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„Ember hol vagy?“
Exaudi vasárnap.

I. Mózes 3 . 8—10.
Keresztyén Gyülekezet, Testvéreim a Krisztusban!
Szinte összemarkolja szívünket a döbbenés, ha ránézünk 

a rra a szomorú és mégis fenséges képre, amelyet a felolvasott 
s ö tét- szakadéktól,- kutat utánad, mint a póidázatbeii iioazony 
iaa - elgurult drachma után, nehogy—belepje a özemet a .por., 
i szentlecke rajzol elénk. Az alkonyati hűvösségben meg-meg
borzongó édenkerti fák alatt jár-kel a mindenség teremtoje, az 
Úristen. Felséges arcán ott borong a gyermekében megcsalódott 
szülőnek keserű bánata, szomorú fájdalma. Mert Ádám, az ő  
gyermeke akit a megteremtett és ezernyi szépséggel telehulla
tott világ koronájának szánt, — a hálátlan gyermek gonosz 
hűtelenségével elszakadt Őtőle. Megszegve Atyjának tilalmát 
szakított a tiltott fáról s ezzel örökre beszennyezte a reá lehelt 
isteni képmást.

EÍtudjátok-e képzelni, hogy mekkora fájdalom szakadhatott 
az Isten szívére gyermekének a bukása miatt. Mit éreznél test
vérem, hogyha kicsi gyermeked édes, tiszta arcát marólúg 
égetné torzzá, mit éreznél, ha látnád, hogy a te büszkeséged, 
reményeidnek, álmaidnak hordozója, szeretett fiad bűnbe, kár- 
hozatos romlásba indult? Óh, hogy borítaná el szívedet a ke
serű fájdalom árja és kétségbe esett zokogással hogyan sirat
nád a gyermekedet! Azon az édenkerti hűvös alkonyaton Isten 
is siratja, eomorúan siratja meglévedt, elveszett gyermekét.

Ádám és Éva pedig ez alatt rejtőzködve bujkálnak a hozót 
sűrűjében. Erezik, miként a rossz gyermek, hogy bűnt követtek 
el, hogy gonoszú! megbántottak egy jóságos, édesatyai szívet, 
midőn meghallgatták a sátán csábító suttogását. Most már nem 
bírja ki a szemük Isten dicsőséges, fénysugaras, szent közel
ségét, hanem futnak, menekülnek, mint az éjjeli madarak a 
napfény elől és elrejtőznek. Azt gondolják, hogy a fák lombjai
nak rájuk boruló sátorit eltakarja bűnükéi is. De hiába rejtőz
ködnek el: Isten rájuk talál és hangzik feléjük a kérdés: „Em
ber, hol vagy?"

Van valami végtelenül szomorú abban, hogy az a legelső 
kérdés, amelyet Isten intéz az emberhez, nem lehetett a gyer
mekében gyönyörködő édesatyának örvendező, boldog kérdése, 
hanem az itélőbiró vádoló és számonkérő szavának kellett lennie.

„Ember, hol vagy?" Ezekből a szavakból a megsértett, 
megcsalatott szent Istennek haragvó számonkérése hangzik ki. 
De mintha egyéb is szólana ezekből a szavakból: az Isten vég- 
hetetlen szeretetének szomorú szánakozása :„ Ember, hol vagy, 
mivé lettél, hová jutottál?" Mintha csak a tékozló fiú újtesta- 
mentomi példázatának az előképét látnánk már itt, amikor az 
édesapa könnyes szemmel, szánakozva tekint a távozó, hálátlan 
gyermek után.
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Ádám az ős-tékozló fiú elhagyja Istent, Isten azonban még
sem fordul el hűtelen gyermekétől, hanem azután is, mégis 
szereti és szomorúan bár, de elindult, hogy megkeresse elrej
tőzött gyermekét. Kiűzi ugyan az Édenkertből, megbünteti, mert 
hiszen az elkövetett bűn sohasem maradhat következmény nél
kül, de néhány verssel alább már megígéri a Szabadítót, aki 
majd fejére fog taposni a bűnre csábító kígyónak. Szinte azt 
mondhatnánk, hogy már ide, a bűnesetről szóló ezen fejezet 
alá oda lehetne Írni, hogy: „Úgy szerette Isten a világot ..*

A felolvasott szentleckéből két kép bontakozik ki előttünk:
1. Az embert kereső és megmenteni akaró Isten és 2. Az Isten 

elől elrejtőző ember.
1.

Kedves Testvéreim I Attól a hűvös alkonyati órától fogva, 
amikor elbukott az első emberpár, Isten mindig keresi, egyre 
hívogatja élveszített gyermekét. Kereső, hívó szava mindig ért
hetőbben hangzott. Először jelekben, álmokban, látomásokban 
közeledik az ember felé, lobogó csipkebokor lángokból, halk 
szellősuttogásból és földindulás dübörgéséből hangzik a szava, 
aztán a zsoltárok szomorú dallamaiból, a próféták megtérésre 
hívó szavából hangzik a hívása s végül egészen odahajol az 
emberekhez, emberré lett szent Fiát leküldi közéjük, hogy 
„megkeresse és megtartsa, ami elveszett."

A Jézusban keres bennünket is, kései Ádámutódokat s 
életünknek minden pillanatában olt reszket a fiát-vesztett édes
apa hazaváró szava, Istennek bennünket sirató szomorú kér
dése: „Ember, hol vagy, mi lett belőled?"

Tudod-e Testvérem, hogy, amiközben rovod életed utait. 
egy jóságos Édesatya jár utánad, hogy megkeresse benned 
elveszített Ádámját. Keres, mint ahogyan a jó pásztor keresi 
eltévedt bárányát, mert félti a kopár pusztától, szúró tövistől, 
sötét szakadéktól, kutat utánad, mint a példázatbeli asszony 
az elgurult drachma után, nehogy belepje a szemét a por. 
Amikor érezed Testvérem a jóságos Isten két kezének reád 
permetező sok-sok áldását és boldogságtól dobog a szíved, 
lásd ez azt jelenti, hogy ő  keres téged és hívogat magához. 
Sőt amikor sujtoló kezét kell megtapasztalnod, amikor gyász
ruhába öltöztet és könnyharmatos utakon járat, gondolj akkor 
is arra, hogy ez is a te jó Atyádnak kereső, hívó szava, amely- 
lyel kopogtat szívednek ajtaján, hogy felfigyelj Őreá és köze
ledj Őhozzá.

Sohase feledd el, Testvérem, hogy Istennek ez a kereső, 
hívó szava hangzik feléd mindenünnen: gyermeked mosolygó, 
tiszta szeméből, a reszkető csillagsugárból, a díszbe öltözött 
virág kicsi sziromlevelei közül, lelkiismereted szavából, Bibliád 
lapjairól, életednek minden esnményéből. És nézd a keresztre- 
feszített Jézusnak éretted szenvedett néma vonaglásából, átsze
gezett két kezének vérző sebajkaiból is ez a keserű, hívó szó 
hangzik feléd: „Ember, hol vagy?"
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Ebből a három rövidke szóból, nekünk két dolgot kell 
megéreznünk. Először úgy hangzanak ezek a szavak, mint egy 
kemény számonkérés azért, amit nem kellett volna tennünk, aztán 
meg úgy, mint egy szeretetből fakadt felszólítás arra, amit ez
után kell tennünk. Isten először a vádlottak padjára ültet, hogy 
azután atyai szívére ölelhessen.

Hallod-e Testvérem az Istennek számonkérő szavát, amint 
szünet nélkül hangzik felettünk, látod-e, amint vádoló szemekkel 
tekint ránk és kérdezi tőlünk: ember hol vagy? Az vagy-e, 
aminek én teremtettelek, aminek én szeretnélek látni? Van-e a 
szívedben szeretet, könyörülő részvét? A kérdés hangzik, mi 
pedig hallgatunk, de felel a sok elhagyott, rongyos árvagyerek, 
akiknek gondját fel kellett volna vennünk, felel az a sok nyo
morúság, amelyet enyhítenünk kellett volna, meg az a sok-sok 
hulló könny, amelyet nekünk kellett volna letörölnünk.

„Ember, magyar ember hol vagy?" — kérdi tovább az 
Isten — és felel a sok szeretetlen gyűlölködés, egymást mar
cangoló viszálykodás, amelyekben vétkes könnyelműséggel téko- 
zolja megmaradt életerőit egy szerencsétlen nemzet.

„Ember, evangélikus ember hol vagy ?“ Nézd őseidet, azo
kat a gályapadhoz láncolt prot. mártírokat: a csattogó pribék
korbács nyomán testükön kiserken és alápereg a vér, de ők 
tűrnek némán, hősiesen, zokszó és panasz nélkül, csakhogy rád
hagyhassák hitüket drága örökségül. És te megbecsülöd-e hite
det, hű vagy-e egyházadhoz mindhalálig, vagy csak születési 
véletlennek, értéktelen semmiségnek tekinted vallásodat, amelyet 
olyan könnyen félredobsz, hogy utána se nézel!? óh felelnek 
az üres templomok, a hitetlenség és a vallási közönyösség, amely 
egyre több evangélikus szívre von hideg jégkérget.

Zúg, egyre zúg felettünk, mint elevenbevágó kemény vá
dolás az Isten számonkérő szava, mi pedig nem tudunk mást 
tenni, mint lehajtjuk fejünket, hogy eltakarjuk szégyenpirba 
borult arcunkat.

Aztán megszólal ismét az Isten szava: „Ember, hol vagy?* 
Most már nem azért, hogy vádoljon, hanem azért, hogy vissza
térésre bírjon. Azt akarja, hogy magunkra eszméljünk és meg
döbbenve tapasztaljuk, hogy mennyire eltávoztunk Őtőle.

Testvéreim az Urban! Isten nem azért keres, nem azért 
szólítgat, mintha Ő nem tudná, hogy mi hol vagyunk, hanem 
azért, mert igen sokszor mi nem tudjuk, hogy hol van ő  és 
hová jutottunk mi magunk is. Olyanok vagyunk, mint a gyer
mek. Elmerülünk játékainkba és nem vesszük észre a szakadé
kot, amely mellettünk tátong. Kergetjük vágyaink tarka pillan
góit s egyszer csak azt vesszük észre, hogy eltévedtünk és nem 
találunk vissza a szülői házba. Ekkor aztán szólít minket az Dr, 
hogy elindulva a hang után, hazataláljunk, mint ahogyan haza
talál este a kifáradt gyermek édesanyja hívó szavára.

Isten hívogat, keres mindenkit, téged is, engem is ; bárcsak 
ne keresne hiába!



Testvéreim az Urban! A másik kép, amely szentleckénkből 
elénk tárul: az Isten elől elrejtőző ember.' Amennyire megható 
és felemelő az Isten nagy szeretetét mutató első kép, annyira 
szomorú ez a második. Mindenek előtt gondoljuk el, hogy mek
kora hálátlanságot követett el Adám Istennek szemében. Alig 
van csúnyább jellemvonás, mint a hálátlanság és alig van csú
nyább hálátlanság, mint a gyermeki hálátlanság. S Adómban ez 
a visszataszító gyermeki hálátlanság mutatkozik meg.

Isten reá árasztotta atyai szeretetének minden melegét. 
Lakásul adta az Édenkertet, ahol néki zöldéit a pázsit, néki 
kínálta hűs vizét a patak, néki nyílott a virág a bokor tövén, 
piroslott az alma az ágak között. És mégis egyetlen almáért 
hálátlanul megszegi Isten parancsát s aztán bűnét még azzal 
tetézi, hogy félre akarja vezetni Istent. Ahelyett, hogy odabo
rult volna a megbántott Isten elé, elzokogni bűnbánó szívének 
a kérését: „Légy irgalmas nékem*, ahelyett efekarja titkolni 
vétkét és elrejtőzik.

Ez a szomorú kép azóta napról-napra ismétlődik. Mert ma 
is vannak hálátlan Ádámok, akik a jó Isten sok sok áldását 
azzal viszonozzák, hogy hűtelenül elszakadnak Tőle s amikor 
keresésükre indul, akkor elrejtőznek és nem hallgatnak a haza
hívó szóra.

Milyen hálátlan és gonosz is az em ber! Hallgat a sátánra, 
hallgat a mammonra, csak éppen az Isten szavára nem akar 
hallgatni, engedi, hogy uralkodjanak rajta bűnös szenvedélyei 
meg az idegei, csak azt nem tűri, hogy az Isten uralkodjék rajta. 
Isten ad az ember életébe világosságot, boldogságot, békességet, 
ünnepet hétköznapjai közé, áldást munkájára, megnyugvást fáj
dalmaiban, örökkévalóságot múló idejébe, odaadja önmagát is 
és az ember mégis vétkezik, sőt fut, menekül az Isten elől, 
mintha nem is Édesatyja, hanem ellensége volna.

Kedves Testvérem! Ne tartozzál ezek közé! Nézd, annyian 
vannak, akik vétkeznek ellene, aztán elrejtőznek előle; egyik 
a világ lármás örömei közé, másik a tudománya, vagy öntelt 
büszkesége mögé, harmadik a hitetlenség vagy közönyösség 
mögé. Még olyanok is vannak, akik a szemforgató farizeust 
álvallásosság mögé, talán éppen a templom padjai közé rejtőz
nek az Isten elől s ez a legveszedelmesebb elrejtőzés!

Óh Testvérem! nézz rá az Isten szomorú arcára s érezd 
mintha kérdené: „Vájjon ti is elakartok-e menni?* Ne szaporítsd 
az elrejtőzők számát, ne keserítsd el még jobban az ő atyai 
szívét!

Hiszen, 8ki az Isten elől elikar rejtőzni, az — miként Adám 
— úgyis csak önmagát csalja) meg. Isten mindenütt megtalál, 
hiszen „őbenne élünk, mozgunk és vagyunk*. S egyszer eljön 
majd az idő, amikor nem is keres, nem is hívogat és mégis meg 
kell jelennünk előtte. Gondolj sokszor arra, hogy miként fogsz 
majd egyszer megjelenni az Isten előtt? Rettegő félelemmel-e,

2.
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mint egy kézrekerült gonosztevő, vagy pedig boldog örömmel, 
mint egy hazatalált gyermek?

Testvérem! Most még hangzik az Isten hivó szava, de ki 
tudja meddig és hányszor még. Tudod-e, hogy ha nem felelsz 
rá, akkor az a hívogató szó Ítéleteddé válik! Felelj hát r á ; 
indulj el a hivó szó után, úgy ahogy vagy, nyomorúságodban, 
kétségedben, bűnödben, aztán borulj oda annak a véres, sötét 
fának, a Golgotha keresztjének tövéhez és mond: „Hívtál uram, 
imhol vagyok. Elhagytalak, megbántottalak, tele Van az életem 
bűnnel, szennyel, de bánom, nagyon bánom. Idehoztam telke
met, mint egy féregrágta beteg virágot, légy Te annak tisztító 
kezű gyógyító kertésze!" Meglásd, nem kéred hiába.

Hadd mondjam meg még végül azt, hogy néha az Isten 
is elrejtőzik az ember elől. Miként Esaias mondja: „Bizony Te 
elrejtőzködő Isten vagy." De ne felejtsük el, hogy az Isten az 
által is hívogatni akar minket, hogy néha elhallgat és elrejtőz
ködik; Konok gyermekeinek a gőgjét sokszor csak így tudja 
megtörni.

Testvérem!, ha úgy érzed, hogy elhagyott az Isten és • 
nem szólít már többé, akkor kelj fel, indulj és keresd te Őt és 
ne félj, mert Isten ha titkon van is, mégis figyeli minden lépé
sedet. Lehet, hogy nem fogod könnyen megtalálni, lehet, hogy 
mint az eltévedt gyermek bolyongsz sokáig, talán erőd fogytáig 
és a végén már azt hiszed, hogy minden hiába, de akkor egy
szerre csak Valaki fejedre teszi áldott, szent kezét és megszólal 
egy irgalmazó szelíd hang: „Itt vagyok, vártalak, sokáig vár
talak." S akkor könnyeiden keresztül is felfakad szívedből az 
Istenhez hazatalált lelked boldog öröméneke: „Sem halál, sem 
élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, 
sem jelenvalók:, sem következendők, sein magasság, sem mély
ség, sem semmiféle más teremtmény nem szakaszthat el az 
Isten szerelmétől, amely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. 
Ámen.

Szabó József
győri ifjúsági lelkész.

Előfohászok.
János 1 6 .23- 30.

Téged kérlek, kinek E legdrágább kincset
Hatalma végtelen, Nem magamért kérem,
Bűnbocsánatot adj Hanem, mert megváltott
S új lelket Istenem. Jézus drága véren.

Márk 16 . u —20.
A rögös földi pálya véget ér.
Dicsőség várja már a szenvedőt, 
lm áldozócsütörtök ünnepén 
Megnyílt a menny a Megválté előtt.
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Oh Jézusunk tekints le ránk egedből,
Szánd meg, segítsd meg küzdő népedet,
Add: hirdessük e földön szent Igédet 
S országodban is ott legyünk Veled.

János 1 5 .26.
Vígasztalásnak lelkét add nekünk 
Kísérő társul édes Jézusunk,
Hogy gyászainkban mellettünk legyen 
Erőt adón, míg célhoz nem jutunk.

S az igazságnak Lelkét add nekünk,
Ki rólad itt bizonyságot tegyen,
S megállhassunk kísértések között 
Igazságod mellett hűségesen.

János 1 4 .28—si-
Pünkösdi tűz, áldott Szentlélek,
E szent ünnepen légy velünk.
Krisztus beszéde, a te fényed,
Legyen ma lelki ételünk.

Ragyogja be a nagy világot 
Jóra vezérlő szellemed,
Nyomodban népek lelkét áldott 
Szeretet, béke töltse meg.

János 3 . 16- 21-
Szeretlek téged Jézusom,
Szent égi fény sötét utón.
Benned jelent meg Isten nagy szerelme,
Halál felett hitünknek győzedelme.

Hozzád esdeklek Jézusom,
Te vezess vándorutamon,
Hogy bűnörvőnybe életem ne essen ;
S halálomig az égi fényt szeressem.

János 3 . i—is-
Lelkünkre sokszor bánatéj Ijorul,
Búsit a múlt, aggaszt jövendő,
Virrasztunk egyrnagunkban botorul,
S reménysugár sehonnan nem jő.

Ilyenkor Jézushoz siess s ne félj,
Őt kérd: Tégy új emberré engem,
Hogy tűnjön el a gyötrő, bfinö3 éj,
S lelkűnkben új hajnal derengjen.

if|. Szlancsik Pál
pusztaföldvári lelkész.
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A Szentlélek megvilágosító békességet
adó ereje.

Pünkösd I. ünnepére.
János ev. 14.23- si.

Az Isten mindig valami nagy, fontos célból nyúlt bele 
osudás kézzel a világba.

A megszabadult s hálával áldozó Noénak még az örömben 
is remegő szíve megnyugtatására felragyogiatta az ég ívén a 
*zép hétszínű szivárványt annak jeléül, hogy többet nem veszti 
el özönvíz által a világot.

Villámlás és menydörgés között adta ki a sinai hegyen 
tízparancsolatát, hogy ezek által megőrizze választott népét az 
ő félelmében.

Tüzet bocsátott az égből Illés oltárára, hogy megszégye
nítse a pogányok tehetetlen bálványait.

Amikor sötétség borította a földet s homályosság a népe
ket és a bűn fagyasztó telében dideregtek az emberek, meg
nyitotta az eget a beihlehemi mezők felett s irgalmas szerete- 
tének tavaszi meleg levegőjét árasztotta a pásztorok szívébe 
ezzel az angyali szóval: Ma született néktek a Megtartó.

Palesztinától távol szokatlan fényű csillag jelent meg az 
égen s napkelet három tudósa felkelt, hogy járjanak a nekik 
támadott világosságban.

Jézus elvérzett a golgotái kereszten. A tanítványok széjjel 
rebbentek, mint a madarak ha közibük vág az ölyv. A Mester
hez ragaszkodó nők nehéz aggodalmak között közelítenek a 
sziklasirhoz. Nem tudják örüljenek-e vagy sírjanak amikor az 
üres sirt meglátják. De a koporsó fejénél álló fényes angyal 
vigasztalóig szól: Nincs itt, feltámadott, s a nők a könnyel 
végigáztatott úton lelkendezve mennek a tanítványokhoz az 
örvendetes hírrel, hogy él a Mester, akitől hallották, hogy nem 
hal meg, hogy örökké él, aki hiszen őbenne.

Jézus menybemenetele után a tanítványok bezárkóztak 
egy házba, mint a nagypénteki megrázó esemény után, de se
besen zúgó szélnek zendülése közben rájuk szálit a Szentlélek 
s egyszerre kitárult az ajtó, feltárult előttük hivatásuk mezeje, 
ismertté lett annak minden teendője.

Hogy a tanítványoknak szüksége volt a pünkösdi égi cso
dára, erről tanúskodik a mi evangélium.

I.
Jézus búcsúbeszédét tartja a tanítványok meghitt körében. 

Nemcsak a levertséget, a fojtogató aggodalmat látja meg prófétai 
szemével a tanítványok szívében, hanem meglátja azt is, ami 
nincs ott szívükben, látja, hogy hiányzik az iránta való szeretet, 
a benne való ingathatían hit, az ő evangéliumának ismerete.
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Visszaemlékezik Jézus arra a jelenetre, amikor Péter a 
többiek nevében, azok szószólójaként lelkesülten teszi a vallo
mást : És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, 
az élő Istennek fia. Kihez mennénk, örök életnek beszéde van 
tenálad. (Ján. 6.67—68.) Tudja Jézus, hogy Péter nemsokára 
erősen fogadkozik: Ha meg kell is veled halnom, meg nem 
tagadlak téged (Máté 26.35.) De jól tudja Jézus, hogy ez csak 
a levegőbe hiába való vagdalódzás, mert nincs meg szívükben 
az ő érette s evangéliumért tenni, áldozni tudó törhetetlen szeretet.

Ezért ígéri nekik a Szentlelket, amely őket megtanítja 
mindenre s eszükbe juttatja nekik az evangéliumot, mindent, 
amit tanított.

És csakugyan amikor vették a Szentleiket, eszükbe jutott 
a 10nappal azelőtt átvett parancs: Menjetek, tanítsatok meg min
den népeket s nem azon versengtek, hogy melyik ül az első 
helyre Jézus oldalán, hanem szólt az, akinek ajkára előbb jött 
az ige, az evangélium. Oda állt a sokaság elé Péter s a szeretet 
lelkesedésével, a hit bátorságával tett bizonyságot az Úr Jézus 
Krisztus mellett.

A Szentlélek hívta, gyűjtötte, világosította meg a népet. A 
Szentlélek hívta el Pált is a Krisztus apostolává. Mint a farizeu
sok legeszesebb, tudnivágyó tanítványa bizonyosan hallott Jé
zusról s tanításairól az ő tanítóitól, akik vigyáztak arra, hogy 
ne a szeretet, hanem a gyűlölet ébredjen fel szívében Jézus 
iránt. Háborgatta is az Isten anyaszentegyházát. Az volt lelke 
gyönyörűsége, ha a Krisztus követői közül minél többeket fűz
hetett rabszíjra s oda terelhette őket a jeruzsáiemi papi főtanács 
elé. E célból sietett egy ízben Damaskus felé. Közel a város 
széléhez nagy égi fény vette körül. Eszméletlenül esett le az ösz
vérről. Szemeire hályog borult. Amint kezdte visszanyerni esz
méletét s látását, olyan arányban világosodott meg előtte a Krisz
tus evangéliuma s visszatért Jeruzsálembe nem foglyokkal, ha
nem ő maga lett Krisztus foglya, nem mint üldöző ellenség, 
hanem mint lelkes apostol s tanítói kárhoztató szavaira lelke
sedéssel válaszolja: Nem szégyenlem a Krisztus evangéliumát, 
mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére.

Luther Márton barátját lesújtja az égi láng villáma. Luther 
a csodás megmenekedésre elhatározta, hogy Istennek szenteli 
minden idejét. Kolostorba vonul, sokszor kezébe veszi a láncra 
vert bibliát. Az evangéliom megnyitja látását. Nyilvánvalóvá 
lesz előtte a sok tévelygés. Mint wittenbergi prédikátor küzd a 
tévtanok ellen. A Szentlélek sugalmazására megírja híres 95 
tételét s a Szentlélek fényében szögezi ki a wittenbergi vár- 
templom ajtajára. Szóval és írásban hirdeti a tiszta, hamisítatlan 
evangéliumot. A vormsi birodalmi gyűlésen midőn válaszadásra 
hívják fel, hogy visszavonja-e tanításait, határozottsággal feleli: 
Nem tanácsos az embernek lelkiismerete ellen cselekedni. Ezzel 
adta legszebb bizonyságát Krisztus iránt való szeretetének s 
hűségének.
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És most titeket kérdezlek keresztyén testvéreim, akik kö
zül többen már 40, 50, 60 pünkösdöt is megértetek, hogyan 
állótok a Krisztus iránt való szeretettel, a szeretet folytonos
ságával, a hűséggel s valljátok-e erős meggyőződéssel, hogy 
evangéliuma az örök életnek eledele és itala s néktek abban 
üdvösségtek vagyon ?

Jaj ti néktek, ha azt felelitek, amit Pálnak válaszoltak az 
efezusbeliek közül némely tanítványok: azt sem hallottuk, 
hogy ha vagyon-e Szentlélek? (Csel. 1 9 .1.) mert ez azt jelenti, 
hogy ha néha egy-egy pünkösdi ünneplésben részt is vettetek, 
a nagy pünkösdi csoda felmelegíteni, még megbizseregtetni sem 
szíveteket s a pünkösdi Szentlélek nem vezetett titeket az iskola 
padjaiban a Krisztus lábainál megtanult akkor talán jól meg 
sem érlett hitigazságok teljes ismeretése.

II.
„Kibocsátlak titeket, mint a juhokat a farkasok közé/' 

így szólt Jézus egykor a tanítványokhoz. Valahányszor erre ; 
jövendölésre gondoltak, az elrettentő jövő merev képét láttál: 
maguk felé tekinteni. Könnyen érthető, hogy a Mester utolsó 
beszéde alatt is ez kötötte le figyelmüket.

Jézus mindent látó szeme észrevette aggodalmukat s azért 
szólja hozzájuk a vigasztalás igéit „Békességet hagyok néktek. 
nem úgy adom néktek, mint a világ adja.“

Nem külső békével kecsegleii őket, hanem a belső, lelki 
békét, amelyet ha magukénak vallhainak, senki el nem rabol
hatja tőlük. A külső békét a világ ígéri, de meg nem adja, 
ha megadja is, kevés időre biztosítja. A Krisztus által ajándé
kozott béke örök, s azoknak adja, akik őt szeretik, mert az 
Atya és ő ahhoz mennek s annál maradnak, s átsegítik minden 
akadályon, békére intik minden földi bajban, diadalra segítik 
a nemes harcon. A nyugtalan szívű tanítványok is, azután hogy 
az Atya és Jézus a Szentiélekben hozzájuk mentek, lelkűkben 
a legszentebb békével álltak meg a támadások viharaiban, nem 
volt előttük magasztosabb feladat, mint halál megvetéssel küz
deni a szent ügyért.

Békén tűrtek nyomorúságot, börtönt, vereséget gyalázatot, 
elszenvedték a halált. A Szentlélek adott nyugalmat István vér
tanú szívébe, aki a ráhulíó kőzápor szörnyű kínjai között ég 
felé tekintve Jézust meglátva így kiáltott: Vedd hozzád az én 
lelkemet, ezeknek pedig ne tulajdonítsad a bűnt.

A Szentlélek által háborítva ment Húsz János Istent dicsőítő 
zsolozsmákkal ajakán a halotti máglyára. A Szentlélek áltat 
nyújtott benső megnyugvás erősítette a gályarabokat a hitükért 
ért nehéz szenvedések között s a krisztusi békével szívükben 
mentek bitőseink közül sokan a vérpadra, vérüket ontani a 
legdrágább kincsért a Krisztus evangéliumáért Testvéreim! Ha 
volt nemzetünk életében olyan korszak, amidőn a nemzet fiai
nak igen nagy szüksége volt a lelki béke megnyugtató erejére,
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úgy most van az az idő. Úgy mondják, hogy most békés idő 
van. Ez az a béke a mit a világ ád, ami nem szünteti meg a 
szív félelmét, háborodását.

Le vagyunk taszítva az igazságtalan megaláztatás mély
ségébe. Gúzsba kötött kézzel, visszafojtott fájdalommal kell 
szenvednünk a ránk mért kegyetlen ostorcsapásokat; hazánk 
szétdarabolását, elszakított testvéreink tervszerű pusztítását. 
Minden nap rettegve ébredünk, rettegve térünk ágyunkba, ag
gódva kérdezzük, hogy nem szünik-e meg ez a silány, földi 
béke is, olyankor mikor a védekezésre legyengített a mi erőnk 
Jézusunk, isteni vezérünk, aki híveidnek ajándékul Ígérted a 
te békességedet, kérünk, könyörgünk hozzád, küldd el hozzánk, 
áraszd ki ránk Szentlelkedet, hogy tudjunk téged igazán sze
retni, hogy te és atya hozzánk jöjjetek, nálunk maradjatok és 
segítsetek oly életre, hogy kegyelmetekből fény, pünkösdi fény 
derüljön egyházunkra, hazánkra. Ámen.

Balogh István
bokodi lelkész, esperes.

A bölcs tudós tanítása.
Pünkösd második ünnepére.

János 3, 16—21.

Egy művészi alkotásu, hatalmas dóm tövében áll a kiváló 
tudós és a csodálatos alkotás szépségeit magyarázza tanítványai
nak. Tanítványai unott, közömbös arccal, érdeklődés és lélek 
nélkül hallgatják az előadást. A lelkét is kiadná a tudós, de a 
tanítványok ide-odajáró, tétova tekintete azt a gondolatukat 
árulja el, hogy nagyon szép mindez, de tulajdonképen minek 
állanak ők itten és minek hallgatják ezt a hosszas magyarázatot, 
mikor azt, amit hallgatniuk kell, otthon, valami szakkönyvben 
sokkal kényelmesebben elolvashatnák és amikor abban a nagy 
városban olyan kellemes volna nekik a szórakozás! A tudós a 
lelkűkben olvas és tanácsot tart magával, hogy mit cselekedjék : 
folytassa-e előadását, ügyet se vetve hallgatóinak a magatartá
sára, vagy pedig arra törekedjék-e, hogy tanítványai lelkét 
valami módon megragadja, hogy azok szinte a lelkűkkel hallgas
sák a magyarázatát. Nem sokat tűnődik a tudós: az utóbbira 
határozza el magát.

Az az evangéliom, amelyet fölolvastam, egy nagyszerű dóm, 
az Isten kezének egy csodálatos alkotása az emberiség lelkének 
megmentésére. „Bontsátok le a Szentirás egész épületét és ennek 
az evangéliomnak az első verséből is fölépíthetitek üdvösségetek 
templomát", — mondja egy irásmagyarázó. De amíg mi, igehir
detők, ennek a csodálatos templomnak nagyszerűségeit fejte
getjük és magyarázgatjuk, nincsenek-e hallgatóink, akik ezt a 
monumentális művet megcsodálják, beszédünket tetszéssel fogad
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ják, de azután a mindennapi életnek a lelkűkből erre a minden 
lépten-nyomon kitörő kérdésére: „Mit együnk, mit igyunk és 
mibe öltözködjünk?" ezt a pillanatnyi csodálatukat és lelkese
désüket csakhamar a hétköznapiság gondjába temetik? Mit 
cselekedjünk mi, az igének tolmácsai? Ne törődjünk az embe
rek közömbösségével, vagy azon legyünk, hogy híveink is az 
emmausi tanítványok szavait vegyék az ajakukra: „Avagy nem 
gerjedezett-e a mi szívünk mibennünk, mikor nekünk szóla és 
magyarázá nekünk az írásokat ?“ Nem habozhatunk! Ha Luther 
azt mondja, hogy ez az evangélium élőkké teszi a holtakat, 
akkor a mi föladatunk a tudós példája szerint csak az lehet, 
hogy fölrázzuk híveinket a lelki tunyaság halotti álmából, meg
ragadva a lelkűket, hogy azt a nagyszerű dómot, melyet lelkünk 
megmentésére emelt az Isten, mélységes áhítattal szemléljék és 
az Istennek üdvösségünkre tett intézkedéseit fogékony lélekkel 
elsajátítsák i

Mikor azonban erre törekszünk, akkor tulajdonképen a 
Szentiéleknek vagyunk az eszközei, mert a Szentlélek az, aki 
az emberek lelkét az üdvösség elsajátítása végett megragadja.

Lássuk:
Hogyan ragadja meg lelkünket a Szentlélek, hogy az Istennek 

idvösségünkre tett intézkedéseit elsajátítsuk ?
1. Hogy tanítványainak lelkét megragadja a tudós, fölhívja 

azoknak figyelmét, hogy a hatalmas dóm tornyai milyen óriási 
terhet jelentenek és milyen rettenetes nyomást gyakorolnak. 
Kérdést intéz hát hozzájuk, a jövőnek építészeihez, amely azo
kat nagyon közelről érdekli: vájjon lehet-e egy ilyen hatalmas 
templomot siippedékes, mocsaras talajra építeni a beomlás ve
szedelme nélkül és nem a leggondosabban kellett-e a hatalmas 
dóm tervezőjének ügyelnie, hogy sziklaszilárd alapon nyugodjék 
az általa emelt, hatalmas templom?

így ragadja meg a Szentlélek is a mi lelkünket, hogy az 
Istennek üdvösségünkre tett intézkedéseit elsajátítsuk. Emlékeztet 
bennünket, hogy mi az Isten temploma vagyunk és az Isten 
lelke lakozik mibennünk (1. Kor. 3.16.), de evangéliomunk első 
versének ezzel a szavával: el ne vesszen, arra a bennünket leg
közelebbről érdeklő tényre is figyelmeztet, hogy lelkünk szent 
templomát mi az elveszésnek, a bűnnek süppedékes mocsarába 
építjük bele. Avagy tagadhatjuk-e, hogy a bűn rettenetes hata
lom és hogy ennek a rettenetes hatalomnak karjaiban össze
morzsolódva vergődnek az emberek? Ki ne éreznó, hogy még 
ma is megvan az a mesebeli sziget, amelyről a régi hajósok 
azt állították, hogy nagymennyiségű mágneses voltánál fogva 
először lassan, de azután egyre növekvő gyorsasággal magához 
ragadja az a hajókat, kiszedve azoknak a vasból való alkatré
szeit, úgyhogy a hajó teste szétesik és az utasok a tengerbe 
vesznek: a bűn ez a sziget ? És vájjon a mi lelkünk nem az az 
ausztráliai kéklevelü fa-e, amelyről azt mondják, hogy a mocsár 
vizét az ő gyökereivel fölissza? Bizony, fájdalmas igazságot
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fejeznek ki a nagy egyházi atyának (áugustinus) szavai: „Ó én 
kicsi gyermek és már akkor is milyen nagy bűnös voltam !" 
M;kor Leonardo da Vinci az utolsó vacsora képét festette, eg;. 
nemes arcú énekest választott Krisztusnak modelljéül. Éveit 
múlva, amikor Judás képének megfestéséhez keresett mintát, 
egy visszatetsző' koldusban találta meg azt. Milyen nagy volt a 
megdöbbenés, mikor fölismerte, hogy ez a koldus ugyanaz az 
ember, aki egykor a Krisztushoz hasonlított, de akit egészen 
ki vetkeztetett formájából a bűnös élet! Azt kérdezem : nem tor
zít ja-e el a mi lelki orcánkat is és nem nyomja reá, az elveszett- 
ség szomorú bélyegét a mi életünkre is a bűn? És kérdezem: 
lehet-e az elveszésnek, a bűnnek erre az ingoványos mocsarára 
építeni az Isten életének szent templomát, zenghet-e az ilyen 
süppedékes talajra épített templomban az Istent dicsérő ének?

Korunk többféle kisérletet tesz a bűn legyőzésére. Testi 
gyengeség a bűn, mely az elkorcsosult szervezetben leli alapját; 
műveletlenség a bűn forrása: erősíteni kell hát a testet és mű
veltté kell tenni a lelket, hogy a bűn hatalma megtörjön, — 
ha’dom korunk javasainak tanácsait. Alapíthattok sportegyletei 
és építhettek csarnokokat a tudásnak, de az ember mindig csak 
ember marad és „az ember bűnös az ő ifjúságától fogva!" 
Bizony, ha mocsaras a talaj, ha fölbuggyan ‘ a talajvíz, a leg
erősebb cölöpök is elrothadnak!

A bűnbői való szabadulásnak csak egyetlen módja v an . 
mocsaras talaj helyett olyan sziklaszilárd talajra építeni életünk 
templomát, melyen az megingathailanul, az elveszés, az össze
omlás veszedelme nélkül megáll! És nézzétek, a Szentlélek úgy 
ragadja meg a mi lelkünket, hogy megmutatja ezt a sziklaszilárd 
alapot, az Istennek üdvösségünkre tett intézkedését: „Úgy sze
rette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki 
hiszen őbenne... örök élete legyen!" „Rövid, egyszerű, de 
mázsányi szavak, méltók arra, hogy azokat aranybetükkel írjuk 
a szivünkbe", — mondja Luther. Isten, akinek szeretetét, annak 
hosszúságát, szélességét, magasságát és mélységét emberi szem 
föl nem mérheti, ezt a nagy drágakincset nem zárta el szívének 
rejtőkébe, hanem ódaajándékozta a világnak! Az ember elfordí
totta szívét attól, aki a szívet teremtette és elhomályosította 
orcáján annak vonásait, akinek a képét viseli, de az Isten ezt 
a bűnös embert mégis annyira szerette, hogy dicsőségének ha
sonmását és azzal együtt önmagát, az ő örök életét adta neki 
és pedig nem csupán jövendőbeli örökségéül, hanem már e 
világban való birtokául! „Úgy szerette Isten e világot Au- 
gustinus édesanyjának, Mónikának repdesni kezdett a lelke ezen 
szavak hallatára. „Repüljünk!" — kiáltotta szent elragadtatással. 
Frigyes szász választófejedelem óriási betűkkel két táblára Íratta 
és az ágya fölé függesztlette ezeket a szavakat. Luther a Szent- 
irásnak ezt a versét már gyermekkorában halotti beszédének 
alapigéjévé választotta, későbben „kis bibliának" nevezte és 
élete utolsó óráiban áhítatosan imádkozta. És valóban ezeket



a szavakat csak imádkozni lehet, mert azokat a maguk teljes 
nagyságában az emberi értelem föl nem foghatja! Én is csak 
példákban mutathatom meg, hogy ezek a szavak, amelyeknek 
kimerítéséhez a leghosszabb emberi élet ezernyi gazdag tapasz
talata is csak szegényes lehet, az egyes embernek és a nemze
teknek életében mit jelentenek. Moody, a híres evangélista, a 
chicagói templomot avatja. A templom szószéke fölött gázlángok 
betűiben ezek a szavak ragyognak: „Az Isten szereteti és az 
ünnepi beszéd is ezeknek a szavaknak a tolmácsa. Mikor azt 
kezdi fejtegetni a szónok, hogy Isten az ő egyszülött Fiát adta 
a bűuös világnak, megmozdul a templom másik végén és a 
távozó lelkész után siet egy fölhevülí ember. Már az öngyilkos
ság gondolatával foglalkoztam — mondja remegő hangon — 
ezek a szavak: „Úgy szerette Isten e világot0, megállították és 
új reménységgel töltötték el az én meggyötört lelkemet! íme, 
e csodálatos szavak hatása az egyes emberre! Egede János, az 
eszkimók hittérítője, a civilizálatlan népnél olyan kevés lelki 
fogékonyságot talált, hogy már félbe akarta szakítani szent mun
káját. De jött a karácsony ünnepe és az ö karácsonyi prédiká
ciója: „Ügy szerette Isten e világot.“ Mikor lángoló ajakkal 
hirdetni kezdi az Isten nagy szeretedét és beszél a Krisztusról, 
aki szegényen született és magát szeretetből érettünk a legszé
gyenletesebb halálra adta, megcsillan a szemekben a könny és 
egy pillanat alatt fölenged a közönyös eszkimók szívének jeges 
fagya. íme, e csodálatos szavak hatása egy egész népre! Való
ban, nem maradhat hideg a szív láttára ennek a nagy szeretet
nek, amelyre, mint sziklaszilárd alapra, szent bizalommal épít
hetjük életünk templomát!

így ragadja meg a Szentlélek a mi lelkünket, megmutatva 
bűnös voltunkat és az Istennek a nagy megmentő szaretetét. 
— Boruljunk le imádattal ezen a szent ünnepen az Isten nagy 
szeretete elolt:

„Jer, örvendjünk, keresztyének,
Jer, énekeljünk vígan;
Gyülekezzünk, ifjak, vének,
Az Úr szent hajlékibán;
Ki atyai szeretetből 
Megváltott veszedelmünkből,
Dicsérjük hálaadással 1“

2. A tudós, hogy tanítványai közömbösségének véget ves
sen, megkérdezi tőlük: mi történik, ha egy dóm elkészül ? Meg
kapja a választ: következik annak átvétele. Az elkészült hidat 
teherpróbának, a fölépült templomot szigorú vizsgálatnak vetik 
alá, hogy az az előírásoknak megfelel-e. E válaszhoz siet hoz
zátenni a tudós, hogy a vizsgálat eredménye felől nem lehet 
az építész kélségben, mert ő maga tudja legjobban, hogy mint 
végezte munkáját és azért munkájának kivitele szerint vagy 
örömrepesve, vagy szívszorongva áll a birái előtt. Feszült figye
lem ül a tanítványok orcáján. Érzik, hogy ha a nagy próba
tétel előtt egykor majd ők maguk fognak ott állani, milyen 
döntő lesz egész jövendőjükre az ítélet.
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így ragadja meg a Szentlélek is a mi lelkünket. Odaállítja 
szemünk elé az Ítélet bizonyosságát, megmutatja az Ítélet pró
bakövét és így képessé tesz bennünket, hogy a nagy próbát 
megállhassuk és az üdvösséget, amelyet szerzett nekünk az 
Isten, elnyerhessük.

„Ez pedig a kárhoztatás, “ — olvassuk szent igénkben. 
Tehát kárhoztatásról, Ítéletről beszélnek annak szavai. Az Isten 
megtartja a nagy vizsgálatot, az Ítéletet, hogy megfelel-e örök 
rendeléseinek életünknek temploma. Az ítélet már itt a földi 
életben megtörténik. „Aki hiszen őbenne, el nem kárhozik; 
aki pedig nem hisz, immár elkárhozoít“, olvassuk szentigénkben. 
Ha a német költő (Schiller) azt mondja, hogy „a világitélet a 
világtörténet*, akkor evangéliomunk még határozottabban be
szél: a világitélet már a mi korunk, az Ítélet már életünkben 
megtörténik, azt mi magunk mondjuk ki magunk fölött. A vég
ítélet napja már csak a dekrétúm kihirdetésének napja, amikor 
nyilvánvalóvá lesznek az ember elrejtett dolgai.

Megnevezi evangéliomunk, azt a próbakövet is, mellyel 
Isten életünk templomának értékét meghatározza: „Aki hiszen 
őbenne,. . .  aki nem hisz. “ Tehát erkölcsi életünk értékét a hit 
határozza meg. íme, itt állunk vallásunk igazságának és egy
házunk tanításának középpontjában. Nem látszólagos jócsele
kedeteink vezetnek üdvösségre, hanem egyedül csak hitünk! 
Az ember nem állhat meg érdemeivel az Isten előtt, mert ha 
a csillagok, amelyek éjjel olyan tündöklőknek látszanak, a nap 
fölkeltével fényüket vesztik, hogyan ragyoghatna még a leg
fényesebb emberi érdem is az Isten szentségének sugárözöne 
előtt? Senki se bizakodjék el hát azokban az érdemkoszoruk- 
ban, melyeket a társadalmi életben való kiválóságaiért raknak 
a fejére, mert ha talán nagyobbnak tartanak is bennünket 
egyéb embereknél, az Istent szentségéhez képest akkor is sem
mik vagyunk! Az üdvösséget csak az a hit teheti sajátunkká, 
amely készség az Isten befogadására, fogékonyság, mindazzal 
szemben, amit ád nekünk az Isten és amelyről azt mondja 
reformátorunk, hogy az kicsi dobozka ugyan, de olyan nagy 
kincset rejt magában, amely el nem férne sem a mennyben, 
sem a földön!"

Akiben megvan ez a hit, aki hisz az Istentől üdvösségünkre 
hozzánk küldött Krisztusban, az mindenben az Istenhez és a 
Krisztushoz szabja életének irányát és ezzel már maga hajtotta 
végre magán az Ítéletet, úgyhogy az Isten végítéletét nyugod
tan várhatja, ajakán az apostol szavaival: „Bizodalmunk van 
az ítélet napjához.* (I. János 4 . 17.). Ha Solon egykor azt mon
dotta, hogy halála előtt senkit sem lehet boldognak nevezni, 
az ilyen keresztyén megcáfolja a görög bölcset, mert boldogan 
érzi, hogy már itt a földön is részese, egykor pedig teljes bir
tokosa lesz az örök életnek. Akinek leikéből ellenben hiányzik 
a hit, aki elzárja szívét az elől, akit nekünk igazságul, szent
ségül és váltságul adott az Atya (I. Kor. 1.30.), az megdob-
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benve látja, hogy ő maga zárta le kárhozatának rettenetes ak
táját, amelyen, jaj, ott van az a fekete pecsét, amelyet még az 
itélőszékben ülő Isten keze sem törölhet k i : Isten nélkül és 
Krisztus nélküli

így állítja szemünk elé a Szentlélek már a földi életünk
ben kezdődő Ítéletnek bizonyosságát, így mutatja meg az Ítélet 
próbakövét: a hitet és igy tesz bennünket képessé, hogy a 
nagy próbát megállva, azt az üdvösséget, amelyet szerzett ne
künk az Isten, hitünk által elsajátíthassuk. Hogyha azért az 
első pünkösd ünnepének tanúi bűneik tudatában „megkesere- 
dének" és a hit útjára térve, szívükben a Szentlélek ajándéká
val, a kárhozat örvényéből megmenekedtek, akkor ezen a mai 
szent napon, az első kér. gyülekezet hitébredésének ünnepén, 
én is fölvetem a nagy pünkösdi kérdést: „Mit cselekedjünk, 
atyámfiai, férfiak?" és Péter apostol pünkösdi tanításával fele
lek erre a kérdésre: térjünk meg hitetlenségünkből és vesszük 
a Szentlélek ajándékát: az üdvösségetI

3. Még egy utolsó módot is talál tanítványai figyelmének 
teljes lekötésére a tudós. Fölteszi nekik a kérdést: elég-e, ha 
csak föliiletes szemlélői a dómnak, skik legföljebb csak szét
folyó összbenyomást visznek magukkal és nem azért vannak-e 
itt, hogy komoly munkával, cselekvéssé érlelődő érdeklődéssel 
a leggondosabban szemügyro vegyék azt a dómot, hogy igy, a 
dóm alkotójának művébe belekapcsolódó cselekedettel^elsajátít
ják azt, amit, mint a jövő építészeinek, el keil sajátítaniuk?

Evangóliomunkban is cselekedetről van szó: „Aki hamisan 
cselekszik... aki az igazságot cselekszi. . . "  Két osztálya van 
tehát az embereknek: a hamisságot cselekvők és az igazságot 
cselekvők osztóivá. Tulajdonképen csak egy osztálya volna: a 
bűnösök osztálya, de ez az osztály két alosztályra: a hamis
ságot cselekvők és az igazságot cselekvők csoportjára oszlik. 
Minden ember a bűn láncaiban sínylődik, de különbség van 
abban, hogy úgy összeforr-e valaki börtönének sötétségével, 
hogy a szentebb élet napfényére már nem is kívánkozik, avagy 
türelmetlenül rázza-e bilincseit a fogoly, mert a napvilágot 
epedve vágyja.

A pünkösd ünnepe a cselekvés ünnepe volt a múltban és 
a cselekvés ünnepe a jelenben is. Az első pünkösd ünnepén a 
Szentlélek cselekvésre indította az embereket, hogy vagy gúnyos 
közönyösséggel zárják el szívüket az isteni élet világossága 
elől, vagy megszentelődésre vágyó akarattal tekintsenek e felé 
a világosság felé: „Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak?" Ezen 
a mai pünkösd-ünnepen is megragad és döntésre késztet ben
nünket a Szentlélek. Emberek, a hamisság sötét cselekedeteit 
akarjátok-e cselekedni — kérdezi tőlünk —, látszólag a Krisz
tus nevét hordozva, de a valóságban kirekesztve Krisztust az 
elhatározásotokból, az ország törvényhozásából, a nemzetek 
sorsát intéző konferenciák intézkedéséből és folytonos aggodal
mak között élve, hogy valami módon le ne hulljon igazi képe
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tekről az éktelen sebeket takargató álarc? Avagy az igazság 
cselekedeteit akarjátok cselekedni, életetek egén nem csupán 
néha-néha felragyogó szivárvánnyá, hanem soha le nem áldozó 
nappá téve Krisztusnak a szent és igaz életét? Akarjátok-e, 
hogy besugározhassátok ezzel az élettel mint hűség a hivatást,, 
mint vigasztalás a bánkódót, mint segítő kéz az elhagyottat és 
mint védelem az igazságot? Akartok-e olyanok lenni, mint a 
világítótorony, amely bátran és büszkén emeli fejét a magasba, 
mert annak, aki fényt áraszt és életet ment, nincs oka véka 
alá rejteni az ő világosságát?!

így késztet bennünket ezen a pünkösd-ünnepén a Szent
lélek az igazság cselekedeteire, hogy az Istennek üdvösségünk 
templomát építő, szent munkájában a mi igaz életünk által 
munkatársai legyünk. Jövendőnk, üdvösségünk függ attól, hogy 
akarunk-e és tudunk-e ilyen munkatársai lenni az üdvösségünk 
templomát építő Istennek. Jertek, vegyük hát kezünkbe az Isten 
szerint való, igaz életnek tégláit és rakjuk bele azokat ennek 
a templomnak a falaiba! Hogy alkalmas munkásai legyünk az 
építésnek, kérjünk erőt az Isten Szentjeikétől:

„Szent vagy, ó a te szentséged 
Tiszta, mint a napsugár,
Semmi rut és semmi vétek 
Nálad kedvet nem talál.
Adj szeplőtelen szívet,
Mely holtig legyen tied ;
Amit szeretsz, add, szeressem,
Amit megvetsz, add, megvessem !“

Ott állottunk ezen a szent ünnepen az előtt a csodálatos- 
dóm előtt, a mi üdvösségünk temploma előtt, amelyet lelkünk 
megmentésére az Isten kezei emeltek. Láttuk, hogy ezt a temp
lomot úgy tehetjük a magunk drága tulajdonává, ha megismer
jük annak szilárd alapját: az Isten megmentő kegyelmét, ha 
ott csillog szívünkben a próbatétel drágaköve: a hit és ha ott 
munkál életünkban a szent tevékenység: az igazság cselekedete. 
Úgy ünnepeljük azért a pünkösd ünnepet, hogy ezt a csodálatos 
dómot senki se méregesse közömbös tekintettel, hanem mindenki 
úgy nézze, hogy a lelke, az örökkegyelmü Isten iránt érzett 
végtelen imádata, a mélységes hite és a igaz életre való szilárd 
elszántsága legyen olt az ő könnyes, lángoló és határozott 
tekintetében! Ámen.

Zongor Béla
körmendi esperes-lelkész.
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Tudom, kinek hittem.
Kátéprédikáció.

II. Timőtheus 1 .12.

A kis káté négyszázados jubileumát nem szabad enged
nünk melldöngető farizeusi gőggé fajulni, hanem bűnbánattá 
kell tennünk. Nincs jogunk büszkélkedni a kis kátéval, mert 
nem voltunk elég büszkék reá eddig. Azzal vétettünk legtöbbet 
a kis káté ellen, hogy „tankönyvinek tekintettük. Elfelejtettük, 
hogy hitvallási iratunk. Nagy és drága dolog a tankönyv is. 
Még az első elemista ábécés könyve is. Mind új titkokat fejt 
meg az érdeklődő ember számára. De azért — úgye — mégis 
csak több az, ha valamire azt mondom, hogy ez nekem hit
vallási iratom?

Azzal, hogy a kiskátét tankönyvnek tekintettük, leszorítot
tuk az iskolák, még pedig az elemi iskolák világába. Azt gon
doltuk, hogy az csak kis gyereknek való s túladtunk rajta, 
mihelyt az élet felsőbb osztályába kerültünk.

Azzal, hogy a kis kátét tankönyvnek tekintettük, vele járt 
az a gondolat is, hogy a káté is alá van vetve, mint minden 
tankönyv, a folyton változó tanítási módszereknek. Sokszor is 
akarták kiküszöbölni, mint elavult tankönyvet.

Ez a négyszázados jubileum Istentől adott drága alkalom 
a felnőtt nemzedék számára, hogy felfedezze a kis kátét, mint 
hitvallási iratot. Mert a káté mindenekelőtt és mindenek felett 
hitet akar adni, még pedig öntudatos hitet.

A kis káté előszavában szomorúan panaszkodik Luther 
arról, hogy milyen kevéssé ismerik az emberek a hit elemi 
alapigazságait, hogy van olyan keresztyén, aki még a tízparan
csolatot, a Hiszekegyet s a Miatyánkot sem tudja elmondani. 
Meg vannak ugyan keresztelve s élnek is a szentségekkel, de 
— így fejezi ki Luther a maga őszinte egyenességében — úgy 
élnek, mint a barmok s az oktalan disznók. Nem az erkölcsü
ket akarja Luther ezzel megbélyegezni, hanem azt akarja mon
dani, hogy nem élnek öntudatos emberi életet, hanem úgy élnek 
öntudat nélkül, mint az állat. Az ember életét ugyanis az állaté
tól ép az különbözteti meg, hogy gondolkozik, tudatosan cselek
szik s nem a szokásai és az ösztönei hajtják. Valószínű, hogy 
ha most tartana Luther egyházlátogatást s kikérdezgetné — 
mint régen — a felnőtteket is, talán kevesebb ember akadna 
meg a tiz parancsolat, a Hiszekegy és a Miatyánk elmondásá
ban, de az bizonyos, hogy nem sokkal több emberben találna 
ma sem öntudatos hitet. Pedig ma lépten-nyomon felekezeti 
öntudatról beszélnek az emberek. Csakhogy ez alatt nem érte
nek mást, mint a felekezeti hovátartozandóság bátor megvallá- 
sát, holott az öntudatos hit sokkal több, mint evangélikus vol
tunk le nem tagadása és meg nem tagadása. Akkor öntudatos 
csupán a hitem, ha ismerem drága ev. vallásomat, tudom, milyen
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álláspontot foglal el az élet kérdéseiben, ez az ismeretem nem 
csupán megtanult tudás, vagy belémszoktatott meggyőződés, 
hanem személyesen kiharcolt bekapcsolódás az evang. vallás 
hitrendszerébe. Mondd meg, tudsz-e oly öntudatosan szólni, mint 
Pál a szent igében: „Tudom, kinek hittem."

A kis káté az öntudatos hit mellett személyes hitre is akarja 
nevelni az embert. Különösen látszik ez a hitvallás magyará
zatában. Sehol sem beszél csak úgy általában a teremtésről, a 
megváltásról s a megszentelésről, hanem mindig az én terem
tésemről, az én megváltásomról s az én megszentelésemről 
beszél. Egyszer egy valaki a zsoltárok vallásosságát az „tn“ 
betű vallásosságának nevezte, mert a zsoltárirók az Istennel 
kapcsolatban mindig így beszéltek: Istenem, Uram, Pásztorom, 
Őrizőm, Szabadítom. Nem elvont igazságokat állapítottak meg, 
hanem személyes viszonyukat jutatták kifejezésre. Mennyire 
hiányzik a mai vallásosságból ez a személyes vonás. Hisznek 
az emberek egy Istenben, elmondják, hogy atyja a világnak, 
még pedig mindenható atyja. . .  és mégis úgy tele vannak 
aggodalmakkal, mintha nekik nem lenne atyjuk az égben s a 
bajok között úgy rettegnek, mintha az ő atyjuk nem lenne 
mindenható. Másokat kitünően tudnak vigasztalni, de személyes 
életviszonylataikban felmondja a hitük a szolgálatot. Hisznek 
a Megváltóban és mégis úgy küzködnek bűneik bilincseiben, 
mintha nekik nem született volna megtartó a Dávid városában. 
Hisznek az örök életben, de a saját halálukra remegve gon
dolnak. Beszélnek a bönbocsánatról, de nincs meg bűneik bo
csánatának személyes bizonyossága. Mondd meg, tudod-e. 
mered-e úgy vallani a hitedet egyes szám első személyben, mint 
Pál a felolvasott szentleckében: „Tudom, én tudom, kinek 
hittem ?“

Azoknál nem válik a hit személyes tulajdonná, akiknél a hit 
csak elmélet és nem gyakorlat. Ezért követel a káté az öntudatos 
és személyes hit mellé gyakorlati hitet. A káté a gyakorlati 
vallásosság képviselője. Már maga a formája is ezt mutatja. 
Minden fejezet elején ott van ez a mondat: Ilyetén egyszerű
séggel tanítsa rá a családfő házanépét. Ez a könyv tehát arra 
készült, hogy a vallás kérdéseit bevigye a családba, asztali be
szélgetéssé tegye. Még pedig nemcsak a felnőttek közé. Luther 
úgy képzeli a dolgot, hogy a családfő ott ül az asztalfőn, körü
lötte ül az egész háznép s amint ő egy-egy hittételt elmond, 
valaki a csalódból a gyermek örök tudniakarásával érdeklődik 
annak értelme után. Hogy mennyire be akarja vinni a káté a 
vallásosságot a családba, azt mutatják a reggeli, déli és esti 
áhítatok is a káté függelékében. (Mondjuk el mindegyiket.) Meg
érdemelné a káté a négyszázados jubileumon az ev. családoktól 
azt az elhatározást, hogy legalább is ezt a három áhítatot meg
tartják a családban. Azt mondtam, hogy legalább. El nem sza
bad felejtenünk, hogy a kis káté a legegyszerűbb emberek
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számára készült, tehát ez az a minimum, amit a legegyszerűbb 
embertől is el lehet és el kell várnunk.

De a káté nemcsak a családba akarja bevinni a vallásos
ságot, hanem az egyén mindennapi életébe is. Különösen jellemző 
erre az első hitágazatban az Isten teremtő és gondviselő munká
járól szóló rész s a negyedik kérésben a mindennapi kenyérről 
szóló rész. Nincs az életnek olyan apró cseprő jelentéktelennek 
látszó eseménye, ami itt nincs beállítva a vallás gondolatvilágába. 
Istentől mindent várhatok s életem minden ügyét elébe vihetem.

Ugyanilyen gyakorlati vallásosság hatja át a gyónásról 
szóló részt is, amely az urvacsorai előkészülés kérdésével fog
lalkozik. Ebben a részben találhat ugyan a mai evang. ember 
oly dolgokat, amelyek idegenszerüleg hatnak reá, mert egy régi 
világ maradványai a kátéban, de azt sem tagadhatja le, hogy 
csudálatosán őszinte, földönjáró, minden nagyképűsködéstől ment 
s gyakorlati az ilyen urvacsorai előkészület.

A bibliás vallásosságnak a gyakorlati életbe való átvitelét 
célozza a káté végén található házi tábla is, amely minden 
rendű és rangú ember számára egy-egy bibliai igét ad az élet 
zsinórmértékéül.

Pál hite azért volt olyan szilárd, mert a mindennapi élet 
tapasztalata állott mögötte. Szenvedések kemény tüzében kapta 
meg hite ezt a kemény zománcot: Tudom, kinek hittem. Merne-e 
így beszélni ez a mai „vasárnapi* keresztyénség ?

Az öntudatos, személyes és gyakorlati hit mellett még 
pozitív hitet követel tőlünk a káté. Csodálatos egy könyv ez a 
kis káté. Nincs benne egy árva szó sem más vallásról. Nem 
harcol sem a róm. katholikusok, sem a reformátusok, sem a 
zsidók ellen. Nem azzal akarja megmutatni a mi hitünket, hogy 
megmutatja mások hitét s benne megmutatja azt, hogy mit nem 
hiszünk mi. Nem hiszem, hogy akadna oly keresztyén ember 
ezen a világon, amelyik el nem fogadná hitvallásának, ha nem 
tudná, hogy ki a szerzője. S a káténak ez a pozitív vonása, ez 
a harctól való tartózkodás annál csodálatosabb, ha meggondol
juk, hogy olyan ember írta, akinek életeleme volt a harc, aki 
ott állott a vallási harcok pergőtüzében sűrűn szenvedve, de 
még sűrűbben osztogatva sebeket.

A mai világ evang. öntudatából nagyon hiányzik ez a po
zitív vonás. Ha úgy egyszer elkezdenénk firtatni az emberek 
vallási meggyőződését, egész sereg olyan emberre találnánk, 
amelyik csak azt tudná megmondani, hogy mit nem hiszünk, 
de nagy zavarban volna, ha arról kellene beszélnie, hogy mi 
a mi vallásunknak pozitív tartalma.

Pál is erőteljesen harcol a hamis apostolok ellen. Egész 
leveleket ír a távtanítók ellen, de ebben a kijelentésében, amit 
szent leckéül felolvastam, nincs szó semmi másról, csak a hit 
pozitív tartalmáról: Tudom, kinek hittem.
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Vedd a kezedbe Testvérem a kis kátét s olvasd szorgal
masan addig, amíg csak Te is el nem mondhatod majd erős 
öntudattal, személyes meggyőződéssel, élettapasztalatokon alapuló 
hitvallással ezt a nagy igent: Tudom, kinek hittem!

Turóczy Zoltán
győri lelkész.

Útban az új élet felé.
Szentháromság vasárnapjára.

János 3, 1—15.
Minden időben voltak, ma is vannak emberek, akik nagyon 

megelégedettek, akik anyagi viszonyaik miatt nem panaszkodnak, 
a társadalmi élet ellen kifogást nem emelnek, különös kívánni
valót sem az egyházi, sem a nemzeti életben nem találnak. 
Valami tétlen, mindent jóváhagyó nemtörődömséggel élik nap
jaikat kifelé, de ugyanúgy befelé is. Lelki életük fejlődésével 
keveset törődnek, talán semmit s amint nem támasztanak külö
nösebb igényt kifelé, époly kevéssé teszik ezt befelé; nekik 
minden úgy van jól, ahogy van, a mindennapi élet szükségletein 
kívül azt mondhatjuk semmire sincs szükségük, egyetlen igényük 
legfeljebb az, hogy minden úgy legyen, ahogyan van.

Viszont vannak emberek, akik — az előbbiekkel ellentét
ben — nagyon is elégedetlenek, de csak a külső élethelyzettel, akik 
a mai élet sok nyomorúságát látva és érezve a szívük mélyén 
ott hordozzák az elégedetlenség háborgó, sokszor ki-kitörni ké
szülő érzését. Nézzetek végig az élet megviseltjeinek, a csaló
dások, fájdalmak miatt panaszkodóknak, az élet hajótöröttjeinek 
hatalmas táborán, akiknek csak egy szó kell, hogy kirobbanjon 
a szívükben hánytorgó elégedetlenség érzése, hogy a hibákra 
rámutatva belekiáltsák a világba, hogy a világ sora nincs jó l! 
Óh, nem veszitek észre, hogy a vérükbe ivódott bele az állandó 
újítani akarásnak a vágya, hogy bizonyos forradalmi láz fogja 
el őket, amely nem hagyja nyugodni, amikor a külső életviszo
nyokról van szó? Ezek az állandó ellenzékiek, akiknek soha 
sincs jól úgy, ahogy van, de csak az élet külső viszonyai tekin
tetében. Amikor arról van szó, hogy befelé nézzenek, hogy 
önmaguk lelki világába vigyék bele a folytonos újítás gondolatát, 
akkor elhallgatnak, akkor nyomban az előbbiekhez csatlakoznak 
s azt a látszatot keltik, mintha ők volnának a legmegelégedet- 
tebb emberek ezen a világon.

Az embereknek ezen két csoportja mellett van még egy 
harmadik csoport — a kevesek csoportja, — amelybe olyan 
emberek tartoznak, akik elégedetlenek, de belsőleg, lelkileg. Akik 
nem annyira kifelé, mint inkább befelé néznek. Érdekli őket 
mindaz, ami körülöttük történik, de igazi érdeklődésükkel a lelki
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élet területére nézuek. Életigényeket nem annyira kifelé, mint 
inkább befelé, a lélek világában támasztanak s ha nem is kiált
ják bele a világba, de annál jobban érzik önmagukban, hogy 
lelki életük terén egy örök újításnak, egy szent forradalomnak 
kell lefolyni, az élet kérdéseit először ott kell megoldani, az 
óletigényeket először ott kell felébreszteni és kielégíteni. Ezek 
azok az emberek, akik igazi lelki életet élnek: a befelé folyton 
elégedetlenkedők, a lelki élet kérdéseivel szüntelen tusakodók, 
akik jelszavukká tették ezt a mondatot: „Légy mindig megelé
gedett azzal, amid van, de sohasem azzal, ami vagy!"

Ebbe a csoportba tartozott az az ember, kiről a felolvasott 
szentigék szólnak: Nikodémus.

Egyszer éjnek idején, amikor sötétség borult már a világra, 
amikor a napi munkában megfáradt emberek elpihentek s a 
néma csend kiterjesztette szárnyait a város házai fölé, Jeruzsá
lem egyik szűk utcáján találkozunk vele. Amint feltűnik alakja, 
a házfalak mellé húzódva halk léptekkel tovaoson, félőn, nehogy 
valaki észrevegye. Siet az éjszaka komor némaságában, mintha 
űzné valami, oly nyugtalanul lopódzik el a házak előtt. Egy 
ember, aki fényben, hatalomban él, kinek parancsát szolgák 
lesik, egy ember, kinek döntő szava van a nép sorsát irányító 
tanácsban, kinek tekintetétől vár s remél kegyet az alantas, 
kire irigykedve néz a világ s aki — a külső jólét és hatalom 
ellenére is — szegénynek érzi magát. A lelke olyan, mint a 
kitörni készülő vulkán: érzések dübörögnek benne, az elégedet
lenség érzései s egy új élet sóvárgásai. Mikor mások békésen 
alusszák az igazak álmát, néki nincs nyugalma; valami kergeti, 
hogy Ahhoz menjen, aki nyugalmat igér a nyugtalan léleknek.

Ki ez az ember? Nikedémus a neve; egy régi és mégis 
új ember, mert lehetsz te is, lehet akárki i s ! 0  az örök ember, 
a kereső ember, aki elindul az új élet felé. Nikodémus lelke 
visszajár időnként. Ott van az önmagával tusakodó Saulban; 
a pogány bölcsészeti iskolákat végigjáró Augustinusban. Hall
hatjuk szárnysuhogását a hithősök, az előrefortnátorok életében; 
láthatjuk merész ívelésű szárnyalását Luther Márton hősiességé
ben. S nézz végig ma az új életet keresők táborán, ezt a kereső 
lelket bizonnyal meglátod ma is!

Nikodémus az örök modern, az örök új ember, mert min
den ember lelkében, amikor elindul az új élet felé, megvan az, 
ami megvolt Nikodémus lelkében. Ott van a félelem. Sokszor 
visszatartotta már ettől az úttól, sokszor visszafojtott mindent, 
ami elakarta indítani az új élet felé. Most is eltölti a lelkét, most 
is félőn megy az utcán: hátha meglátják az emberek; mit szól
nak hozzá, ha megtudják, hogy ő, az előkelő, gazdag farizeus 
Azzal keres összeköttetést, Akit pártja lenéz és megítél? Ezért 
megy éjjel, hogy senki meg ne lássa, ezért megy titokban, hogy 
a világ meg ne szólja. Akinek lelkében felébredt valami, ami 
az új élet felé hajtja, az legelőször azt érzi meg, amit Nikodé
mus érzett, amikor elindult Jézushoz: a félelmet. Fél, hogy mit
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fog szólni a világ; ha ő szakít a régi életével, bűnös szokásai
val s küzd minden ellen, ami a szentségnek, az igazságosságnak, 
a tisztának, a jóságnak, az isteninek ellensége. Fél attól, hogy 
az emberek lenézik, kigúnyolják, elkerülik. Mondd, nem érezted 
ezt a lelkedre nehezedő félelmét? Nem érezted, mennyire be
folyásolja elhatározásaidat az emberek véleménye ? Nem érezted, 
mennyire függsz a világtól és annak ítéletétől; hogy szeretnéd 
sokszor a keresztyénségedet is elleplezni az emberek előtt, 
mert félsz azok véleményétől, vagy a saját régi éned ellensze
gülő szavától ?!

A félelem mellett ott van egv másik érzés is az új élet 
felé induló örök ember lelkében: a vágy. Nikodémus lelkében 
akkor ébredt fel, amikor hallott Jézusról. Azóta folyton erősödik, 
nem hagy neki nyugtot, sebeket szaggató ostorcsapásaival kor
bácsolja, kényszeríti, hogy menjen s ne pihenjen addig, míg 
célt nem ér. A vágy, ez az elégedetlenség a jelen életével, ez 
a kijutni akarás a régi élet bűnös szennyéből és porából egy 
tiszta élet verőfényes tájaira, hányszor útnak indította már! 
Hányszor megtörtént, hogy elhatározássá, majd cselekedetté lett, 
hogy magára vette a ruháját, rátette az ajtókilincsre a kezét s 
kilépett házából azzal, hogy most elmegyek Jézushoz! De a 
félelem mindig visszatartotta. Hogy kitört most belőle, milyen 
forrongást idézett elő ez a vágy, míg végre legyőzte az akadá
lyokat: legyőzte a félelmet, legyőzte a társadalom, a világ Íté
letét, legyőzte a saját meggyőződését. Testvérem, ha te ráléptél 
már az új éleinek az útjára, megérezted ennek a vágynak az 
erejét, megérezted azt, hogy milyen hatalmas erővel tör fel a 
lélek mélyéről, hogy követelődzik, hogy nyugtalanít, míg oda 
nein kerget Jézushoz s míg oda nem viszed Jézus elé mindazt, 
ami életedet tönkreteszi: a bűnödet.

Az új élet felé induló ember lelkében a harmadik érzés: 
a bűntudat; annak a megérzése, hogy az életében nincs minden 
rendben, hogy Jézus mást, többet kíván, mint amit ő megtesz. 
Eleinte talán csak valami új utáni kíváncsiságban jelentkezik, 
csak akkor mutatkozik igazi mivoltában, amikor Jézus közelébe 
jut az ember. Jézus meggyőz arról, hogy életünk a bűn szol- 
gálása s nekünk ezen változtatnunk kell.

Nikodémus amint sietős léptekkel végigrójja az utcát, be
lép egy ház kapuján, halk kopogtatás után benyit az ajtón.

\ Retten vannak a szobában egymással szemtől-szemben: az éj
szakai vendég, Nikodémus és a vendéglátó Jézus. Megindul 
közöttük a beszélgetés. Leperegnek a kíváncsiság szavai Niko
démus ajakáról, azután megszólal Jézus. Szavai ráhullanak a 
vendég lelkére, egyik szó a másik után hangzik, az élet nagy 
igazságai egymás után világosodnak meg a jövevény előtt; 
mintha eddig vak lett volna, most kezd látni, most amikor rá
zuhognak a lelkére a kemény szavak: „Ne csodáld, ha azt 
mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek." Itt Jézus
sal szemtől szemben oldódnak meg lelkének kérdései, itt dől
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el életének további folyása, itt látja meg igazán magát az életet, 
az új életet! Jézus közelében látja meg az ember, hogy van 
egy nagy hatalom: a bűn, amely rátör az életre, hogy tönkre
tegye, a maga szolgálatába hajtsa, Istentől elszakítsa. Itt érzi 
meg a szükségét annak, hogy ezzel az élettel szakítani kell, 
mert ez a kárhozatba visz s ehelyett egy új életet kell kezdeni, 
tehát egész lényünkben meg kell változni. Nem más ez, mint 
a régi bűnös élet levetése és az új krisztusi élet felöltözése, 
egy nagy lelki átértékelődési folyamat, amelyben egész élet- 
és világfelfogásunk értékelődik át. Ha eddig a mi bűnös, önző 
énünk állt életünk középpontjában, most Istent helyezzük oda, 
bűnt megvetve megtanulunk Néki szolgálni, az Ő törvényeit 
megtartani, lelki világunkat az Ő számára berendezni, akara
tunkat az Ő akarata alá helyezni s mindent, ami bennünk és 
körülöttünk történik, az ő  szemszögéből nézni! Egy új élet 
titkai nyílnak meg előttünk ennek az átértékelődési folyamat
nak az átélése után: más lesz előttünk a világ és más lesz az 
élet. Oh ha a mai ember, akinek annyi a baja, a szenvedése, 
aki annyira vágyódik egy jobb, új élet után, megérezné és 
meglátná ennek a krisztusi új életnek a szépségét és boldog
ságát! Oh ha megérezné, hogy nyomorult elvettetettségében 
neki semmire másra nincs is szüksége, mint erre az új életre! 
Jézus odaáll a magyar élet mezőségére, végignéz maroknyi 
népén, s belezeng szava minden magyar lélekbe: „Ne csodáld, 
ha azt mondom néked: Szükség néktek újonnan születnetek!“ 
Testvérem, Jézus odaáll teeléd is és megismétli szavát: „Szük
ség néktek újonnan születnetek!" Kiáltó szavából halld meg, 
hogy az egy figyelmeztetés. Tehát ne kicsinyeid le, hanem gon
dolkozz felette. Egy olyan figyelmeztetés, amilyent annak ad az 
ember, akivel törődik s akkor ad, amikor látja, hogy életében 
valami nagy baj van. Lásd meg, hogy ez egy személyes figyel
meztetés, nem a nagy tömegnek szól csak, melyben elvész az 
egyén, hanem magának az egyénnek, tehát neked is! Jézus 
szavából halld meg, hogy ez egy kérés is, tehát több, mint az 
előbbi. Egy kérés, amely szívből jön. Látod, Jézus annyira 
szeret téged, hogy kér, oh hányszor kér, hogy változz meg. 
Újra meg újra hallatja könyörgő szavát, talán feddőn, talán 
alázatosan, talán könnyezve, nem Magáért, hanem érted, magad
ért kér téged. Meghallod kérő szavát? Jézus szavából halld 
meg azt is, hogy az egy kemény parancs, amit erőteljesen kifejez 
ez a két szó: szükség néktek! Ebben a két szóban benne van 
az elodázhatatlanságnak, az elhalaszthatatlanságnak a gondolata; 
az, hogy előle kitérni nem lehet, vele várni nem lehet, tehát 
azonnal meg kell tenni! Testvérem, nem érzed azt, hogy a je
lened kívánja, nem érzed azután azt, hogy a jeleneden túl a 
jövendőd is kívánja, hogy teljesítsd ezt a parancsot? Az a jö
vendő, amelynek eléje nézel, amely vár rád, az a jövendő, 
mely elé az egyházad s a hazád néz. Mindkettőnek, az egy
házadnak, a hazádnak a jövendője egyenesen attól függ, hogy
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t© hogy teljesíted Jézusnak ezt a parancsát: hogy oda tudsz-e 
állni azoknak az új életet élő embereknek a sorába, akik éle
tük középpontjába a bűnös én helyett az Istent állították oda!

Nikodémus másként megy haza, mint ahogyan Jézushoz 
ment, félelem nélkül, vágyainak teljesülésével, kegyelemmel 
megáldott új élettel. Az éjszaka komor sötétsége elmúlt, elszállt 
a homály utolsó foszlánya is a reggeli nap felragyogásakor. 
Jeruzsálemben ujratámadt az élet, benépesedtek az utcák s 
minden haladt a maga utján, úgy mint máskor. Semmi különös 
nem történt sehol, csak egy ember látott mindent másnak, mint 
amilyennek azelőtt látta: Nikodémus, az örök ember, aki keresése 
után Jézusnál megtalálta az új élet útját. Szeretném hinni, hogy 
te vagy ez az emberi Ámen.

Lukács István
győri ifjúsági lelkész.


