
R gyülekezet példányképei.
„Presbiterek, legeltessétek az Istennek köz

ietek levő nyáját. . . nem úgy, hogy uralkodjatok 
a gyülekezeteken, hanem mint példányképei a 
nyájnak."

I. Péter 5 .2—4

Minden ember életutján kísértések leselkednek, várva és 
keresve az alkalmat, hogy megrontsák a jellemet, elgörbítsék 
a pályát, eltorzítsák a munka eredményét, lealacsonyítsák a 
színvonalt. Ezek a kísértések alapjában véve azonosak, de kü
lönböző arcot öltenek s más-más fegyverekkel harcolnak az 
ember vérmérséklete, életkora, foglalkozása szerint. Bennünket 
most közelebbről a kísértéseknek azok a fajtái foglalkoztatnak, 
amelyeknek különösképpen a lelkészi pályán működők vannak 
kitéve, minket akarnak elütni a céltól, a mi munkánk sikerét 
veszélyeztetik.

Az idézett szakaszban az apostol a lelkész munkáját 
háromféleképpen jellemzi: legelteti Isten nyáját, gondot visel 
reá és példányképül szolgál neki. Háromféle a kisértés is: 
kényszermunka, nyerészkedés, uralkodás. E szerint szabja meg 
az apostol a helyes munkát: örömest, jóindulattal, mint példa
kép. A magyar fordításra vonatkozólag megjegyjegyzem, hogy 
azt a szót, amelyet itt „örömest" szóval ád a fordítás, a File- 
monhoz irt levél 14. versében „szabad akaratból" szavakkal 
adja, s ez közelebb áll az eredetihez. A „kényszerítésből" 
helyett Masznyik nagyon enyhén „csak úgy kénytelen-kelletlen“t 
ír, a zamatosságnak feláldozva a szabatosságot. „Nem úgy, hogy 
uralkodjatok a gyülekezeteken" helyett Masznyik azt írja : „Nem 
is, mint a hívő lelkek zsarnokai"; az eredetiben olyan szó 
áll (kleroi), amelyet nem fed sem „a gyülekezetek", sem „a 
hivő lelkek"; nagyon frappáns viszont Weizsacker fordítása: 
„nicht als Erbherren"; mert ebben kifejezésre jut a „kleroi" 
görög szónak az Ujtestamentomi szóhasználatban is igen erős 
mellékzöngéje, az örökség, ami itt azt jelentené, hogy a pres
biterek ne tekintsék a gyülekezetei, vagy az állásukat olyan 
birtokállománynak, amellyel törvény szerint rendelkezhetnek 
vagy elbánhatnak! Nem szőrszálhasogatásból kevertem ide a 
grammatikát, hanem azért, mert sokszor a kifejezésbeli árnya
latok is lényegesek és fontosak s mert az igehirdetőnek egyik 
kisértése abban áll, hogy beérvén a magyar szöveggel, s még 
azon is egyet csavarintva, a prédikációjában egészen máshol
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érkezik meg, mint ahová kellett volna. De most már tovább 
mehetünk.

Az apostol által felsorolt háromféle kisértést jellemzi, 
hogy a lelkészi munkát mindegyik olyanná torzítja, hogy az 
tönkreteszi a lelkész igazi jellemét kívülről jövő motívumokkal, 
amelyek a lelkipásztori hivatástól teljesen idegenek. Kényszer
ből, nem szabad akaratból, nem örömest lelkészkedik. Állását 
vagyonszerzésre használja fel. Működésével uralomvágyát elé
gíti ki. Bizonyos párhuzam felismerhető Jézus megkisértetésé- 
vel. A kényszer alatt nem csupán a felsőbb egyházi hatóság 
értendő. Az ananké, amelynek derivativuma áll a szövegben, 
ennél sokkal többet jelent; jelent egy majdnem végzetszerü 
kényszerhelyzetet, amelybe a körülmények, a külső viszonyok 
sodornak bele; lelkileg jelenthet egy olyan életfelfogást, amely 
szerint az ember azt vallja, hogy valamiből csak meg kell 
élni s a munka robot lesz a megélhetésért.

Ez a kisértés ott leselkedik már a pálya kezdetén, a pálya- 
választásnál. Valahol el kell helyezkedni. Talán még annyit 
sem enged meg az ananké, hogy a sok közül kiválasszuk azt 
az ekét, amelyiket még aránylag legörömestebb húznánk. S 
amikor így kenyérhez jut, akkor talán lelkiismeretesen elvégzi 
dolgát, talán meg is kedveli munkáját, s miután bizonyos ru
tinra tett szert, úgy találja, hogy sorsa elviselhető. Ez a típus 
a kötelességtudó hivatalnok típusa. Végzete, hogy az ekéjével 
annyira összenő, hogy sem a vetésre, sem az aratásra nem 
gondol, szánt, szánt, szánt, de nincs horizontja, lendülete, ini- 
ciativája, szárnyaló bátorsága, merész alkotásvágya. Az ananké 
karjaiba vetette magát s eltiportatott. Ez a típus az emberek 
közt minden foglalkozási ágban a leggyakoribb. Ez a szürke 
tömeg. Ennek a tömegnek a hátán emelkednek a nyereség
haj hászók és az uralomvágyók. A lelkipásztori munka azonban 
nem hivatalnok-munka. A Lelket nem szabad megölni. Még az 
is, akit az ananké sodort erre a pályára, eszméljen fel, mert 
néki tűzzel kell megkereszteltetnie s a Léleknek erejével kell 
dolgoznia.

A második kísértés a nyereségvágy, a haszonlesés, a va
gyonszerzés. Bibliai nyelven szólva a mammonimádás. Fiatal 
embereknél ritka. Idősebb emberekre ez a kísértés veszedelme
sebb. Nagy lelkek számára a gazdagság hatalmas eszköz, a 
legnagyobb lelkek mindig undorodtak tőle, a kicsiny lelkeket 
mindig megfojtotta s ezeknek az életébe mindig olyan rút vonást 
visz bele, ami piszkos állatokra, hiénára, patkányra, züllött ebre 
emlékeztet; mindent felfalnak, soha be nem telnek, lealjasodnak. 
A Lelket nem úgy ölik meg, hanem a kloakában hempergetik 
éveken keresztül. A lelkész, aki vagyonszerzésre adja fejét, aki 
a nyerészkedésnek él, vigasztalan látvány. Ez a lelkész az, aki 
ötven éves korára már belefáradt a munkába, de hetven éves
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korára se fáradt bele a lelkészi jövedelem élvezésébe. A má
siknak a lelke pedig az évek futásával csak erősbödik, idealiz
musa ragyogóbbá válik. Sok jóindulat, szeretet kell, hogy el
kerüljük a haszonlesést; szeretet Isten és emberek iránt; s 
kellenek nagy lelki krízisek, megrázkódtatások, szenvedések. 
Ezek edzik meg az embert, ezek adnak diadalmas erőt a szere
tetnek, ha Isten Lelkének hatása alatt szomorúságaink és bána
taink Isten szerint valók lesznek.

Akikben igazi uralomvágy működik, azok sohasem voltak 
pénzimádók. A haszonleső nem uralomra termett, ennél sokkal 
alacsonyabbrendü lény. Az uralom már becsesebb kísértés, na
gyobb lelkeket iparkodik tőrbe ejteni. Az uralomvágy bizonyos 
mértékig jogosult. Az emberek együttélését a rend biztosítja. 
A rendet pedig az uralkodó tartja fenn. De nem ez az eszmény. 
Az eszmény a társadalom, amely önmaga, a saját szerveivel 
biztosítja a rendet. A gyülekezet nem az a közösség, amelyben 
az uralkodói erények tündökölhetnek, hanem szeretetközösség, 
amelyet példaképek vezérelnek. Amint a nemzeteket depraválja 
a példás rendet tartó zsarnokság, amint a nemzeteknek ereje, 
újulása, virágzása az, ha egy kimagasló vezéregyéniségben, 
annak életében és munkájában megtestesítve látja legnemesebb 
eszményeit, megtestesítve látja jobbik önmagát, úgy a keresz
tyén gyülekezetnek is az az ereje, ha hitét, szeretetét, remény
ségét, megtestesülve látja lelkipásztorában. Sokat ér a céltudatos 
egyházkormányzó, sokat ér a szervező tehetség, sokat ér a szí
vós kitartás, de legtöbbet ér a lelkészben a krisztusi személyiség.

Németh Károly
lébényi esperes-lelkész.

Az egyházi beszéd viszonya 
a cultushoz.

II.
Miben látjuk tehát már most tulajdonképpen magának az 

egyházi beszédnek feladatát? Schleiermacher szerint, amint 
láttuk: a prédikáció „Darstellung des gláubigen Gemeinde- 
bewusstseins“, tehát a gyülekezet hitbeli tudatának kifejezője. 
„Die Predigt soll weder Missionsrede, noch Lehrrede sein, — 
mondja ugyanő — sondern soll einfach den G'aubensbesitz dér 
feiernden Gemeinde zűr Darstellung bringen.“ A prédikáció fel
adata tehát, hogy ünnepélyes formában kifejezésre juttassa azt, 
amit a gyülekezet hitében bir. És a prédikációnak ez az általános 
feladata éppen az, ami az igehirdetésnek kultikus jelleget ad.

Elavult, szürke theoria — mondhatják és mondják is bi
zonyára sokan — amelyre a való élet rácáfol s amely éppen
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azért tarthatatlan. És mégis a gyakorlati theologusok java része, 
még pedig a különböző „táborokból", mind máig, újra erre a 
Schl.-féle alapvető tételre tér vissza, sőt kénytelen visszatérni 
a prédikáció mint kultusz-cselekvény feladatának megállapí
tásánál.

A Schl.-féle gondolat tehát egy föltevésből indul ki és ez 
az, hogy a gyülekezet, amelynek az igehirdetés szól, a maga 
egészében, empirikus összetételében, a keresztyén evangéliomi 
hit alapján áll, azt magáévá teszi, azt vallja, azon akar épülni, 
szóval: hívő keresztyénekből áll, akiknek hite az igehirdető 
bizonyságtételével egybeesik, úgy hogy a kettő, egy bizonyos 
belső consensus alapján, egymást fedi s így az egész isten- 
tisztelet s annak központja, a prédikáció, mint igehirdetés „a 
gyülekezet hitbeli öntudatának kifejezőjévé" (Darstellung) válik. 
Ezért látja az igehirdetés kettős főcélját: egyrészt a belső, hit
beli consensust feltételező „homilein “-ben, vagyis egymást meg
értők „beszélgetésében", amelynél persze a praxisban az egyik 
tényező, vagyis a hívő gyülekezet, csak hallgatólag sajátítja el 
és teszi magáévá a másik tényezőnek, vagyis az igehirdetőnek 
bizonyságtevését, — másrészt az „oikodomein“-ban, vagyis a 
gyülekezetnek és igehirdetőnek ezen közös hitük alapján való 
épülésében. És ezért állítja föl, amint már fentebb láttuk, azt 
a tételt, hogy a prédikáció ne legyen sem missziói, sem tanító
beszéd, hanem egyszerűen csak azt juttassa kifejezésre, aminek 
az ünneplő gyülekezet birtokában van. („Den Glaubensbesitz 
dér feiernden Gemeinde zűr Darstellung bringen"), olyan for
mán, hogy a gyülekezet (hallgatóság) tagjai személyes hitükkel 
és életükkel belekapcsolódnak a gyülekezet hitébe és életébe, 
vagy amint Kleinert mondja: „Die Predigt ist nicht nur Ver- 
kündigung, sondern setzt den Rapport innerhalb einer bereits 
bestehenden Gemeinschaft voraus." (Homiletik 50.)

És most még egyszer kérdezzük: vájjon ez nem, a való 
életet nem ismerő theoretikusok dolgozószobájában megkon
struált, de a gyakorlatban hasznavehetetlennek bizonyuló ab- 
stract elmélet csupán? Vájjon hol vannak azok az ideális gyü
lekezetek, amelyekkel szemben az igehirdetés föladata kimerül
hetne abban, hogy azt, aminek valójában birtokában van, 
egyszerűen megszólaltassa, kifejezésre juttassa, vagy esetleg 
öntudatos birtokává tegye? Nem úgy áll-e a dolog sokkal in
kább, hogy ami a hitbeli álláspontot, vagy felfogást illeti, a 
legkülönbözőbb emberek gyülekeznek össze istentiszteleteinkre, 
templomainkba, szószékeink alá ? Hívők és kételkedők, a rajon
gás felé hajló, kegyeskedő képmutatók, a „józan ész" szavára 
hallgató rationalisták, sőt esetleg csúfolódók és istentelenek is ? 
És nem volt-e ez, többé-kevésbé, mindig így? Nincs-e így 
különösen napjainkban ? Amikor alig akadnak már híveink 
között, akiknek, mint régente, a bibliájuk, az imádságos és
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énekeskönyvük, a kátéjuk stb. jóformán egyedüli olvasmányuk, 
érdeklődésük és beszélgetésük tárgya. Amikor az élet annyira 
komplikálódott és híveink legnagyobb része, még a legegy
szerűbbek is, akár akarják és tudják, akár nem, napról-napra 
benn állanak abban, amit maguk körül látnak és hallanak: 
a legkülönbözőbb, egymással sokszor homlokegyenest ellentétes 
és legtöbbször meg sem értett világnézetek, életfelfogások, élet
irányok, érdekek, törekvések, szociális és vallási „mozgalmak" 
szédítő forgatagában, idegeket ölő pergőtűzében, annyira, hogy 
minden bizonytalannak, ingadozónak látszik és a vallásos élet 
terén is új meg új vallásos mezbe öltöző vagy a vallást reá
lisabb értékek ígéretével feleslegessé tenni igyekvő eszmék és 
törekvések kínálkoznak még a hinni és keresztyén életet élni 
akaróknak is. Vájjon nem megy-e szinte naivság számba ma 
még csak arra gondolni is, hogy gyülekezeteinket a maguk 
empirikus valóságában, száz és ezerféle összetételében egy egy
séges, szilárd alapon álló hitbeli közösségnek tekintsük, holott 
a dolog valójában éppenséggel nem áll így? És nem ámítjuk-e 
önmagunkat, nem adjuk-e át magunkat egy csalfa s így vesze
delmes illúziónak, ha ehhez képest abban látjuk az igehirdetés 
feladatát, hogy a gyülekezetnek valójában meg nem lévő, vagy 
nagyon is szétágazó „hitbeli birtokát" kifejezésre juttassa, ha
csak úgy nem, „hogy a vallásos összejöveteleken a prédikátor 
és gyülekezet között hallgatólagos megegyezés jött létre arra 
nézve, hogy amit ott beszélnek és hallgatnak, azt nem kell a 
közönséges életben komolyan venni ?“ (Hilbert i. m. 33. o.) (Prédi
kációink sajnos sok esetben csakugyan ilyen szemfényvesztő 
„consensus" benyomását keltik.)

És mégis, bármily naivnak, elavultnak, vagy legalább is 
theoretikusnak és így a gyakorlat szempontjából értéktelennek, 
sőt veszedelmesnek látszik ez az ismételten hangoztatott elv, 
azt feladnunk nem lehet, amint hogy azt lényege szerint a 
legújabb theologusok legkiválóbbjai sem adták fel. „Die christl. 
Predigt geschieht in dér Voraussetzung, — mondja p. o. Kari 
Barth, a legújabbkori u. n. „Theologie dér Krisis" megalapítója 
és legjelesebb képviselője is — dass Gottes in seiner Offen- 
barung gesprochenes und in dér Schrift bezeugtes Wort unter 
Dienstleistung dér Kirche auch heute sich hören lassen will.“ 
(„Kari Barth: a Pastoralblátter 1927 I. számában, Fischer: 
„Zeitgenössische Prediger" c. cikkében a 16. oldalon idézve.) 
Nem adhatjuk föl ezt az elvet, ha csak vele együtt az ige
hirdetésnek központi helyét és jelentőségét a cultus körén belül 
feladni nem akarjuk.

És itt hadd utaljak újból Schl.-nak egy finom és mély 
gondolatára, amely egyben tanúságot tesz arról is, hogy ő, mint 
korának legnagyobb tudósa, mégsem volt annyira theoretikus, 
hogy a reális életet, nevezetesen az ideális és empirikus gyüle
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kezet közötti különbséget már a maga korában nem látta volna 
meg. Azt mondja: „Vielleicht koramt die Sache dadurch, dass 
mán sie voraussetzt" — talán megvalósul a dolog az által, hogy 
feltételezzük! Mélységes paedagógiai gondolat, amelynek helyes
ségét, igazságát, megfelelően alkalmazva, szülők és nevelők is 
akárhányszor tapasztalhatják s amelyet, ha nem is akarjuk az 
egyház gyakorlati tevékenységét s így az igehirdetést is egy
oldalúan a nevelés szempontja alá helyezni (Niebergall), az 
igehirdetésnél, mint amelynek egyik feladata ez is, alkalmaz
hatunk. Hány gyermek, hány fiatal lélek, sőt akárhány felnőtt 
ember ambícióját, a jóra, igazra, helyesre törekvését töri le s 
vele együtt egész életpályáját is semmisíti meg, a szülők, ne
velők, felnőttek, elöljárók részéről tapasztalt szüntelen, sokszor 
meg sem érdemelt gáncsolódás, kritika, elégedetlenség, amely 
sokszor közönyössé, fásulttá, sőt megátalkodottá, a saját bűnei
ben önmaga és mások előtt tetszelgővé teheti az embert. Miért ? 
Azért, mert soha senki róla semmit, ami jó, igaz, helyes, elis
merésre méltó, mint valami magától értetődőt nem feltételezett, 
hanem megfordítva. Pedig az, amit el akarunk érni, sokszor 
talán inkább akkor valósul meg, ha feltételezzük és sokszor vi
szont talán éppen azért nem valósul meg, mert nem tételezzük fel.

Ez a fent idézett gondolatban rejlő mély igazság, amelyet 
— mutatis mutandis — gyülekezeteinknek az igehirdetés utján 
történő nevelésére is lehet alkalmazni, mert az a kér. gyüle
kezet az igehirdető lelkipásztor szemeiben nem lehet „mássá 
perditionis“, hitetlen és tudatlan tömeg, amelyet meg kell „térí
teni" és a keresztyénség legelemibb igazságai felől „kitanítani", 
hanem lényege és hivatása szerint, a Krisztusban történt vált- 
ságban, a keresztség utján részesült „congregatio credentium". 
És ezért az ünneplő keresztyén gyülekezet előtt a kér. cultus 
keretén belül végbemenő igehirdetés nem a pogányok vagy 
istentelenek megtérítését célzó „kérügma", amely semmit sem 
„tételezhet fel", hanem az igehirdetőnek és hallgatóknak a 
Krisztusról és az ő evangéliumáról való s egymásba kapcsolódó 
bizonyságtevése. Kleinert szerint: „Es gilt dér mündigen Ge- 
meinde ihren Besitz so zu vergegenwartigen, dass die Selbst- 
besinnung aufwacht und rege bleibt über das, was sie als 
Gemeinde hat, ist und sein soll“. (Homiletik 3. o.)

Mert elvégre, ha akadnak is az istentiszteletet látogató 
hívek között olyanok is elegen, akik „puszta szokásból" jönnek, 
ez mindenesetre jó szokás, amely, bár magában véve nem elég 
is, nem megrovást, hanem elismerést érdemel és amelyből az 
illetőre kétségtelenül valami reá nézve jó és hasznos származik; 
sőt, még ha olyanok is vannak, akik még ott a templomban is 
„a hitetlenek tanácsán járnak és a bűnösök utján állnak és a 
csúíolódók székében ülnek", azért a templomot, akár csak ritkán 
is, de látogató híveink túlnyomó nagy többségéről, mint akik
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a családban, iskolában, konfirmációi oktatásban, keresztyén 
vallásos erkölcsi nevelésben, legtöbbnyire a mi nevelésünkben 
részesülnek, annyi legalább is csak feltételezhető, hogy amikor 
az Úr hajléka felé irányítják lépteiket, ezt azért teszik, hogy ott 
az Ige hallgatásában, énekben, imában hitük megerősítését, éle
tük megjobbítását keressék és találják, akik éppen ezért elvár
hatják, hogy az ige hirdetése ne tekintse őket olyanoknak, akik 
a keresztyén hit és életközösségen kívül állanak, hanem az ő 
saját hitükkel, amely lelkűkben talán csak csiraképpen vagy 
szunnyadozva él, juttassa világosan és határozott formában 
kifejezésre. Hogy erre nézve csak egyetlen kirívó példát említ
sek: egy az Isten imádására egybegyült gyülekezetre nézve p.
o. Isten létezésének mindenféle mesterséges és művészi eszkö
zök alkalmazásával történő bizonyítgatása szinte sértésszámba 
vehető, hacsak nem azzal a kifejezett célzattal történik, és ezt 
akkor meg is kell mondani, hogy a hívőknek, akikre nézve ez 
egészen magától értetődő, a hitetlenekkel szemben adjon fegyvert 
a kezébe. „Ich habé mich niemals darauf eingelassen — mondja 
Ihmels, napjaink egyik legkiválóbb theologusa és prédikátora 
— meinen Hörern die Wirklichkeit Gottes erst zu beweisen, óder 
sie auch zu bitten, diese Wirklichkeit sich gefallen zu lassen 
oder anzuerkennen. Auch in dér Universitátskirche habé ich 
immer in dér Überzengung gepredigt, dass meine Hörer auf 
die Stimme Gottes horchen müssen, wenn es nur wirklich ge- 
lingt, im Namen Gottes zu reden.“ (L. Pastoralblatter 1927. 1. 
sz. 10. o.) És így vagyunk sok más kérdéssel, amit az igehirde
tésnek helyesebb volna eleve feltételezni, mint bizonyítani.

És vájjon nem ez a figyelemre méltó gondolat jut-e kife
jezésre abban az apostoli eredetű (Róm. 1 2 .13., I. Kor. 6.24., 
Efez. 2.19., 6.18.) megszólításban, amely, ahol esetleg maguk 
a lelkészek, mint „elavultat", értelmetlent, vagy félreérthetőt 
el nem hagyták, főképpen egyes magyar ajkú gyülekezetekben 
ma is használatban van (bőid. eml. Gyurátz Ferenc püspök is 
szerette a többek között használni) s amely az istentiszteletre 
egybegyült gyülekezetét a „szent" jelzővel tüntette ki?

Mindez persze távolról sem jelentheti azt, hogy a valóság, 
a reális élet előtt szemet hunyva, ne lássuk meg azt, hogy a 
gyülekezet, amilyen a valóságban, messze elmarad az ideáltól, 
vagyis attól, amilyennek lennie kellene, mint ahogyan az egyes ke
resztyén ember is — és pedig minél inkább hatolt bele a keresz
tyén hitnek és életnek igazi lényegébe, annál inkább érzi, hogy 
a keresztyén életideál mögött és saját princípiumai alatt marad. 
Ha tehát arról a gyülekezetről azt mondjuk, hogy az „hívő" 
és „szent", mondjuk: a „congregatio vere credentium, sive 
sanctorum", akkor ez természetesen róla, mint magáról az egy
házról sem áll absolut, hanem ideális értelemben, amilyennek 
lennie kell, amilyenné lenni hivatott. így Cremer, aki egy helyen
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ellentmond ugyan a Schl.-féle gondolatnak („Die Aufgabe dér 
Predigt ist Reproduktion des Wortes Gottes und nicht, wie mán 
gesagt hat, die redende Darstellung des christl. Gemeindebe- 
wusstseins“ — Pastoraltheologie 88. és k. o.“), utóbb mégis azt 
mondja: „Die christl. Gemeindepredigl ergeht an die Heiligen 
und Geliebten Gottes, auch wenn sie sich nicht ihrem so bezeich- 
neten Standé gemáss verhalten" (u. u. 91. o.). Ha tehát az 
igehirdetés, a fentiek értelmében, a gyülekezet előtt feltárja és 
kifejezésre juttatja azt, amit az hitében objectíve bír, úgy ezzel 
eléri egyrészt azt, hogy a gyülekezet hálás tudatára ébred an
nak, hogy Isten kegyelme őt üdvösségének eléréséhez szükséges 
és elégséges kincsnek birtokába juttatta, elérheti azonban ezzel 
kapcsolatban másrészt és egyúttal azt is, hogy a gyülekezet 
ráeszmél arra a föladatra, amely szerint a kegyelemnek és meg- 
szentelődésnők rendelkezésére álló normális eszközeivel (ige, 
sacramentumok, imádság) az ideál és valóság közt fennálló 
különbségnek, sőt ellentétnek kiegyenlítésére törekedjék.

Azok a kvietivumok, amelyeket az igehirdetés a kér. gyüle
kezet birtokában lévő, ill. föltételezett positiv hittartalomnak 
föltárásával nyújt, már magukban foglalják azokat a motívumokat 
is, amelyek a Krisztusban nyert váltságáért való hálás, gyermeki 
szeretettől a szívvel-szájjal vallott hitnek a kér. életben várható 
és szükséges gyakorlására serkentenek. Természetes dolog, hogy 
az igehirdetésnek a gyülekezetét ezeknek a motívumoknak a 
felismerésére és megszívlelésére mintegy rá kell segítenie, de 
nem úgy, mintha a kér. hívő „a törvény alatt" volna. (Gál. 
5.18.). „Die Predigt — mondja Kleinert (i. k. 5. o.) — soll dér 
Gemeinde eine solche Vergegenwartigung des Heilsbesitzes dar- 
reichen, die zugleich für die Einzelnen die Antriebe persönlichen 
Christentums in Wirkung setzt."

Ez pedig azt jelenti, hogy a prédikáció, természetesen isten- 
tiszteleti, kultikus jellegének és jelentőségének sérelme nélkül, tekintet
tel lehet, sőt tekintettel kell is lennie az empirikus gyülekezetre, 
annak szükségleteire, igényeire, vagyis mindazokra a követel
ményekre, amelyeknek tekintetbe vétele az igehirdetést a gya
korlati életre nézve valóban hatásossá és eredményessé teszik.

(Folytatjuk.)
Stráner Vilmos.



Suspiriumok.
Máté II. 1-12.

Köröttük éji nagy sötét lett,
Fölöttük csillag tüze fénylett,
S elindultak a bölcs királyok.

S amint mentek a nagy királyok,
Vezették őket égi lángok:
Fent a csillag. . .  szívükben béke. . .

Szívükben bút felejtő béke,
Mert néztek ők Isten szemébe,
S Isten szeme nézett reájok.

Isten szeme nézett reájok 
A csillagból. . .  s a nagy királyok 
A gyermekhez megérkezének. . .

. . .  Szívünkben is, ó, csudafények 
Világa lángolj szent vezérnek,
S a szent gyermekhez elvezess.

Máté VIII. 23—27.
Hallgat a tenger. Leng a magasba’
A csend-madár.
Szárnya kitárúl. Alszik alatta 
A csönd-király.
Hirtelen íme 
— Míg besötétlett —
Szelve a léget:
Jön a viharm adár — —
Rácsap a béke szent madarára,
Üldözi messze, csapkod a szárnya,
Tenger alatta zúg, kavarogva 
ömlik az ár a könnyű hajóba,
Szív riadoz: Jaj, itt a halálunk!
Nincs menedékünk. . .  Kelj, te, királyunk,
S szólj a viharnak, szólj a szeleknek — —

Ébred a béke égi királya,
Szól, s a vihar hull holtan az árba,
S  lön ismét csend...
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Csönd fejedelme! Ülj a szívembe,
Ülj a szívembe, szállj a hitembe,
S míg a viharnak csapkod az árja:
Szólj Te a csöndnek égi királya,
S megnyugszom én.

Kutas Kálmán
zalaegerszegi lelkész.

Lukács II. 41—52.
Szívünk templomában hallgatjuk szavadat 
Lelkünk Megváltója, Urunk Jézus Krisztus!
Boldog az az ember, aki csak Rád hallgat!!

Most még gyermek vagy, mert nem hiszünk úgy Benned, 
Ahogy hinnük szabad, ahogy hinnünk lehet. . .
Növekedj meg bennünk, légy éltünk Vezére,
Hogy Teveled együtt eljuthassunk végre 
Isten kegyelméből örök üdvösségre!!

János II. 1-11.
Te, akit az Isten mihozzánk is küldött,
Hogy majd visszaszerzed az elvesztett üdvöt,
Megváltó Űr Jézus, óh jöjj, hívunk, várunk,
Kitárva előtted szívünk, lelkünk, házunk.
Örök hatalmaddal ölelj által minket,
S a mi jó Istenünk szeretetét hirdesd.
Hogy egy új csudában megérezzük újra:
Lehajolt a földre az Istennek útja!
Mi csak Benned hiszünk, amíg áll a föld s ég,
A te nagy nevednek dicsőség, dicsőség!!

Máté VIII. 1- 13.
Áldott Jézus,
Tört szíveknek, betegeknek hű orvosa.!
Jöjj el, lásd meg: forró könnyünk 
Odahullik mind a porba.
A mi lelkünk betegágyon,
Ember nincsen, aki áldjon,
Új életre ki segítsen,
Rajtad kívül senki sincsen!
Jöjj, óh Jézus, siess nagyon ..
Áldásodra még a holt is feltámad a ravatalon.
Hadd tudjuk meg:
Gyógyulásunk egyedül csak Nálad vagyon!!

Schöck Gyula
püspöki másodlelkész,.
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Jézus a kicsinyek és nagyok tanítója.
Vizkereszt u. I. vasárnap. Luk. II. 41-52.

A felolvasott evangéliomi szentlecke Jeruzsálembe, Izrael 
fővárosába vezet bennünket. Ünnep van Izraelben: húsvét, az 
egyiptomi szolgaságból való kiszabadulásnak emlékünnepe. 
Nemcsak a törvény szigorú parancsa írta elő kötelezőleg, de a 
léleknek vágya is arra ösztönzött e nagy ünnepen minden igaz
hívő zsidót, hogy elzarándokoljon a szent városba, megalázni 
magát Jehova előtt és bemutatni szívének hála áldozatát Izrael 
megtartó és megsegítő Istenének.

Jézusnak szülői is évenként feljártak Jeruzsálembe a hús
vét ünnepére és mikor Jézus 12 éves lett, őt is felvitték maguk
kal Jeruzsálembe. Ezideig Galileának egy félreeső kis városában, 
Nazárethben, csendes visszavonultságban folytak a gyermek Jézus 
életének évei. Ott játszadozott a názárethi réteken, ott kergette 
a tarka pillangókat, ott gyönyörködött a színpompás virágokban, 
ott szíttá magába a szülői ház áldott levegőjét. Szülői vallásos 
nevelésben részesítették őt, 10 éves korától már a zsinagógába 
is felmehetett hallgatni a rabbik magyarázatait. Óh, mint repe
sett a lelke, amikor 12-ik évét betöltötte és szülőitől megtudta, 
hogy a húsvét ünnepére őt is magukkal viszik Jeruzsálembe.

Názárethtől Jeruzsálemig csaknem egy hétig tartott az út
juk, amelynek javarészét éjjel tették meg, mert nappal a nagy 
hőség miatt nem utazhattak. Útközben Jeruzsálem felé tartó 
ismerősökkel találkoztak, akik mind a szent városba siettek a 
húsvéti ünnepekre. Jézusnak lelke égett a vágytól mielőbb meg
láthatni azt a szent várost, amelyről ő már oly sok szépet hal
lott s ahova ellenállhatatlanul vonzotta őt a lelke. Hosszú, fárad
ságos út után végre elérkeztek az olajfák hegyére, ahonnan 
egyszerre feltárult szemeik előtt a szent város ragyogó szépsége. 
Valami soha nem érzett boldogság fogta el Jézus szívét, amikor 
meglátta a templomot ragyogó kupolájával, magasba emelkedő 
oszlopcsarnokaival, tágas tornácaival és látta az utcákon tolon
gani a templomba siető ünneplő sokaságot.

Gyors léptekkel elhagyták az olajfák hegyét, leereszkedtek 
a Kidron patak völgyébe s a város feltárt kapuin áthaladva, 
egyszerre csak ott álltak a templom előtt. Jézus mélyen meg- 
illetődve tekintett körül. A fehér márványból épült gyönyörű 
templom csodálatra ragadta a lelkét; hát még mikor bement a 
templomba és látta annak ragyogó szépségét, arany, ezüst és 
drága kövekkel ékesített magasba nyúló oszlopait, úgy érezte, 
mintha vallásos lelkének áhitata vinné, ragadná őt magával a 
magas mennybolt felé, az ő mennyei Atyjának trónusa elé.

Itt ebben a szent templomban hangzottak el ajkáról azok 
az örökké emlékezetes szavak: „Nem tudjátok-e, hogy nekem 
azokban kell foglalatosnak lennem, amelyek az én Atyámnak dolgai?!*
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Jertek, K. H .! tegyük Jézus ezen első jeruzsálemi útját elmél
kedésünk tárgyává és vizsgáljuk meg, hogy:

1. mire tanítja a szülőket és
2. mire a gyermekeket.
1. „Az ő szülői pedig évenként feljártak Jeruzsálembe, a hús

vét ünnepére. “ Kevés szóval szépen jellemzi az evangélista Jézus 
szülőinek mély vallásosságát.

Názáreth Jeruzsálemtől mintegy 120 km. távolságra esik. 
Nagy elhatározás kellett hozzá, hogy ezt a hosszú és fáradságos 
útat Jézus szülői minden évben megtegyék. Hiszen útközben 
annyi baj, olyan sok viszontagság érhette őket, egészségi okok, 
családi gondok annyi akadályt gördíthettek útjuk elé, hogy senki 
sem róhatta volna fel nekik, ha egyszer-másszor elmaradtak 
volna a húsvéti ünnepekről. De ők „évenként feljártak Jeruzsá
lembe", mert a szívük-lelkük olyan erővel vonzotta őket oda, 
hogy boldogtalanoknak érezték volna magukat, ha nem róhatták 
volna le minden évben Isten iránt érzést mélységes hálájukat 
az Úrnak szent templomában.

Mennyivel könnyebben tehetünk eleget ennek a köteles
ségünknek mi mai keresztyének. Amikor eljön a vasárnap, vagy 
az ünnepnap, megkondulnak a harangok érc nyelvei és hangos 
szóval hívogatnak bennünket az Isten házába. Szavuk behatol 
a fényes palotába és az alacsony gunyhóba és belezúgja a lel
kűnkbe : Jertek, imádjátok az Istent! — Nekünk nem kell mesz- 
sze útat tennünk a templomig, minket nem érhet egy heti út
nak ezernyi kellemetlensége, mi akár mindennap feljöhetünk a 
templomba, imádni az Istent, — de váljon meghalljuk-e, és ha 
halljuk követjük-e a harangok templomba hívogató szavát ; 
megdobban-e a szívünk arra a gondolatra, hogy ma az Úrnak 
szent napja van; félretesszük-e a mindennapi munkát, felöltjük-e 
magunkra ünneplő ruhánkat és lelkileg is kellően elkészülve 
feljövünk-e az Úrnak házába, vagy a hivatalos vendégekkel 
mentegetjük magunkat: „Szántóföldet vettem, öt iga barmot vettem, 
feleséget hoztam, nem mehetek!“ Adjátok meg rá a feleletet ti 
magatok. . .

.. .Jézus szülői nemcsak maguk felmentek évenként Jeru
zsálembe, a húsvét ünnepére, de amikor Jézus betöltötte 12-ik 
évét, őt is felvitték oda magukkal.

Váljon te, testvérem, követed-e az ő példájukat? Elhozod-e 
magaddal a templomba minden vasárnap és ünnepnap a gyer
mekeidet, vagy csak felküldöd őket, míg magad távol maradsz 
az istenházától ? Ha így volna, úgy tud meg, hogy hiába áltatod 
magadat azzal, hogy gyermekeid hívő keresztyének lesznek, ha 
te magad nem jársz előttük keresztyén kötelességeid teljesítésében 
jó példával. Várhatod-e, hogy gyermekeid lelkét áthassa annak 
tudata, hogy „jobb az Urnák pitvaraiban egy nap, mintsem másutt 
ezer", ha téged sohasem, vagy csak nagyon ritkán látnak meg-
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alázódni az Isten előtt? Kivánhatod-e, hogy gyermekeid szívében 
kiviruljanak a hitnek, az istenfélelemnek, az egyház- és hazaszere
tetnek szép virágai, ha te magad kíméletlen kezekkel kiszak- 
gatod azokat gyermekeidnek szívéből? Várhatod-e, hogy gyer
mekeid az erénynek és becsületnek útján járjanak, ha te a 
magad életét a bűnnek szavával szennyezed be ? Remélheted-e, 
hogy Isten áldása lesz azokon a világi javakon, amelyeket ve- 
rejtékes munkával halomra gyűjtesz és örökül hagysz gyerme
keidnek, ha nem adsz nekik hozzá józan nevelést, hogy azokat 
okosan tudják használni? Mit használna nekik, ha az egész 
világot megnyernék is, a lelkűket pedig elveszítenék. Minden 
tudományával, amelyet elméjüknek nyújtasz, nem biztosítod 
kellőleg a jövőjüket, ha nem tanítod meg őket idejében arra, 
hogy az istenfélelem minden bölcseségnek kezdete.

Azért, ha azt akarod, hogy gyermekeid boldogok legyenek, 
adj nekik vallásos nevelést és járj előttük magad jó példával. 
Ne csak a templomba vezesd fel őket magad minden vasárnap 
és végy velük együtt részt az istentiszteletben, de családi 
szentélyedben is emelj oltárt az Istennek, amelyen állandóan 
lobogjon az Isten imádásának szent lángja, akkor gyermekeid 
„növekedni fognak bölcseségben, Isten és emberek előtt való kedves
ségben

2. De a 12 éves Jézus jeruzsálemi útja nemcsak a szülőkre, 
de a gyermekekre nézve is fontos tanulságokat foglal magában.

Amikor a húsvéti ünnepekről hazatérő szülőktől a gyer
mek Jézus elmaradt és azok hosszas keresés után „harmad
napon végre megtalálták a templomban, a doktorok között ülve, 
amint őket hallgatta és kérdezte őket, édes anyja szemrehányólag 
azt mondta neki: Fiam, miért cselekedted ezt velünk? íme, atyád 
és én nagy bánattal kerestünk tégedet. Ö pedig azt felelte nekik: 
Mi dolog, hogy engem kerestetek? Avagy nem tudjátok-e, hogy 
nekem azokban kell foglalatosnak lennem, amelyek az én Atyámnak 
dolgai?“ Ezekkel a szavakkal mutatott rá Jézus arra a szent 
kötelességre, amellyel minden gyermek önmagának és az ő 
teremtő Istenének tartozik.

A gyermekkor az életnek zsendülő tavasza, amikor még 
tisztán mosolyog le reánk a magas égből a fényes napsugár, 
rózsaszínben tűnik fel előttünk az egész világ és messze el
kerüli lelkünket az élet ezernyi gondja és csalódása.

örüljetek hát gyermekek éltetek tavaszának és élvezzétek 
az élet örömeit, de vigyázzatok, hogy el ne feledkezzetek arról, 
hogy nektek azokban kell foglalatosnak lennetek, amelyek a 
ti Atyátoknak dolgai. El ne feledkezzetek az istenházáról és 
az Úrnak törvényeiről, — el ne felejtsétek, hogy a gyermek
kornak legszebb ékessége a vallásos kebel, amelynek mélyé
ből buzgón száll fel az imádság az áhitat szárnyain a minden 
áldások atyjához, az örökkévaló Istenhez.
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Amelyik gyermek megfeledkezik Isten iránti kötelességei
ről, életét a bűnnek szennyével mocskolja be és az élvezetek 
kelyhét fenékig ürítve testi és lelki erejét könnyelműen, bűnös 
módon elpazarolja, az életének legdrágább kincsétől fosztja 
meg magát és vakon rohan a veszedelembe. Hány gyermek, 
hány ifjú lesz a kétségbeesés martalékává és dobja el magától 
korán megúnt életét, azért, mert megfeledkezett arról, hogy 
neki azokban kell foglalatosnak lenni, a melyek az ő Atyjá
nak dolgai.

— Bizonyára hallottátok már annak az ifjúnak a történetét, 
akit — a rege szerint — a varázsló egy elátkozott hegy ormára 
csábított. Egyetlen éjszakát töltött ott vad gyönyörökbe merülve... 
reggel szégyenre, gyötrelemre ébredt s kereste volna már a 
hazavezető utat, de ja j! léptei lassúk, nehezek — nem leli az 
apai házat... az emberek mind csupa idegenek s amint a folyó 
tükrébe tekint, hervadt arcot, ősz fürtöket tükröz az vissza. 
Tudakozódik és megérzi, hogy a bűnös örömök ideje, amit ő 
csak egy éjszakának gondolt, félszáz esztendő volt s ő, aki 
mint ifjú ment el, mint kész öreg érkezett vissza.

Ezrek története ez ! Elhagyják az atyai házat, földi örömök 
karjai közé dobják magukat és múlik az idő. Nekik csak egy 
rövid mámoros éjnek tűnik fel az egész, — de ime elmúlik a 
világ és minden öröme, elhervad az ifjúság s a tükör, mely a 
hervadt arcot tükrözi vissza reájuk kiált: „Megvénültél!" Meg
vénültél lélekben, oda a gyermeki hit, ártatlanság, a gyermeki 
kedély, béke és boldogság! Megvénültél testben is; meggör
nyedt a délceg alak, ránc van az arc rózsái helyén, a vér nem 
kering, a szem bágyadtan tek in t... kora sírja felé botorkál 
az alig 30—40 éves aggastyán. (Gerock-Futó.)

Oh! Boldog az az ifjú, aki állandóan szeme előtt tartja 
az Úrnak parancsolatait, mert az „növekedik bölcseségben, testé
nek állapotjában, Isten és emberek előtt való kedvességben. “

Amelyik ember ifjúsága éveiben megszerette az Urat és 
az ő szent hajlékát, az a férfikor napsugaras delén és az öreg
kor borongós napjaiban is mindig örömmel fog az Úr szent 
házának boltozatai alá menekülni, megalázni magát Isten előtt 
és új erőt meríteni az élet további küzdelmeinek megvívásához.

Aki egész életében azokban volt foglalatos, amelyek az 
ő Atyjának dolgai, az nyugodtan fog visszatekinthetni életének 
megfutott útjára, örömmel fog búcsút venni e föld múlandó 
javaitól és boldogan fogja élete végén lelkét mennyei Atyjának 
kezeibe ajánlani. Ámen.

Sárkány Béla
kecskeméti esperes-lelkész.
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Jézus a mi nagy diadalunk!
Vizkereszt utáni II. vasárnap.

János II. 1— 11.

A gyermek Jézus az Isten kegyelméből felnövekedett. Ott 
hordozta lelkében Istentől nyert szent elküldetését és harminc- 
három esztendő acélkezekkel Írott tanítását. Amikor kilép a 
szülői házból, megszokott környezetéből, tulajdonképpen csak 
akkor lép bele abba az életbe, amelyet a jó Isten adott néki 
egy szent, világot megváltó munka elvégzésére. Eddigi küzdel
mei, gondja, szomorúsága, csalódásai és álmai emlékekké zsu
gorodnak össze. Az eddig láthatatlan szikrák hatalmas lángokra 
gyuládnak és fényükben eléje áll ez az egész bűnök betegségé
ben kínlódó világ. Mint óriás jár-kel a törpe emberek között. 
Kiterjesztett két kezén, amelyekkel áld és dorgál, ott nyugszik 
a magasságos ég minden szeretete.

Ha nem ismernénk élete történetét, akkor most, az elin
dulásakor azt gondolhatnánk, hogy rövid pár hónap leforgása 
után ott imádkozik előtte mindenki. És mégis! Amikor úgy 
kellene lenni, hogy minden lépése új világosságot és új diadalt 
jelentene, valójában tövisek között jár és a megaláztatások ne
héz keresztjeit hordozza. Ha ember lett volna a csalódások 
és keserűségek könnyei eloltották volna lelke lángjait. Bizonyos, 
hogy visszalépett volna már az út legelején és a törpék sorsát 
hordozva megtagadta volna hivatását. De több volt, sokkal több 
volt, mint ember. Hiába tépázták lelkét emberi gonoszságok, 
hűtlenség és rosszindulatok I Itt a földön járt, mégis az Ő Atyjá
ban élt, aki Őt elküldötte.

Felolvasott szentleckénk elmondja az ő első csodálatos 
cselekedetét. Választott már tanítványokat. Millió és millió ember 
közül maga mellé vesz tizenkettőt nem azért, mintha nem érezné 
magát elég erősnek nagy feladata elvégzésére. Hiszen Istentől 
adatott néki minden hatalom mennyen és a földön. Mégis 
választ, mert tudja, hogy az ő hivatása nemsokára beteljesedik » 
és szükség van azokra, akik tovább terjesszék az evangélium 
világosságát.

Vájjon felnövekedett e már Jézus Krisztus a mi életünk
ben és lelkűnkben ? És ha felnövekedett, választott e már 
tanítványokat maga mellé szivünk megszámlálhatatlan sok ér
zései közül? Egyáltalán: van-e a mi szivünknek olyan érzelme, 
amelynek azt mondhatja a Krisztus: te az enyém vagy, jer és 
kövess engemet!

Az óriás ma is végigjár az egész világon és a törpék 
közül választ magának tanítványokat, hogy ezentúl mindig 
ezekkel legyen. Amerre csak megfordul, mindenütt megváltozik 
a világ arca. Bálványok dőlnek össze, templomok épülnek fel,
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ökölbe szorított kezek imára kulcsolódnak, aláhulló könnyek 
felszáradnak, koporsó mellett sirók megvígasztalódva elcsende
sedne^, utolsó harc előtt álló reszketők szívébe békesség költö
zik. És a tanítványok is megváltoznak. Egyszerű, törpe em
berekből hatalmas hitvallók lesznek, akik gyenge és törékeny 
testükben a diadalok lelkét hordozzák.

Egy csodálatos látvány: elől a Vezér, utána a tanítványok. 
Egyszerű, fehér ruhájukat megveri a zápor, megszárítja az Isten 
kegyelmének meleg napsugara. Zarándokcsapat, amelynek 
Vezére a világ bűneit vezekeli. Egyszer hatlelujával várják, 
máskor meg akarják kövezni, mégis meg nem rettenve megy 
és mindenhová elérkezik, ahol csak Őt várják és ahol csak öt 
hívják.

Hívjuk Jézust mi is a mi házunkba!
I. Ő eljön,

II. Megmutatja minékünk is az ő isteni hatalmát,
III. És az ő dicsősége által még jobban hiszünk Benne!

I.
Hívjuk Jézust mi is a mi házunkba. Mindennapi imád

kozásainkban kérdjük Őt, hogy jöjjön el hozzánk és lakozzék 
minálunk. Ő bizonyosan eljön.

Szentleckénk szerint mennyegző volt Kánában, Galileőnak 
Városában és ott vala Jézusnak anyja. Elhivattaték pedig Jézus 
is az ő tanítványaival egyben a mennyegzőbe.

Arra a fenséges és csodálatos aktusra gondolok, mikor a 
lélek megújjítja Istennel azt a szövetséget, amelyet a bűn el
rontott. Akkor mennyegző van a mi életünkben is. Egy új 
szövetségkötés történik, amelynek a komolyságában odaadjuk 
magunkat egészen a mi Teremtőnknek, akié kezdettől fogva 
voltunk, de akitől a mi tékozlásunk gyarlóságában elszakadtunk. 
De csak akkor tudunk gondolni arra, hogy a Krisztust meg
hívjuk a mi házunkba magunkhoz, ha meg van a lelkűnkben 
az a vágyódás, hogy a jó Istennel saját magunk által elrontott 
szövetséget megújjítsuk és megerősítsük.

Imé így húzódik bele a mi elmélkedésünkbe a bűnbánat 
gondolata. Nincsen addig új élet és az új élet Ígérete sem csil- 
lanik meg addig előttünk és hiába is vágyódunk a Krisztus 
után mindaddig, amíg rá nem eszmélünk arra, hogy a mostani 
életünk nem az az élet, amelyet a jó Isten vár és akar tőlünk. 
Addig nem hívjuk a Krisztust, amíg meg nem érezzük azt, hogy 
Krisztus nélkül vagyunk és meg nem tudjuk, hogy Krisztus 
nélkül nincsen értelme a mi életünknek.

Vájjon hányán érezték meg már ezt és hány ember lelké
ben villant meg e drága gondolat? Hányán készülődnek arra, 
hogy egy szent és fenséges aktusban, amely a lélekben megy 
végbe, újra szövetségre lépjenek azzal az Istennel, akitől elsza
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kadtak? És hányán gondolnak arra, hogy ez a szövetségkötés 
a Krisztus nélkül teljesen lehetetlen? Hányán hívják ezért a 
Krisztust ?

Áldjon meg a jó Isten mindnyájunkat olyan lélekkel, hogy 
megérezzük és megtudjuk azt, hogy semmiképpen sem élünk 
úgy, amint kellene és hogy így nincs is értelme a mi életünk
nek ! Bűnbánó lélekkel kell keresnünk az igazi lélek útját, a 
megújult szövetség áldását és ezért kell hívnunk a Krisztust, 
aki által mindezek lehetségesek.

Hívjuk csak Őt, Ő bizonyosan eljön. Egykoron Kánába is 
hívták, oda is elment. Nem egyedül, tanítványaival. Mihozzánk 
ts elhozza az ő tanítványait. Eljő vele Péter, az erős hitnek 
apostola, János, a szeretet tanítványa és a többiek is mind-mind, 
hogy méltó legyen a mi új szövetségkötésünk. Megállanak a 
mi szívünk ajtajában és amikor kitárjuk azt, bevonulnak, hogy 
résztvegyenek egy megújult élet első istentiszteletén.

És akkor mennyegző lesz a mi életünkben is, egy áldott 
és szent örömünnep, amelynek soha nem lesz vége és amelyj 
nek boldogsága el nem múlik soha. Hívjuk hát a Krisztust, Ő 
bizonyosan eljő!

II.
De nem üres kézzel jön. Megmutatja nekünk is az ő örök

kévaló isteni hatalmát!
Nagy volt az öröm ott a mennyegzői házban. Terített 

asztalok mellett csak úgy tombolt a jókedv és a vidámság. Csak 
néhányan vették észre, hogy halk léptekkel megindult elrejtett 
hajlékából a boldogság háza felé a sápadt arcú, tépett ruháju 
hívatlan vendég: a gond! Elfogyott a bor . . . Jézus anyja két
ségbeesetten szól: nincsen borunk 1 Ő pedig rögtön felel: mi
csoda dolgom van nékem veled asszony! Nem jött el még az 
én órám!

Mintha egy hatalmas felkiáltó jelet látnék előttem, amely 
a maga komolyságával tanít mindnyájunkat. Ne gondolja azt 
senkisem, hogyha ideig-óráig, avagy akár egy egész életen át 
nem jól megy a dolga, akkor már nincsen vele a Krisztus! Ha 
valaki egyszer komolyan, bűnbánó lélekkel, megújulásra váró 
szívvel hívja, akkor bizonyos, hogy elmegy hozzá és lakást vesz 
az ő életében. Nem elengedhetetlen következménye ennek az
után az, hogy a Krisztus áldását meg is érezzük. Már maga az 
áldás, hogy a Krisztus velünk van. Ne zúgolódjunk azért, ha 
nem látjuk ott a mi életünkben minket átölelő két kezét és ha 
nem tapasztaljuk meg az ő felemelő és megsegítő isteni hatal
mát! Ha így van, akkor még bizonyosan nem jött el Jézus 
számára az az idő, amikor segíteni akar rajtunk. Egyszer bizo
nyosan itt lesz az óra, amikor megsegít!
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És szólt Jézus anyja a szolgáknak: valamit parancsol nek
tek, azt cselekednétek.

Volt ott pedig hat kőveder. Jézus monda: töltsétek meg 
a vedreket vízzel. És megtölték azokat sziníiltig. És monda né
kik: merítsetek immár és vigyetek a násznagynak. És amikor 
az megkóstolta a vizet, amely borrá változott, szólítá a vőlegényt, 
de az sem tudta néki e csodát megmagyarázni.

Ha most még kínlódunk és szenvedünk is bánataink, gond
jaink és szomorúságaink keresztje alatt, azért nem szabad csüg
gednünk és kétségbeesnünk. Eljő bizonyosan az az idő, amikor 
majd mi is megérezzük Krisztus örökkévaló isteni hatalmát. 
Nem szeretetnapjaink hévségében és terhében gondoljunk csak 
mindig arra, hogy akármilyen nehéz is a mi életünk és akár
mennyire is közel gondoljuk magunkat az összeroppanáshoz, 
azért van okunk és van jogunk a boldogságra, mert bűnbána
tunk utján mellettünk jár a Krisztus, aki két kezével átölel és 
isteni hatalmával megvéd bennünket a megsemmisüléstől.

Csak arra vigyázzunk és arra figyelmezzünk, amit Jézus 
parancsol minékünk. Ha ott a lelkiismeretünkben megszólal az 
ő szava, törődjünk vele és fogadjuk meg. Semmi olyant nem 
akar tőlünk, ami lehetetlen, vagy amivel kár érne bennünket. 
Minden lehetséges nékünk, ha hiszünk Benne és minden a ja
vunkat szolgálja, ha megfogadjuk tanítását. Ha mellette járunk 
és Benne élünk, akkor a mi életünkben is történnek nap-nap 
után új és új csodák. Akkor a mi életünk is nem lesz más, 
mint egy nagy és szent csoda, amely a Krisztus által megmarad 
az örökkévalóságban.

Milyen most az életünk? Hétköznapok végtelen hosszú 
sora, amelyben a napok mindjobban kifakulnak, megszürkülnek 
és mindinkább kiveszik belőlük az ünnepek öröme és boldog
sága. És milyennek kell lennie a mi életünknek? Egy örök- 
érkétti ünnepnek, amelyből sohasem hiányzik az istentisztelet. 
Keressük azért a Krisztust, hogy az ő örökkévaló isteni hatal
mát megmutathassa a mi életünkben.

III.
így történik meg csak az, hogy az ő dicsőségének meg

tapasztalása által még jobban hiszünk Őbenne!
Szentleckénk szavai szerint ezt a csodát tévé Jézus elő

ször Kánéban, Galilea városában és megmutatá az ő dicsőségét. 
És hívének Őbenne az ő tanítványai.

Csodálatos dolog a z : megtapasztalni a Krisztus dicsőségét. 
Olyan kevés ember tudja felküzdeni magát a tiszta látás eme 
kibeszélhetetlen nagy boldogságára! Mert nem mindenki előtt 
nyilvánvaló ez a dicsőség, hanem csak azok számára, akik az 
ő hitük látásával megismerik az ő Üdvözítőjüket, amint belép
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életükbe és rájuk sugározza szeretetének és hatalmának minden 
gazdagságát. De ha valaki ott van ezek között a boldogok kö
zött, akkor joggal mondhatja magát a Krisztus tanítványának.

Megtörtént e már a mi életünkben az a nagy csoda, hogy 
a Krisztus belépett oda és megmutatta abban is az ő örökké
való isteni dicsőségét? És az ő dicsőségének meglátása meny
nyire gazdagította a mi hitünket? Vagy talán még most is csak 
várjuk azt az első csodát, amelyet lelkünk Megváltója majd 
megcselekszik a mi életünkben?

Hívjuk csak Őt minden nap a mi imádkozásainkban, bizo
nyosan eljön mihozzánk is! Megmutatja nékünk örökkévaló 
isteni hatalmát és mi dicsőségének megtapasztalása után még 
jobban tudunk hinni Őbenne.

Még egy gondolatban foglalkozzunk ezzel a mi szegény 
árvaságra szakadt nemzetünkkel is. Mikor lesz itt igazi, lélek 
szerint való örömünnep ? Hiába próbálnak egyesek mosolyogni, 
jókedvet magukra erőltetni. . .  ott benn a lélek mélyén csendes 
sírás panaszkodja, hogy bizony rettenetes a mi sorsunk és ke
serű a megaláztatások könnyáztatta kenyere.

De vájjon gondoltunk e arra, hogy ennek a szomorú sors
nak nem csupán az az oka, hogy ama nagy megpróbáltatásunk
ban, a világháborúban elestünk! Álljon meg mindenki előtt egy 
hatalmas felkiáltó je l : azért vagyunk ott, ahol vagyunk és azért 
olyan rettenetes a mi mostani életünk, mert ennek a nemzet
nek eddigi élete nem volt olyan, mint amilyent tőle a jó Isten 
akart és várt! Az a régi szövetség, amelyet egykoron apáink 
a vértanuság kínszenvedésével pecsételtek meg, ma már nincsen 
ott a lelkekben, mert tönkretették azt a modern léhaságok, az 
új örömök és az élvezetek. Régi, bizakodó nemzet helyett el- 
puhult, bilincsek között vergődő utódok élnek porba hajtott 
fejjel, megkötözött kezekkel és éjszakai útjaikat szívük hulló 
vérével öntözgetik:

Oj szövetséget kell kötnünk nem a magunk erejéből, ha
nem a Krisztus által, ő t kell hívnunk, hogy Őáltala megerő
södve képesek legyünk jövendőben váró feladataink elvégzésére.

Előre hát a bűnbánat útján a Krisztus felé, hogy Őáltala 
lehessen egykoron örömünnepünk, amely Istentől kapott jöven
dőnknek biztos záloga. A Krisztusért a Krisztus felé, hogy a 
Krisztus legyen a mi nagy diadalunk! Ámen.

Schöck Gyula
püspöki másodlelkész.
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Egyek a hitben.
Vizkereszt után III. vasárnap.

Mt. 8 .5—13.
„Bizony mondom néktek Izraelben is nem találtam ilyen 

hitet" — hangzik a dicsérő szó Krisztus Urunk ajkáról. A tör
ténelem folyamán a wormsi hitvallónál találunk olyan hitet, 
mint a kapernaumi századosnál. Őnála félig öntudatlan, Luther 
nagy lelkében teljes érettségében mutatkozik a világot meggyőző 
és üdvözítő hit. A kapernaumi százados és Luther egyek a 
hitben; abban a hitben, mely ostromolja az eget s meggyőzi 
a világot.

I.
A kapernaumi százados hitének első vonása a gyermeki 

alázatosság. Amikor római katona létére nem tartja méltóságán 
alulinak, hogy kérve-könyörögve menjen a nazarethi rabbi elé; 
amikor az Üdvözítő szavaira: „elmegyek és meggyógyítom" min
denek füle hallatára nem resteli azt mondani: „Uram, nem 
vagyok méltó, hogy az én házamba jöjj", olyan érzelemmel 
tesz bizonyságot, mely a pogány világ előtt ismeretlen volt, 
melynek kifejezésére a római nyelvnek még szava sem volt. 
Ez a kér. alázatosság erénye.

És ami Luther egyéniségét előttünk kedvessé és nagyra- 
becsültté teszi, az a gyermeki alázatosság az Isten előtt. Kezdve 
az erfurti zárda cellájánál, ahol mint második Jákob üdvösség 
után sóvárgó lélekkel s meg nem vesztegethető lelkiismerettel 
tusakodik az Istennel egész halálos ágyáig, ahol mint elfáradt 
harcos mennyei Atyjának és Üdvözítőjének kezébe ajánlja lelkét, 
az az alázatos érzület volt lelkűidének alapvonása: Uram nem 
vagyok méltó, hogy én hozzám jöjj. Szegény bűnös vagyok, 
amim van, amivel bírok, amit tudok, amit ismerek, amit a föl
dön cselekedtem s amit az égben reményiek: Úramnak és 
Üdvözítőmnek meg nem érdemelt kegyelme.

Öngyengeségünknek, érdemetlen, bűnös voltunknak aláza
tos beismerése, alapja a hitnek. Aki az emberi tudás korlátolt
ságát, az emberi szív gyarlóságát, az emberi akarat tehetetlen
ségét el nem ismeri, annak a szívében a hit sohasem ver 
gyökeret. És ha azt akarjuk, hogy az a mindentudó, de semmi
ben nem hívő, ez az önmagával megelégedett, de Istentől elpár
tolt nemzedék visszatérjen atyái hitéhez, úgy éreznie kell szívé
ben a kapernaumi százados vallomását: Uram, nem vagyok 
méltó, hogy házamhoz jöjj; értelmem kevés dicsőséged befoga
dására, szívem bűnös, irgalmad nem érdemiem; erőm gyenge, 
hogy magamnak üdvösséget szerezzek; éreznie, vallania kell 
Lutherrel,: Erőnk magában mit sem ér, mi csakhamar elesnénk.

Ám az éneknek folytatása is, v an : De küzd velünk a hős 
vezér, kit Isten rendelt mellénk. És így lesz a maga gyengesé-
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gében Isten előtt porig alázkodó hit eget ostromló hitté, mely 
Isten hatalmába és kegyelmébe vetett bizodalmával erős, bátor 
szívvel ragadja meg az üdvösséget.

Ilyen bátor, eget ostromló hite van a kapernaumi száza
dosnak. Mint bátor katona legyőz minden akadályt. Hosszas 
kérdezősködés nélkül oda áll kérésével Jézus e lé : csak paran
csolj szóval és meggyógyul az én szolgám. Amint nekem, gyarló 
embernek, engedelmeskednek a hatalmam alá adott vitézek, 
úgy engedelmeskednek neked, Istennek fia, az ég és föld hatal
masságai. Valóban katonához illő módon tesz bizonyságot az 
Űr mindenható hatalmába s mindenkit megoltalmazó szeretetébe 
vetett hitéről.

És gondoljunk a wittenbergi hithősre. Az a rendíthetlen 
hit, mely Istenében és Üdvözítőjében bízva, a teljes bizonyosság 
érzetével ragadja meg az üdvösséget s a lélek és igazság imád
ságával még az eget is ostromolja, nem a mi Lutherünk lelké
nek alapvonása, szívének sajátos dobbanása, életének mozgató 
ereje ?

A kapernaumi százados beteg szolgájáért könyörög Jézus
nál; Luther beteg barátjáért, Melanchton Fülöpért imádkozott. 
Melanchton nagy beteg volt. Luther azt hitte, meghal. Nagy 
szükség volt rá a reformáció megalapozásánál. Luther így szólt 
hozzá: Fülöp, neked nem lehet, nem szabad meghalnod. És 
ekkor odaállt az ablakhoz, kinyitotta az ablakot, imára kulcsolta 
a kezét s elkezdett fennhangon imádkozni: Uram te mondottad: 
hívj engem segítségül a te nyomorúságodnak idején, én meg
szabadítalak téged . . .  a te szent ügyedért kérlek, add vissza, 
hagyd meg nekem Fülöpöt. Hát ez nem az az egetostromló hit, 
mely azt mondja: csak szóval parancsolj s meggyógyul az én 
szolgám ?

Mi tanította meg oly bátran imádkozni s oly vidáman 
énekelni: Erős várunk nekünk az Isten ? Életének viszontagsá
gos napjaiban, mi adott neki oly gyermekes örömöt s oly férfias 
bátorságot? Nem egyéb, mint az Istennek a mi Urunk Jézus 
Krisztusban megjelent szeretetébe vetett hite, melytől el nem 
szakaszthatta sem magasság, sem mélység, sem jelenlevők, sem 
következendők, sem élet, sem halál.

Az Istennek bűneinknél sokkal nagyobb kegyelmébe, értel
münk által soha fel nem fogható hatalmába, minden igazságnak 
forrásául szolgáló szent igéjébe, mindeneket üdvözítő erejébe 
vetett rendíthetlen hit, mely énekeinkben s hitvallási iratainkban 
fenséges erővel megnyilatkozik, tanította meg a mi atyáinkat 
meg nem ingó bizalommal imádkozni, jámborul élni, bátran 
szenvedni s boldogul meghalni. Óh hogy ez az evang. hit oly 
ritka lett ebben a hitben szegény és gyenge időben, amikor 
nemcsak a hitetlenség akarja aláásni az egyház ezeréves falait; 
amikor nemcsak a tévhit akarja csalásával ámítani a világot,
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hanem az egyház hű fiai közül is oly soknak a lelkét megfekszi 
a kishitűség és kétség elannyira, hogy ma már kevesen tudják 
vallani az énekköltővel: „Óh tudom, kiben hiszek, nem, nem 
hagyom el hitemet". Óh hogyne kellene ekként imádkoznunk: 
Uram erősíts meg minket a hitben. Adj nekünk üdvözítő hitet, 
mely az eget ostromolja s elnyeri üdvösségét gyermeki aláza
tosságban s bátor bizalomban s azért

II.
meggyőzi a világot szívet hódító szeretetével s győzelmes tett
erejével.

Uram az én szolgám otthon gutaütötten fekszik . . . íme, 
az Úrnak mély érzéke a szolga iránt. Katona volt, aki a harc
téren bizonyára sok sebesültet és halottat látott; előkelő úr volt, 
akinek bizonyára volt annyi szolgája, hogy eggyel több vagy 
kevesebb nem sokat számítolt; pogány volt, akiknél a szolga 
csak barom számba ment, kinek életével-halálával nem sokat 
törődtek.

De ennek a kapernaumi főembernek a keble meleg szívet 
takart, mely tele volt jóindulattal és emberszeretettel nemcsak 
a saját háza népe, hanem mindenki iránt, hisz Lukács evan
gélista így jellemzi: „érdemes, hogy ezt megtedd neki, mert 
szereti a mi népünket s iskolát is ő épített nekünk.*

És ha a szolgája élete megmentéséért fáradozó kapernaumi 
százados méltó párját keresitek; nézzétek meg Luthert a witten
bergi pestis betegek közt. Aki csak tehette, elmenekült a város
ból, de ő otthon maradt, felkereste a betegeket, némelyeket 
házába vitt, saját kezével ápolt, szíve szeretetével, lelke hitével 
vígasztalt. És nézzétek meg Luthert, mint családatyát övéi kö
zött, amint folyton aggódó feleségét Istenbe vetett bizalomra 
inti; amint János fiának nehéz munkája és ádáz küzdelmei 
között is gyermeki kedéllyel írja szíve sugalta leveleit; nézzétek 
meg, amint Magdolna leányának halálos ágya mellett sír és 
imádkozik.

És mennyire igaz: szerette a mi népünket és iskolát is ő 
épített nekünk. Hogy a német nép az volt, ami volt s azzá 
lesz megint, amivé lennie kell, túlnyomó részben Luthernek 
köszönhette. Megkönyörült népe tudatlanságán s kezébe adta 
a német nyelvre lefordított bibliát, megírta kátéit s megvetette 
alapját a mai német nyelvnek. Mindenütt és mindenkit buzdított 
iskolák építésére. És ahová csak elhatott az ő lelke fénye, meg
hátrált ott a setétség, felvilágosodás, jólét, magasabb műveltség 
lett uralkodóvá. „A hit a szeretet által tevékeny. Aki hisz az 
szeret is bizonnyal." Ez az apostoli intés nekünk is szól.

Hogy a valódi evangéliumi hit nem puszta tudás, melyet 
beraktározunk az agyvelő szövedékeibe; nem is csak a száj
nak vallomása, hanem élő, erős munkás hatalom, tevékeny a
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szeretetben, fáradhatlan a cselekedetben; hogy az igazi vallásos
ság a legjobb akarattal és indulattal van mindenki iránt, arról 
nekünk sohasem szabad megfeledkeznünk, nem szabad külö
nösen ezekben az időkben; amikor a segítő és könyörülő sze- 
retetre olyan nagy szükség van. Ilyen élő, szeretetben munkás, 
soha meg nem lankadó, áldozatot, szeretetet kell tanúsítani 
mindnyájunknak első sorban a saját házunkban, azután gyüle
kezetünkben s mindazon egyházi intézményeink iránt, melyek 
hivatva vannak az evang. igazságait, az evangéliomi világné
zetet, az evangéliomból kisugárzó szeretet nagy hatalmait is
mertté tenni a világ előtt, hogy az evang. hitet senki ne gú- 
nyulja, hogy az evang. egyházról senki ne beszéljen úgy, mint 
haldokló egyházról, de tisztelettel szóljon felőle minden lélek, 
mint a hívők olyan közösségéről, mely a hit és szeretet gyü
mölcseiben mutatja meg a maga értékét. így mutatja meg mind 
jobban és jobban a mi hitünk győzedelmes tetterejét.

A régi Róma fegyelmezettséggel és tetterejével szerezte 
meg világuralmát. Fegyelmezettség tetterő nyilatkozik meg a 
százados eme szavaiban: én is fejedelemség alá vettetett em
ber vagyok s vágynak az én hadnagyságom alatt vitézek, kik
nek ha mondom: ezt míveld, azt műveli.

Ilyen tetterő s elszántság, a természet és a lekek felett 
ilyen hatalom sugárzik ki annak a férfiúnak szavaiból, aki 
elmegy Wormsba, ha annyi ördög volna is a városban, mint 
zsindely a tetőkön s a petyhüdt tépelődő, önmagával megha- 
sonlott világ lelkiismeretébe belekiáltotta az újkor hajnalhasa
dását jelentő szavakat: Itt állok, máskép nem tehetek .. nem 
tanácsos, hogy az ember lelkiismerete ellen cselekedjék. Ez a 
hitnek győzelmet kivivő bátorsága, mely tudja: Ha Isten velünk, 
ki lehet ellenünk?

És ennek a hitnek világot meggyőző ereje van. „Sokan 
jönnek napkeletről és napnyugatról s letelepednek Ábrahámmal 
Izsákkal és Jákobbal a mennyországban". Vájjon az evang. 
egyház 400 éves történetében nem teljesült be ez az Ígéret? 
Hatalma a világ szemében olyan kicsi, ellenségeinek a száma 
olyan nagy és mégis sokan keresték és keresik azt az üdvös
séget, mely a hit által van. A világ minden táján hangzik Isten 
igéje annak bizonyságául, hogy e diadalom, meggyőzi a világot 
a mi hitünk.

Oh hadd gyarapodjék hát ez a hit mibennünk igazságban, 
erőben, szeretetben, alázatosságban, hogy bizonyságot tegyünk 
a világ előtt, hogy a mi hitünk: igazság, alázatosság, erő, szeretet.

Téged pedig Urunk, a tanítványokkal kérünk: „Növeljed 
a mi hitünket."

Gerock u tán : 
Mikulás Kálmán
szilsárkányi lelkész.



Cél, akarat és hit.
Vizkereszt után IV. vasárnap.

Máté ev. VIII. 23-27.

Kedves Testvéreim! Mikor Jézus öt kenyeret és két ha
lacskát odanyújt az ötezer éhező embernek, mikor a születésétől 
fogva vak ember szemeit megérinti, hogy azok lássanak, mikor 
a bélpokloshoz így szól: Akarom, tisztulj meg! mikor a bethániai 
Lázár sírjába kiált: Lázár jöjj k i ! . . .  és a negyednapos halott 
felemelkedik s visszajön az életbe ; élet, halál, nyomorúság és 
könnyek felett uralkodó Istenfia Ő, akinek fényes alakjára a 
hívők káprázó szemmel tekintenek. A hit glóriás fényt lát feje 
körül, amint csodát csodára halmoz az őt bámuló emberek 
szemeláttára és mink, késői tanítványai, nemcsak a Karmel he
gyén való elváltozása pillanatában, hanem egész földi életében 
úgy látjuk őt lelki szemeink előtt állandóan, mint ahogy akkor 
látták az oszlop-apostolok: ruhája fehér lett, mint a hó és arca 
fénylett, mint a nap .. Úgy látjuk őt, hogy valóban uralkodik 
mindama erők felett, melyek az ember életét boldogság vagy 
boldogtalanság felé sodorhatják, testi vagy lelki nyomorúságok 
közé sülyeszthetik, — jön angyali örömhír kíséretében a földre, 
átmegy azon tisztán és sérthetetlen fényességgel s visszaemel
kedik az önként vállalt keresztfa dicsőségével a láthatatlan 
örökkévalóságba. . .

Mégis ez a történet, melyet most hallottunk az evangéli
umból, nem az egyetlen, mely őt életveszedelem között mutatja.

Valahol messze a Szahara fölött elindul a forró vihar, vé
gig vágtat a pusztaság felett nyugat felől keletre. Átrohan a 
siriai pusztán, végigkorbácsolja a Holttenger vizét és tovább 
száguld, hogy megrázza a Libanon és a Kaukázus végtelen 
erdőit. Mit neki az a három mértöld hosszú, egy mérföld széles 
tó Galilea közepén, melyet az ottlakók tengernek neveznek, 
szinte kedve volna az egészet felkapni egy forgószélbe, felso
dorni a felhőkig és szétdobni valahol a szomszéd tartományban. 
Az egyik őselem, a levegő kel itten harcra a többivel, földet 
vizet ráz és sodor fékezhetetlen erővel. Mit tehet vele szemben 
az ember? A galileai Mester, aki Kapernaumban a százados 
szolgáját, ördöngősöket és minden betegeket gyógyított, az őt 
körülvevő nagy sokaságnak azt parancsolta, hogy a tenger túlsó 
partjára menjenek s másnap ő is hajóba ülvén tanítványaival, 
ebben az útjában lepte meg a vihar. Nagy háború támadt a 
tengeren, annyira, hogy a hajó elboríttatott a haboktól, Ő pedig 
alszik. A szél a hullámokat tornyozza, a hullámok a hajót eme
lik és ejtik, a tanítványok mindent megtesznek, hogy a folyto
nos veszedelemben újból és újból megmentsék a hajót, de ere
jük fogy, a vihar nő, már emberi ügyesség nem segíthet, rá-
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szánják magukat, hogy felkeltsék a Mestert: Uram, ments meg 
minket, mert elveszünk! És a Mester szelíden szól hozzájuk: 
Mit féltek, óh, kicsiny hitüek? Végignéz a viharzó tengeren, 
olyan most, mintha igazi tenger volna. A hegyek, melyek kö- 
rüskörül őrzik, most nem látszanak, bőszült hullámok küzdenek 
egymással, ragadja köztük a szél a hajót. Mily közel lehet a 
halál! Egy pillanat és oldalt dűl a hajó s vége az életnek. Mint 
reszketnek körülötte a rémült tanítványok, Ő pedig megdorgálja 
a szeleket és a tengert s ime egyszerre elhallgat a vihar üvöl
tése, elpihennek a hullámok, csend lesz a vízben és a levegő
ben . . .  Mi történt itt? Kicsoda ez, hogy mind a szelek, mind 
a tenger engednek neki ? kérdezzük mi is a szentírás szavaival.

Erre a kérdésre kételkedő szívű ember felelni nem tudhat. 
De erre a kérdésre adandó felelettől függ nézőpontunk az egész 
történettel szemben. Olvashatjuk ámuló szívvel, hogy az Üdvö
zítő mint fékezi meg dorgáló szavával a dühöngő és féktelen 
természeti erőt s hívő lelkünk nem is keres hozzá semmi ma
gyarázatot. De abban a fehérruhás férfiben, aki ott áll a buk
dácsoló hajó elején és szembe néz a viz és levegő kettős hábo
rújával, mi nemcsak a természet fölötti hatalmú Istenfiát látjuk, 
aki egyetlen és akinek ehez a hatalomhoz hasonlítható ereje és 
nyugalma nem volt és nincsen senki élő embernek, hanem va
lami mást is, ami közelebb hozza Őt hozzánk és megérthetővé 
teszi számunkra ezt a csodálatos történetet.

Látunk benne olyan embert, akinek tisztázott, felismert és 
komoly életcélja van, akinek akarata van életcélja megvalósí
tására és aki erősen hiszi, hogy addig nem múlhat el a földi 
világból, míg rendeltetésének meg nem felelt. Csak azok tudnak 
csodákat tenni, csak azok lesznek környezetükből kiemelkedő 
emberekké, akiknek fanatikus hitük van a maguk céljaik igaz
ságában és azért tengeren, viharon, Golgothán keresztül rendü
letlenül előre menni és küzdeni tudnak.

A mai céltalan, napról-napra élő, vezető igazságok és meg
győződések nélkül tülekedő Gulliver-emberkék apró világában 
csakugyan úgy jelenik meg a szeleknek is parancsoló Jézus 
alakja, mint természetfölötti lény, de megjelenik úgy is, mint 
magasztos példa szinte hihetetlen és megingathatatlan bizoda- 
lomra a felső segítségben, abban a mennyei Atyában, ki fel
adatokat és célokat ajándékozván az embereknek, kell, hogy 
időt is adjon azok betöltésére. Hite van a viharban egyenesen 
álló Üdvözítőnek és ez a hit vezetést érez maga felett, hatalmat, 
mely vele és általa valamit akar, életcélt, melyet be kell tölteni, 
így látjuk ebben a történetben a természeti erőkkel szemben
álló Jézust és nem csodálkozunk azon, hogy dorgáló szót mer 
szólani a háborgó levegő és a haragvó tenger ellen, hiszen neki 
rendeltetése van! Túl az eső és porfelhőkön a túlsó parton 
emberek várnak reá, küldetése van még sok-sok emberhez,
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dolga van még a főpapi tanáccsal és Pilátussal, hivatása van 
még a szelek és tengerek felett uralkodó világteremtő hatalmú 
Isten megbízásából minden emberek megmentésére.

Van talán ebben a történetben valami ősi allegória is, 
mely az emberiség kifejezéseiben minduntalan visszatér. Elindu
lunk a gyermekkor biztos családi életének nyugodt partjairól 
az élet tengerére. Elbocsátanak minket jól felszerelt, szeretettel 
készített, gonddal megvizsgált kis hajónkon. Azután előbb-utóbb 
ránk szakadhatnak váratlan viharok. Védekezünk, menekedni 
akarunk, mindent megpróbálunk s mikor saját erőnk elégtelen, 
csak feljajdulunk: Mi lesz velünk? Uram tarts meg minket, 
mert elveszünk.

Óh, ha ilyenkor meghallhatnánk az Üdvözítő szelíd szavát: 
Mit féltek, óh kicsinyhitüek ? Mért nem hiszed, érzed és keresed 
meg magadban, hogy neked is célod és feladatod van, melyet 
be kell töltened, hogy veled és általad is akar a jelenvaló világ
ban valamit az egész világ életét rendező felső vezetés és ha te 
felismerted célodat és komolyan akarod is azt teljesíteni, ez a 
te kötelezettséged védeni fog téged jobban, mint bármilyen 
emberi védelem tehetné s ha annyi hited van a magad rendelte
tésében, mint a mustármag, teljes nyugalommal nézhetsz minden 
akadályod e lé : elfognak azok tűnni és simulni életed elől, mint 
a galileai tenger viharja az Üdvözítő hajója előtt. . .

A vormsi birodalmi gyűlés napjaiban, mikor a pápai átok
kal sújtott Luther Márton ügye felett tárgyaltak, egyik este 
barátai ellesték, amint Luther hangosan imádkozott szobájában. 
Feljegyzéseik szerint szinte követelve beszélt Istennel. Ilyeneket 
mondott: Ha én csak a világra és annak hatalmára tekintenék, 
akkor már végem volna, a harang már megkondult felettem és 
ítéletemet kimondották. Óh Isten, én Istenem, állj Te mellém a 
világ okosságával és hatalmával szemben. Tedd meg! Meg kell, 
hogy tegyed! Éppen Te! Hiszen nem az én ügyem ez, hanem 
a Tied. Magam nevében nincs itt mit keresnem és semmi dol
gom a világ e hatalmas uraival. Hiszen én inkább jó csendes 
napokat kívánnék és háborútlanságban élnék. Én soha életem
ben nem akartam ilyen nagy urakkal szembeszállani. Uram, hol 
késel ? Jövel és segíts, mert te választottál engem erre. S én kész 
vagyok életemet is odaáldozni, türelmesen, mint a bárány . . .

íme, Testvéreim, az életfeladatnak ugyanazt a világos isme
retét láthatjátok Luther imádságában, mint Jézus intő szavában 
a viharhoz. Ő sem fél, mert feladatot érez maga előtt, melynek 
meg kell felelnie, míg bírja, saját erejéből és ha az kevés, meg 
kell jönni hozzá a váratlan segítségnek.

Célt, akaratot, hitet tehát az életbe, kiesinyhitü testvéreim ! 
Ámen.

Kemény Lajos
budapesti lelkész.
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Harmatcseppek.
— Balatoni prédikáció. —

„és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett." 
I. Mózes I. r. 2. v.

Egyszer kora reggel havasok alján jártam. Oly dús harmat- 
cseppeket sem azelőtt, sem azóta nem láttam. Az alpesek alját 
mintha gyémánttal szórta volna tele egy titkos égi kéz. Az volt 
az érzésem: szentségtörést követek el, ha erre a gyémántmezőre 
tiprok. Köröskörül széles, tölcséralakú levelek, a természet zöld 
poharai, amelyet az Éjszaka csorduttig töttött fényes harmat- 
cseppekkel. Szárán téptem egy ilyen fűlevelet, vigyázva, hogy 
belőle a szent ital ki ne csorduljon. Úgy emeltem fel, mint egy 
áldozati poharat. Az ég, a fény felé tartottam, s belenéztem. 
Valóban — gondoltam — az Isten Lelke lebeg a vizek fölött. 
De nem csupán a nagy vizek, hanem a kis harmatcseppek fö
lött is. Hiszen nincsen az az ékkő, amelyik szikrázóbban ra
gyogjon. Ez a csepp magába szívta az éjszaka rejtelmes kék 
fényét, a hajnal bíborát, benne tükröződik most a zöld erdő, 
az égboltozat. Hiszen ez a kis csepp egy nagy világ tükörképe, 
egy kis univerzum. S lám, visszatükröz engem is, az embert. 
Amint belenézek, nem veri-e vissza szemem fényét, benne az 
áhítatomat, áhítatomban vallásosságomat, vallásosságomban az 
Istent I ? Nem lebeg-e e kis tükörképben nem csupán a teremtett 
világ, hanem annak alkotója is? Igen, Isten lelke lebeg e víz
csepp fölött, az Istené, aki a virágkelyhet csészévé, a harmatot 
itallá, az italt az univerzum tükörképévé, foglalatjává, egy sze
rény, de ragyogó beszédű prédikátorrá tette!

A Balaton, különösen ha kora reggel nézem el, amikor a 
felülete is sima : hasonló benyomást tesz reám. Medencéjét Isten 
keze formálta kehellyé és beleformálta, mint egy óriási harmat- 
cseppet, ezt a tavat. S ez az óriási harmatcsepp ősidők óta, 
amikor az Isten teremtő lelke lebegett fölötte az első hajnal 
fényében, mindmáig egyik legragyogóbb ékköve a mi most 
magyar földünknek. Mi mindent látott már a Balaton, s mi min
den tekinthetett bele! ? Amikor a túlsó partnak kialudt kráterei 
kigyúltak, fáklyatartók voltak, a fáklyák az ég felé lobogtak, 
megolvadtak a hegyek, s suslorogva aludtak ki a forróvá vált 
Balaton vizében! Isten keze formálta ki tűzből és vízből ama 
történelem előtti őskorszakban ezt a vidéket, az ő Lelke lebegett 
e hullámok fölött. Nemzetek keltek életre s omoltak össze itt; 
puzdrás vitézek, Árpád-ivadékok telepedtek meg e tó partján 
egykoron; — történelmi idők rohanó lelkében nem lebegett-e 
a minden történelmek Istenének Lelke e partok és vizek fölött! ? 
— S ez a tó olyan ma, mintha természeti és történelmi élmé
nyei idegéletre finomították volna. Amint az ideg minden lelki
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hatásra megmozdul, úgy ez is felérez minden, sokszor láthatatlan 
rezdülésre, akár mélység alatti, akár színe fölötti erők érintik. 
Csodálatos víz ez, amely, mint egy óriási harmatcsepp, vissza
tükrözi a partokat, a hegyeket, az égboltozatot, a csillagok 
világát, az embert —, az alkotás világában az Alkotó szellemét. 
Ó, e vizek nem csupán a testet üdítik fel, hanem a léleknek is 
üdülés itt a lé t; csodálatos gondolatok kelnek bennünk az Isten
ről, s érezzük, hogy az ő lelke ma is itt lebeg e vizek fölött, 
magyar hazánknak e gyémántragyogású ékessége fölött.

De egy harmadik harmatcseppre is kell gondolnom. A lelki 
harmatcseppre. Nem érzed-e, hogy Isten szent kehelynek terem
tette a te szívedet is? Megformálta, mint az aranyműves az 
arany csészét. Szent italról is gondoskodott: megtölti és táplálja 
kegyelmével, szeretetének szent italával. Lelki vonatkozások 
édes cseppjeit tölti belé, s mint a Balaton vizét, rejtelmes forrá
sokkal táplálja. A lelki harmatcsepp is egy univerzumot foglal 
magában: visszatükrözi a szellemi világot, a vallásos élet mély
ségét, magasságát, s fénysugarak szövik át, azok a láthatatlan 
vonatkozások, amelyek bennünket lelkünk alkotójával össze
kötnek. Csillog az érzések fényétől s amikor az örök szeretet 
és az örök jóság világát veri vissza: e lelki harmatcsepp felett 
Isten lelke lebeg.

Légy szívünk szent medence, arany kehely, amely bűbájos 
harmatcseppet ringasson: a legszebb színekben csillogó, mély 
vizű és kiapadhatatlan forrású szeretetet! Te lelki harmatcsepp, 
légy tükörképe az istenség arculatának! Tekintsünk önmagunkba 
s lássuk: benne a jóságos Isten arca ragyog! Tekints belénk, 
te létünk Alkotója s lássad meg benne önmagadat!

Kutas Kálmán
zalaegerszegi lelkész.



Templom alapkő felavatási beszéd.
Máté 2 8 . 19/b.

Szeretett Híveim! Testvéreim az Úrban!
Krisztus Urunk megalapítván a keresztyén egyházat, mi

előtt felment a mennyekbe, összegyűjtötte mégegyszer szeretett 
tanítványait s eme szent missziói paranccsal bocsátotta el őket 
nehéz és felelősségteljes útjokra: „Menjetek el mind e széles 
világra, hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek, te
gyetek tanítványokká és kereszteljetek meg minden népeket és 
mindezeket tegyétek az „Atyának a Fiúnak és a Szentlélek Isten
nek nevében

T. U. Az evangéliomi Igehirdetés, a szentségek kiszolgál
tatása céljából építendő szent isteni hajléknak, mint a menny
ország előcsarnokának alapkő letételére gyülekeztünk össze. 
A felépítendő templom, e szent hajlék alapkövét én is a feltá
madott Krisztus szavaival avatom fel, azon szavakkal, mely 
megcsendült már bölcsőnknél, mikor megkereszteltettünk s fel
hangzik majd sírunknál midőn koporsónkra három kapa földet 
vetnek, az örökké szép jókívánat, áldás és ima, legyen:

„Az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében'“
A templom alapkőletétele legyen először is az Atya Istennek 

nevében. Emberé a munka, Istené az áldás. A 127-ik zsoltár 
írója is azt mondja: „Ha az Úr nem építi a házat, hiába dol
goznak azon annak építői!" Az áldás onnan felülről jön Isten
től, a mi mennyei Atyánktól. Hiába volna minden fáradozásunk, 
áldozatkészségünk és verejtékünk, ha Isten hozzá áldását nem 
adná. Hiszen még egy szerény magánlakóház építését sem kez
dik meg imádság, az Úr nevének segítségül hívása nélkül; 
kétszeresen kötelességünk megtennünk ezt akkor, mikor az 
egész gyülekezet egy közös hajlékot emel az Űr dicsőségére. 
Azért rebegjük el áhítattal a nagy munka kezdetén az ismert 
szép imát:

„Istennek nevében kezdem el 
Ö segéljen kegyelmével 
Ha Ő segít mi sem nehéz 
Ha Ő elhágy minden elvész 
Azért legjobb e feltétel:
Isten nevében kezdem el.“

A templom alapkőletétel legyen tovább a Fiúnak nevében. 
Az Atya Istennek egyszülött F ia : a Jézus Krisztus. A mennyei
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Atya az ő véghetetlen szeretetéből küldötte a világra, ki nem 
arannyal, sem ezüsttel, hanem szent és jámbor életével az igaz
ságért önfeláldozó szenvedésével és a Golgothán történt kínos 
halálával váltotta meg az emberiséget a bűntől és az örök ha
láltól.

Krisztus a keresztény anyaszentegyház alapítója és egye
düli, egyetlen és megdönthetetlen sziklaszilárd alapja, mert 
amint az apostol is mondja: „ Más fundamentumot senki nem vet
het azonkívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus. “ A Krisztus
ban való rendületlen hit és bizodalom legyen e felépítendő 
templomunknak is egyedüli szilárd és maradandó alapja.

Végül a templom alapkőletétel legyen a Szentlélek Istennek 
nevében. Jézust senki nem hívhatja Úrnak, hanem csak a Szen- 
lélek álta. Ha tehát azt akarjuk, hogy e templom magasztos 
hivatásának megfelelve a Krisztusban való hit sziklájára építes- 
sék fel, akkor kell, hogy a templomot s a benne lakozókat a 
Szentlélek fuvalma hassa át. Minden értelmünket és tudásunkat 
sötétség és homály borítja, ha a Szentlélek tündöklő fénye azt 
meg nem világosítja. A Szentlélek ama isteni erő, amely a föl
dön „az egész kereszténységet hívja, gyűjti, megvilágosítja, 
megszenteli és a Jézus Krisztusban megtartja egy igaz hitben 
és tudtomra adja, hogy az Úr nekem és minden hívőknek na
ponként kegyesen megbocsát s az ítélet napján engemet és 
minden holtakat feltámaszt s nekem a Krisztusban hívőkkel 
együtt örök életet ad.“

Azért „Jövel Szentlélek Űr Isten, töltsd be szíveinket bő
ven . . .  “ (Luther.)

„Áldott Szenüélek, vezérünk,
Szállj be szíveinkbe, kérünk!
Te kit Jézus megigére,
Jövel, szállj le hű népére 
Te bölcsességnek kútfeje,
Értelmünk s szívünk ereje;
Gerjessz mennyei fényt bennünk,
Segélj híveiddé lennünk.

Taníts imádkozni minket,
Tedd buzgókká szíveinket,
Hogy Istennek kedvét leljük 
S nevét méltókép tiszteljük.
Légy biztatónk ínségünkben,
Vigasztalónk keservünkben,
Légy fájdalmunkban orvosunk,
Szükségünkben hű gyámolunk.

Te adj erőt, hogy szenvedés, 
ígéret vagy fenyegetés’
Jézustól el ne szakasszon



S a jóban meg ne szakasszon,
Halálunkban légy életünk,
Támogass, ha kísértetünk,
Légy bajunkban reménységünk,
Holtunk után üdvösségünk.” (Dté. 242. sz.)

Megáldom és felavatom tehát a templom alapkövét a Szent- 
háromság egy Isten nevében, a feltámadott Krisztus szavaival: 

Legyen az Atyának nevében! Az Atya Isten hatalmas karja 
segítse tető alá, óvja, védje e házat;

Legyen a Fiúnak nevében! Jézus Krisztus és a benne való 
hit legyen szilárd fundamentoma és Ura a templomnak;

És legyen a Szentiéleknek nevében! Hogy a Szentlélek, mint 
a meghívásnak, megvilágosításnak és megigazulásnak lelke el
vezessen bennünket minden igazságra és megtartson az élő igaz 
hitben mind halálig! Ámen!

Egyes gondolatok Hardeland után.
Vértesi Zoltán

magyarbólyi lelkész.

Általános esketési beszéd.
Ján. 1 3 . 3 5 .

Keresztyén Jegyespár!
Testvérek az Úrban!

Mikor ti itt az Úrnak színe előtt bizonyságot tesztek szí
veteket, lelketeket egymás iránt eltöltő magasztos érzelemről 
és vonzalomról, akkor emlékeztetlek titeket arra a fontos fel
adatra, amely reátok akkor vár, amikor a házasságnak szen
télyébe léptek. Ennek a szentélynek oszlopai: a szeretet, tisz
telet, egymás megbecsülése és az Isten félelme; oltárára pedig 
szíveteknek és egész bensőtöknek legdrágább, legszentebb meg
nyilatkozásait kell áldozatul vinnetek, mert a családi élet ben- 
sőségét, a házastársak egymáshoz való viszonyát oly sokra 
értékelte Pál apostol is, hogy a családi élet köréből és a házas
társak viszonyából veszi hasonlatát a Krisztus és anyaszent- 
egyháza közti viszonynak szemléltetésére. A családi élet az 
alapja az emberi társas életnek. Innen kerülnek ki annak tagjai. 
Itt nyerik az emberek mindazokat a sajátságokat, erőket, ame
lyek révén a társadalom és végül az Isten országa polgáraivá 
válhatnak. A népek, nemzetek emelkedésének, hanyatlásának 
alapja a családi élet. Tehát ezekből is látható, hogy mily fontos 
feladat vár minden házasságralépő kér. férfira és nőre egyaránt. 
Az a feladat, hogy a házasság továbbra is az emberek boldog
ságának betetézője legyen e földi életben, hogy ami áldás és



80

jó éri az emberiséget, azt mind a családi élet javára írhassuk. 
Mert sok nagy ember tud bizonyságot tenni arról, hogy mind 
azt a jót, amit cselekedett s amit használt embertársainak, 
Istentől nyert tehetségein kívül azoknak a motívumoknak kö
szönhette, amelyeket közvetlen környezetében nyert: a családi 
életben, akár, mint gyermek, akár mint szülő, akár mint hitves.

A családi életnek nemcsak létrehozója, de fenntartója is 
a szeretet, amelynek meg kell lennie úgy a hitvestársak, mint 
a gyermekek és szülők közt, valamint a testvérek és rokonok 
közt. A szeretet sajátos keresztyény erény. Jézus a szeretet 
isteni megtestesítője, aki az ótestamentom tízparancsolatát is 
ebben az egyben, a szeretet parancsában foglalta össze, amely 
Isten és embertársaink iránt nyilatkozik meg. Ennek hiánya 
egyenlő az Isten megtagadásával, megléte bizonysága a Krisztus 
követésének, mert „erről ismeri meg mindenki — mondja Jézus 
—, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. “

A családi élet egyik viszonylatából sem hiányozhatik ez 
a szeretet, mert, ha nincs meg a szülők közt, a gyermekek 
rossz példát látva nem fogják tisztelni és szeretni elsősorban 
szüleiket, másodsorban nem fog kialakulni a testvérek egymás
közti vonzalma és ragaszkodása: a testvérszeretet.

Ti most két családnak sajátságaival és szeretetével meg
határozva új családot szándékoztok alapítani. Vajha úgy adná 
a minden boldogság Kútfeje, hogy új családotok a régiek eré
nyeinek, szeretetének fokozott mértékű megvalósítójává válna, 
hogy méltán tekinthetnék .az emberek tagjainak boldogságát, 
boldogságtokat, az örök boldogság, az Isten országa földi meg
valósulásának, hogy tagjai már e földön részeseivé lehetnének 
annak az Istennel való örök közösségnek, amely csak a túl
világon, az örökkévalóságban válhatik teljessé. Vajha például, 
sőt üdvére szolgálna tagjainak munkássága másoknak, vajha 
szeretetének melege másoknál is éreztetné jótékony hatását és 
megédesítené másoknak földi életét is és előkészítené sokak 
üdvösségét.

Még egyszer kérlek titeket, Testvéreim, hogy házaséletetek 
alapjává a Krisztusnak áldozatos, másokra is tekintő, soha meg 
nem lankadó szeretetét tegyétek és úgy szeressétek egymást, 
mint ő szeretett mindnyájunkat, mert erről ismeri meg mindenki, 
hogy az Ő tanítványai vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. 
Ámen.

Torda Gyula


