisztus kegyelmi ajándékait, 
nevezetesen az evangélium vigasztalását, az egyházi kegyelet 
külső jeleit és szertartásait senkitől sem tagadja meg, akiben 
a keresztény lelkület, anyaszentegyházunk iránt való jóindulatu 
hajlandóságokat feltételezni tudja, még ha az illetők esetleg nem 
tartoznak is külsőleg a mi egyházunkhoz, vagy egyébként gyarló 
és bűnös egyének. Az azonban nem volna méltó az egyházhoz, 
hogy olyan egyháztagokat, akik hűtlenségüknek nyilvánvaló 
bizonyítékait adják és bűnös gyengeségük felett utólagosan sem 
tanúsítanak megbánást, a krisztusi kegyelem ugyanazon ajándé
kaiban és az egyházi kegyelet és megbecsülés ugyanolyan külső 
jeleiben részesítse, mint a legbuzgóbb egyháztagokat, ezért 
egyházközségünk a következő egyházfegyelmi szabályzatot álla
pítja meg.

2. §.
Egyházközségünk elvárja minden tagjától, hogy egyházához 

való hűségét abban is kifejezésre juttassa, hogy csakis evan
gélikus, de mindenesetre protestáns vallásu egyénnel kössön 
házasságot.

3. §.
Amennyiben mégis valamely evangélikus egyháztag nem 

evangélikus egyénnel kívánna házasságra lépni, úgy hasson oda, 
hogy az élettársul választott nem evang. vallásu egyén áttérjen 
az evangélikus vallásra. Amennyiben az áttérés nem volna 
lehetséges, úgy a gyermekek részére se történjék semmiféle 
egyezkedés.

4. §.
Azon egyháztagok, akik mégis oly értelmű megállapodást 

kötnek, hogy az összes születendő gyermekek a más vallásu 
jegyes, illetve házastárs vallását kövessék, hűtlenség bűnét 
követik el evang. egyházunk ellen s ezért az egyházközség 
ellenük az alábbi egyházfegyelmi megtorlást alkalmazza:

a) az illetőnek neve a szószékről meghirdetendő,
b) eltiltatnak az Űrvacsorától,
c) eltiltatnak az összes lelkészi szolgálatok igénybevételétől,
d) eltiltatnak a harangok használatától,
e) gyermekeik az egyház iskolájába fel nem vétetnek.

5. §.
A 4. §-ban kimondott egyházfegyelmi büntető rendelkezé

sek — amennyiben a büntetés alá eső egyháztag hűtlen csele
kedete feletti őszinte megbánását a lelkész előtt két tanú jelen
létében kifejezésre juttatja — enyhíthetők olyképen, hogy a 4. 
§. b), c) pontjaira nézve külön-külön esetenként az egyháztanács 
a  közgyűlés nevében feloldást, illetve engedélyi adhat.
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A 4. és 5. §-ok értelmében a lelkész a büntető rendelke
zések alá esőknek lelkészi szolgálatot, illetve iskolába való 
felvételt külön-külön és esetenként e célra egybehívott egyház
tanácsi gyűlés engedélye alapján nyújthat csupán.

7. §.
A 4. §-ban foglalt egyházfegyelmi büntető rendelkezések 

érvénye azonnal és automatikusan megszűnik akkor, ha a 
házastársak egyvallásuakká lesznek.

8. §.
Kötelességévé tétetik minden evang. vallásu házasulandó

nak, hogy a polgári anyakönyvvezetőnél kihirdetés céljából való 
megjelenése előtt házassági szándékát a lelkésznél jelentse be. 
Az így bejelentett házassági szándék a szószékről meghirdetendő.

9. §.
Jelen szabályzatnak a múltra nézve visszaható ereje nincs, 

csupán a jelen szabályzat érvényre emelkedése napjától beálló 
ilynemű hütlenségi esetekre vonatkozik.

10. §.
Jelen szabályzat érvényre emelkedése napjára következő 

vasárnapon és azon túl minden évben Újév napján a szószékről 
egész terjedelmében felolvasandó és megmagyarázandó.

*
Kétségtelen, hogy ez a fegyelmi szabályzat egyházjogi 

szempontból súlyos kifogások alá eshetik, aminthogy esett is 
úgyannyira, hogy azoknak, akik annak idején olvasták egyház- 
jogászaink lesújtó kritikáját, alighanem örökre elment a kedvük 
tőle. Ott azonban, ahol megpróbálkoztak vele, máig is érvényben 
van s fog is maradni a jövőben is. A jogi formula jelen esetben 
mellékes, a lényeges a gyülekezet fegyelmező akarata, amitől 
semmiféle jogszabály nem foszthat meg bennünket.

Főleg az érdekel most már bennünket, hogy vájjon hogyan 
vált be a védekezésnek ez a formája?! Amíg a szabályzat 
elfogadása előtt minden erőfeszítés dacára minden esztendőben 
volt 1—2 kárunkra adott reverzális (javunkra egy se), addig 
utána egész a folyó évig egyetlenegy se, pedig a túloldalról 
erősen próbálkoztak. Nem egyszer hangzott el a hívek ajkáról 
ilyen megjegyzés: „Ez kellett volna már régen!" Egy apa, aki 
20 évvel ezelőtt adott reverzálist s az Isten 6 fiúgyermekkel 
áldotta meg, szinte szemrehányólag mondotta: „Miért nem csi
nálták meg ezt 20 évvel ezelőtt? Ma nekem se volna annyi 
keserűségem".

A közelmúltban mégis akadt egy fiatalember ebben a 
gyülekezetben, aki tette minden következményének tudatában 
reverzálist adott. Nevének és rávonatkozó büntetésnek a szó
székről történt meghirdetése megdöbbentőleg hatott. Ezen az

6. §.
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istentiszteleten, amelyen a kihirdetés történt, a prédikáció a 
hithűségről szólott. Az „Isten felséges adománya. . című ének 
hangjai akkora erővel zendültek fel a hívek ajkán, mint talán 
még soha. Megérezték, hogy egyházukat megbántás érte s a 
féltő szeretet fellángolt belőlük. Alig tételezhető fel, hogy be
látható időn belül itt valaki reverzálist adjon.

Jellemző, hogy a túloldalról a lelkészt izgága, békebontó 
papnak bélyegezték, aki gyűlöli a katholikusokat. Arra legyünk 
elkészülve, hogy ha erélyesen szembeszállunk a reverzálisokkal, 
kigyót-békát ránk kiáltanak s talán még saját híveink egy részét 
is ellenünk fordítják. Most azonban szabadon garázdálkodhat
nak, azt mindenki, még a magunk nyája is természetesnek 
fogja találni.

Hogy egyházias gondolkodású híveink mennyire súlyos 
vétségnek minősítik a reverzálist, mutatja egy egyszerű öreg 
parasztnak ez a megjegyzése: „Inkább tanulja meg, ha bírja, 
a hétszentséget, (t. i. térjen át) de a gyerekeit el ne adja!"

Ne várjon senki egyetemes jellegű intézkedésre. A hiva
talos egyházi adminisztráció itt nem tehet semmit. Minden lel
kész a maga gyülekezetében az adott viszonyok figyelembe 
vételével találja meg a védekezés módját. Nem ajánlható senki
nek se, hogy a helyi viszonyok figyelmen kívül hagyásával, 
minden előkészítés nélkül egyszerűen szószerint átvegye az 
egész fenti szabályzatot. Egy ilyen fegyelmi szabályzat csak 
olyan gyülekezetben vezet jó eredményre, amelyik respektálja 
is azt, mert az ő akaratát fejezi ki. Ha a kellő feltételek hiá
nyoznak, nincs talaja a szabályzatnak, ami tartsa és táplálja, 
a levegőben lóg az egész, rontja az egyház tekintélyét, kompro
mittálja a lelkészt. Ha azonban van gyülekezeti élet, akkor nagy 
mértékben hozzájárulhat az egyház fegyelmező tekintélyének 
növeléséhez, amit ma oly igen nélkülözünk az egyház mérhe
tetlen kárára. A szószéknek nem az a célja, hogy régmúlt idők 
hagyományait őrizze bebalzsamozott állapotukban, mint pirami
sok a múmiákat, hanem az, hogy annak az életnek erejével, 
amely Isten igéjében van elrejtve, tanítsa, vezesse, ha kell dor
gálja a szélrózsa minden irányából jövő Isten- és egyházellenes 
hatásoknak kitett embert. Ezt várják ők, ezt várja Krisztus 
tőlünk. „Ha a trombita bizonytalan rengést tészen, kicsoda ké
szül a harcra?"

Javára szolgálna egyházunknak, ha ezt az igénytelen cik
ket hozzászólások követnék!

Molitórisz János
ostffyasszonyfai lelkész.



Előfohászok.
J á n o s  X. 11— 16.

fiz Úr az én jó Pásztorom,
Csak Ő tarthat meg engem.
Vezet kies szép utakon 
És áldott füves helyen.
Hűvös forrásnál mikor megpihentet,
Gyógyítója én minden bűneimnek.
Óh kit követnék mást e bús világon?
Ő minden hitem, minden bátorságom 1

J á n o s  XVI. 16—23.
Kevés idő, míg tart e földi élet,
Hamar este lesz, hamar alkonyul.
Örömre, kedvre jőnek szenvedések 
És sok reményre csalódás borul.
Kevés idő van jóra és nemesre.
Óh hadd boruljak biztató szívedre ! 
E föld után jő örökéletem 
És ott örökké Jézus lesz velem!

J á n o s  XVI. 5— 15.
Bűn és igazság kettős mérlege 
Himbálja folyton éltemet.
Mentő ítélet engem érhet-e?
Bús félelemnek árnya eltemet.
Hová Te mentél, ott igaz ítélet,
Azt elhordozni, hogy lehet nekem?
Igazság Lelke, szóljad szentigédet,
Mely Jézus által —  örök kegyelem.

J á n o s  XVI. 23—30.

Óh Jézusom, ki győztél bűnön, halálon,
Óh Jézusom, én diadalmas királyom,
Örök ajándék vagy e szegény világnak:
Benned mindenki békességet találhat.
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Nyugtalan szívem nyílik imádságra,
Mint gyermek nézek mennyei Atyámra 
S mit igaz szívvel kérek Jézus nevében,
Ő érte megad bizonnyal mindent nékem.

M árk  XVI. 14—20.
Utánad nézek, áldott Jézusom !
Ki átmentéi a golgothás utón,
Halált szenvedtél bűnös emberért,
Égi hazádba utad visszatért.

Te szent nevednek dicsőség legyen 
A földi és az égi téreken.
Ki benned nem hisz, óh jaj, elveszett,
Ki téged követ, üdvözül veled.

J á n o s  XV. 26—XVI. 4.
Ki elhagytad a földi életet,
Ne hagyd el, Jézus, földi hívedet!
Te nélküled a szív magányos, árva,
Óh ne hagyjad küzdelmében magára!
Vígasztalásnak szent lelkét Te küldd:
Hogy szeretsz minket és itt vagy velünk!

KEMÉNY LAJOS
b u d a p e s ti  le lk ész

Jézus a jó pásztor.
Husvét utáni 2. vasárnap.

János ev. 10. 11—16.
Elgondolkodom felette, micsoda nagy boldogság az énné- 

kem, hogy Jézus, a jó pásztor, az én pásztorom is. Micsoda 
boldogság nékem, hogy örökértékű tanításával, szíve meleg 
szeretetével, példátadó szent életével őriz, véd, megkeres és 
megtart. Micsoda boldogság az, hogy Benne valóra váltnak 
látom az ótestámentomi szót: „Az Űr az én pásztorom". Mi 
lenne velem nélküle ebben a mostoha földi életben, mely nem
csak támogatását vonja meg tőlem, de ezer csapdát állít szá
momra, hogy elveszítsem a menny s járjam e világ utait?

A juh egyike a legtehetetlenebb állatoknak. Ha egyszer 
elveszíti a nyájat s nélkülözi a biztos vezetést, reményevesztet- 
ten bolyong s könnyű prédája lesz ragadozóknak, mert ellenük 
mégcsak védeni sem tudja magát. Hát a földi ember nem ilyen-e ?

Megállít e világnak egy-egy csodája, csak egy-két pillanatot 
szánunk neki, csak egy-két dúsabb szál fűvét akarjuk leszakítani,
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s még jó, ha eszmélünk, hogy elmaradtunk a nyájtól s egyedül, 
pásztor nélkül, bolyongunk az élet sivatagában, hol ezer alakban 
millió ragadozó leselkedik ránk, szegény, esendő tévelygőkre.

Azért mondottam, hogy még jó, ha ráeszmélünk, mert így 
legalább igyekezünk meghallani az elveszett bárányt kereső 
pásztor szavát. Jézus mindenkit keres, mert azt akarja, hogy 
az Ő pásztorkodása alatt boldog békességben és a megtartás 
biztos reményében éljen az Ő nyája abban az örökké áldott egy 
akolban, melynek falai az Atya által megkészített hajlékot ölelik 
körül s melyre tetőként az Atya végtelen kegyelme borul.

Jézus mindenkit keres. Majd a szelíd, hívogató szó hang
zik ajakáról: „Jöjjetek énhozzám, kik megfáradtatok és meg 
vagytok terhelve", majd meg a biztató Ígéret: „Az én Atyám
nak házában sok hajlékok vagynak . . . elmegyek, hogy helyet 
készítsek néktek“. Jöjjetek énhozzám es bízzatok énbennem, 
mert „én meggyőztem e világot".

Jézus mindenkit hív. Hív a a templom, hív a harang által, 
hív az ének, hív az imádság szárnyán és hív a vasárnapról- 
vasárnapra felhangzó szentigében. Templom és harang, imádság 
és Ige mind azt hirdeti: Jézushoz menj! Jézus a jó pásztor.

*
A jó pásztornak egyik figyelemreméltó tulajdonsága az, 

hogy ismeri az ő juhait és ismerik őt is azok. Sokkal nehezebb 
dolog ez, semmint gondolnánk. Egy híres festőművészről mond
ják, hogy mikor egy pásztor véleményét kérte a hazatérő juh- 
nyájat ábrázoló festményéről, akkor az az izig-vérig pásztor azt 
kifogásolta, hogy a festményen mind egyformák a juhok. S ha 
mi magunk rátekintünk egy juhnyájra, mi is mind egyformák
nak látjuk a juhokat s legfeljebb azokat tudjuk megkülönböz
tetni, melyek színben, vagy nagyságban kiválnak a többiek 
közül. De a jó pásztor külön-külön ismeri minden egyes juhát. 
Ismeri annak korát, élete történetét, szokásait, értékét, jó és 
rossz tulajdonságait.

Még inkább ismeri övéit Jézus. Még mielőtt elküldötte 
volna Őt az Atya, már akkor is tudott annyit arról a nyájról, 
mely az övé lett, hogy az tehetetlenül vergődik a bűnnek kar
jaiban s az a kietlen pusztaság, melyben bolyong, számára a 
kárhozat pusztája. De ismerte Ő jól a juhokat is. Elég volt 
egy elejtett szó, egy kérő tekintet, egy felvillanó gondolat, hogy 
a bűnös is meghallja tőle a boldogító Ígéretet: „Bízzál fiam, 
bízzál leányom, a te hited megtartott tégedet".

De nem takarózhatott előtte a képmutatás köntösébe a 
lélek még akkor sem, ha az egész világ magasztalta kegyessé
gét; Ő egymaga kimondta a kárhoztató Ítéletet: „Bizony mon
dom néktek, hogy ha a ti igazságtok nem több a farizeusok és 
írástudók igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a meny- 
nyeknek országába". Nem fogadja maga mellé a gazdag ifjút, 
de meggyógyítja a pogány katona szolgáját; a gazdag és hatal
mas farizeus házában a bűnös asszonyt emeli magához; habár
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háromszor megtagadja Urát, mégis Pétert mondja kősziklának 
s a paradicsomot Ígéri annak a latornak, aki vele együtt szen
ved a, keresztfán.

És ismeri az övéit ma is. Végzetes tévedés azt gondolnunk, 
hogy őt akár szóval, akár cselekedettel, akár képmutató élettel, 
akár szemforgató kegyeskedéssel megtéveszthetjük. Az ilyen 
élettel az embereket is csak ideig-óráig téveszthetjük meg, Jézust 
pedig egy percig sem. Jól ismeri Ő az övéit s tudva vannak 
előtte kinek-kinek cselekedetei.

Vájjon bennünket hova sorozna ma ? Övéinek mondana-e, 
nyája közé fogadna-e, bárányának nevezne-e ? Ha most, azonnal 
számot kellene adnia mennyei Atyja előtt a reábizott nyájról: 
a számadás órája a nyáj között találna-e bennünket? Avagy 
pedig eleddig mindhiába hívogatott, mindhiába keresett s har
minc, negyven, ötven, hatvan esztendővel vállainkon még min
dig távol a nyájtól, a bűnök pusztájában bolyongunk s még 
mindig készületlenül találna bennünket a számadás órája?

Jézus ismeri az övéit, ismer téged is. Feleljen meg közü
lünk ki-ki maga arra a kérdésre, valóban az övé-e, szíve szerint, 
vagy pedig csak annyi köze van hozzá, hogy az ő  nevében 
keresztelkedett meg, de abban az órában mindörökre el is 
szakadt tőle?

De a jó pásztort ismerik a juhok is. Valahogyan, ösztönö
sen érzik róla, hogy ő érettük van, hogy őket mindennél jobban 
szereti. Tudják róla, hogy őket csak a jóra inti, mindig csak a 
jóra vezérli. Azért is el nem maradna tőle egy is, pedig ő nem 
mögöttük, de előttük jár, nem hajtja, hanem vezeti őket.

Jézus a legjobb pásztor s ha a nyáj most még nem is
meri Őt úgy, mint ahogyan ismernie kellene, annak nem Ő, 
hanem a nyáj az oka. Most még nagyon is erős és hatalmas 
a farkas, hogy a nyáj egy-egy tagját elragadja,?:ma még sok
szor hiába hangzik a jó Pásztor intő szava, mindig akadnak 
eltévedt bárányok. De eljön az idő, amikor „lészen egy akol és 
egy Pásztor", amikor a nyáj minden tagja ismeri majd a jó 
Pásztort. Eljön az idő, amikor majd nemcsak azt tudjuk róla, 
amit a zsidók is, a pogányok is tudtak, hogy hol született, 
merre járt, mit tett, hogyan élt s mint szenvedett a kínos ke
resztfán, hanem amikor majd nemcsak „falon és képben, jel
ben, de mélyen az igaz kebelben" lesz ott Krisztus mindenütt. 
Amikor majd az ő pásztori szava túlhangzik e világ vásári 
zaján, amikor majd földi vagyon, földi kincs, múló örömök és 
tovatűnő élvezetek nem tudják elragadni a nyáj egyetlen tag
ját sem. Az az idő, amikor majd belátjuk, hogy nekünk csupán 
egy kincsünk van : a Jézus, egyetlen üdvösségünk: a Krisztus, 
egy vezérünk: a jó Pásztor, egyetlen megtartónk: az Isten egy
szülött Fia.

Óh, de boldog az, aki már most is az elmondottak szerint 
ismeri a jó Pásztort! Akarsz-e ilyen boldog lenni? Ha igen, 
úgy akkor igyekezzél megismerni Jézusodat úgy, hogy Őbenne
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élsz, csak az Ő szavát hallgatod s boldog leszesz, mert így te- 
benned él Ő is.

*
A jó pásztornak egy másik ismertetője az, hogy életét 

adja a juhokért. Ez különbözteti meg a bérestől, aki nem pász
tor, akinek a juhok nem tulajdonai, aki mikor látja a farkast 
iőni, elhagyja a juhokat, elfut és a farkas elragadozza azokat és 
elszéleszti a juhokat.

Jézus e tekintetben is a legjobb pásztor. Ki az Atya jobbja 
felől ült dicsőségben, elhagyta mennyei hajlékát, szolgai for
mát vévén fel, megüresíté magát, e bűnös földre alászállt, pe
dig jól ismerte sorsát s jövendő élete nyitott könyv volt előtte. 
De mit gondolt Ő ezer veszéllyel, tengernyi bántalommal, gyöt- 
relmes keresztfával, kínos halállal, mikor az Atyai hajlékokba 
kellett vezetnie azt az eltévedt nyájat, melyet az Atya olyan 
nagyon szeretett. Vérző sebek ? . . .  Ám jöjjenek! Töviskorona?... 
Ám jöjjön! És jöjjön ezer kín és gyötrelem, csak a bűn pusz
tuljon, csak a nyáj éljen és örökké éljen.

Pedig csak egy keveset kellett volna engednie. Csak egy 
kevéssé kellett volna meghajtania fejét a nagyok és hatalmasok 
előtt, csak egy-két bűnös bárányt kellett volna odaengednie 
prédául a farkasoknak s lett volna része földi hatalomban, 
földi jólétben és földi dicsőségben. Esténként az olajfák hegyére 
járt imádkozni; csak egyszer, ama gyászos emlékű éjszakán 
kellett volna más tartózkodási helyet választania s elkerülhette 
volna az arculveretést, a gúnyt, a megaláztatást s talán el magát 
a kereszthalált is.

De a jó pásztor életét adja a jubokért. Jézus is mint jó 
Pásztor nemcsak hívja és vezeti, hanem védi és meg is oltal
mazza a nyáját. Nem béres Ő, hanem pásztor, ki, ha kell élete 
árán váltja meg eltévedt bárányját, csupán azért, mert ő  jó 
Pásztor, kinek még a bűnös, tévelygő bárány is drága és ked
ves. Értünk hozott áldozata teljesen önzetlen áldozat, hiszen 
mit adhatnánk Neki mi, kik mindent általa kaptunk. Azaz, hogy 
igen, mégis adott Néki valamit a világ: hálátlanságot, tövis
koronát és keresztfát.

Hanem ő  még ezt a keresztfát is áldássá tette. És én úgy 
érzem, hogy nekünk mélységes hálával kellene ezerszer meg
csókolnunk azt a keresztet, melyen utolszor is nyájáért, még a 
más akolból valókért is imádkozott a legjobb Pásztor s mely 
keresztfa a nyáj élete és megtartása lett. Kijuthattunk volna-e 
valaha a bűnök tengeréből mi, kiket a próféták sem tudtak 
kivezetni, ha ez áldott kezesztfa nem lett volna útmutatónk, sőt 
útunk a kegyelemre?

Ez alatt a keresztfa alatt még a pogányszív is azt vallotta: 
„Bizony Isten Fia volt ez!“ Ez alatt a kereszt alatt kezdett 
gyülekezni a nyáj, előbb csak 12 félénk tanítvány s néhány 
hűséges nő, majd mind több és több megtalált bárány. Hitték 
és tudták már, hogy ki a keresztfán lehelte ki legnemesebb
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lelkét, a jó Pásztor az s jöhettek most már farkasok és orosz
lánok, kínok és üldöztetések, azok a nyájat el nem széleszt- 
hették, azok csak a gyarló testet ragadhatták el, de a lélek 
kíngyötrelmek között is boldogan vallotta: „Az Úr az én pász
torom", Krisztus az én életem, még a halál is nyereség nékem.

*
Jézus, a jó Pásztor életét adta érted is. Mit adsz Neki 

viszonzásul Te ? Add azt, mi Néki a legkedvesebb: add szívedet. 
Légy az Ő hűséges báránya, egészen az övé s hidd e l: 

„Jobban megvéd áldó kegyelme,
Mint harci fegyver s sziklavár". Ámen.

Balogh Ernő
nagygeresdi lelkész.

Ő hű, ó hívő, hív vagy-e?
Husvét utáni III. vasárnap.

Ján. ev. XVI. rész, 16—23. v.

Az előző vasárnapi, a jó pásztorról szóló, evangéliomi peri- 
kopa azon örvendetes tényt törekedett lelki szemeink elé állítani, 
hogy Krisztus tegnap és ma ugyanaz: a szeretet tökéletessége, 
ki övéit, miként a jó pásztor az ő juhaiért, kész saját életét 
feláldozni.

Ezen megállapítás megismétlésekor lelki szemeink előtt 
önkéntelenül ismét elvonulnak Jézusunk megváltó művének 
összes, főként a kegyes lelket megragadó, mozzanatai. S ezen 
ne csodálkozzunk. Hisz’, még csak a közeli napok múltjába 
nyúló a Krisztus szenvedéséről, a Golgotháról szóló megemlé
kezés; szívünk talaján még talán fel sem szikkadt a váltsá- 
gunkért a keresztről alácsorgott ártatlan v é r. . .  s ha ’mi üdeség 
és szépség lelkünk virágos kertjében akad, az még mind husvét 
hajnala áldott harmatozásának köszönheti minden kellemét.

S mily megnyugtató érzést vált ki az áldott biztatás, hogy 
a nagypéntek és husvét nemcsak a Heródesek korának és népé
nek szólott, hanem szól nékünk, késői évezredek — ugyancsak 
szeretetteljes biztatásra szoruló, bűnös, de a messiási biztatás 
után epedő, istenfiúságra elhívott nemzedéknek is ! Kellő öröm
mel figyelted-e meg, hogy az apostolokon, tanítványokon és 
kortársaikon kívül Jézus által, a vele való együttlakozásra má
sok is hivatottak ? Emlékszel-e: néki más juhai is vannak, kiket 
elő kell hoznia, olyanok, akik hallgatnak az ő szavára s hogy 
így lészen egy akol és egy pásztor? (Ján. 10.16.) Ujjong-e a 
lelked, amiért te is az övéi közé számíttatol, mivel az Atya által 
te is reá bízattál, te is néki adattál s hogy ő terólad is hűség
gel gondot visel?

Mai szent leckénkből Jézus ezen hűségéért egy, a mi Urunk
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által várakozón hangoztatott, nekünk megnyugvást, boldogságot 
szerezni óhajtó kívánság csendül ki. Keresztyén Testvérek! 
Krisztus kérdi: tudtok-e hűségért hűséggel adózni ? Ennek során 
kérdés kérdést szül: Kész vagy-e Krisztus szavát örömmel 
meghallgatni? Minden körülmények között Jézusénak vallod-e 
magad ? Tudsz-, illetve, akarsz-e a nagy cél, az egy akol és egy 
pásztor, érdekében áldozatokat hozni, ha kell, magadat, ha kell 
— s ezt kell — tieidet is az Úrnak felajánlani? Kérdem, mert

Ő hű, óh hívő, hív vagy-e,
ha rejtezik tekintete; (Ján. 16.19.)
ha szenvedned kell érette; (Ján. 1 6 .20).
s ha nincs egyéb, csak szent neve ? (Ján. 1 6 :23.)
Vess fel Uram kérdéseket, —
— s adjunk igaz feleletet! Ámen!

I.
K. T. Jézus szavait „egy kevés idő és nem láttok engem és 

ismét egy kevés idő és megláttok majd engem: mert én az Atyához 
megyek“, a tanítványok meg nem értve, rejtélyeseknek, titokza
tosaknak tartják.

Gyermeki lelkületűk tükröződik vissza abban, midőn nem 
egyenesen az Úrhoz fordulnak felvilágosításért, hanem, miként 
azt a hallott Szent-Igékben olvastuk, „ mondának az ö tanítványai 
közül egymásnak: Mi az, amit nékünk mond: Egy kevés idő és 
nem láttok engem és ismét egy kevés idő és megláttok majd engem; 
és: mert én az Atyához megyek? Mondának azért: Mi az a kevés 
idő, amiről szól? Nem tudjuk mit mond".

Aki gyermekeket nevel, főkép, aki iskolákban tanít, nem 
egyszer tapasztalja, hogy a gyermek, ha valamit meg nem ért, 
ha valami fogalmi körét s értelmi fokát meghaladja — gyermek
társára tekint. Mintha ebben az összenézésben mérnék össze 
képességeiket, tekintetökkel azt akarván egymástól megtudni: 
te megértetted? Ha azután azt tapasztalja, hogy gyermektársa 
is értetlenül áll, suttogva megismétli, majd megismétlik a meg 
nem értett szavakat feszült figyelemmel lesve : észre veszi-e 
zavarukat, tépelődésüket tanítójuk. Ha igen, úgy lelkükön boldog 
megkönnyebbülés lesz úrrá, ha még hozzá gondolatukat eltalálja, 
ha tanácstalanságuk okozójának sarkpontját is kifejezi, úgy a 
gyermeteg lélek odasimul tanítójához, tanárához, vagy hitoktató
jához s ezután fokozott éberséggel csügg annak minden kifejtő, 
magyarázó szaván.

A tapasztalt tanítónál ez nem egyszer mesteri fogás a 
figyelem le bilincselésére. A lecke magvát — jól tudván : ki mint 
vet, úgy arat; ki jó köt, jól old — ilyenkor iparkodik gondos 
kézzel beléhelyezni az ekként feltárult lélekbe s egyben felépíti 
következtetéseit a termést, illetve eredményt illetőleg.

A legjobb tanítómesterek ezt a legnagyobb Mestertől lesték 
•el, bár sohasem átalják beismerni, hogy a tanítvány nem lehet
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nagyobb a mesterénél, viszont annak, hogy követni tudják, 
szívből örvendenek.

Jézus nagy búcsúbeszédében ezen mesterfogásra nyújt 
példát. Tudja: a nagy leckeadás végefelé já r ; az eddig n y ito t
takat össze kell foglalnia, a jövőt illetőleg ehhez buzdítást kell 
fűznie,, s a siker érdekében a végső tanulságot le kell vonnia.

Ő, aki oly világosan tud megértetni nagy gondolatokat; ő, 
kinek mindig keze ügyében van valamely szemléltetési eszköz: 
liliom, veréb, kő, vagy gyermek; ő, ki ha kell, egy kérdést (pl. 
az Isten országát illetőleg) sorozatos hasonlatokkal is rögtön 
megvilágít; ő, aki oly meggyőző erővel alkalmaz példázatot (pl. 
az irgalmas samaritánus); ő, ki, ha kell, isteni hatalmával ámu
latba ejt (pl. a gutaütött meggyógyítása), itne, rejtélyesen szól, 
talányosán beszél. Kijelent és mégis csak sejtet; állít és mégis 
kérdésre szolgáltat okot; meghatároz s mégis mérlegelésre nyújt 
alkalmat.

A tanítványok a búcsúbeszéd gondolatözönétől elfáradtak, 
a lelkükön végigzúdult áradat elbágyasztotta őket. Most azonban 
minden még egyszer érdeklődésük előterébe lép. A gondolat- 
zuhatagban érzik törpe voltukat: „Nem tudjuk, mit mond“. A 
bizonytalanságból szabadulni szeretnének s „Jézus megérté, hogy 
öt akarnák megkérdezni1' s a Szabadító (Jézus) segítségükre siet: 
„Arról tudakozzátok-e egymást, hogy azt mondám: Egy kevés idő 
és nem láttok engem; és ismét egy kevés idő és megláttok majd 
engem 7“

Óh, nemcsak a jövében, már most megláttatja magát, elő
lépvén rejtekéből, feltárja a jövő kárpitját, reá mutat a tanít
ványokra bekövetkezendőkre. Előtte nincs titok, ismeri a gon
dolatot, mielőtt szavat ölthetne, meghallja a suttogó szót, mielőtt 
elhalhatna s az érdeklődés előterébe lép, de egyben nem akarja, 
hogy a tanítványok jövőjüket, illetőleg tájékozatlanok maradja
nak, — titkot tár föl, ki elrejtezett.

K. T. az Urban! Hallgatója vagy-e az Igének ? Olvasod-e 
a Szent írást? Fürkészed-e az isteni igazságok mélységét? 
Tépelődik-e a lelked Isten csodálatos dolgain ? Elrejtezett-e már 
előtted Krisztus s álltál-e már tanácstalanul Jézusod előtt ? 
Szólj őszintén! Szólj bátran! Ne félj vallomást tenni! Isten 
Egyszülötte úgyis tudja.

Aki ilyet meg nem ért, át nem élt, az aligha tanítványa 
a Nagy Mesternek, az nem ült még Jézus lábainál, az még nem 
mondhatja, hogy Krisztus követője. Jézus Krisztus az övéi elől 
olykor elrejtezik; elrejtezik előled is, hogy hűségedet meg- és 
kipróbálja. Meg akarja tudni, fellép-e benned az első tépelő- 
désnél az első kétkedés; az első meg nem értésnél az első 
csalódás; parány voltod felismerésénél a „híjú dac;“ tanítványi 
háládnál nagyobb-e a büszke kétkedés; mi vezérel: leborulás, 
vagy elfordulás; mi éltet: bizalom vagy megtagadás; milyen 
alap-jellemvonásod: őszinteség, vagy szembehelyezkedés; mi 
valód: szeretet, vagy tartózkodás ?
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Te Őt ebben nem látod, de Ő széniéi téged!
Meg ne inogj, hitben állj, hogy jutalmad végyed! Igen. . .  

Ö h ű . . .  — de mondd — te hiv vagy-e, ha rejtezik tekintete ?
II.

Szent leckénk szerint azonban Jézus nemcsak a titokzatos
ságból lép elő s nemcsak a rejtélyesnek látszót kívánja feltárni. 
Megbizonyozva, óhajtja feltárni a tanítványok jövőjét is.

Aki igazán szeret az szeretteit nem állítja kínos bizony
talanságok elé. Jézus szerette tanítványait, így hát nem is 
áltatta őket híjú reményekkel. Erős marad még a szánakozás
ban is, elérzékenyül az örvendetes kimenetel megláttán: „Bizony, 
bizony mondom néktek, hogy sirtok és jajgattok ti, a világ pedig 
örül: ti szomorkodtok, hanem a ti szomorúságtok örömre fordul. “ 
Ezt találó példával meg is világítja: „Az asszony, mikor szül, 
szomorúságban van, mert eljött az ö órája: de mikor megszüli az 
ö gyermekét, nem emlékszik többé a kínra az öröm miatt, hogy 
ember született a világra. “

Mintha a tanítványoknak ugyanazt mondaná, amit annak 
idején Nikodémusznak: „Szükség újonnan születned!"

A tanítványok életében is változásnak kell beállnia, sor
suk fordul, meg kell újulniok. Szakítaniok kell a gyermekekhez 
illő dolgokkal. A tejnek táplálása megvonatik, szilárdabb eleség 
után is kell nyúlniok.

Eddig minden ostromot az erős vár ama védő bástyája, 
Krisztus, fogta fel, valahányszor a sértett hiúság, féltékenység 
és kapzsiság mérgezett —, ördög és pokol tüzes nyilait szórta 
a Krisztus-hit ellen. A nagy küzdelemnek ők csak szemlélői 
voltak, mikor a nagy Mester hol áldást osztva, hol korbácsolva 
járt ellenei között. Csak ámultak, mikor a poklosoktól nem 
fertőződött, sőt azokat megtisztította. Nem felejthették, hogy 
értök a tenger hullámain is járt, hogy feléjük közeledjék s 
mikor tőlük távozott értök a föld porába térdre rogyott. Emlé
kezhettek, hogy miattuk nem volt hová fejét lehajtania s nekik 
örök hajlékot biztosított; maga inkább éhezett, de őket meg
elégítette ; ha kellett övéit megtagadta, csakhogy tanítványait a 
magáéinak mondhassa. Ilyen, ilyen volt Ő, kiről tudjuk, hogy 
magát megkötöztette, hogy Péternek Málkus főpap szolgájáért 
baja nem essék.

Eddig, mint az anyamadár fiait, testével védte tanítványait. 
Szive melegével melengette őket Egyben, miként a gyermeké
ért szenvedő édes anya minden szenvedését csakhamar feledi, 
ha gyermekét épnek, egészségesnek látja — azonképen Ő is 
mindent feled, csupán a jövőjükért aggódik.

„Bizony, bizony,“ egy időre magukra maradnak, mint a 
gyámolt, vesztett csemeték. Magoknak kell megküzdeniök a 
közöny fagyával; a gyűlölet izzó hevével; a szenvedések ke
serveivel; az elhagyatottság fajó érzésével; mert „egy ideig nem 
láttok engemet!“
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Mily s mely nagy fájdalom az Úr számára! De egyben 
az önmegtagadó szeretet, mely tökéletes mértéke, hogy ezt is 
elviseli, csakhogy szerettei életképesek, az örök élet szempont
jából létjogosultak legyenek!

Az „ Apostolok Cselekedeteidről szóló szentírási könyvből, 
valamint az egyháztörténetnek az apostoli kort tárgyaló feje
zeteiből jól tudjuk, hogy a siralom és jaj, — a világ ezen 
örömének ideje — eljött, hamarább, mint gondolni lehetett, 
borzalmasabban, mint elképzelhető volt. Hóhérok és bakok 
aranykora köszöntött. Azt hinnők a zsenge keresztyénség ezzel 
lehanyatlott. De nem, mert a tanítványok egyike sem tántoro- 
dott meg sem a bitó, sem a rájuk váró kereszt; sem a börtön 
rémségei, sem a vadállatok tekintete előtt. Hullhatott a kőzápor 
— az ég felettük derűs volt, maguk ásta sírjok felett láttak 
megnyilatkozó egeket s az Urat, az Urat: dicsőségének székében! 
Hamar eljött! Az Úr mondta: „Ismét egy kevés idő múlva meg
láttok engemet. “

Tanítvány! E bibliai nevezetet vonatkoztasd magadra te 
is. „Örökös" vagy, ki megkereszteltettél a Jézus Krisztusban, 
Örököltél hatalmas jogokat, de vele a tanítványok kötelességeit 
is. A kötelességek summája: béketűrés a szenvedésben. Ezért, 
ha szenvedned kell, úgy, ne zúgolódj, ne szállj perbe Istened
del. Gondolj arra: méltán szenvedsz, de gondolj arra is, ki 
érted ártatlanul szenvedt, Arra, ki hű volt mind halálig, a kereszt
fának haláláig, ezt az utat választván, hogy néked, számodra 
is, készítvén örökkévaló hajlékot a mennyei Atya közelében.

Ő hív, óh hívő, hív vagy-e, 
ha szenvedned kell érette ?

III.
„Ti is azért most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét 

meglátlak majd titeket és ötülni fog a ti szívetek és senki el nem 
veszi tőletek a ti örömötöket. “

A szomorúság nem mindig eljövendő, hanem igen sok 
esetben lelket őrlő keserű valóság. A tanítványok arcára is ki
ült a szomorúság mosolyt-űző sápadt hírnöke lehervasztva az 
orcák lelkes pírját, könybelábasztva a szemek lobogó tüzét, 
lehorgasztva az emelkedettségre hivatott főt, a megnémult aj
kakon át hallatva a sóhajt.

S az Űr látja ezt a tanítványokon. Ez résztvevő könyőrü
letre indítja. A bűnön kívül még egy van, amit nem szeret 
látni: a szomorúság.

A bűnt ostorozza, a szomorúság bánat-sebét balzsam-írral 
orvosolja.

Mindeddig arról beszélt az Úr, hogy a tanítványok őt nem 
fogják, majd pedig, meg fogják látni; most azonban önmagáról 
szól: „ismét meglátlak majd titeket és örülni fog a ti szivetek és 
senki el nem veszi a ti örömötöket. És azon a napon nem kérdez

2
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tek majd engem semmiről. Bizony, bizony mondom néktek, hogy 
amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek! " 

Mily vigasz a kétségbeesés szélén álló bánatos ember 
számára „meglátlak". Ő hát látja gondjainkat, bajainkat; töpren
géseinket, viaskodásainkat, sebeinket, fájdalmainkat; veresége
inket és könnyeinket. .  . tud, lát mindeneket.

Igazságtalanság, méltánytalanság, bűn és rosszakarat útján 
e világ s fiai elrabolhatnak tőlünk sokat, jó hírnevünket, be
csületünket, egészségünket és békességünket, vagyonúnkat, 
boldogságunkat, mint a zsoltáros nyomán Lutherünk zengi:

» Kincsünk, életünk,
Nőnk és gyermekünk 
Mind elvehetik,
Mit ér ez önékik?!"

Nekik a semminél borzalmasabbat: kárhozatot!
Nekünk, ha hitünket megtartjuk a legnagyobb nyereséget, 

mert akkor „Mienk a menny örökre!“
Testvérem! Szenvedsz? Nagy a bánatod? Kérj a Jézus 

Krisztus nevében, mely egyedül és minden körülmények között 
képes megtartani, a mennyei Atyától: élő hitet! A Jézus neve 
legyen szabadítás számodra is a földi szenvedésekből s vigyen 
el a mennyei örömökhöz. Amit Krisztus az ő akkori tanítványai
nak ígért, vonatkoztasd bátran magadra is, mert ő tegnap és 
ma ugyanaz.

Ő hű, óh hivő, hív vagy-e 
ha nincs egyéb csak szent neve?

E névért s e névben k érj! Ámen.
Ligeti Ede

sajókazai evang. lelkész.

Eljő a Vigasztaló.
(Husvét utáni 4  vasárnap.)

János 1 6 .5 —15.
A mikor olvassuk az igét s a holt betűkön keresztül az 

egykor eleven élet körvonalai rajzolódnak meg a csendes áhí
tat óráin a mi lelkeinkben, a nagy múlt sötét hátteréből kiválik 
egy eleven kép, a mely kitörölhetetlen vonásaival beiródik a 
mi leikeinkbe és szótlan bús érzésekkel szegződik tekintetünk 
erre az élő képre, a melyen a nagy mester glóriás beszélő 
alakja, aztán az ismeretlen jövőbe csüggeteg arccal néző s a 
mester szavait lelkében emésztő tanítványok csoportja köti le 
érdeklődő figyelmünket. Elválásról, búcsúzásról, szomorúságról, 
világosságról az igazsággal egyetemben és dicsőségről szól a 
mester kisded táborának, amely zaklatott érzései, a fénytelen 
jövő leverő elgondolása közepette a Szentlélektől nyerendi meg 
vigaszát. Mert most csüggedt és szomorú, a válás, talán örök 
elválás szívszorongató érzéseinek hatása alatt, mely bizonyára
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egy-egy felcsillámló könnycseppben sugárzik át a mester meg
értő nagy leikébe. E könnyekből, a komor ünnepi némaságból 
megért mindent, a mi ott hullámzik, a mi ott vívódik s szerető 
lelke meleg szavaival mondja nekik: Most pedig elmegyek ah
hoz, aki elküldött engem . . .  Hanem mivel ezeket beszéltem 
néktek, a szomorúság eltöltötte a ti szíveteket. . .  de jobb nék- 
tek, hogy én elmenjek; mert ha el nem megyek, nem jő el 
hozzátok a Vigasztaló! Ez az édes biztatás jól esett lelkeiknek, 
amikor egy majdnem három évi együttlét kapcsai lazulnak meg 
és válnak szét e földön, mosolygó rózsás álom foszlik széjjel a 
halál zord kezétől s egy dicső eszményi világ zuhan az elmúlás 
éjjelébe, hogy sötét nagy gyász boruljon gyermetegen hívő, 
szerető lelkükre.

Az Űr elmegyen, de nem vigasztalanul, elküldi a Szent- 
lelket vigasztalásul, hogy megértsenek hívei mindent, az igaz
ság diadalában ne kételkedjenek és lássák dicsőségét mindenütt 
e világon a mesternek, kitől oly fájdalmas az elválás meg
szentelt szívben boldog lelki közösség után. De kérjük mi is 
Testvéreim az Úr lelkét, hogy fényével áthassa lelkeinket s 
keresztül törjön az élet rejtélyeinek éjjeli ködén s lássuk dia
dallal az igazságot a bűn világa felett s Isten dicsőségét szent 
Fián és mirajtunk mindannyiunkon.

Vigasztaljon meg tehát a Szentlélek, mert 
a világosság lelke, 
az igazság lelke, 
a dicsőség lelke.
1. Midőn a lélek a szenvedésekkel teljes élet rejtélyeiben 

elmerül és bölcselkedésének fonalai már-már összekuszálódtak 
s észbontó zűrzavarában megoldást a benne vívódó kérdésekre 
nem talál, még van számára menekvés a meghasonlás gyötrő 
érzései körül: a Krisztus nevében az isteni kegyelem mélyébe 
leszállani, a hol lassan-lassan a homály eloszlik s a látás, a 
megértés, a világosság lelke fényében megoldódik minden rej
tély s a szívbe, a fájó szívbe a békesség lelke költözik.

így hallgatták mélységes bánattal a tanítványok is mes- 
terök búcsúszavait, miközben a lélek tiszta fényére szomorúság 
felhője ült s merengve emlékeztek esztendők reményekkel, 
bizodalommal s küzdelmek közt is boldog napjaira, a lélek 
mélyén rajzolódó jövendő dicsőség álmaira, a melyek ime el
szállnak visszajöhetlenül, mert az Úr, a mester közülök eltá
vozik. így nézte a mester is őket s fénytelen szemeikből kiol
vasta, hogy a szomorúság eltöltötte szíveiket. De nem akarta, 
hogy a gyötrődés, a bánat legyen úrrá felettük, szerető lélek
kel békét teremt a szív sajgó érzései közt, amikor ezt mondja 
nekik: Jobb néktek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, 
nem jő el hozzátok a Vigasztaló; ha pedig elmegyek, elküldöm 
azt tihozzátok. Ez a vigasztaló a Szentlélek volt, a mely az 
első pünkösd ünnepén sebesen zúgó szélnek zendülésével és 
lángnyelveivel kiáradott a tanítványokra, hogy lássanak és

2*
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megértsenek mindent az isteni megváltás felséges terveiben s 
lelkeiken átvilágítson az a gondolat, hogy mindazokat szenved
nie kellett a Krisztusnak s úgy mennie be az ő dicsőségébe. 
A golgotái áldozati oltáron keresztül engesztelődött meg az Isten 
a bűnös embervilággal s lett teljessé a mi váltságunk. A mi 
gyászt borított a tanítványokra: a mester elvesztése, élet és 
üdvösség forrása lett minden hívő emberi léleknek. A Szent
lélek a világosság fénye által teremtett tehát békét a szomorú
ságba öltözött tanítványok szívében. A mi szívünkbe is ez a 
lélek hoz vigaszt akkor, a mikor tőlünk is eltávozni látszik az 
Úr; a mikor e világ fejedelme, az önzés s a bűn diadalmas
kodik s gyalázattá válik minden a mi szent, a mi örök, a mi 
krisztusi a földön. Lánggal égő borzalmas éjszakák után az Űr 
lelke hoz fényt és békességet e világba.

2, De megvigasztal a Szentlélek úgy is, mint az igazság
nak a lelke. Az igaz embernek valósággal kétségbe kellene 
esnie, amikor az emberiség testét elborító mindenféle erkölcs
telenség és bűn özönén végigtekintve nem békéltetné meg a 
hitből elősarjadó ama reménység és meggyőződés, hogy van 
igazság ebben a világban is és nincs erkölcsi nyomor és bűn, 
amely felett meg nem szólalna az ítelet harsonája; béketűréssel 
és bizodalmas hittel várja tehát az Urnák ítéletét. Néha döbbe
nettel látjuk erkölcsi fogalmaink teljes átértékelését, hogy bűnné 
válik az erény s az igazság újra hordozza keresztét és a vérző 
töviskoszorut; de a véres — fekete gomolygó füstön — lángon 
keresztül is látjuk és várjuk a nagy ítélet villamló lángsugarát. 
A tanítványok is, azok a szomorú és csüggeteg, reményvesztett 
halászok és vámszedők a Szentlélek erejétől ihletetten nem 
keseregnek többé a mester elvesztésén és a maguk vigasztalan 
árvaságán, nem tördelik kezeiket az igazság kereszthalála s a 
tudatlanság, vakhit, boszuért lihegő bűnös szenvedélyek ideig
lenes győzelme felett, mert lelkűk komor felhő borulatán ke
resztül villámlik az Úr próféciájának igazsága: És az — a 
vigasztaló, mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet 
tekintetében. A béke lelke száll alá reájuk a bűnt büntető, az 
igazságot diadalra vezető isteni ítélet és Isten leikétől éltetett 
örök erkölcsi világrend felséges gondolatától. A titokzatos isteni 
lélek birtoka megvigasztalta őket, mert ez a lélek a diadalmas 
isteni igazságnak a lelke.

Hogy minden bűn és minden nyomor, minden hitetlenség 
dacára is még mindig vannak eszményektől éltetett erős és 
törhetetlen lelkek; hogy a meggyalázott igazság keresztfája alatt 
nemcsak a nyers erőszak gúnyolódó Írástudói, farizeusai és 
poroszlói állanak, hanem a könnyező hűség és a golgothai 
gyászon keresztül egy istenáldotta jövendő felé lángoló hit és 
a remény: annak egyetlen magyarázatát abban találod meg, 
hogy az igazság diadalmas erejének, a bűn megaláztatásának 
tudata benne él mindazoknak a lelkében, akik vették a szent
lélek ajándékát. A világ fejedelme megitéltetett, az Úr elmegy

%
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a mennybe az ő Atyjához, ebben találod meg sorsát bűnnek, 
igazságnak egyaránt. Édes vigasztalást ennek tudata nyújt ne- 
ünkk,

3. azzal egyetemben, hogy ugyanaz a Lélek az Úrnak 
dicsőségét hirdeti időtlen időkig, mert az Úrnak ezekbe, az örök
kévalóságba nyúló nagysága ujjáteremtő és világmegváltó ha
tással ennek a léleknek fényében bontakozik ki előttünk minden 
szépségével és gazdagságával. Mi látjuk, de már a mester igaz
ságáért harcbament tanítványok is látták a maga nagyszerű 
valóságában beteljesedni az Úr próféciáját, hogy a Vigasztaló 
dicsőíteni fogja őt s viszont ők, a tanítványok is bizonyságtevői 
lettek annak a nekik megjelentett dicsőségnek.

A dicsőség az átlagos emberi fölé emelkedő nagyság, 
amelyet megbámulnak és megcsodálnak; nemcsak tetteket jelent, 
amelyek ámulatba vagy félelembe ejtenek; nem hatalom csupán, 
mely hódolatra készt milliónyi tömegeket, hanem mindenek 
felett ama mélységes, kitörölhetetlen, maradandó és üdvözítő 
hatásoknak egybefoglalása és megjelölése az, amelyeket nagy 
szellemek nemcsak kortársaikra, hanem az egymásra halmozódó 
századok népeire és emberiségére gyakorolnak. Ebben a tekin
tetben egyetlen nagy ember, vagy mondjuk köznyelven, szellem
óriás dicsősége nem ér fel Krisztus Urunk földi és halhatatlan, 
örök dicsőségével. Az ő felséges egyéniségének és megváltó 
evangéliomának nemcsak az ő korára, erre legkevésbé talán, 
hanem az egyetemes emberiség élete fejlődésére, erkölcsi, szel
lemi jólétére, földi boldogságára és mennyei üdvére van csodá
latraméltó, örök érvényű jelentősége. Nemcsak tanítómesterünk, 
lelki orvosunk, nemcsak isteni kijelentéseket hordozó legnagyobb 
prófétánk vala ő, hanem megváltója és üdvözítője az Istenhez 
vágyódó bűnös emberi nemnek. Szelleme az örök haladás tör
ténelmi nagy folyamatának éltető ereje, szent vágyakozások 
tápláló forrásvize, szabadságra, dicsőségre vágyó nemzetek biz
tató vezére, szerencsétlen népek, gyötrelmek poklában vergődő 
szívek édes reménye és vigasza. Örök eszmény, mely biztatólag 
int az élet hullámain vergődő ember felé. És ma is, amikor a 
gyűlölet, az önzés, a bűn véres munkái után a testi és lelki 
nyomor sötét üledékei fedik az emberiség testét és annyi meg
oldandó feladat mered a nyomor felett kesergő, a lelket menteni 
vágyó minden nemes lélek, krisztusi lélek révedező tekintete 
elé: csak a Krisztus szelleme az, mely menteni, megváltani 
képes, amely minden emberi rejtélyt megold s Isten országa 
ragyogó fényével, a nagy jövendő felséges Ígéretével nagy, 
szent ösztönöket ébreszt bennünk, vágyakozást, alkotó erőt 
teremt bennünk, hogy istenországa javaiból drága értékeket 
biztosítsunk magunk s a jelenvaló világ számára is.

így nő Jézus dicsősége a haladó idővel s epedve várja 
minden hivő és imádságos lélek az ő országa eljövetelét. Igy 
nő hódolóinak tabora, benne birva vezérét e fájdalmas világon 
keresztül a mennyei Atyához, az élet örök kútfejéhez.
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Eljött tehát a Vigasztaló lélek, akit megígért nekünk az 
Űr, miután elvégezte nagy munkáját és megtért mennyei Atyjá
hoz, kinek kijelentése vala ő. De itt maradt az isteni lélek, a 
Vigasztaló, hogy elűzze a lelkek sötét borúját s feltárja az élet 
örök isteni rendjét, a gondviselés megháborítatlan útjait. Eljött 
és ittmaradt, hogy lássuk az igazság diadalmenetét keresztül a 
Golgothákon és feltáruljon szívünk az Úr megváltó és üdvözítő 
szelleme dicsőségének befogadására. Úgy legyen, ám en!

Dr. Domján Elek
sátoraljaújhelyi esperes-lelkész.

A Jézus nevében mondott ima áldása.
(Husvét u. 5. vasárnap.)

Ján. XVI. 23-30;
A felolvasott szent igék Jézusnak tanítványaihoz intézett 

búcsúbeszédéből valók, annak is az utolsó szakasza. Kit ne 
érdekelne, hogy mit kívánt az Úr legutoljára tanítványai szívére 
kötni, mi az a sok közül, amit legfontosabbnak tartott, ami 
nélkül meg sem indulhatnak nagy feladataik elvégzésére?

Maga az Űr is felemeli hangját, amidőn e fontos nyilatko
zatát tanítványai előtt megteszi: „Bizony, bizony mondom nék- 
tek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, 
megadja néktek*.

Jézusnak e szavai a tanítványok előtt szédítő lehetőségeket 
nyitották meg; megnyitottak azt az erőforrást, amelyből kiapadhat- 
lanul buzog mindaz, mire a hívő léleknek szüksége van; a Jézus 
nevében mondott imádsággal részesei lehetnek Isten erejének, 
a sikernek, áldásnak: Kérjetek és adatik, keressétek és meg
találjátok, zörgessetek és megnyittatik.

„Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevem
ben*, mondja az Úr. Részben szükségük sem volt reá, hisz 
velük volt az Úr, ki a hajójukat elmerüléssel fenyegető habokat 
lecsendesíté, betegeiket meggyógyította, szükségeiken segített, 
de másrészt nem is tudtak volna a Jézus nevében imádkozni, 
mert hitük pislogó mécs volt csupán, aminek sok próbát kellett 
még addig kiállania, míg azt a Szentlélek tüze kiolthatlan lánggá 
növelhette. Még most is gyengék. Bár az Úr Ígéretének hatása 
alatt lelkesülten tesznek vallást Mesterükben vetett hitükről: 
„Most tudjuk, hogy te mindent tudsz. . .  erről hisszük, hogy az 
Istentől jöttél ki“, de már a következő órák és napok kísértései 
ismét csak félénk, ingadozó hitü tanítványokra találnak, kik az 
imádkozásban rejlő győzhetlen erőt még mindig nem ismerik. 
Kevéssel utóbb, a kertben Jézus maga hívja fel tanítványait: 
„Imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek* — és ime az imád
kozás helyett alva találja őket. Csoda-e hát, ha a kísértés ideién 
elbuktak.
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De eljött az idő, amidőn megtanultak Jézus nevében imád* 
kozni, megismerték az ő nevében mondott ima csudálatos erejét 
és amit csak kértek az Atyától a Jézus nevében, megadta né
kik, hogy örömük teljes legyen.

Amikor az Úr mennybemenetele után a tanítványok visz- 
szatértek Jeruzsálembe, Csel. 1.14. szerint — „mindnyájan egy 
szívvel lélekkel foglalatosak valának az imádkozásban és a 
könyörgésben". A Lélek eljövetelét, az első Pünkösd gazdag 
sikerét az a lelki vívódás, tusakodás, az a valóban Jézus nevé
ben végzett alázatos könyörgés magyarázza meg, aminek az a 
jeruzsálemi felsőház volt a tanúja.

És ezután mindennapi eledelük az ima.
Bámulatra ragad az az erő. ami felett az apostolok s az 

első keresztyének rendelkeztek. Honnan vették? Az Úr nevében 
mondott imádságukra adta válaszul az Isten.

Egy világgal állottak szembe, elszánt, keserű és könyör
telen ellenállásra találtak és munkájuk mégis folyton haladt. 
„Az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetei az 
idvezülökkel". Csel. 2.47. „A hívők pedig mindinkább csatla
koztak az Úrhoz". Csel. 5.14. Az apostolok maguk megmagya
rázzák erejük ellenállhatlanságának titkát, mikor azt mondják: 
„Mi pedig a könyörgésben és az ige szolgálatában leszünk fog- 
talatosak." Csel. 6.4.

Az ima, az Istennel való állandó érintkezés forrása az 
erőnek, a diadalmas keresztyén életnek. Ezért intenek az apos
toli levelek folytonosan imádkozásra. A nagy apostol is ezért inti 
a gyülekezeteket: „Szüntelen imádkozzatok", „A könyörgésben 
szorgalmasak legyetek", mert ő maga is az imádkozásból meríti 
csodálatos erejét, azt a mély hitet és törhetlen akaraterőt, ami
nek ezekben adott kifejezést: „Én pedig semmivel nem gondolok, 
még az én életem sem drága nékem, csakhogy elvégezhessem 
az én futásomat örömmel és azt a szolgálatot, melyet vettem 
az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek Isten evangéliomáról".

* **
„Valamit kértek az Atyától az én nevemben, megadja 

néktek. Kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes 
legyen". A mai kor gyermeke kétkedve fogadja az Úr igéit. 
Pedig minden tanítványának, neked is szól az Ígéret. Miért nem 
élsz szent jogoddal ? Nem kívánod, hogy gondoktól lenyűgözött, 
aggodalmaktól és csalódásoktól megkeserített életed diadalmas 
életté változzék? Nem óhajtod, hogy szívedet a bánat és szomo
rúság helyett öröm, megnyugvás és Krisztus békéje töltse be?

„Kívántok valamit és nincs néktek. . .  mert nem kéritek." 
Jak. 4.2. Oh hogyne kérnők? Hányszor könyörögtünk az Úr
hoz. de imáink előtt az Ég bezárult. „Kéritek, de nem kapjátok 
. . .  mert nem jól kéritek" felel meg szemrehányásaitokra Jakab 
apostol 4.3.

Figyeljük meg csak, testvéreim, mire alapítja az Úr imád
ságmeghallgató ígéretét. „Nem mondom néktek — szól tanítvá
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nyaihoz — hogy én kérni fogom az Atyát ti érettetek, mert 
maga az Atya szeret titeket, mivelhogy ti szerettetek engem és 
elhittétek, hogy én az Istentől jöttem k i“.

A Jézus iránt való szeretet és a benne vetett hit tehát az 
alapja a tanítványok kérésének s záloga annak, hogy az Atya 
felelni fog könyörgésükre. Ha ez a szeretet és hit nincs meg 
bennünk, ne csodálkozzunk azon, hogy imádságunk nem találja 
meg az utat az örök Isten trónjához s erőtlenül hull vissza, 
mint a szárnyaszegett madár. Még a tanítványok sem tudtak 
addig imádkozni, amig hitük ingadozott. Az Úr nevében az 
imádkozik, meghallgattatásra tehát csak az az ima tarthat számot, 
amelyben a Jézus iránti odaadó szeretettől, a benne vetett ren- 
díthetlen hittől eltelve, az ő tanításának szellemében visszük 
könyörgésünket a mennyei Atya elé.

Hogyan is tanított meg az Úr imádkozni ? „Ti pedig ekép- 
pen imádkozzatok — mondja — : M iatyánk... legyen meg a 
te akaratod, miképpen a mennyben, úgy itt a földön is." De 
nem csak tanított, maga is így imádkozott, mikor az elárultatás 
éjszakáján, a Getsemane kertben, gyötrődő kínban, homlokán 
a halál verejtékével rebegte ajka: „Én Atyám, ha lehetséges 
múljék el tőlem e keserű pohár, mindazon által ne úgy legyen, 
amint én akarom, hanem amint te.“

Hívő lélek! bármit kérsz is, imádból vájjon hiányozhatik-e 
szerető mennyei Atyád iránti feltétlen bizalom hangja: „legyen 
meg a te akaratod?"

Imádságunkban vagy magunk, vagy mások jobblétéért, 
boldogságáért könyörgünk. A jó Isten éppen ezt a mi kéré
sünket teljesíti akkor is, mikor a mi gyarló emberi értelmünkre 
valló, — sokszor bűnös és kárhozatba vivő óhajtásunkkal ellen
kező választ ad. Tudhatjuk mink, hogy kérésünk teljesülése 
valóban áldást jelentene reánk? A kis gyermeknek megtetszik 
a villogó tőr, a fényes penge s azért sír, könyörög. Nem ítél
néd meg azt a szülőt, aki gyermekének ilyen, vagy ehhez ha
sonló kérését teljesítené ? — Anyagi javakat tagadott meg tőled 
az Űr. Bizonyos vagy felőle, hogy azok téged akár itteni bol
dogulásod, akár üdvösséged utján előbbre vittek volna ? Beteg
ség terhét hordozod és hiába kéred a szabadulást? Nem érted 
meg az Úr figyelmeztetését: készülj, mert vagy múlandó? Az 
a tövis, amit Pál is hordozott testében, hány embert őrizett meg 
attól, hogy el ne bizakodjon!

Gyászolsz? Imád nem tudta elfordítani a súlyos csapást? 
Kit siratsz? Az elköltözöttet? A Jézus Krisztusban való hited 
szerint tudod, hogy az ő sorsa kies helyre esett s nyilván szép 
örökség jutott neki. Ne feledd, a siralom völgyéből emelte ma
gához az Úr. Magadat, reményeid pusztulását siratod? Nem 
veszed észre, hogy a földi élet reményeinek halványulásával, 
mint világosodik egyre tisztábban mennyei reménységed, örök 
hazád képe ?!

Nem, nem lehet kételkedned abban, hogy minden kéré-
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sédét legfőbb javadra intézi el a végtelen bölcseségü Gond
viselő. Hagyjad azért az Urra a te utadat, bízzál benne és ő 
megcselekszi.

Vidd könyörgésedet, gondjaidat, aggodalmaidat a Jézus 
nevében az Űr elé — s hálátlanul ne feledd, hogy azok közül 
sokat — akaratával egyezőket — óhajtásod szerint teljesített 
az Űr, amelyek pedig akár földi életedre, akár mennyei örök
ségedre nézve károsak, az ő megmérhetlen szeretete fordította 
javadra.

Akik az Úr Jézus nevében naponként ezzel a hittel imád
koznak, azok tapasztalni fogják a próféta szavainak igazságát: 
Akik az Úrban bíznak, azoknak erejük megújul, szárnyra kel
nek, mint a saskeselyiik, futnak és nem lankadnak meg, járnak 
és nem fáradnak el. (Ezs. 40.31.) Ámen.

Magyar Géza
száki lelkisz.

Bizonyságtevő egyház,
Husvét u. 6. vasárnap.

János XV. 26—XVI. 4.

A világháború s az ezt követő gyászos idő megpróbáló 
válsága súlyosan nehezedett egyházunkra is, megnagyobbítva 
ennek feladatait. Míg a társadalomban belső lázak dolgoznak 
s az egymásután következő napok súlyosbítják terheinket, sza
porítják nyomorúságainkat, emlékeztetőül ott hangzik az írás 
szava: azokban a napokban a bűn igen elhatalmasodik s a 
felebaráti szeretet sokakban meghidegiil; — de ott hangzik a 
vigasztaló ígéret is : Aki mindvégig hű marad, az megtartalik.

Egy hírneves államférfi (Lloyd George) mondotta, hogy 
attól a világzülléstől, mely „győző és legyőzött" nemzetet egy
aránt fenyeget, sőt amelynek jelenségei megdöbbentenek, a 
világ népeit csak az egyház mentheti meg. Az egyházat hívja 
segítségül, hogy mentsen meg bennünket a pokol szellemeitől, 
hogy munkálja, siettesse a lelkeknek a bűnökből való amaz 
újjászületését, mely nélkül menthetetlenül elvesztünk. Midőn 
erről emlékezem, az egyháznak ama régi s egyben minden 
időre szóló hivatására gondolok, melynek hű teljesítésével a 
keresztyénség első századaiban világtörténeti események köze
pette meggyőzte a világot, lerombolta a pogány istenek oltárait 
s helyükbe állította a keresztyén életcélt.

A világtörténeti idő megpróbáló mérlege figyelmeztet, hogy 
az egyháznak hivatásszerű feladata ma sem lehet más, mint az, 
amelyet igazolt akkor, midőn a lelki világosságnak és sötétség
nek az előbbi győzelmére eldőlt amaz emberfeletti harcát elő
ször, majd ismét a reformációban másodszor látta a világ. Az 
egyház jövője s a jövő egyháza csak akkor épülhet ama ront-
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hatlan fundamentumon, amely egyszer vettetett s amelyen a 
pokol kapui sem vehetnek diadalt soha, ha az egyház marad 
az, ami rendeltetése, t. i . : bizonyságtevő egyház.

Az egyház s ebben az Úr népének bizonyságtevő felada
tára méltán mutathatunk rá a mennybe menetel és pünkösd 
ünnepe közé eső mai vasárnapon; mert miként a tavaszi nap
sugár s a kikelet üde lehellete a természet világában életet 
fakaszt, úgy a megváltó szeretet munkája, az isteni kegyelem 
csodálatos, ható erőinek kiáradása a kegyelem országában új 
életvalóságokat mutat s megjeleli Isten fiainak dicső hivatását. 
„Exaudi" vasárnapján méltán kél szivünkből a fohász: Hallgasd 
meg Uram az én szómat!. . .  Hallgasd meg népednek buzgó 
imáját, térj hozzánk szent lelkeddel, hogy szent munkára buz- 
duljunk s lelki megújhodást, tavaszodást láthassunk ott, hol 
egyházi életünk imént a dermesztő tél jelenségeit tárta elénk.

Alapige: János ev. XV. 26.—XVI. 4.
Krisztus Urunk tanítványaihoz intézett búcsúbeszédeiben 

megígéri a Szentlélek elküldését, aki őket a legnehezebb mun
kára, az apostoli munkára képessé teszi s minden igazságra 
vezérli. Igazság lelkének nevezi, mert igazságot szól s meggyőz, 
hogy nincs más név, mely által megtartatnunk kellene, mint 
az Úr Jézus Krisztusnak neve. Erről a Szentlélekről azt mondja 
alapigénkben: „Az bizonyságot tészen én rólam". Erre nézve 
mondja Luther: E szavakat: „én rólam", nagy betűkkel kellene 
Írnunk és jól szívünkbe vésnünk. Az apostolokká lett tanítvá
nyok igehirdetése, működése a hitetlenséggel szemben világra 
szóló bizonyságtétel volt az örökkön örökké élő és uralkodó 
Krisztusról. Ez a bizonyságtétel a tiszte az Űr egyházának ma 
is. A gyülekezeti közösségben az ő választottait illeti az ő 
igéje: „Ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva én velem 
vagytok".

Az Úr egyháza bizonyságlevő egyház. A Krisztusról való 
bizonyságtétel minden időre szóló hivatása s ezen hivatásának 
teljesítésében lesz nyilvánvalóvá ereje ma is a Szentlélek által.

I.
„Mikor pedig eljövend ama Gyámolitó, akit én küldök 

nektek az Atyától, az igazságnak lelke, ki az Atyától származik, 
az bizonyságot tészen én rólam. De ti is bizonyságot tesztek, 
mert kezdettől fogva énvelem vagytok". A keresztyén egyház
nak története ennek a bizonyságtételnek története. Az apostolok 
cselekedetei, az első keresztyének élete, amely a maga teljes
ségében volt az igazi istentisztelet, az Úr gyülekezetének biztató 
növekedése, a holttetemek megéledése, a nagy megmozdulás, 
az evangéliom ügyének, eme nagyhatalomnak elemi erővel át
törése oly korban, midőn Claudius császár idejében a rabszol
gák száma legalább is egyenlő volt a nagy római birodalom 
szabad polgárainak számával, midőn a hatalmas római biroda
lomnál kegyetlenebb összpontosítást alig látott s fog látni a
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világ, az első századok vérkeresztsége mind-mind szemléltétől 
az üdvözítő igéinek s jövőbe világító jövendölésének: „Ti bi
zonyságot tesztek én rólam . . .  A gyülekezetekből kirekesztő
nek titeket, sőt eljő az idő, hogy minden, aki titeket megölénd, 
azt véli, hogy szolgálatot tesz az Istennek."

A Krisztus egyháza történetében mindig ott és akkor lát
juk nagy dolgok történését, a Krisztus királyságának diadalmas 
térhódítását, ahol s amikor ebben a bizonyságtételben a Lélek
nek ereje nyilvánult s viszont kétségtelen az is, hogy a mily 
mértékben a későbbi századokban bűn, tudatlanság, önző hatalmi 
törekvések folytán ez a bizonyságtétel elerőtlenedett s az evan- 
géliomot tévelygésekbe temették, azon mértékben talál vissz
hangra ama kevesek lelkében a komoly vágyakozást kifejező 
szó: az egyházat főben és tagokban reformálni kell. A refor
máció, midőn megtisztította a szentélyt s visszahelyezte ront- 
hatlan alapjára, az Isten igéjére, ismét egy nagy bizonyságtétel 
volt az egyház fejéről, a Krisztusról s a reformátorok személyé
nek isteni küldetést, fellépésének igazolást, működésének szilárd 
támaszt jelentett az Űr szava: „Ti bizonyságot tesztek énrólam."

Ez az ige jeleli meg az Űr egyháza hivatását ma is. Talál-e 
ma az Úr élő bizonyságtevő gyülekezetét, melyben nyilvánvaló 
az ő igaz egyházának ismertető jele, — melyben az ő igéjét 
tisztán és igazán hirdetik s a szentségeket az ő rendelése sze
rint szolgáltatják ki s ahol viszont az egyháztagok szent jogai 
és kötelességei ama szükséges harmóniában egyesülnek, a ke
gyelmi eszközök megbecsülése, az azokkal való élés s a 
kegyes életben való gyarapodás által, hirdetve: íme itt Isten
nek hajléka vagyon az emberekkel. Az eszményi cél meglátása 
mellett nem hunyhatok szemet a tapasztalati tények adottsága 
előtt. Látom a küzdő egyházat. Látom ennek tusáját az ősi 
ellenséggel vívott harcon. Hallom a lelki nyomorúság kiáltó 
szavát, hallom a fájdalmas panaszhangokat, melyek arról tanús
kodnak, hogy a ránk zúdult ítéletidő megpróbáló válsága sú
lyosan, vészesen nehezedett magyarhoni evangélikus egyhá
zunkra is. Az egyházfelekezetek közötti viszonyt, lélekszám- 
arányt tekintve elmondhatjuk: A világháború katasztrófája után 
megcsonkíttatásunkban mi vagyunk azok, akik legtöbbet vesz
tettek. Kisebbségi helyzetünk ősi intézményeink legközelebb 
veszélyeztetett voltára mutat. Súlyos — hangzik a panasz — 
az egyházi s iskolai teher; nehéz viszonyok között küzködnek 
gyülekezeteink; legszebb törekvéseink s célkitűzéseink az anyagi 
szegénység akadályaiba ütköznek s nem egyszer megdöbbentő 
okok idézik elő ezt a feltörő sóhajt: Uram, tarts meg, mert 
elveszünk! A létfenntartás nehézségei között küzködő gyüle
kezeteink helyzetét ismerniök kell az őrállóknak, hogy lehessen 
intő, vigasztaló, hiterősítő szavunk ti hozzátok, hogy ellenáll
hassunk a veszedelmes időben s mindeneket elvégezvén meg
állhassunk.

Ti bizonyságot tesztek én rólam, — szól övéihez az Űr.
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Tűz próbálja meg az aranyat; a harc, a küzdelem heve mutatja 
meg, ki a hű vitéz. Azért nevezzük a mostani időt megpróbáló 
időnek, mert ez helyezi lelkiismeretünkre a kérdést: vájjon 
veszteségeink közepette, tört remények romjai felett is megtud
juk-e tartani azt, ami a mienk, amit elidegeníthetlen kincsnek 
vallunk, hogy senki el ne vegye a mi koronánkat; s igazolni 
tudjuk-e a siralmak özönében is, hogy az a diadalom, mely 
meggyőzte a világot, a mi hitünk ? . . . Múltúnk dicsőségének 
tanúsága szerint küzdelmeiben, a hit harcaiban az evangéliom 
népe erősebb s ellenállóbb volt, mint az önállóság gyengülését, 
a minden áron való alkalmazkodás megszokását — esetleg — 
felidéző békésebb korszak idején. Prot. elődeink, akik egyik 
kezükkel építették, a másikkal védték Sionunk falait, nagyok 
voltak a küzdelmekben, a háborúságokban, a mindhalálig helyt 
álló hűségben; őrzék hitüket, őrzé őket a hit. Nehéz nektek a 
mostani idő terhe ? . . . Nehezebb volt az erőpróba akkor, ami
dőn protestánsnak lenni annyit jelentett, mint küzdeni, szenvedni, 
bebörtönöztetni, gályarabságra, martiromságra hurcoltatni a 
megismert igazságért; midőn őseinket egyszer a török, másszor 
a német sarcolta, midőn az üldöztetések fergeiegében óh de 
hányszor meg kellett kóstolniok a bujdosás keserű kenyerét, 
midőn nem egyszer választaniok kellett ősi bibliájuk és ősi 
telkük között, de ama rájuk bízott kincset, hit- és lelkiismeret- 
beli meggyőződésüket áruba nem bocsátották soha. „Kik hit által 
győztek országokat, munkáltak igazságot, nyertek meg Ígérete
ket, tömtek be oroszlántorkokat, erősödtek fel a gyengeségből, 
lettek erősekké a hadban s szalasztottak meg ellenséges tábo
rokat." Szüntelen hangzott lelkűkben az Úr szava: „Ti bizony
ságot tesztek én rólam". Ebben a korban az evangéliom egy
háza, ez a drága véren szerzett örökség, az élő hit alkotásaiban, 
az egyház, az iskolaügy — hozzátehetjük: az evangélikus sajtó
ügy — oltárára hozott áldozatokban, a cselekvő egyházszeretet 
minden megnyilatkozásában alapigénk értelmében való bizony
ságtevő egyház volt.

így van-e ez ma is ? . . . A napok gonoszok. Hitvallóink 
követésére van szüksége a hitben megfogyatkozott, vallástételben 
elerőtlenedett mai nemzedéknek, hogy megtartassunk az idők 
ostromló viharai között s méltók lehessünk az evangélikus és 
a protestáns névre. Erősíttessék meg mibennünk is a Krisztusról 
való bizonyságtétel.

II.
„Ti is bizonyságot tesztek én rólam". Egy erőteljes isteni 

felhívás szól ebben az igében mindnyájunkhoz. Bizonyságtevő 
hivatásunk teljesítésében lesz nyilvánvalóvá egyházunk ereje 
ma is a Szentlélek által; mindent cselekedhetünk a Krisztus 
által, aki minket megerősít. Akiben nincsen az ő Lelke, az nem 
övé, velünk s általunk munkálkodó Szentlelke tesz alkalmassá 
az apostoli munkára s avat tagjaivá az ő láthatatlan egyházának. 
Megkereszteltetésünk, vallásos neveltetésünk, konfirmációi foga-
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dalműnk, kegyelmi ajándékokban való részesülésünk, hittestvéri 
közösségben való élésünk igazolja az Úr szavait: „Kezdettől 
fogva én velem vagytok". Mi megismertük és elhittük az Isten
nek irántunk való szeretetét, azért a mi szívünk teljességéből 
szól a száj, hisz bizonyságot csak arról tehetünk, amit ismerünk.

Alkalmas akarsz lenni erre a bizonyságtételre ? Az igazság 
Lelkének erejével akarsz munkása lenni Isten országának? 
Kezd el a munkát saját magadon, mint evang. keresztyén. 
Zsenge gyermekkorod karácsonyán Krisztusnak a te szívedben 
kell megszületnie. A gyermek Jézusnak te benned kell növe
kednie, hogy amit gyermekszívvel megéreztél, amit ifjúságod 
felejthetetlen napjain szentnek, igaznak, ideig- és örökkévaló 
boldogságod zálogának ismertél, ahhoz szüntelen ragaszkodjál 
s azt meg ne tagadd soha. A Krisztus beszédének kell lakoznia 
te benned bőséggel és minden bölcseséggel; az ő csudatételeit 
életedben kell tapasztalnod, hogy az ő kegyelme és a te hited 
megtartson tégedet. Az ó-embert tenmagadban kell megfeszíte
ned minden ő kívánságaival egyben, hogy legyen áldott nagy
pénteked s az örökké élő Krisztussal szívedben diadalmas hus- 
vétod. Mennybe vágyó szívvel kell mennybemenetel ünnepét 
ünnepelned, szívednek a Szentlélek templomává kell lennie, 
hogy megdicsőitsd magadon Isten képét és hasonlatosságát s 
legyen apostoli munkára képesítő pünkösdöd. A te hited, élet
példád, igaz keresztyénséged igazolja, hogy a Lélek szerint élsz 
s a Lélek szerint is jársz. Bizonyossá lesz számodra immár, 
hogy hited csak akkor van, ha van egyházad, van gyülekezeted. 
Drága neked, nekem s mindnyájunknak a közös lelki édes anya, 
az egyház s ama áldott munkatér, a gyülekezet, amelyben fel
indítjuk egymást a hittestvéri szeretetre és jó cselekedetekre, 
látván az egyházépítő munka legmagasabb célját, mely nem 
egyéb, mint a hitben élő evang. egyház. Nincsenek főpapi bir
tokaink, nem támaszkodhatunk földi hatalmasok pártfogására, 
nem alapíthatjuk egyházi intézményeink, templom, iskola, gyám
intézet fenntartását világi gazdagságra, de a Lélek vezérlése 
mellett, miként a múltban, úgy ma is igazolhatjuk egyházunk 
életerejét, az evangéliom egyházában adatott kincsek alkotó 
erők gazdagságát hirdetve, hogy Isten megtartó kegyelme mel
lett legkipróbáltabb egyházfenntartási alapunk saját egyháztag
jainknak élő, munkás hite s áldozatos egyházszeretete. A mi 
szeretetben munkás hitünkre a cselekedet és valóság adja meg 
a választ a gyülekezetben a Lélek felhívó szózatára: Jertek, 
cselekedjünk az Urért, a mi sokat szenvedett, jobb jövőre hiva
tott egyházunkért összefogó erővel és kitartással! Mindent az 
Urért, — hogy „ne csak a falon és képben, jelben, de mélyen 
az igaz kebelben legyen ott Krisztus, mindenütt! . . . És ne 
csupán mint puszta hit, de mint az erkölcs legjava*.

És hogy legyen ott Krisztus mindenütt, — hangozzék éb
resztő, kiáltó szózatként az ő igéje: „Ti is bizonyságot tesztek 
én rólam* — mindnyájunkhoz, akiknek hűségét, együttmunkál-



30

kodását Isten országának ügye nem nélkülözheti, akiket hívunk 
gyűjtünk oda, ahol Krisztus parancsát minden másnak elébe 
helyező szakadatlan munka folyik, ahol nemcsak várunk, de 
cselekszünk is nagy dolgokat Istenért. Senki sem állhat félre, 
senki sem élhet ma önmagába temetkező életet, lelkiismeretének 
sérelme nélkül. Legyünk egyek ebben a munkában, legyünk 
egyek az egyházunk hivatásában adatott nemzetfenntartó erők 
megláttatásában.

Légy áldott te gyülekezeti presbitérium, ki nem felejtheted, 
hogy az egyházszolgálatban életpéldájával és munkájával elöl
járó presbiter a lelkipásztornak leghívebb munkatársa; légy 
áldott te gyülekezeti nőegylet, midőn a reád bízottakban a 
bibliabeli Mária kegyességét Mártha szorgalmával egyesíted; 
legyetek áldottak családapák és családanyák, akiknek családi 
élete messze kiható bizonyságtétel: Én és az én házam az Úr
nak szolgálunk; légy áldott evangélikus ifjúság, midőn követed 
a lelki atyai intő szót: Te pedig maradj meg azokban, amelye
ket tanultál; legyetek áldottak mindnyájan, akiknek élethivatás
ban vagy kereszthordozásban tanúsított hűsége, példája építi a 
választott nemzetség, királyi papság szent, nép országát; titeket 
az Úrnak nagy elismerést s nagy elkötelezést jelentő szava 
illet: Ti bizonyságot tesztek én rólam. Maga mondja: Valaki 
vallást teszen én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek 
arról az én mennyei atyám előtt; valaki pedig megtagadánd 
engemet az emberek előtt, megtagadom én is azt az én meny- 
nyei Atyám előtt.

Legyen a mi vallástételünk erősebb s tettekben beszéde
sebb, mint a hitetlenség lármája . . .  Ha az gúnyolódva kiáltja 
felénk: hol vagyon a te Istened ?! — ha a szent ügy szolgála
tában nem egyszer egy Illés próféta csüggeteg vallomása lenne 
gyenge ajkunk beszéde, ha az ősi ellenség háborog velünk, — 
vigasztaljon, bátorítson az a meggyőződés, hogy emberek bizony
ságtételénél az Isten bizonyságtétele nagyobb. Vigasztaló Szent- 
leikével ma is szól: Térj magadhoz drága Sión, van még neked 
Istened! Az igazság lelkének vezérlésével a küzdő egyház dia
dalmaskodó egyházzá leszen. Jövel Szentlélek, szállj reánk/ 
Ámen.

Takács Elek
homokbödögei esperes-lelkész.

Áldozócsütörtöki öröm.
Áldozócsütörtöki beszéd.

Márk XVI. 14 -20 . vers.
Amikor a fáradt földi vándor pályafutásának utján egy-egy 

emelkedettebb helyre, kimagasló dombra ér, tekintete elszáll 
messze, előre, maga előtt látja a rövidebb, avagy hosszabb utat,
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amelyet még meg kell tennie, de ezen túl meglátja várdorlásá- 
nak vég-célját is és ha tán még messze is van az a kedves 
hajlék, amelybe bejutni forró óhajtása, ahol békés nyugalom 
vár rá, mégis a távolból feltűnő otthon új erőt önt tagjaiba: 
letörli homlokáról a gyöngyöző verejték-cseppeket és fáradságát 
feledve vidáman, újult erővel folytatja útját, míg el nem éri 
célját.

Igy van ez a ker. hivő ember életében is. Amikor szent 
vándorlásának utján egy-egy nagy ünnephez, az üdvösség tör
ténetének egy-egy magaslatához ér, innen messze előre lát a 
cél felé, amelyet elérni kíván. Ilyen magaslatra értünk mi is ma, 
Krisztus Urunk mennybe-menetelének ünnepén. Előttünk áll az 
ut, melyet az Istennek dicsősége tesz verőfényessé, előttünk 
halad Jézus, aki vezet minket és előttünk áll a cél, amely felé 
törekszünk. Jézus mutatja az utat, Ő maga elől megy, felmegy 
a mennyekbe, hogy az ő örök dicsőségét újra elfoglalja és 
szállást készítsen az övéinek, mert hisz oda vár minden hű 
lelket. Mily boldogító tudat az reánk, a Krisztus híveire nézve, 
hogy pályánk végpontjánál vár reánk Jézus, mily felemelő érzés 
az, hogy a mi hitünk fejedelme, az Úr Krisztus megnyitja előt
tünk is a mennynek kapuját. Azért:

Örüljünk és vigadjunk, mert a mi Urunk felment a mennyekbe. 
Nem azért ment fel, mintha minket el akarna hagyni, sőt ellen
kezőleg azért, hogy nekünk is megmutassa 1. égi hazánkat, 
2. szent kötelességeinket és 3. a csudás erőket, amelyekkel az 
övéit támogatja.

1. Jézus a feltámadás után még 40 napig marad a földön; 
ez idő alatt tanítványait oktatja, vigasztalja, hitüket erősíti és 
végül kibocsátja őket apostoli útjukra; azután szemük láttára 
felmegy a mennyekbe, ahonnan jött is, és ül az Atyának jobbja 
felől, ahonnan lészen eljövendő Ítélni eleveneket és holtakat, 
íme az Atya teljességre juttatja a Fiúnak dicsőségét, az ő jobbja 
felől ülteti őt, hogy megossza Vele isteni dicsőségét és világ
kormányzói munkáját, melynek végső célja, hogy az embereket 
a mennybe gyűjtse. Mert nemcsak Jézus ment fel a mennyekbe, 
hanem oda várja mindazokat, akik néki adják a lelkűket. Az ő 
megváltói munkájának ez az egyedüli célja, hogy a bűnös em
bereket a bűn ellenére is az örök mennyei boldogságra, üdvös
ségre segítse. Ő maga imádkozik ezért az Atyához: „Atyám, 
akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is 
énvelem legyenek, hogy megláthassák az én dicsőségemet, 
amelyet nékem adtál“. És mielőtt felmenne a mennybe, még 
egy utolsó hatalmas ígéretet tesz: „Aki hiszen és megkeresz- 
telkedik, üdvözül, aki pedig nem hiszen, elkárhozik“. Világos 
utalás ez arra, hogy az emberi lélek örök hazája az ég. E földi 
élet csak a mennyeknek előkapuja és a testi élet csak a munkás 
hét, amely után következik az örökkévalóság üdvösséggel teljes 
vasárnapja. Életünknek ezt az egyedüli igazi célját csillogtatja 
lelki szemeink előtt a mennybemenetel ünnepe: A mennybe
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visz utunk, ha e földön jól futunk. Hiszen az Isten senkit ki 
nem zár az üdvösségből. Ő mindenek számára küldötte el egy
szülött Fiát, Jézus mindenkinek nyíltan hirdeti: „Térjetek meg, 
mert elközelgett az Istennek országa", mindenkit hív: „Jöjjetek 
énhozzám mind, akik megfáradtatok és megterheltettetek, én 
megnyugosztlak titeket"; csak terajtad áll, hogy ez az üdvösség 
a tiéd is legyen, mert: „Aki hiszen és megkeresztelkedik, üd
vözöl". Gondolj ma ismét arra a sok bizonyságtételre, amelyet 
Jézus a te hited felkeltésére tett, gondolj arra a végtelen sze- 
retetre, amellyel a te üdvösségedért szenved, vedd eszedbe, 
hogy „nincsen nékünk itt maradandó városunk, hanem az eljö- 
vendöt keressük", azután tekints felfelé, ott láthatod a meg
nyilatkozott eget, ahova a te halhatatlan lelkedet is várja a 
Krisztus. Mind ebből azt láthatod, hogy az Úr is azt akarja, 
hogy te is az örökkévalóság kapujánál érkezz meg, mert a 
menny a te igazi hazád.

2. Azonban az örök hazát nemcsak felismerni kell, hanem 
minden erőnkkel törekednünk is kell, hogy oda jussunk; ez 
pedig egyet jelent azzal, hogy követnünk kell Jézus igéit, ame
lyekkel hozzánk szól, cselekednünk kell az ő akaratát, teljesíte
nünk kell azokat a kötelességeinket, amelyeket Ő hagyott ne
künk. Jézus a menybemenetel előtt még egyszer emlékezteti 
tanítványait és minden hívét ezekre a kötelességekre: „Elmenvén 
e széles világra, hirdessétek az evangéliomot minden teremtés
nek", hogy azok is megismerjék az üdvösséget és az után 
törekedhessenek. A tanítványok teljesítik is az Úrtól vett hiva
tásukat, mert „kimenvén prédikálának mindenütt", hirdetvén a 
Krisztusban való hitet és az üdvösségnek bizonyosságát. És e 
munkán az Úrnak áldása lebeg, gazdag aratás indul meg, amely
nek következtében sok ezer- és ezeren találják meg életük 
egyedüli célját: az üdvöt. Gazdag aratás van, mert a Krisztus 
hívei mind meghallják az ő Megváltójuk parancsát: „Hirdessétek 
az evangéliomot minden teremtésnek".

Vájjon meghallod-e te is? ! Hirdeted-e a Krisztus evan- 
géliomát, ha nem is prédikációs térítő beszéddel, hanem a min
den beszédnél hatalmasabban prédikáló életeddel ? Minden 
Krisztus-hívőnek szent kötelessége az igét hirdetni és a tévelygő 
lelkeket az Úrhoz vezetni. Ne mondja senki, hogy ő erre a 
feladatra gyenge, mert az Isten igéje szerint való élet maga is 
prédikál és térít. A szülőknek istenfélő élete prédikál a gyer
mekeknek, a gyermeknek Krisztushoz tapadó lelke prédikál a 
szülőnek; a szenvedőnek békességes tűrése prédikál a nyomorú
ságban lévőknek, a szelíd alázatosság prédikál a kevélyeknek 
és elbizakodottaknak; az irgalmasság és könyörületesség csele
kedetei prédikálják a Krisztus szerelmét és az imádságos élet 
prédikálja a hitnek diadalát. Vájjon prédikálja-e mindezt a te 
életed? Mert ne feledd el, hogy te is a Krisztus papja vagy, 
a te lelked üdvösségét senki helyetted nem munkálhatja: néked 
magadnak kell azon munkálkodnod és mint a Krisztus papjá-
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nak prédikálnod kell a te élet-példáddal, hogy a gyengék lássák 
az Isten igéjének erejét és meggyőzetvén higyjenek. Igaz, hogy 
mindez úgy tetszik, mint ha erőnket meghaladó feladat lenne, 
de ne féljünk és ne remegjen a mi szívünk, mert a Krisztus 
csodás erőkkel ruházza fel azokat, akik őbenne hisznek. Hall
játok csak, mit mond az Úr:

3. „Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én 
nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak; kígyókat 
vesznek fel; és ha valami halálosat isznak, meg nem árt nékik; 
betegekre vetik kezeiket és meggyógyulnak.® Mindez betelje
sedik a tanítványokon, mert „azok kimenvén prédíkálának 
mindenütt, az Úr együtt munkálván velük és megerősítvén az 
igét a jelek által, amelyek követik vala.“

íme a gyenge, egyszerű halászok kimennek az Úr nevé
ben, mint juhok a farkasok közé és diadallal munkálkodnak az 
Isten országának terjesztésén e föld minden határain. Az akkori 
zsidó- és pogányvilág körülfolyta a maga más értelmű meg
győződésének tisztátalan tengerével a maroknyi keresztyénség 
kicsiny szikláját, hullámai átcsapnak felette; kín, kereszt, vad 
állatok üvöltése, Tiberis mélye minderről is bizonyságot tesz
nek. De az a szikla, mely a Krisztus anyaszentegyházának 
fundamentoma, megállott és nőtt rendületlenül. Elhagyhatták 
azok, akik annak őrízésére és gondozására első sorban voltak 
hivatva, csinálhattak az egyház hitéből, az evangéliom erejéből 
világi uralmat, felépíthették belőle az önzés és hiúság hatalmá
nak palotáját: az Ur lehelletére egy kicsiny kavics indul meg, 
amely mind nagyobb erővel gördül lefelé és romba dönti e 
világ fiainak alkotását; a szikla áll tisztán, a szikla nő és túl
nőtte azokat, akik az evangéliomot alacsony földi érdekek önző 
céljaira akarták kihasználni. A Krisztus hívei a százados üldöz
tetésekben is megállanak csodás erővel és végül is győz a 
bennük munkálkodó Krisztus ereje.

A Krisztusnak ez az ereje ma is munkálkodik az ő hívei 
között és az üldöztetések lezajlásával az istenországa építésé
nek munkáját végzi. Gyarló, emberi ajak hirdeti az ő igéjét és a 
Krisztus lelke együtt munkálkodik vele, hiszen ez az ige cso
dákat művel: megvilágítja a szellemi vakokat, megoldja a lelki 
némák nyelvét, megtisztítja a bűn révén az ördög hatalmába 
került lelket és új életre támasztja az erkölcsi halottakat a 
megtérés útján. Akik hisznek, azok cselekszik mindezeket az ö 
erejével, az ő igéje és saját életük által: kiűzik maguk közül 
a bűnt, szeretettel gondozzák a betegeket nem csak a test, 
hanem a lélek szükségeiben is, az Isten igéjével gyógyítgatják 
a keseredett szíveket és e világnak minden ármánya, a gonosz
nak minden mérge sem árthat nekik, mert a Krisztus él ben
nük. Azért a hívő ember Pál apostollal ma is így k iált: „Sem 
halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatal
masságok, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremt
mény el nem szakíthat minket az Istennek szerelmétől, mely
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vagyon a Jézus Krisztusban.® Mindenre erőt ád a Krisztussal 
való lelki közösség, békesség és boldogság, úgyhogy a hit által 
nyugodtan, öntudatosan és biztosan haladunk égi hazánk felé, 
amelyet ez a mai nap szemeink elé tár, hogy ott még a gonosz 
által való szorongattatástól is megszabadulva meglássuk az 
Urnak dicsőségét, melyet az. Atya készített Néki és elvegyük 
az Életnek fejedelmétől az Életnek koronáját. Ámen.

Scherer József
lelkész, hitoktató.

\



Irodalom.
(Csak a szerkesztőséghez beküldött könyveket ismertetünk.)

Ravasz László: A halál árnyékában. Temetési beszédek. Sylvester kiadás.
Ára: 8 pengő.

Ravasz László annyira kimagasló értéke a magyar protestáns egyház
nak s olyan elismert büszkesége a nemzeti kulturéletnek, hogy minden újabb 
könyve méltán irodalmi esemény-számba megy. Egyházi munkái egyformán 
gazdagítják az egyházi és a nemzeti irodalmat. Ez a kötete sem kivétel. 
Negyvenegynéhány temetési beszédet, egy imádságot és egy naplótöredéket 
foglal kötetbe ez a gyűjtemény, de minden beszéde általános értékű s remél
hetőleg nemcsak az igehirdető lelkészek, hanem a nemzeti társadalom széle
sebb köréből nyeri olvasóközönségét. Csodálatos esztétikai szépségek telítik 
ezeket a remekbekészült beszédeket. Nehéz is az általános jellemvonásokat 
megállapítani. Talán legmegfelelőbben úgy jellemezhetjük Ravasz László ha
lotti beszédeit, hogy azok koporsó mellett elmondott miniatűr életrajzok és 
lelki jellemzések a halál és élet örök világításában. Ravasz László szédítő 
mestere a kevés szavú, kevés vonalú jellemzésnek. Művészi kiválóságát bizo
nyítja, hogy néhány mondatban végtelen sokat érzékeltet s néhány színnel, 
fénysugárral megrázóan szemléltet. A kauzáliák elsőrangú művésze ő. Minden 
beszéde egyéni esetre készül s mégis egyetemesen emberi. A beszédek bibliai 
kapcsolata legtöbbször rövid utalásban áll, de a krisztusi igazságok így is 
erőteljesen beragyogják a halál komorságát. Művészi szépség, gondolat gaz-, 
dagság, költői erő, formatőkély szempontjából pedig utolérhetetlenek ezek 
az alkotások.

Ravasz László kötete a Sylvester kiadásban jelent meg s becsületére 
válik ennek az agilis könyvkiadó vállalatnak, hogy az értékes művet kifogás
talan és tetszetős kötetben jelentette meg.

Sylvester Bibliai Kézikönyv. Czeglédy Sándor szerkesztésében meg
indult Sylvester Bibliai Kézikönyv c. vállalatban ismét 2 értékes kötet jelent 
meg. A III. kötet az ó- és újszövetségi kor rövid történetét nyújtja, melyet 
Czeglédy Sándor állított össze.

A könyv mindenekelőtt Izrael történetének jelentőségére mutat rá, s 
utal az újszövetség megértése szempontjából kiváló fontosságára. Majd tömör 
előadásban az ószövetségi és újszövetségi korszak történetét nyújtja pontos 
történelmi felosztásban és értékelésben. Kiterjeszkedik Izrael népének, a szom
széd népekhez való viszonyára, külön szól az ó-babiloni, az egyiptomi, asszír, 
új-babiloni, perzsa, görög, római korszakokról, úgyhogy teljes és gazdag vilá
gításba helyezi Izrael népének történetét. Ugyanez a kötet alfabetikus sor
rendben tárgyalja a bibliában előforduló nevezetesebb személyeket, nagyon 
gazdag bibliai utalással. A kötet végén pedig az ó- és újszövetségi kor fonto
sabb eseményeinek kronologikus táblázatát találjuk.

A IV. kötet Csizmadia Lajos összeállításában bibliaföldrajzot és termé
szetrajzot nyújt. Megbízható leírását találjuk Nyugat-Palesztinának, a Jordán 
völgyének, Palesztina keleti részének, sőt Palesztina politikai földrajzáról külön 
fejezet számol be. Növeli a kötet gyakorlati használhatóságát, hogy a Szent
írásban előforduló nevezetesebb városokat, völgyeket, folyókat betűrendben 
is tárgyalja a kötet, sőt a bibliában előforduló ásványokat, növényeket, álla
tokat szintén betűrendben rubrikázza és nemcsak megbízható ismertetést, 
hanem egyszersmind bibliai utalást is nyújt.
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Ez a két kötet, hasonlóképen az eddigiekhez, kiválóan értékes szolgá
latot teljesít. Nem nyújtanak ugyan meglepő új adatokat, de kompendium- 
szerű összefoglalásuk és rendszerezett anyagnyújtásuk még a gyakorló lelké
szeknek is segítségére tud lenni. Éppen azért a lelkészeknek is nagyon me
legen ajánlhatjuk ezeket a könyveket Alkalmasok a theologiai stúdiumok 
felfrissítésére s hasznos szolgálatot tesznek a sokszor fáradságos utánkeresés 
munkájának megkönnyítésénél.

A biblia-olvasó keresztyének számára pedig különösképen sokat nyújt
hatnak ezek a kötetek. Nélkülözhetetlen segédeszközök azok számára, kik az 
életkönyvét életük könyvévé kívánják tenni s komolyan behatolni igyekeznek 
a biblia világába.

Mindkét kötet a Sylvester kiadásában jelent meg. Megrendelhető a 
Sylvester könyvkereskedésben, Tahitótfalun.

Incze Gábor: Jó  az Isten cím alatt 11 rövid lélekzetü elmélkedést, 
halotti beszédet, vagy másirányu cikkét közli ebben a 46 oldal terjedelmű, 
szép kiállítású füzetben. A füzet feltétlenül írói értékekről tesz bizonyságot 
Incze Gábornak van gondolata, formaérzéke, színes előadása és írói ügyes
sége. Ezen képességei ezidőszerint meghaladják a bibliai igazságba való el
mélyedését. Mindegyik írásában kapunk ajándékul valamit. Elmélkedésének 
meleg gondolatai, koporsó mellett elmondott elmélkedéseinek megrázó érzései 
megragadnak s elmélkedésre kényszerítenek. A szép kiállítású füzet Sylvester 
kiadásában jelent meg, ára 2 pengő.

Steinberger G yörgy: Az ú t  a bárány nyomdokában Fordította: Vargha 
Gyuláné. Ez a meleghangú építő-könyvecske hű követője az építőirodalom 
ama megszokott módszerű műfajának, mely szigorú logikával lépésről-lépésre 
vezet célja felé s erőteljes bibliai alátámasztással vonja le a gyakorlati val
lásos élet követeléseit. Az ilyen könyv rendesen esztétikai szépségből keveset, 
de vallási, bibliai igazságokból annál többet nyújt. Mivel pedig rendszeres és 
mindenek előtt irásszerű, az egyedül biztos alapra helyezi az egyén vallásos 
életét.

Ez a könyv a Bárány nyomdokában vezető útról szól. Megvilágítja azt, 
hogy Jézus hogyan tanít alázatosságra, önmegtagadásra, csendességre, kereszt
hordozásra, engedelmességre, bizalomra és munkásságra. Megrajzolja elénk 
az út célját és végül azt az eljövendőt, aki eljön és nem késik. Az előbb 
elmondottakban már nemcsak jellemeztük, de értékeltük is ezt a kedves 
építő-iratot, még csak azt akarjuk megjegyezni, hogy az alapkérdés tárgya
lásánál alkalmat nyer a szerző arra, hogy az ember lelki jellemének intimebb 
kérdéseit is megvilágítsa. így például nagyon helyesen szól az önbizalomról, 
önsegélyről, önzésről, elemezvén az érzéseket s utalva a Krisztus megszentelő 
jelentőségére. Az értékes építő-irat kifogástalan irodalmi értékű fordításáért 
Vargha Gyulánét illeti az elismerés. A könyv a FÉBE kiadásában jelent meg.

Steinberger György: A győzedelm es élet titka. Fordította: Vargha 
Gyuláné. A szerző azonossága is természetessé teszi, hogy ez az építő 
könyvecske is szigorúan bibliai alapon fejleszti ki a gyakorlati vallásos életre 
alkalmazott vallásos élet rendszerét. A győzedelmes élet titkát keresi és 
megállapítja annak feltételeit és fokozatait. Embereket akar nevelni, „akik 
a Szentlélek által nem nagyokká akarnak lenni, akik nem nagy személyek 
gyanánt akarnak szerepelni Isten országában, hanem akik nullákká engedik 
magukat a lélek által ejtetni, akik úgy akarnak növekedni, mint Keresztelő 
János, vagyis alábbszállani, akik bevonatni engedik magukat a Jézus kereszt
halálával való közösségbe, akik egész áldozatot hoznak az oltárra. Isten csak 
akkor ad tűzet, ha áldozat fekszik az oltáron. A tűznek feltétele az áldozat. 
Arról, akinek Isten nem mértékkel adta az ő lelkét, ezt olvassuk: örökké
való lélek által önmagát áldozta fel Istennek. Ha te kész vagy az áldozatot 
meghozni, Istent még készebbnek fogod találni, hogy tűzet adjon. A Lélek 
azoknak adatik, akik engedelmeskednek neki.“

A kedves kiállítású és a vallásos élet építésére alkalmas, 31 oldal 
terjedelmű füzet a FÉBE kiadásában jelent meg s Vargha Gyuláné fordítása 
itt is irodalmi értéket biztosít a könyvnek.


