
Készülés igehirdetésre.
Azok számára, akiknek a Biblia a legdrágább könyvük, 

szolgálati pragmatikájuk, az Igehirdetés egész életük síkját je
lenti s így ez a téma igen tág lenne. Vegyük most csak az 
igehirdetést a közönségesebb értelemben, értve alatta a vasár
napi prédikációt. Tehát már a vasárnapi imádkozáshoz való 
készülést sem fogjuk tárgyalni. Csak a templomajtóig megyünk 
a prédikációval való készüléssel is.

Mindenek előtt azt kell világosan leszögeznünk, hogy az 
igehirdetésre készülni kell. Vannak t. i. olyanok, akik ennek 
szükségét nem érzik. Ilyenek:

1. A béresek, akiknek a prédikáció nem isteni hivatás, 
hanem csupán kenyérkereseti pálya s akik épen ezért amerikáz- 
nak a szószéken, hiszen nincsen más céljok, mint a szokásos 
időnek szavakkal való kitöltése s akik annyira nem érzik, hogy 
a szent dolgokkal való könnyelmű bánás bűn, hogy néha vir
tust csinálnak a rögtönzésből. Az ilyenek elé nem lehet elég 
élesen odaállítani, hogy milyen felelősséggel jár Isten igéjének 
hirdetése. Jakab 3, 1. szerint a tanítóknak súlyosabb ítéletük 
lesz. Az ilyen ember lelki süketté teszi gyülekezetét. Ráneveli 
arra, hogy nem kell komolyan venni a prédikációt, hiszen 
maga a prédikátor sem veszi komolyan s megerősíti abban a 
theurgiában, amelynek pogánysága amugyis csontig beevődött 
gyülekezeteinkbe. Különösen falusi gyülekezeteinkben látunk 
megdöbbentő példákat az istentiszteleti cselekmények theurgikus 
felfogását illetőleg. Magam is találkoztam egy asszonnyal, aki 
azért jött egyházkelésre, mert hite szerint az egyházkelést még 
el nem végzett szülő asszony maga felé húzza a tüzet s így 
állandóan a meggyulladás veszedelmének van kitéve. Arról 
nem is kell szólni, hogy az úrvacsora gyógyszerként való vétele 
s az adakozás, mint Isten jóindulata felénk hajolásának ered
ményes eszközlője, mennyire beleevődött az emberek köztuda
tába . . .  I. Tim. 6, 20.: „Őrizd meg, ami rád van bízva, elfor
dulván a szentségtelen üres beszédektől".

2. Nem érzik az igehirdetésre való készülés szükségét az 
egyéni lelkipásztori munka specialistái, akik mint tömegmunkát 
lebecsülik a vasárnapi igehirdetést. Az ilyenek olvassák el a 
42. Zsoltárt s akkor meglátják, hogy az ünnepléshez lélektanilag 
hozzátartozik és szükséges az ünneplő gyülekezet s hogy a 
templompadokban való elhelyezkedés nemcsak sok egyén fizi
kai együttlétét jelenti, hanem bizonyos, a lelkifogékonyságra 
kedvező körülmények közé való kerülést is.
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3. Nem érzik az igehirdetésre való készülés szükségét a 
spiritualisztikus szubjektivizmus hívei, akik a Szentiélekre bízzák 
a prédikációikat Máté 10, 19—20. és I. Kor. 14, 25—29. alapján. 
Az ilyenek elfelejtik, hogy Jézus csak különös esetekre, üldöz
tetésekre adta ígéretét és a korinthusi levél is felteszi azt a 
lehetőséget, hogy a gyülekezetben senkinek sincsen kijelentése.

! Hogy az apostolok is így értették, mutatja 1. Kor. 2, 3., ahol 
Pál erőtelenség, félelem és nagy rettegések között gondol ko
rinthusi munkájára, s 1. Tim. 4, 13., ahol azt olvassuk : „Legyen 

1 gondod a tanításra". Mindenesetre minden hívő igehirdetőnek 
van tapasztalata arról, hogy a Lélek bizonyos esetekben fel
fordítja az egész elkészített prédikációt és a maga üzenetének 
tesz tolmácsává bennünket, de bizonyos az is, hogy minden 
hívő igehirdetőnek van lelkiismereti furdalása akkor, mikor nem 
kellő előkészület után lép fel az igehirdető székbe, s ez a ta
pasztalat lélektani igazolása annak, hogy aki a Szentlélekre 
bízza a prédikációját, az sokszor csak a lustaságát akarja bib- 
liailag igazolni.

*
Tehát készülnünk kell az igehirdetésre. Ez az előkészület 

nem abból áll elsősorban, hogy a feldolgozandó textusról szóló 
kommentárokkal és prédikációkkal beterítjük Íróasztalunkat. Az 

; igehirdetéshez szükség van egy nagy általános előkészülésre. 
Nem egy nap, nem egy hét, több esztendő kell talán hozzá. 
Időtartama bizonytalan és személyek szerint változó, de elke
rülése lehetetlen. Mózes 40 évig, Keresztelő János a pusztában 
(Lukács 1, 80.), Jézus 30 évig s ennek végén szintén a pusztá
ban, Pál 3 évig Arábiában (Galácia 1, 17—18.) készül erre a 
szolgálatra. Bizonyos, hogy ez theológiai stúdium is, de az is 
bizonyos, hogy nemcsak theológiai stúdium, azaz theológiai 
ismeretek elsajátítása, hanem lelki megváltozás i s : megtérés, 
újjászületés s az újjászületett életben a pubertás koráig való 
növekedés. Kútfúrás a lélek mélységei felé, míg fel nem fakad
nak benne Isten kegyelméből az örökélet forrásának vizei s 
meg nem töltik csordulton túl szívünket úgy, hogy a szív teljes
ségéből szól a száj (Máté 12, 34.) és szólnia kell, mert szükség 
kényszeríti, jaj ugyanis néki, ha az evangéliomot nem hirdetheti 
(I. Kor. 9, 16.). Pál és Barnabás csak a Szentlélek után való 
kiválasztatásuk után mernek prédikálni (Ap. Cs. 13, 4.). Nincsen 
tehát addig senkinek joga igét hirdetni, míg meg nem kapta a 
Lélek belső képesítését s míg annyira nem ismeri Isten igéjét 
és az Isten vezette lélek életét, hogy a saját beszédét tudná 
elmondani. Itt nemcsak saját értelmi munkája által készített, 
ú. n. „önálló" beszédre gondolok, hanem bizonyságtételben 
való önállóságra is. Más prédikációját a sajátunkként előadni, 
enyhén szólva, nem őszinte dolog, szinészkedés, néven nevezve 

, a gyermeket, csalás.
Ebben a nagy általános előkészülésben, amely időtartam 

s hely szempontjából is nagyon különböző, döntődnek el az
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igehirdetés alapvető kérdései. Itt döntődik el a hiúság kér
dése. Jézus is itt számol le ezzel a kisértéssel. Innen erednek 
az ilyen elhatározások: nem magunkat prédikáljuk, hanem az 
Úr Jézus Krisztust (II. Kor. 4, 5.), minden ti érettetek van (II. 
Kor. 4, 15.); „senkinek ezüstjét, vagy aranyát, vagy ruháját 
nem kívántam, a magam szükségeiről és a velem valókról ezek 
a kezek gondoskodtak". (Ap. csel. 20, 33—34,).

Itt intéződik el a célkitűzés nagy kérdése: fogollyá tenni 
az embereket az Isten akaratára (II. Tim. 2, 26.), hogy minden 
gondolat engedelmeskedjék a Krisztusnak (II. Kor. 10, 5.). épí
teni a Krisztus testét, az embert Krisztussal hit- és életközös
ségbe hozni s az üdvösségben növelni.

*
Ez a nagy általános előkészülés nem teszi fölöslegessé a 

minden esetre való előkészülést, sőt éppen ez teszi azt kötele
zővé számunkra. Félünk az oltárra idegen tüzet tenni. Úgy 
érezzük, meg kell tudakolnunk Isten akaratát minden esetben. 
Céltalannak látjuk az oltárra tenni nemcsak a magunk gondo
latait, hanem az isteni , Ige magunk választotta szikráját is. 
Ezsaiás 55, 10.-ben az Úr csak azon igéknek s csak ott igér 
szerencsét, termést, amelyet és ahová Ő küld. Az ígéret nem 
arról szól, hogy minden igehirdetésnek megvan a maga ered
ménye, hanem arról, hogy az Isten beszéde, amely az Ő szá
jából megy ki s odamegy, ahová Ő küldötte s azt akarja, amit 
ö  akar, csak az nem tér vissza üresen. A próféták sem szólnak 
addig, amíg el nem mondhatják: „Ezt mondja az Úr.“ Jézus 
is János 17, 8.-ban így árulja el prédikációi forrását: „Ama 
beszédeket, melyeket nékem adtál, őnékik adtam." A tanítvá
nyoknak is megmondja mikor kiküldi őket, hogy mit prédikáj- 
janak (Máté 10, 7.) s figyelmezteti őket, hogy figyeljenek az Úr 
üzenetére: „Amit néktek a sötétben mondok, a világosságban 
mondjátok és amit fülbesugva hallotok, a háztetőkről hirdessé
tek" (Máté 10, 27.).

Ez az ige vezet át minket arra a kérdésre, hogy miképen 
tudjuk meg, mit üzen a Lélek a gyülekezetnek ? Amikor sötét
ben vagyunk, mint este, mikor figyelmünket semmi el nem 
tereli, mikor lecsendesedünk s teljesen kiüresítve leülünk Urunk 
lábai elé, akkor súgja a fülünkbe. Ez a lecsendesedés és meg- 
üresítés imádságban történik, újra és újra átérezzük a szolgá
latra való alkalmatlanságunkat,, átjárnak a Mózes mentségei, 
mikor szolgálatra küldi őt az Úr, átzokog rajtunk a Jeremiás 
ijedelme: „Ah, ah Uram Isten ime én nem tudok beszélni." 
(I, 6.) Amikor már egészen semmik vagyunk, amikor már csak 
az a reményünk, hogy a mi alkalmatos voltunk az Úrtól van 
(II. Kor. 3, 5.), amikor egyéni próbálkozások kudarcai után 
megtanuljuk a Sámuel imádságát: „Szólj Uram, mert hallja a te 
szolgád" (I. Sám. 3, 9.), akkor elkezd tanítani minket a Lélek.

Hogyan? Isten adja tehát az alapigét is? Hiszen nekünk 
kiszabott szentirási szakaszaink vannak. Az bizonyos, hogy e
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kiszabott szentiiási szakaszoknak megvan a magok jelentősége. 
Megóvja az egyházat az egyénieskedés veszedelmétől, növeli 
az egyház közösségi tudatát, biztosítja az üdvösségrendje leg
fontosabb igazságainak meghallhatását s az egyházi esztendő 
áldott kereteinek megőrzését. Arról nem is szólva, hogy az 
igehirdetet megkíméli az alapigekeresés fáradságos munkájától. 
Az is bizonyos, hogy Isten is sokszor használta fel üzeneteinek 
tolmácsolására ezeket a kijelölt szentirási szakaszokat. De az 
is bizonyos, hogy nem szabad a Lélek kezét megkötnünk a szent
irási szakaszok válogatásában. Tehetjük ezt annál is inkább, 
mert maga Luther is az epistolai szentleckék válogatójáról azt 
mondotta, hogy az insigniter indoctus et superstitiosus operum 
ponderator volt. Ebben a megállapításban benne van az is, 
hogy az evangélikus kegyesség elvi szempontjaiból is emelhe
tők kifogások a mai perikóparendszer ellen. Evangélikusságunk- 
nak tehát nem lényegbeli tartozéka a perikóparendszer. Ural
kodása nem is törvény, csak szokásjogon alapszik. De meg
tehetjük azzal a lélektani indokolással is, amelyet a tapasztalat 
igazol, hogy bizony mindig a szív teljességéből szól a száj s 
ha az alapige nem természetes fundamentuma a Lélek üzene
tének, addig csűri csavarja szegény prédikátor, míg a legelké- 
pesztőbb logikai bakugrásokkal oda nem ér, ahol mondanivalói 
otthont találnak.

A perikóparendszerről való ez a felfogás nem jelenti a 
perikóparendszer lényegének, az egyházi esztendőnek elvetését 
is. Az ember lelki szükségérzete megkívánja, hogy az üdvtör
ténetet és az üdvrendet újra és újra átélje. Ez Istentől belénk 
oltott szükségérzet, Isten sem engedi tehát kielégítetlenül hagyni.

A perikóparendszerről való ez a felfogás nem jelenti szük
ségképen azt sem, hogy prédikációinknak mindig csak mottója 
lesz az ige s így az prédikáció lesz, de nem lesz igehirdetés. 
Akit a Lélek képesített, az egy mottószerű igetöredékről is a 
Biblia gondolatait mondja és sohasem engedi az igét kiinduló 
állomássá tenni, amelyet elhagy a vonat, mely idegen tájékon 
át más állomás felé fut.

Az világos, hogy az ilyfajta előkészület egy munkával 
többet jelent számunkra, az igekereséssel, de egy örömmel is 
többet jelent, mikor megadja nekünk azt a bizonyosságot, hogy 
Isten üzenetének tolmácsai vagyunk,

*  * *

Ha megvan már az alapige, akkor a következő lépés az 
ige tartalmának tisztázása. Csak megemlítem azoknak, akik 
bizonyos ellenszenvvel viseltetnek az eredeti szöveg megnézé
sének hangsúlyozásával szemben s azt fölösleges jócselekedet
nek minősítik, ha nem tekintik egyenesen tudós nagyképűség
nek, hogy kibeszélhetetlen áldásoktól fosztja meg magát s 
gyülekezetét az, aki nem teszi meg. Néha egy szóból születik 
meg az egész prédikáció s nem született volna meg, ha nem
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került volna az illető kezébe az eredeti szöveg. Egy példát is 
hozok fel ennek az illusztrálására. Nemrég hallottam egy rövid 
igehirdetésről. A tékozló fiú jól ismert történetéről volt benne 
szó. A nagyobbik fiúról szóló részből olvasta fel ezt a rövid 
mondatot: „hallá a zenét." Megnézte az eredeti szövegot, ahol 
a zene szó symphóniával van kifejezve s ebből a szóból szü
letett meg az egész prédikáció, melynek az volt a vezérgon
dolata, hogy a hívő ember házából mindig symphóniának kell 
kihangzania a világba, de symphónia csak akkor van az ember 
házában, ka symphóniába jutott az Istennel. Hát nem volt 
érdemes ezért az áldásért kézbe venni a görög bibliát?

A szöveg objektív tartalmának tisztázása után a legelső 
és legfontosabb kérdés, hogy mit mond ez az ige nekem ? 
Azért kell ezt a kérdést feltennünk, mert eredménytelen min
den olyan igehirdetőnek a munkája, akinek élete alatta marad 
az igehirdetésének. Itt nagyon fontos, hogy semmit sem szabad 
lealkudnunk az igéből azért, mert eddigi életünk alatta maradt 
az igének. Itt kell, hogy megszülessenek az ilyen elhatározá
sok : „Megsanyargatom testemet, hogy mig másoknak prédikálok, 
magam valamiképen méltatlanná ne legyek." (I. Kor. 9, 27.) 
Ez ad életszint, egyéni ízt beszédeinknek s ez teszi súlyossá 
vallástételünket. Ezzel töltjük be az apostol intését: „Légy 
példa a hívőknek" (I. Tim. 4, 12.) s az ótestámentomi paran
csot, hogy a papok az istentisztelet előtt mosakodjanak meg. 
(II. Mózes 30, 20.) Ez kell, hogy átlengje a vasárnap reggeli 
és esti áhítatunkat is.

Abban a feleletben, amit erre a kérdésre kapunk: Mit 
mond ez az ige nekem?, kapjuk meg rendesen a feleletet arra 
a következő kérdésre i s : Mit üzen a Lélek a gyülekezetnek ? 
Minden üzenetnek van valami célja, ezért az üzenetnek min
dig világosan megfogalmazottnak kell lennie. A Lélek nem 
azért küld a szószékre minket, hogy elbeszélgessünk a gyüle
kezettel, hanem azért, hogy valamit elérjen általunk. Ezt a célt 
teljesen világosan kell meglátnunk s megláttatnunk. Fel kell 
tennünk a kérdést, hogy mit akar a Lélek elérni ezzel az ige
hirdetéssel ? És erre a kérdésre úgy kell tudni megfelelni, hogy 
a beszéd célja és tartalma egy mondatban összefoglalható 
legyen. Nem rég állapította meg Ravasz László is, hogy az a 
beszéd, melyet az igehirdető és a hallgatóság is nem tud egy 
mondatban elmondani, elvesztette célját és ezzel értelmét. Ez 
a mondat foglalja magában az igehirdetés motiváló szándékát 
Abban, hogy motiválást irok, benne van az is, hogy a Lélek üze
nete mindig az akarathoz fordul. Nem jelenti ez az igehirdetés 
tanítói munkájának lebecsülését, még kevésbbé fölöslegesnek 
ítélését, csupán azt, hogy a Lélek minden üzenete, még a 
tanítói is, praktikus. Bezzel, mikor Jézus prédikációiról beszél 
(Dér Dienst des Pfarrers.), azt Írja: „mindenütt az akarathoz 
fordul a beszéde, hogy egy bizonyos elhatározás keletkezzék, 
méltó ahoz, akinek egész élete akarat volt."
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Ez a világos, motiváló célkitűzés óv meg minket attól, 
hogy beszédünk szétfolyó legyen s könnyíti meg a hívek szá
mára a figyelést.

*

A kidolgozásról csak pár szót akarok Írni. Nem rég jelent 
meg e lap hasábjain erre vonatkozólag Kiss Samu nagybarát- 
falui lelkésztestvérünk értékes cikke. Ő is arra az álláspontra 
helyezkedett, hogy ki kell teljesen dolgozni a beszédet. Én 
magam is teljes lélekkel ennek vagyok a híve — sajnos csak 
elméletben, mert az idő hiánya teljesen lehetetlenné teszi ösz- 
szes beszédeim Írásbeli kidolgozását s meg kell elégednem 
lelkiismeretes gondolatbeli előkészüléssel. De ép ezért legyen 
szabad saját tapasztalatomból rámutatnom ennek az eljárásnak 
egy pár veszedelmére:

1. Nagy a kisértés a dolog könnyebb végének megfogá
sára. Hamarább ráfogom, hogy elkészültem. Az elkészülés el
lenőrzésének kézzelfogható bizonyítéka, a teleirt ívek után kö
vetkező ámen hiányzik.

2. Ismétlésekbe bocsátkozom. Nem tudom úgy ellenőrizni, 
mint a kidolgozás által ellenőrizhető lenne, hogy részletekben 
mikor mit mondottam.

3. Állandó szó- és mondatfordulatok idegpályája vágódik 
agyamban, ami stereotip formulákká alakul s amit a gyülekezet 
igen hamar észrevesz s mosolyogva fogad. Formája miatt ne
vetségessé tehetem tehát az igehirdetést.

4. Kockáztatom a pontos kifejezéseket. Amúgy is sokszor 
nagyon nehéz a lelkitapasztalatokat maradék nélkül kifejezni, 
leírás nélkül pedig különösképen bizonytalanná válhatik a trom
bita zengése. (I. Kor. 14, 5.)

Az igehirdetés stílusáról azt kell mondanunk, hogy a leg
egyszerűbben és a legírásszerübben kell beszélnünk. Ézt taná
csolja maga az írás is, mely szerint emberi bölcseség hitető, 
rábeszélő szavai Krisztus keresztjét hiábavalóvá teszik. I. Kor. 
14. szerint is a Lélek nagy gondolatait érthetően kell közölni, 
úgy kell megmagyarázni, hogy a gyülekezet épüljön (5. v.). 
Mit ér ha „te szépen mondasz áldást, de más nem épül ab- 
ból“ (17. v ). Ezért akar Pál a gyülekezetben inkább öt szót 
szólni értelemmel, hogy egyebeket tanítson, hogy nem mint 
tízezer szót nyelveken. (19. v.) A Szentírás lelkünkre köti, hogy 
a külső stílusért is imádkozzunk: 1. Kor. 14, 13: „imádkozzék, 
hogy megmagyarázza". 11. Mózes 3, 12. boldogító Ígérete: „Én 
leszek a te száddal" s Ezsaiás ajkainak megtisztítása (6, 6—7)“ 
ma is isteni felelet erre az imádságra.

Az előkészülés lényeges alkotó eleme az az imádság is, 
amelyet az igehirdető az igehallgatókért mond. Letagadhatatlan 
tény ugyanis az, hogy az igehirdetés eredménye nem. csak az 
igehirdetőtől, hanem az azt hallgató hívek lelki fogékonyságá
tól is függ. Nem elég tehát az eredményes igehirdetés egyik 
feltételének a biztosítása a magunk személyében, hanem a
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másik feltételt is munkálnunk kell a templomlátogató hívekért 
való könyörgésben. Ez a mag számára talajmegmunkálás, a 
gyülekezet számára a legjobb hívogató harangszó.

Boldog az az ember, akiről tudja a gyülekezet, hogy II. 
Mózes 28, 30. szerint gyülekezetének ítéletét az ő szívén hor
dozza az Ur színe előtt szüntelen, s aki tudja, hogy gyüleke
zete is könyörög érette, hogy adassák néki szó szája megnyi
tásakor, hogy bátorsággal ösmertesse meg az ev. titkát, hogy 
bátran szóljon arról, amiképpen kell szólania. (Efez. 6, 19—2Ö.)

Boldogojk, akik úgy léphetnek be az Isten házába, hogy 
érezik: az Ur hatalmat adott nékik, mint Máté 10, 1-ben a 
tanítványoknak.

*
Az igehirdetésre való előkészülésünket ellen kell őrizni. 

Utána kel! néznünk az igehirdetés eredményeinek. Ez termé
szetesen nem azt jelenti, hogy bókokat erőszakoljunk ki a 
híveinktől, hanem azt, hogy kérésük Isten pecsétjét munkánkon, 
vájjon munkálkodik-e együtt velünk az Úr, megerősítvén az 
Igét jelek által, amelyek követik. (Márk 16, 20.) így növekedik 
gyülekezetünk ismerete s ebben a lelkipásztori munkában lesz
nek gyülekezetünk tagjai sok kötetes élő könyvtárrá igehirde
tésünk számára. Ez az ellenőrzés tehát nem arra irányul, hogy 
emlékeznek-e a hívek igehirdetésünkra, hanem arra, hogy a 
hívek élete mutatja-e azt, hogy igehirdetésünk elérte célját? 
Ebben az ellenőrző munkában, ebben a személytelen ellen
őrzésben természetesen találkozni fogunk konkrét dicséretekkel 
és gáncsokkal is. Hallgassuk meg a dicséretet, de a gáncsot 
még jobban szeressük. Kérdezzük meg ellenségeinket, a némán 
is kiáltó üres templompadokat, hogy mit beszélnek azok ige
hirdetésünkről. Ap. csel. 18, 24-ben is milyen sokat épül és 
növekedik Apollós, az Írásokban jártas és ékesszóló férfiú 
Akvilla és Priszcilla kritikája által. Müller Györgyöt már 25 
éves korában minden kritika önvizsgálatra ösztönözte, pedig 
beszédei csak néhány embernek nem tetszettek, a többségnek 
igen. Megvizsgálta elienszenvök okát s azt, hogy mit tanulhat 
az ellenszenvükből. Látta, hogy ellenszenvüknek külső okai is 
vannak, ő mint külföldi, nem tudott oly választékosán beszélni, 
mint mások, de nem engedte ezt a kérdést ily könnyen elin
tézni. Érezte, hogy valami belső oknak is kell lenni. Ugyan
csak ő komoly önvizsgálat tárgyává tett minden dicséretet is, 
még a más megdicsérését is. Mikor egy másik igehirdetőnek 
munkája nyomán szemmelláthatólag több volt az áldás, nem 
a hiúság, hanem a munka iránt való lángoló szeretet arra 
ösztönözte, hogy ellesse eredményei titkát s meg is találta 
abban, hogy amannak törekvései szellemibbek voltak, többet 
és komolyabban imádkozott azért a kegyelemért, hogy lelke
ket vezethessen az Úrhoz s hogy beszédeiben sokszor fordult 
egyenesen a hitetelenekhez. Ezekből is láthatjuk, hogy a jó 
igehirdetés nem csak születés dolga, ez alatt rátermettséget
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értve, sőt még azt is ki lehet mondani, hogy nem csak újjá
születés dolga, hanem céltudatos, alázatos, Istennek szolgálni 
akaró nevelő munkának is az eredménye.

A fenti példa is mutatja, hogy ebben a munkában mit 
jelent számunkra a magunk hibáinak keresése mellett nagy 
igehirdetők tanulmányozása. Vesztes marad az, aki azt hiszi, 
hogy a ma igehirdetője számára csak a ma nagyságainak ta
nulmányozása járhat haszonnal. Luther, Claus Harms, Hofacker, 
Löhe, hogy csak egy párat említsek, tanulmányozása minden 
időt megér, Sokat jelent más felekezetű igehirdetők tanulmá
nyozása is. Bezzel, akit szintén különösen ajánlunk tanulmá
nyozásra, ennél a pontnál azt ajánlja, hogy azokat a prédi
kációkat tanulmányozzuk a legszcrgalmasabban, amelyek leg- 
kevésbbé tetszenek. Bizonyos, hogy ezekben olyas valami van, 
ami nincs meg bennünk s ezért nem támad visszhang reá a 
mi lelkűnkben.

Ennél a pontnál azonban lehetetlen ide nem írnom Beecher 
szellemes megjegyzését: „Mások prédikációt olvasni nagyon 
hasznos annak, akinek nincs szüksége reá; végtelenül káros 
azonban arra, aki nem tud nélküle prédikálni."

Befejezésül hadd iktassam ide Niebergall szombat esti 
kérdéseit, amint azt valamikor, „Az Ut“ közölte:

1. Mit akarok elérni a holnapi prédikációmmal és miként 
érem el a legjobban?

2. Talál-e benne valamit az öreg Karnyóné és talál-e 
benne valamit a járásorvos úr?

3. Nem az-e a titkos célom, hogy magamat mutogassam?
4. Nem érthetnek-e félre valahol?
5. Megértenek-e mindenütt?
6. Miféle hangulat ömöljön el az egészen és az egyes 

részeken ?
7. Elég konkrét és szemléletes-e minden gondolatom ?
8. Mit akarok írni tulajdonképpen: cikket olvasók számára, 

vagy beszédet hallgatók számára?
9. Uralkodom-e az egész anyag felett?
10. Nem tudnám-e rövidebbre is fogni a mondanivalóimat?
11. Nincs-e valami olyan vonás a személyiségemben, ami 

elveszi egyik másik gondolatom súlyát?
12. Csak azt mondom-e, amit magam is átéltem, s amiről 

imádságban Istennel sokszor társalkodtam ?
13. Épülnék-e magam is, ha hallgatnám ezt a beszédet?
14. Mit éreznék, ha a hallgatóság sorában ott látnám 

Jézust?
Turóczy Zoltán

győri lelkész.
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A falu.
Nemrégiben végighallgattam egy előadást, amelyben a 

városi lelkész egyházi vonatkozásban beszélt a faluról. Hora
tiusi elragadtatással zengett a faluról, meggyőzni igyekezvén 
hallgatóit arról, hogy milyen szép, milyen kedves és hangulatos 
a falu, milyen fehérek ott nemcsak a házfalak, hanem a lelkek 
is és milyen kivételesen áldott talaja a faluaz igehirdető mag
vetésének. Ez az előadás iskolapéldája volt annak a ,kétségbe
ejtő tájékozatlanságnak, amely a falu megítélésénél annyira jel
lemzi nemcsak általában a magyar intelligenciát, hanem az 
egyházat is. Egyfelől romantikus képet rajzolnak a faluról, 
másfelől azzal a sokat jelentő lekicsinylő és lesajnáló szóval 
intézik el a falut, hogy „paraszt”. Legfőbb ideje már, hogy 
mást lássunk a faluban, amit Baksai Sándor látott, de semmi
esetre se azt, amit Móricz Zsigmond és Szabó Dezső natura
lizmusa irt a faluról.

Most, amikor a szűkre szabott országhatárok között össze 
kell gyűjtenünk, megbecsülnünk és értékelnünk minden mara
dék erőnket, fokozott figyelemmel fordul a nemzet figyelme a 
falu felé. Nemzetgazdák, szociológusok és politikusok alapos 
tanulmány alá veszik a falut annak nemcsak gazdasági, szo
ciális, kulturális viszonyait, hanem az egyes vidékek falvainak 
pszüchéjét is, hogy a nemzetnek azt a hatalmas erőforrását, 
amit a falu jelent, megnyissák és a nemzet javára, erősödésére 
fordítsák. Értek is el már jelentős eredményeket.

Nekünk magyar evangélikus lelkészeknek az a missziónk, 
hogy a nemzet lelkét az evangélium erejével telítsük meg, mert 
a Krisztus evangéliuma a leghatalmasabb nemzetmentő és nem
zet fenntartó tényező. A falú az elé a megdöbbentő kérdés elé 
állít bennünket: meg tudjuk-e az ő lelkét tölteni az evangélium
mal? Az evangélium egyháza tud-e irányító befolyást gyako
rolni a napjainkban mélyreható átalakulásokon átmenő falvak 
népére ?

Egyházunknak csak eddig van létjogosultsága, amig ezekre 
a kérdésekre határozott „igen“-nel felel, nemcsak szavakban, 
hanem elsősorban tényekben. De hogy ez a felelet, ez a prog- 
ramm őszinte legyen, ahoz nélkülözhetetlen feltétel a falu meg
ismerése, a falu szeretete.

A mi munkánk súlypontja az igehirdetésen van. Vegyük 
tehát vizsgálat alá a falut elsősorban is az igehirdetés szem
pontjából. Itt határozott választó vonalat kell huznunk városi 
és falusi igehirdetés között. Ez a választóvonal nem terjed ki 
az evangélium lényegére olyan értelemben, mintha az egyiknek 
több evangélium kellene s a másiknak kevesebb. Csupán arról 
van itt szó, hogy milyen formában nyújtsuk az egyiknek is és 
a másiknak is. Lehet egy prédikáció nagyon jó egy városi 
gyülekezetben, de ugyanaz a prédikáció teljesen gyümölcstelen 
marad egy falusi gyülekezetben és megfordítva. A városi em
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bernek nagyobb a kulturálisága, szélesebb a látóköre, mozgé
konyabb a szellemi élete és egészen mások a lelki problémái 
is, mint a falusi emberé. Ami nagyon érdekli az egyiket, az a 
másikat egészen hidegen hagyja. Tény az, hogy ezeket a kü
lönbözőségeket nem igen vesszük figyelembe, mert igehirdeté
sünk, prédikációink 99 százaléka városi viszonyokhoz alkal
mazkodik még faluhelyen is és ez a városi jelleg még kimon
dottan a népnek szánt írásokon is rajta van.

Igaz, hogy az Isten igéje nem osztályozza az embereket 
városiakra és falusiakra, nincs külön városi és külön falusi 
evangélium; az Isten igéje csak embert ismer és ahoz az örök 
emberihez szól, ami mindnyájunkban közös, kulturáltságunkra, 
vagy társadalmi helyzetünkre való tekintet nélkül. De figyeljük 
csak meg a legnagyobb igehirdetőt, Jézust. A magvetőről szóló 
példázata' világosan mutatja, hogy Jézust nagyon komolyan 
foglalkoztatta az emberi lélek természetének különbözősége, 
bizonyos egyéni adottságokkal, diszpozíciókkal Ő is kénytelen 
számolni. Mennyivel inkább meg kell ezt tenni nekünk, ha 
igehirdetésünket gyümölcsözőbbé akarjuk tenni. Németország
ban már régebben munkába vették a gyülekezetek szociográ
fiáját, hogy annak eredményeit hasznosíthassák az igehirdetés
ben. Jó, ba ilyen szociográfiát minden lelkész készít a maga 
gyülekezetéről. Falusi gyülekezetben ez sokkal könnyebb, mint 
városi gyülekezetben, mert a falusi gyülekezet szemben a vá
rosival homogén, nem oszlik olyan sokféle typusra. Ennek a 
tanulmánynak ki kell terjednie a falu egész gazdasági és szo
ciális életére, mert hiszen sok olyan kérdésre, ami tisztán val
lási, egyházi, ezeken a pontokon találjuk meg a feleletet. Kü
lönösen beható tanulmány tárgyává kell tennünk a falusi em
ber vallási képzeteit, amelyeket ő természetesen képtelen volna 
fogalmi alakban kifejezni, de amelyeknek világos felismerésére 
bőséges alkalom adódik a lelkész számára. E tekintetben kü
lönösen jó szolgálatot tesznek a bibliakörök. Sehol úgy meg 
nem ismerheti a lelkész híveinek lelkiéletét, hitvilágát, mint a 
bibliaórákon. Itt sokszor megdöbbentő kép tárul a lelkész szeme 
elé arról a pogányos motívumokkal, babonával, természetimá- 
dással és meg nem értett keresztyén tanításokkal kevert hit
világról, amelyben a falusi ember él. Itt jő rá a lelkész arra, 
hogy milyen mérhetetlen távolság választja el a híveit a szó
széktől és kötelességének fogja ismerni ezt a távolságot azzal 
hidalni át, hogy keresse az utat a nép szívéhez, ahol nyitott 
ajtó vár bennünket, csak mi találjuk meg oly nehezen az oda
vezető utat, azon érthető okból, hogy a falusi ember ilyen 
dolgokban nagyon zárkózott természetű.

Figyeljük meg a falusi bibliás embereket. Ilyenek is van
nak. Igaz, hogy csak kevesen. Az erkölcsi vonatkozásokon túl 
nem igen mennek s ezért jobbára csak az ótestámentumot 
olvassák, a prófétákat. A Krisztusban megjelent kegyelem vi
lágához nem tudnak felemelkedni. Hogy falusi híveink meny
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nyíre felfigyelnek a bibliára, akkor láljuk, amikor egy szektárius 
megjelenik közöttük és bibliai összejöveteleket tart. Nem az a 
módja az ilyen futkározó atyafiak elleni védekezésnek, hogy 
szembeszálljunk velük, hanem az, hogy feleslegessé tegyük 
őket. Miért ne lehetne látogatásaink alkalmával minden pózo
lás és mesterkéltség nélkül a család tagjaival különösen téli 
napokon a bibliából beszélgetni. így egyengethetjük az útját 
a kiveszőben lévő házi istentiszteleteknek. Ne elégedjünk meg 
azzal, hogy látogatásaink alkalmával a beszélgetés csupán az 
időjárás és az egészségi állapot körül forogjon, hanem teljesít
sük üzenet vivő kötelességünket. El nem maradhat a lelkész 
kezéből a biblia beteglátogatásai alkalmával.

Azt minden falusi lelkész látja, hogy a falu nagy átala
kuláson megy keresztül napjainkban. Ha ez az átalakulás nél
külünk, a mi befolyásunktól függetlenül megy végbe, akkor 
egészen bizonyos, hogy ellenünkre lesz. Meg van rá a mód, 
lehetőség, hogy befolyást gyakoroljunk a falu népére. Éhez az 
első feltétel: nem a szószék és a theológia magasságából nézni 
le a falu népére, hanem közéjük menni, megérteni és szeretni 
őket minden gyarlóságuk ellenére. Fontoljuk meg azt is, hogy 
egy falusi lelkész munkájának értéke semmivel sem kevesebb 
jelentőséggel bir, mint a városi lelkészé s ha azt a lelkészt a 
maga hivatása a faluhoz köti, ott is azokat találja, akiknek 
Krisziusra van szükségük.

Molitórisz János
ostffyasszonyfai lelkész.

Fohászok.
Máté V. 20 -26 .

Megváltó Jézusunk!
Vágyódik a szívünk Igéd hallására,
Azért jöttünk ide Atyád szent házába.
Taníts ma is minket arra az életre,
Amelyen megnyugszik Isten jóltetszése!

Márk VIII. l - 9.
Megváltó Jézusunk 1
Kifosztott az élet könyörtelen keze . . .
Szívünk drága kincsét, lelkünk reménységét 
Halottakra váró sírokba vetette!

Most itt vagyunk Nálad, várunk új csodára. . .
Szólj és úgy lesz, ajkad egyetlen szavára 
Újra a miénk lesz éltünk boldogsága 11



Máté VII. 15—23.
Ne engedd Krisztusunk, hogy e földi élet 
Üres bölcsesége, hamis prófétái 
Vágyódó szívünkből kivessenek Téged!

Vándorlásunk utján vezess mindig arra,
Ahol vár reánk is éltünk kegyes Atyja!!

Lukács XVI. 1 -9 .
Sáfáraid vagyunk Néked Urunk Isten . , .
Szív, értelem, élet, Tőled vagyon minden!
Add, hogy hűségesen szolgálhassunk Néked, 
így nyer csak a lelkünk örök üdvösséget!!

SCHÖCK GYULA.

* * *

Luk. XIX. 41 -4 8 .
Megváltóm, ki egykor városod fölött 
Elsírattad néped végzetét.
Most a mi könnytelen fohászunk hallod,
Mely mélységből száll fel Tefeléd.

Mert a szív sokszor latrok bús tanyája,
Ha tombol benne bűn s indulat.
De jöjj Uram, kérünk, tisztíts meg minket 
S foglald el újra templomodat.

Luk. XVIII. 9 -1 4 .
Taníts meg minket, Megváltó Ür Jézus 
Tenéked tetsző alázatosságra:
Ne szálljon az égre dőlyfös emberi szó 
Mint a farizeus büszke imája.

Szívünk törödelmét visszük mi Eléd,
Bűnbánatunk a kegyelmedet várja 
És mi megtanuljuk örök igazságod:
Megigazul, ki magát megalázza.

Márk. VII. 31 -37 .
Ajkunk emberi bölcseséget szól,
Fülünk az élet lármáját hallja 
S mi mégis némák, siketek vagyunk 
Mert a mi testünk a Sátán rabja.
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De ha Te illetsz, Megváltó Jézus 
Feloldozod a bűnök rabláncát,
Megnyílik fülünk s ajkunk hirdeti 
Mennyei Atyánk magasztalását.

István király napjára : Luk. XII. 32. 
Uram, a mi szívünk égő hála-oltár,
Melyen egész éltünk köszöneté lángol,
Hogy a te népednek otthont, hazát adtál.

Minden szikra rajta milliók imája,
Mely feléd parázslik homályos ködön át 
S e megtépett honra áldásodat várja.

Minden fénysugára lelket-gyújtó remény.
Hogy ezt az országot megtartod minékünk,
Akár jó a sorsa, akár véres, kemény.

v. é.

A Hegyi beszéd tanítása a bocsánatról.
Szentháromság után 6. vasárnap.

Mt 5, 23—26.
Amikor a sok nyomorúságon keresztül vergődött szegény 

ember váratlanul hatalmas vagyont örököl, a nagy kincshalmaz 
láttára szeme csodálkozásba fül, szólni nem tud s azt sem tudja 
minek örüljön, miben gyönyörködjék a legjobban: ép úgy a 
magát lelki szegénynek érző hívő keresztyén sem tudja, amikor 
olvasás és igehirdetés közben az Isteni remekmű, a „Hegyi 
beszéd" jut gazdag örökségéül, melyik szakasza, melyik taní
tása a legértékesebb, a legáldottabb. . .

Az imént felolvasott szent leckénk is egy igazgyöngy Jézus 
evangéliumának mélységes tengeréből. Hasonlóképen a gyöngy
kereskedőhöz, nekünk is oda kell adnunk minden tiszta gon
dolatunkat, nemes érzésünket és minden igaz cselekedetünket^ 
hogy megszerezhessük, vagy örökségképen megérdemelhessük 
ezt a drága kincset... Hiszen a független örökhagyó is arra 
hagyja vagyonát, aki azt verejtékes munkában töltött szegény
ségével, becsületességével, hűségével, ragaszkodásával és sze- 
retetével kiérdemelte.

Szent igénk egy rendkívül nagyjelentőségű kérdéssel: a 
bocsánat kérdésével foglalkozik. Az 0. T. idejében, sőt később 
is más volt az istenfogalom, más volt az ethikai felfogás a fele
barátokkal szemben, mint Jézus óta: az Isten Ítéletet mond és 
azt végre is hajtja könyörtelenül, a felebarátokkal szemben a 
„szemet szemért fogat fogért" elv vált irányadóvá.
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Jézus nem jött eltörölni a törvényt, hanem betölteni. Ki
választott példákban a különben is bölcs isteni parancsoknak 
értelmet, tartalmat és magasabb égi megvilágosítást adott a 
„Hegyi beszédben."

Ezt cselekedte amikor a bűnös és az ártatlanul megbántott 
embernek a magaviselését Írja elő két nagyszerű képben — az 
evangélium nagy szellemében! Boldogok mi, ha a Hegyi be
szédnek, mint a kifogyhatatlan krisztusi bölcseségnek ezt a 
drága örökségét magunkénak mondhatjuk...

Legyen azért ez ünnepélyes órában a mi elmélkedésünk 
tárgya: A Hegyi beszéd tanítása a bocsánatról:

1. Kérj bocsánatot,
2. Bocsáss meg te is.

I .

A jeruzsálemi nagytemplomban, az építő művészet e tö
kéletes remekében, az áldozati tűz nem aludt ki soha, sem a 
pitvarban, sem a szentek-szentjében, akárcsak a pogány Rómá
ban a Vesta szüzek oltárán. A papok sokasága sürgött-forgott 
a segítő levitákkal együtt az oltárok körül, hogy a hivatalos 
és hozott áldozatokat bemutassa pontosan előírt rendtartás sze
rint a Magasságosnak. Az egy Isten hitére tért, de még mindig 
ókori, naiv felfogású Izráel az Ég felé szálló füstben látta még 
a hála igazi megnyilatkozását és a kiengesztelődést teremtőjével. 
Dávid a zsoltáros király így fohászkodik: „Mint jóillatú füst 
jusson elődbe imádságom s kezem felemelése estvéli áldozat 
legyen." (141. Zs. 2.)

Jézus világosan hirdette a samáriai asszonynak s egyben 
mindeneknek, hogy: „Az Isten lélek: és akik őt imádják, szük
ség, hogy lélekben és igazságban imádják" (János 4, 21), de 
népének gyermekded hitét nem háborította meg s nem feddő- 
zött vele az áldozás szertartása miatt. Tudta, hogy az utóbb 
úgyis magától megsemmisül.. .  Ellenben a szertartásnak érté
két a lélek tisztaságától, istenfélelmétől, felebaráti szerététől és 
alázatosságától tette függővé. . .

„Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed és ott megem
lékezel arról, hogy a te atyádfiának valami panasza van ellened: 
Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat és menj el, elébb békélj 
meg a te atyádfiával és azután eljővén, vedd fel a te ajándékodat. “ 
Mintha mondotta volna: mit ér a te galambod, kecskegödölyéd, 
tulkod, akár Salamoni hekatombád, mit használ, ha patakonként 
folyik az áldozati állatok vére a főoltáron, — amelyeket te hoztál 
engesztelésül — ha gonosz indulattal vagy a te felebarátod iránt. 
Menj el, kérj bocsánatot! Azt akarod, hogy a te Istened a te 
nyomorult állatáldozatodért elengedje tízezer talentoinnyi adós
ságodat, — mérhetetlen bűneidet, amelyeket ellene követtél el, 
— és a száz fillért nem engeded el ugyanakkor a te felebará
tod javára?

Senki nem járulhat Istenéhez ma sem imádságos áldozatá
val, sem az Úrasztalához, amíg a méltatlanul megbántott, erköl-
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ősiekben és anyagiakban megkárosított felebarátjától bocsánatot 
nem kér. A Hegyi beszédnek tanítását vésd örök emlékezetedbe: 
kérj bocsánatot:

II.
De bocsáss meg te is. Az élet harcában, — sokszor aka

ratlanul is — sebeket osztogatunk és sebeket kapunk. A szen
vedélyek lesznek úrrá felettünk. A hang, a bosszuállás elvakít, 

, rossz tanácsot ad és olyan cselekedetekre ösztönöz, amelyeket 
jóvátenni talán soha többé nem lehet. Kevés bennünk a meg- 
gondoltság, a türelem, a megértés és a szeretet. ítéleteink má
sokkal szembem saját magunknak és önző érdekeinknek igazo
lása és felebarátainknak lekicsinylése. Mások szemében hamar 
meglátjuk a szálkát, a magunkéban a gerendát észrevenni nem 
akarjuk. Lélektanilag mások megítélése nem egyéb, mint a ma
gunk felemelése és dicsérete.

Ha pedig ez így van, úgy nem ülhetünk le a gabbathába. 
Nem lehetünk könyörtelenek és bosszúállók azokkal szemben, 
akik minket bántottak meg. . .

Jézus evangéliumának legvígasztalóbb és legfenségesebb 
tanításai azok, amelyekben arról beszél, hogy áldod Mennyei 
Atyánk megértő bűnös gyermekeinek megbocsát. Ő maga a 
kereszten bocsánatért esdekel gúnyolódó ellenségei számára s 
a megtérő gonosztevőnek mennyországot igér! . . .  A Hegyi be
széd mai szakaszában ezt hirdeti hallgatóinak: „Légy jóakarója 
a te ellenségednek hamar, amíg az utón vagy vele". . . Néhány 
verssel utóbb pedig ezeket a megrázó igéket olvassuk: „Szeres
sétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket álkoznak, jót tegye
tek azokkal, akik titeket gyűlölnek és imádkozzatok azokért, akik 
háborgatnak és kergetnek titeket.

Szeretett Testvéreim! Nagydolgokat kíván itt Jézus, ame
lyeknek betöltése szinte emberfeletti erőt és akaratot követel: 
szeretni, áldani és jóakarattal segíteni — az ellenséget! Pedig, 
ha valaki az altruismusnak ezt az új evangéliumát meg nem 
tartja, nem lehet a Jézus tanítványa. A legkevesebb tehát, amit 
tenned kell: bocsáss meg az ellened vétkezőknek! Ne merje 
senki elmondani a Miatyánkat, aki megbocsátani nem akar és 
nem tud, mert az imádság ajkain hazugsággá válik. Te magad 
is bocsánatra szorulsz Istened és embertársaid részéről, hogyan 
reményied azt elnyerni és megérdemelni, ha könyörtelen szolga
társsá lettél? Ha nem engeded el a 100 fillér adósságát fele
barátodnak, amikor a te Urad egy hatalmas összeget engedett 
el neked könyörgésedre, úgy a tömlöcbe vet és ki nem jössz 
onnét mígnem megfizetsz mindent az utolsó fillérig...

Sz. T .! A Hegyi beszédnek kincsesházából mai szent lec
kénk tanulságait visszük magunkkal — mint drága örökséget 
— meggazdagítani lelki szegénységünset. . .  A bűntudat mardosó 
érzésével és könyörtelenségünkkel ne rontsuk meg sem a ma
gunk,!?sem a mások úgy is rövid és sok megpróbáltatással teljes
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életét. Azért alázatossággal kérjünk mindenkor bocsánatot és 
szerető szívvel bocsássunv meg mi is mindeneknek. Ámen.

Törteli Lajos
ceglédi lelkész.

Szeretetvendégség a pusztában.
Szentháromság után 7. vasárnap.

Márk. 8, 1 - 9 .

Amikor elolvassuk ezt a történetet, gondolkodó, kutató, 
kételkedésre könnyen hajló lelkünket elsőben megragadja az 
abból kiemelkedő csoda. Kérdőjelek képződnek lelkűnkben. 
„Valának mintegy négyezerén" és elég volt a hét kenyér és 
egy kevés hal, hogy e nagy sokaság elverje éhségét, sőt meg
elégedjék abból s a maradékok hét kosarat telítsenek meg?! 
Kétszerkettőre berendezkedett tamáskodó agyunk, látóhatárokig 
beállított szemünk megtorpan a történet hallásán, aztán egyéni
ségünk szerint véleményt alkotunk róla. Az egyik egész leiké
vel belémerülve mind mélyebbre hajtva fejét, csak ennyit mond 
mégis: „én Uram és én Istenem;" a másiknak ez a válasza, 
elvégre minden lehetséges; a harmadik és pedig sok harmadik 
fölényes, lesajnáló mosollyal szól: manapság már túl vagyunk 
a mesék világán.

A felolvasott történetben szereplő csoda azonban már nem 
annyira szembetűnő, ha szemügyre vesszük akár csak azokat 
az eseményeket is, melyek a pusztai vendéglátást megelőzték 
és követték. Itt egy siketnéma gyógyul meg egy szóra, amott 
egy ördöngős leány, itt egy vak. Máté szerint a vendégeske
dést megelőzően „nagy sokaság megy vala hozzá vivén ma
gukkal sántákat, vakokat, némákat, csonkákat és sok egyebeket 
és odahelyezék őket a Jézus lábai elé és meggyógyítá őket." 
íme lépten-nyomon titkok, szent rejtélyek.

És hogyha érzékszerveink véges voltának tudatában meg
alázkodunk, lehunyva szemünket lelkünk végigszárnyalja év
ezredek múltját s abban mindenütt ott kell látnia az.örök Alkotó 
és Gondviselő ujja nyomán a rejtélyek, titkok végtelen sorozatát, 
hiszen csoda minden, a parány csak úgy, mint az univerzum, 
a bethlehemi bölcső csak úgy, mint a keresztfa életfogyasztó 
— egyben örökéletszerző vércseppje s a húsvéti sír mozdulása, 
de csoda a mindennapi élet ezernyi jelensége is — és ha alá
zattal kell belátnunk, hogy ideig való s az Örökkévalóságba 
ívelő életünk nem épül mathematikán, technikán, látáson, nem 
önmagunkon, hanem egyedül az Urban való élő hiten, kinek 
mindenek lehetségesek, akkor a mi történetünkből kilépő csoda 
rejtélye megoldódik, megértjük, hogy a mit csodának minősít 
véges látásunk, az Úr mindennap megtapasztalt áldott gondos
kodása csupán,
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szeretetvendégség a pusztában
1. a legjobb házigazda rendezi, 2. boldog vendége a kereső ember.

1. A máskor néma, kietlen puszta élettől hangos és színes. 
Négyezer férfi, 6zámos nő és gyermek táborozik benne. A leg
jobb házigazda pedig Kánaánná varázsolja a terméketlen, sivár 
pusztaságot. Napok óta hull ajakáról a mennyei manna, mely
nek mindegyike egy-egy életrehívó harmatgyöngy, csodatévő 
áldott balzsamcsepp. S a mint szívja-szívja magába az eltikkadt 
lélek mint kopár szik sarja az áldott permetet, itt mosolyra 
derül a bánattól, csalódástól az imént még árnyékos arc, amott 
a kialudt szemgödörbe becsap a fénysugár, ott a bünbánat 
könyszivárványán keresztül előtűnik az ég verőfényes kékje s 
mennyei szent béke szállja meg a lelkeket.

S a pusztai nagy vendéglátó annyira fogva tartja seregét, 
hogy nem aggasztja azt vándortarisznyájának megüresedett 
volta, feledi vagy figyelmen kívül hagyja testének éhezését és 
mind erősebben követelő szavát. Feledi, hogy a puszta nem 
kínál kalásszal, ízes gyümölccsel, hogy ott csak sivár homok 
és színes vadvirág gúnyolódik az ember éhségével.

De ime a gondos vendéglátó mindent meglát, megérez és 
szeretettel szolgál. Ő akit annakidején gyötört az éhség s volt 
ereje a kisértés tüzében ekként Ítélni „nemcsak kenyérrel él 
az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából szár
mazik", most annyira megható emberi együttérzéssal szánakozik 
az éhező sokaságon, hogy megfordítva alkalmazza az igét s 
akik keresték először Istennek országát és az ő igazságát, ki
elégíti testük szükségeit.

Királyi lakomát rögtönöz. A márványpalota festményekkel 
díszített menyboltozatánál ragyogóbb a kéklő ég sugárzó fénye; 
a legcsiszoltabb asztali beszéd is semmivé törpül a hálaadás 
mellett, mely égre emelkedve megszentelte s megsokszorozta a 
pusztai egyszerű eledelt; minden asztali zenénél emelkedettebb 
lelki verőfényt kölcsönzött a szeretet, mely a pusztai nagy ven
déglátó leikéből sugárzott szerteszét s szent harmóniában egye
sítette s megáldotta vendégseregét. S a pusztai vendégség érték
mérője e megállapítás „megelégedének.“ Mily különböző lehet 
a megelégülés.

Mit ér akár a lukullusi lakoma is, ha csalóka a fénye, 
ledér a társalgása, ha hiúság, féltékenykedés, irigység, versen
gés, megszólás veszik el ízét, ha tetszelgés és gőg páváskodik 
rajta, ha a külső és érzékiség árulja magát mellette. Ha a testet 
kívánságokra táplálják. Elvégre ez is lehet megelégülés. De 
Belsazár lakomája ez. A bibliai gazdag lakomája ez. A házi
gazda itt a sátán. Mily más a pusztában történt vendégszeretet 
alkalmával való megelégülés. Ennek előételei a lélek gyümöl
csei „a szeretet, öröm, békesség, béketürés, szívesség, jóság, 
hűség, szelídség, mértékletesség. Ezek szentelték, sokasították, 
ízesítették meg — s így van ma is — a test szükségeire szol
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gáló kenyeret. Ez királyi lakoma volt, mely után felüdülés, 
újjászületés következik. Az előbbi után csak megcsömörlés.

A pusztai vendégszeretet ma sem változott. A puszta nem 
változott meg, csak annyiban, hogy határai szélesedtek ki az 
örök mindenség széléig. A legjobb házigazda sem változott. 
„Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz." Csak áldásait 
sokszorozta meg. Aki a pusztában lakást adott s ád ma is, 
helyet készít Atyja házában, hol sok lakóhely van. Aki a pusz
tában asztalt terített, asztalt terít ma is. Két kézzel szórja rá 
mindenkor elfogyhatatlan örök igéjét. Odakinálja a mennyei 
szent kenyeret: „én vagyok amaz élő kenyér, amely a menny
ből szállott alá; ha valaki eszik a kenyérből, él örökké." Hogyne 
adná ily vendégének az ideig való mindennapi kenyeret is? 
„Közel van az Ür minden őt hívóhoz." Még a szűk esztendőben 
is jut is, marad is bőven kenyér, ha hálaadás a kovásza s sze
retet, mely „soha el nem fogy" az osztogatója. S a szeretetven- 
dégség ma is és örökké tart. Örök rendezője a legjobb házi
gazda: az Úr!

2. Boldog vendége a kereső ember.
Mint a rege hősei a fehér csodaszarvas után az ismeretlen 

ingoványok közé, úgy megy történetünk szerint a kereső ember 
egész tábora az után, aki egyetlen fehér pont a bűntől fekete 
földtekén, a pusztának titokzatos, csalogató mélységei felé. De 
megy, mert hajtja a lelke. Megy, mint a karaván szomjúságtól 
eltikkadt tevéje, mikor ösztönösen megérzi a sivatag oázisának 
üdítő vizét és izmai utolsó megfeszítésével vágtatni kezd, hogy 
teleszívja magát az életet jelentő forrás vizével.

Lelkeket megmarkoló kép a négyezer férfi, akit nem ér
dekel most a gazdasági élet, nem a politika, nem a vagyon, 
hanem csak Jézus egyedül. Megkapó látvány a sok nő, közte 
sok anya, ki kézen vezeti gyermekét, nem érdekli most a ház
tartás ezer gondja, terve, sőt megfeledkezik arról, hogy kenyere 
fogytán s gyermeke a puszta szövevényeiben az éhségtől csak
hamar elalél s nyöszörögve összerogy az utón. S megy mint 
valami hipnotizált, mert ellenállhatatlanul hajtja a lelke éhsége, 
mert megérezte az élet kenyerét, és szomjúsága, mert megsej
tette az élet vizét.

íme a kereső ember.
S az ember ma is az, aki valamikor volt. Kereső, igaz 

boldogságra szomjazó ember. Bizonyos, hogy sok ember fut 
csalóka lidércfény után, az is lehet, hogy az anyagiasság soha
sem szőtte oly eredményesen gyilkos hálóját, mint ma. Ezzel 
szemben azonban ott áll az igazgyöngyöt keresők sok négyezeré 
is. Imakönyvek és bibliák gyűrött lapjai, a bűnbánat titkon és 
nyilván elhullott könnyeinek sokasága erről beszél. A fővárosi 
templomból kiszorult, de az utcára vezetett rádió hangszórója 
előtt az ige nagy áhítattal végighallgatására összeverődött hall
gatók csoportjának jellegzetes képe ezt bizonyítja. Az erdő tisz
tásain, árnyas fák tövében vagy tábortüzek fényénél a Világ
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Világosságában gyönyörködök százai ezt igazolják. Az est csend
jében az élet könyvében elmerült lélek, vagy egy-egy gócpont
ban Jézus nevében a világ minden tájáról összesereglettek 
sokasága: a kereső ember.

Óh boldog, százszor boldog az ily kereső ember. Nála 
boldogabb már csak az, aki talál is és osztogat. Osztogat, mi
ként a tanítványok a pusztában. Kenyeret a testnek, majd ke
nyeret a léleknek, uton-utféien, alkalmas és alkalmatlan időben 
egyaránt.

A szeretetvendégség örökké folyamatban van! Minden kész! 
Boldog, aki keres! örvendező, aki talál! Áldott, aki két kézzel, 
egész lélekkel oszt Jézus nevében Jézus által!

Légy áldott, légy áldás! Ámen.
Bakay Péter

apostagi alesperes-lelkész.

A keresztyén élet értékmutatója.
Szentháromság után 8. vasárnap.

Máté 7, 15—23.
Volt a keresztyén anyaszentegyház életében egy olyan 

szenvedésekkel teli korszak, amikor a zsarnoki hatalom halálra 
kereste mindazokat, akik nvíltan, vagy titokban a Krisztus kö
vetőinek vallották magukat. Volt egy olyan korszak, amikor 
üldöztetés, vagyon és életelkobzás fenyegette azokat, akik bi
zonyságot mertek tenni a meghamisított krisztusi igazságról, 
többre becsülvén lelkűk üdvösségét testi és anyagi javaiknál. 
És csodálatos, de igaz, hogy ezekben a sötét korszakokban ta
láljuk a legragyogóbb példáit az igaz hitnek és a bizonyságot 
tevő keresztyén életnek. Tudom én, hogy jórészt külsőség az, 
amit most mondok, de azért visszasírom azt a külsőséget, mikor 
még azokat tartották számon, akik vasárnapról-vasárnapra 
hiányoztak a templomból, akik közönyösek voltak hitük és egy
házuk iránt, nem úgy, mint ahogyan ma azokat kell számon 
tartanunk, akik igazán buzgó vendégei a szent hajléknak, ked
velői a szentigének és szerető gyermekei az anyaszentegyház- 
nak. A lelkületnek külsőségekben is meg kell nyilatkoznia, 
sokszor szavakkal is kell cselekednünk. Hol volna az egyház, 
ha az apostolok nem szóltak, hanem csak hittek Volna s hol 
volnánk a krisztusi alaptól a wormszi bátor vallástétel nélkül? 
Nem az a baj, ha vannak külsőségek, szavak, hanem az, hogyha 
nincs lelkűiét és cselekedet és ha ez utóbbi nem az előbbi ered
ménye. Mert a hol van hit és megfelelő lelkűiét, ott a szavakat 
ha kell, követik a cselekedetek is. Virág nélkül nem terem 
gyümölcs, de azért a gyümölcsöt többre becsüljük, mint a vi
rágot, mert tudjuk, hogy annak magvából nő ki a virágdíszbe 
öltözködő fa. Teljesen félreértené a felolvasott szöveg szavait
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és félremagyarázná Jézus intencióit az, aki feleslegesnek tartaná 
pld. a könyörgést, csak azért, mert Jézus itt azt tanítja, hogy 
„nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram, Uram! megyen 
be a mennyek országába, hanem, aki cselekszi az én mennyei 
Atyám akaratát". A farizeusok imádságát kifogásolta, de csak 
azért, mert nem volt az Isten után sóvárgó lélek őszinte kö
nyörgése. De Ő maga meg nem szűnt mennyei Atyjához imád
kozni és a legszebb imádságra is Ő tanított meg bennünket. 
A kananita asszony leányát sohasem gyógyította volna meg, 
ha az asszony nem könyörgött volna, de bizonyára hiábavaló 
lett volna minden könyörgése, ha hit nem lett volna szívébem 
E két példában is van külsőség, de azért világosan mutatják,, 
hogy az igaz keresztyén élet értékmutatója nem a külső, hanem 
a lelkűiét, nem is a cselekedet, hanem a hit és a hitből fakadó 
élet. * **

János evangélista a Jelenések könyvében egy szörnyeteget 
lát, amelynek bárány szarvai vannak, de sárkány a beszédje. 
A felolvasott szentigékben Jézus is ezt a szörnyeteget állítja 
elénk a hamis próféták képében. Ezek is ártatlan külsővel, 
„juhoknak ruhájában" jönnek hozzánk, de belül ragadozó far
kasok. A kegyes keresztyén életnek végtelenül sok az ellensége. 
De mindannyi közül talán legelső maga a test, az ó ember. 
Ennek a szolgálata alól itt a földi életben egészen sohasem 
tudunk felszabadulni. Ez könyörtelenül érvényesíti a maga jo
gait. Nincs a világnak olyan kitűnő védő-ügyvédje, mint ez, 
amikor a maga jogait védi. Hiába való itt az írás intelme, hiába 
való a lelkiismeret szava, hiába való a tapasztalat és hiába való az 
ezernyi példa: mi szeretjük azt hinni, hogy a testi boldogság az igazi 
boldogság. A test kívánsága szakadatlanul kísért: „keresdd az örö
möt, élvezdd az életet, szakaszdd le minden óra virágát, ki tudja 
meddig élsz, meddig örülsz ? A lélek .. .?  Ugyan ki gondol a lélek
kel ...  ? Üdvösség ? ... Még, ha lesz, akkor is ráérsz annak érdekében 
élni 1 És, ha éppen már ezekkel a gondolatokkal is foglalkozol, 
ám jó, szentelj nekik is egy-két órát, csak engem elégíts ki 
először." S ha e szörnyű kísértőt, ezt a ragadozó farkast jó 
eleve távol nem tudod tartani magadtól, akkor átalakulsz a mai 
ember jellegzetes típusává, aki mindenfelé jó arcot mutat, aki 
az egész világot szeretné megnyerni, akinek minden út jó célja 
elérésére, aki nem válogatós vélt boldogulása eszközeiben, aki
nek nem szennyes a tisztességtelen úton szerzett pénz, de aki 
nagypénteken, húsvétkor, karácsonykor emelt fővel jelenik meg 
Isten színe előtt.

Az ilyenekből lesznek a szószerinti értelemben vett hamis 
próféták. Az ember általában nem szereti azt látni, hogy mások 
különbek nála. Senki sem támadja, senki sem birálgatja annyit 
a hitet, mint az átalkodott, holott neki fogalma sincsen annak 
áldásairól. Azok szemében, akik veled együtt buzgón hallgatják 
az igét, sohasem leszel szálka. De bizonyosan az leszel azoké-
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bán, akiket vádol mulasztásuk tudata. A hitetlen, erkölcstelen 
és szívtelen ember bizonyos megnyugvást és elégtételt talál 
abban, ha mások is hozzá hasonlók. Nincs nagyobb öröme egy 
dorbézoló társaságnak, mint az, hogyha egy „ártatlan bárányka" 
kerül a hálójába. S minél tisztábban s minél magasabban állsz, 
annál nagyobb az öröm, hogyha elesel s annál hevesebb az 
ostrom ellened. De mindig alattomos. Hiszen, ha a bűn a maga 
egész rútságában jelennék meg előttünk, akkor bizonyosan el- 
szörnyedve fordulnánk el tőle. De a kapzsiság élelmességnek, 
a telhetetlenség takarékosságnak, a hiúság önérzetnek, a lélek 
elhanyagolása elfoglaltságnak, a szívtelenség tartózkodásnak, 
az élvezetek hajszolása méltán megérdemelt szórakozásnak 
mondja magát. E hamis próféták szava mézédes, közeledésük 
alázatos, ruhájuk báránybőr. Óh édes testvérem, csak a mesék
ben hord fekete köntöst a sátán, ha támad, mindig az ártatlan
ság hófehér ruhájába öltözik.

Mindezt igen jól tudva, mondja Jézus: „gyümölcseikről 
ismeritek meg őket.“ A ruha csak külsőség. Királyi palástot 
színész is ölthet, de mindenki tudja, hogy színész ő csak és 
nem király. Aranyos diót a karácsonyfára is lehet aggatni, de 
hogy rajta termett, csak a gyermek hiszi talán. Egy közmon
dásunk azt tartja, hogy egy fecske nem csinál tavaszt. De mi 
jól tudjuk, hogy sok fecske sem csinál tavaszt, hanem a tavasz 
csalogat haza minden fecskét. A ruha igen rossz takaró. Hiába 
ölt díszmagyart az, aki nem tud magyarul: csak egy szót kell 
szólnia s máris felfedezzük a csalást. Nem a ruha teszi az em
bert, hanem a lényeget a ruha mögött kell keresnünk. Sohase 
azt nézdd, hogy mit mondanak, hanem azt, hogy mit tesznek 
az emberek s aszerint higyj nekik, vagy kételkedj bennük. 
Beszéljen bár valaki lángoló szavakkal a szeretetről, magasz
talja bár áradozva az élet erkölcsi értékeit, ha szívében nincsen 
szeretet s ha élete erkölcstelen, aggatott dió minden szava, mert 
sem a tövisről nem szednek szőlőt, sem a bojtorjánról fügét.

De a cselekedetekből sem mindig lehet megítélni és meg
ismerni az embereket. A farizeusok, kik ellen itt Jézus beszél, 
ugyancsak igyekeztek cselekedeteik által kegyeseknek látszani, 
bőszavuan imádkozva, alamizsnájukat bőkezően osztogatva, a 
templomot buzgón látogatva, a törvényt belüszerint betöltve és 
Jézus mégis azt mondja róluk: „Mert mondom néktek, hogyha 
a ti igazságtok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, 
semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába." 
(Máté 5, 20.) Az egyes cselekedetek rugója lehet önzés, az em
berektől láttatni és magasztaltatni vágyás, pillanatnyi ellágyulás, 
vagy fellángolás. De ez csak vad gyümölcs, fanyar, élvezhe
tetlen. Nekünk pedig élvezhető, szelíd gyümölcsöt kell terem
nünk. Az üdvösség nem olyan könnyen elérhető, csekélység, 
hogy megszerzéséhez elég volna egy-két szép cselekedet s egy 
esomó jó szándék. Isten maga azt olyan sokra értékelte, hogy 
egyszülött Fiát sem habozott feláldozni érte. Téved, aki azt
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hiszi, hogy Isten akaratának hűséges betöltése, lelke üdvössé
gének szakadatlan munkálása nélkül csak egy lépést is tehet 
üdvössége utján. Már pedig, ha csak a nagy ünnepeket, a ki
áltó határköveket szánod lelked táplálására, sohasem hoz gyü
mölcsöt az, hanem éhen hal, elsorvad és minden évben több 
lesz rajta a száraz ág, mig végül az egész terméketlen fa ki- 
vágatik és a tűzre vettetik. S még rosszabb a helyzeted, ha 
kegyességed csak képmutatás, mert ezzel az embereket ámít
hatod egyideig, de Istent egy percig sem tudod félrevezetni. 
Ő pedig nem a külsőt, hanem a lelkületet, nem is a cseleke
detet, hanem a szívet vizsgálja, azért — mint Jézus mondja — 
felesleges fáradozás cselekedeteidre hivatkoznod, mert sokan 
mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te 
nevedben prófétáltunk-e és nem a te nevedben üztünk-e ördö
göket és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te neved
ben? És akkor vallást teszek majd nékik: „sohasem ismertelek 
titeket; távozzatok tőlem ti gonosztevők". Ama nagy napon 
majd nem azt kérdezik tőled: mit cselekedtél, hanem azt: 
cselekedted-e az Isten akaratát?

Cselekedted-e az Isten akaratát? Nem részletezem most 
ezt az örök akaratot, mert egyetlen egy sem lehet köztünk, aki 
ne ismerné. Otthon és az iskolában, a templomban és lelkiisme
reted szavában oly sokszor hallottál róla, hogy nekem most nem 
is kell külön ismertetnem. Az az Isten akarata, hogy megszen- 
telődjünk, hogy az Ő isteni arcát mindvégig megőrizzük és 
önmagunkon minél inkább kiábrázoljuk. De ezt nem lehet sza
vakkal és egyes cselekedetekkel elérni, ez csak a hívő szív 
kiváltsága. Csak az, aki hiszi, hogy Isten a világ teremtője, 
fenntartója, mindeneknek szerető Atyja, gondviselője, sorsunk
nak intézője, csak az tudja minden dolgát, egész életét csendes 
bizodalommal Reája hagyni s minden cselekedetét akarata sze
rint irányítani. Azért mondottam, hogy az igaz keresztyén élet 
értékmutatója a hitből fakadó élet. Csak ez az élet nem elégszik 
meg külsőségekkel s ha virágzik is, csak azért virágzik, mert 
szüksége van arra a gyümölcs érdekében. Ez nemcsak Urának 
mondja, hanem Urának is tartja Megváltóját. Ez nem hivatkozik 
cselekedetekre, mert cselekedetté teszi önmagát: Istennek tetsző, 
üdvösségét munkáló cselekedetté. Nem válogatja az alkalmakat 
Isten kegyelmének magasztalására, mert a kegyelem minden 
paránya alkalmul szolgál neki Isten dicsőítésére. Nem ölt ma
gára idegen köntöst, nem akar többnek látszani, mint ami, nem 
ajkával prófétái csupán, hanem életével tesz bizonyságot. Ke
gyessége nem végződik el a templom küszöbön, hanem vele 
megy az életharcra, a hivatás mezejére, az emberekhez való 
viszonyába s nem szavakban, de tettekben nyilatkozik mindenütt.

Azt hiszem, nem tévedek, ha azt állítom, hogy a mi éle
tünk sivárságának, betegségének legszomorúbb oka éppen az, 
hogy hiányzik életünkből ez a lelkűiét. Hogy a politikai és a gazda
sági élet ma visszhangzik a „keresztyén jelszavaktól" az is arra
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vall, hogy a társadalom ösztönösen érzi, hogy életének kietlen 
pusztaságán a keresztyénség éltet adó folyamának kellene által- 
haladnia. Forrás nélkül azonban nem csörgedezik a patak, ha
nem elapad s csak szikkadt kavics és terméketlen iszap mutatja 
útját. A forrás: a szív. Ennek ereit kell megtisztogatnunk, meg- 
nyitogatnunk, hogy megtelhessék hittel, akkor a hit áldott vize 
szakadatlanul csörgedezik, életünk legtávolabbi zúgába is eljut 
s játszva szakítja át az előtte tornyosuló akadályokat. Mindent 
a szíven kell kezdenünk! A rossz fa nem teremhet jó gyümöl
csöt, a beteg fa — ha terem is — nem teremhet egészségeset. 
Kain is épített oltárt és azon minden nap áldozott, de ki hinné, 
hogy ez az áldozat kedves lehetett Isten előtt ? A fát kell meg
gyógyítanunk s természetszerűleg egészséges lesz a gyümölcs, 
önmagunknak kell egy gjmkeres változáson általmennünk s 
elménk megújulása által megújul életünk. Feltűnő lehet sokak 
előtt, hogy szakadatlanul ezt a megújulást hirdetjük, követeljük, 
de kötelességünk ezt tenni, mert földi életünk üdvös javulásának 
is, örök üdvösségünknek is ez az alapja és kezdete.

* **
Mikor a reformáció kezdetén mindent töröltünk vallásunk

ból, ami külsőség, akkor vallást tettünk abbeli meggyőződésünk
ről, hogy „nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! 
megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én 
mennyei Atyám akaratját". A külsőségekben nyilatkozó hitnek, 
a látszat keresztyénségnek nincs helye azért a mi egyházunk
ban : a hit egyházában. De az emberek gyümölcseinkről ismer
nek meg bennünket is. Jaj nekünk, ha a rossz gyümölcsből, 
vagy a gyümölcstelenségből arra következtetnek, hogy beteg és 
terméketlen az evangélium egyházának fája! De százszor jaj, 
nekünk, magunknak, ha ezt Isten is így látja s a romlott és 
terméketlen fát kivágja. Hitet adj azért óh Isten a mi hitetlen 
szívünkbe s e hit által tedd a mi életünket a te akaratod hor
dozójává. Ámen.

vitéz Balogh Ernő
nagygeresdi lelkész.

Találkozás a pénzzel.
Szentháromság után 9. vasárnap.

Luk. XVI. 1—9.

Keresztyén Testvéreim ! Jézus példázatainak az olvasásánál 1 
megszoktuk, hogy azok mindig egy-egy Krisztusi eszményt, vagy 
igazságot elevenítenek meg a szemünk előtt. Igazságra szomjazó 
lélekkel, szinte türelmetlenül várjuk, hogy a példázat történeté
ből, ebből a Jézus művészkeze által kifaragott képkeretből mint 
lép ki szemünk elé' a főalak: a velünk megismertetendő eszmény,! 
vagy igazság testet öltött s követésre méltó alakja. És ha ez az !
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alak már megjelent szemünk előtt, akkor lelkünk, mint a fény
képezésnél használt fényérzékeny lemez önmagában igyekszik 
lemásolni annak az alaknak a körvonalait, hogy azután a benne 
meglátott igazságot az életküzdelmek verejtékében előhívja és 
a hűség evangéliumi forrásból merített vizében állandósítsa.

Jézusnak egy példázatát olvastuk mai szent leckénkben is ! 
Az újjászületni vágyó Nikodemusz kíváncsiságával vártuk a 
keretből kilépő főalakot: azt a testet öltött igazságot, akit mint 
követésre méltó eszményképet zárhatunk szívünkbe. De imel 
Ki az, aki szent leckénkből kilépve — előttünk áll

Egy sáfár! . . .  Nem azf aki Urától kapott tálentumait ka
matoztatta. Még csak az sem, aki elásta azokat, hogy épségben 
adhassa vissza gazdájának. Hanem egy hamis sáfár, akinek le
sütött szeme körül sötét karikákat rajzolt az áttivornyázott éj
szakák mámoros keze. . .  Egy sáfár, aki hűtlenül elkezelte ura 
vagyonát... Egy sáfár, aki a koldusbottól rettegve meghamisítja 
gazdája alkalmazottainak az adósleveleit, liogy ezzel biztosítsa 
a maga számára azoknak a jóindulatát arra az időre, amikor 
neki már nem lesz kenyere..?

Hát ez a sáfár méltó-e arra, hogy mint eszményképet a 
I szívünkbe zárjuk1? Hát ez á kiélt, reszkető, ravasz sáfár legyen 
a mi vezetőnk az üdvösség te lé?H át csakugyan erre mutatva 
szól Jézus, hogy az okosságban példaképünk legyen?

Igen! Azt a hamis sáfárt is a Jézus keze mintázta ki szá
munkra, még pedig azért, hogy tanuljunk tőle. Úgy állítja őt 
elénk Jézus, mint ahogy az orvostanár odaállítja hallgatói elé 
a méreggel telt üveget: Nézzetek ide! Ebben az üvegben méreg 
van. Aki iszik belőle, az a halál fia. Vegyétek hát és ennek az 
üvegnek a tartalmával osztogassatok életet a halál kapujában 
lakozó betegek között! Aki azt a Jézus által elénk állított hamis 
sáfárt a maga egészében mintázza leikébe, az szintén a halál fia. 
De aki a Krisztustól tanult keresztyén életbölcsességgel használja 
fel ama hamis sáfár jellemének tanúságait, az életet tud szerezni 
magának és életet tud kiosztani a lelki élet betegei között.

Ilyen értelemben dicséri meg szent leckénkben Jézus a 
mérget: a hamis sáfárt. Nem az ő erkölcsi halált okozó hűtlen
ségét dicséri, amellyel eltékozolta a reábizottakat, hanem dicséri 
a pénzzel találkozó hamis sáfár okosságát, aki

I. látva, hogy a pénz az ő életét már megrontotta,
II. a pénzt embertársai javára fordította.

I.
Keresztyén testvéreim! Kevés oly bűvös hangzású szó van 

az emberiség szótárában, mint a pénz. Ismeri a gyermek és az 
aggastyán, a tudós és a tudatlan, a koldus és a király egyaránt. 
Története visszanyúlik az emberiség őskorába és akkor kezdett 
járni, amikor az ember először ébredt tudatára annak, hogy az 
igazság és a békés együttélés érdekében minden létfenntartásá
hoz szükséges értékért neki is értéket kell adni cserébe.
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A pénznek tehát története van. Hosszú, évezredes, a leg
találékonyabb, a legnagyobb fantázia elgondolását is meghaladó, 
gazdag története. Hiszen — ha beszélni tudna — mi mindent 
tudna elmondani nekünk a maga életéből csak egy egyszerű s 
a pénzverdéből csak pár esztendővel ezelőtt kikerült pénzda
rabka is?

Óh! ha beszélni tudna! . . .  mennyi sóhaj és* reménység, 
mennyi nemtelen vágy és nemes törekvés, milyen magasztos 
szeretet és milyen aljas önzés, milyen ragyogó erények és mi
lyen sötét, fekete gaztettek adták kézről-kézre, amíg hozzád 
jutott! Színe olykor kopott és fakó, mint a sírba temetett érc
koporsó. Talán múltját akarja rejtegetni...  talán nem akarja 
megmutatni a maga halottad... Olykor meg fényes, mintha 
csillogásával hívna: „Jer! Állj be a szolgáim közé!“

Nos! ezzel a pénzzel találkozott alapigénk hőse: a hamis 
sáfár is. Találkozott vele és a sáfár rabja lett a pénznek. És az 
úr, a zsarnok parancsolni kezdett szolgájának. . .  Elküldte őt a 
mámorok és az érzéki gyönyörök ölelésre tárt karjaiba. És a 
pénz szolgájaykéf kézzel szorította szomjas ajkaihoz a habzó 
serleget. Elfeledte, hogy a becsület már lekötötte őt egy másik 
úrhoz, az ő kenyéradó gazdájához. Elfeledte, hogy amit két kéz
zel szór a gyönyör és mámor kifestett démonai közé, az nem 
az övé, hanem a másé: azé a gazdáé, aki az ő hűségére bízta 
minden vagyonát. Nem vette észre, hogy az ut, amelyen a pénz 
parancsszavára elindult, örvényhez vezet. . .  nem hallotta többé 
a lélek ítélő birájának szavát... N em !... Elfeledett mindent, 
nem hallott, nem vett észre semmit. . .  ő csak rohant, vakon 
előre, mert zsarnok ura: a pénz parancsolt s ő, a szolga enge
delmeskedett.

De ime! A zsarnok egyszerre csak eltűnt s a szolga ott 
találta magát egyedül, kifosztva, elhagyatva kenyéradó, régi 
gazdája vagyonának a romjain. A zsarnok, akiért feláldozta 
becsületét, megélhetést nyújtó biztos állását — cserben hagyta 
és megtépázva, meztelenre vetkőztetve, a bűnök undok sebeivel 
megvérezve — odaállította elcsapott szolgáját az elhagyott, régi 
gazda számonkérő széke elé.

Szeretteim! íme egy történet! Egy sáfárnak története, aki 
találkozott és rabjává lett a pénznek, Szomorú történet ez, de 
még szomorúbb benne az, hogy nem áll egyedül a történelem
ben, hanem azóta is számtalanszor ismétlődött meg a múltban 
és naponként újra meg újra megismétlődik a jelenben is. Hiszen 
magasabb értelemben véve: mi emberek sáfárok vagyunk vala
mennyien; Az élet kincsének az elfogadásával valamennyien 
aláírtuk azt a sáfári szerződést, amellyel az égi gazda: az Isten 
jogaink és kötelességeink körvonalozásával ránk bízta a maga 
nagy gazdaságát: a földet és annak kincseit. És a mi földi sá
fárkodásunk közben nekünk valamennyiünknek is találkoznunk 
kell a pénzzel. S óh! hány ember számára vált már ez a talál
kozás oly végzetessé, mint arra a bibliabeli hamis sáfárra!
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Mily nagy azoknak a szerencsétlen sáfároknak a száma, akik 
rabjaiul szegődnek a pénznek, akik a pénz-zsarnok parancssza
vára megfeledkeznek Istennel kötött sáfári szerződésükről és 
két kézzel prédálják az Isten által gondjaikra bizott lelki és 
anyagi kincseket.

És e hamis sáfárok végzete ma is ugyanaz, ami annak az 
alapigénkben szereplő hamis sáfárnak a sorsa volt. A kenyeret 
és életet adó gazda olykor-olykor visszatér, hogy sáfárjától 
számon kérje a reábizottakat. És visszatérése ma is mindmeg
annyi megrázó tragédia! Bitófák ácsolása, börtönajtók csapódása, 
az életet önkézzel kioltó pisztolyok durranása, koldusbotra jutott 
exisztenciák és családok jajszava. . .  mindmegannyi megrázó 
találkozás a hamis sáfár és régi gazdája között.

Testvérem! Nem kérdem tőled, hogy találkoztál-e már a 
pénzzel te is valaha ?k Tudom, hogy találkoztál. Csak azt kér
dem : beszéltél-e már vele ? Hallottad-e már csábító szavait ? 
Felcsaptál-e már te is az ő szolgái közé ? Ha igen — óh! akkor 
— jajj neked! Akkor, — ha ma talán még kacagva és dalolva 
jársz is az élet napsütéses tájain, — ha ma büszkén vallód is, 
hogy úrrá lettél az élet felett — mégis csak rab vagy, . . .  mégis 
csak hamis sáfár a neved és ha majd meghallod a te hazatérő 
Gazdád szavát — te is ott fogsz állni szemlesütve, a késő bánat 
könnyeit hullatva, egy rombadőlt gazdagság, egy tönkretett élet 
roncsai felett.

II.
Keresztyén Testvéreim ? A pénzdarab színe olykor kopott 

és fakó, mint a sírba temetett érckoporsó. Talán patinával be
vont értékes múltat takar 1 Olykor pedig fényes, mintha meg 
akarná csillogtatni előtted azokat az erényeket, amelyeknek 
szárnyain téged is fel tud emelni az emberiség jóltevői közé.

Nos! Az a bibliabeli hamis sáfár ezzel a pénzzel is talál
kozott! Ott találkozott vele gazdája hűtlenül elkezelt vagyoná
nak a romjai felett. Akkor kezdett vele beszélgetni, amikor 
látta, hogy hűtlensége folytán elveszti kenyerét. És akkor így 
szólt hozzá: „Te pénz — ki eddig uram és zsarnokom voltál, 
kinek feláldoztam mindenemet — most mutasd meg hatalmadat 
s próbáld eltörni azt a koldusbotot, ami reám várakozik!*

És a pénz felelt: „Hogy a koldusbot réme fenyeget... 
hogy zsarnokod voltam — magad voltál oka! Az én zsarnoki 
hatalmam csak azoknak tud parancsolni, csak azokat viszi kol
dusbot felé, akik hűtlenekké válnak a régi gazdához, akik az 
én csengő hangomat többre beszülik, mint a régi gazdával kö
tött sáfári szerződésüket. Szolgáld hát hűséggel azt, aki neked 
kenyeret adott és akkor én nem a zsarnokod, hanem a szolgád 
leszek.*

És a hamis sáfár visszatér a régi gazda szolgálatába és 
mint úr, parancsolni kezdett szolgájának: a pénznek. És a pénz 
engedelmeskedett. Kiment a gazda adósai közé. Mindegyik vál
láról levett valamit, egy részt a nagy teherből. Megnyitotta az
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adósok szívét, a megnyilatkozott szívekbe beültette a hála virá
gát ama sáfár iránt, aki megkönnyítette számukra a létfenntar
tás nehéz gondjait. És a pénz ura parancsára tovább dolgozott. 
Elvitte parancsolóját a régi gazda elé s az adósok hálával telt 
szívére mutatva — bocsánatért esdekelt a hamis sáfár iránt. 
S a gazdának tetszett a pénz munkája. Megbocsátott hűtlen 
sáfárának s megdicsérte őt.

ím e! — Testvéreim! — az a pénz, ami mint zsarnok meg
rontotta a sáfár életét, — mint szolga felépítette a megbocsátás 
hidját s azon a sáfárt visszavezette a régi gazdájához.

Ez a pénz-szolga azóta is ó h ! hány millió, de millió em
bert vezetett már vissza a bocsánat és a dicséret hidján a 
mennyei Gazda e lé! A föld sáfárait az égi Gazdával kibékítő 
útjában — óh! mennyi felszabadult szívben csillogtatta meg már 
a hála könnyét, mennyi szenvedéstől feldúlt arcról törölte már 
le a nyomor könnypatakját! Mennyi visszatérő jólét, mennyi 
már-már elveszettnek vélt, de újra feltámadt élet, mennyi temp
lom, iskola, szegényház, árvaház, mennyi kórház, mennyi kultur- 
alkotás hirdeti hangosan az égi Gazda előtt bocsánatot és dicsé
retet kérve: „Létemet a pénz-szolgának köszönhetem, aki az 
égi Gazdához hűséges sáfár parancsszavának engedelmeskedve 
életet, élettartalmat osztogatva munkálkodik, hogy kibékítse a 
földet az éggel, a föld sáfárait az égi kenyéradó Gazdával."

Testvérem! Újra kérdem ! beszéltél-e már a pénzzel ? Meg
értetted felhívását ? Elfogadtad-e szolgai ajánlkozását, hogy mint 
engedelmes eszközöd felépítse számodra a megbocsátás és a 
dicséret hidját a te égi Gazdád felé? Ha igen, akkor megértet
ted Jézusnak a hamis sáfárról mondott mélységes, de az első 
pillanatra talán szokatlanul hangzó példázatát. Es ha megértet
ted és tanultál belőle, akkor rendeld magad elé a te pénz-szol
gádat és parancsolj neki: „Nézd — szolgám! Beteg a haza. 
Utszéli rablóktól kifosztva, megsebezve fekszik a föld porában 
és sóvár szemekkel keresi szamaritánusait. Nézd! A földnek 
élet és halál felett uralkodni vágyó hatalmasai ismét gúzsba 
akarják kötni a te evangélikus egyházadat és újra el akarják 
temetni a Krisztus igazságait! . . .  Nézd! A pénz-zsarnok tátongó 
szakadékokat repeszt ember és ember, a szegény és gazdag 
között... Nézd! Mennyi asztalról hiányzik a kenyér... mennyi 
hajlékban pöffeszkedik a gond, a szükség, a nélkülözés. . . .  
mennyi vergődő lélek szomjuhozik egy kis tanítás, egy kis ve
zetés, egy kis bátorítás, egy kis vígasztalás után. . .  Menj hát 1 
Parancsolom, hogy menj és osztogass ki közöttük hitet, életet,, 
örömet és a hála könnyeivel megszentelt reménységet. Ámen.

Irányi Kamill
székesfehérvári lelkész.



360

Könnyező Jézus.
Szentháromság után 10. vasárnap.

Luk. 19, 41—48.
Szeretett Testvéreim a Jézusban!
Megragadó, lenyűgöző a könnyező Jézus képe. Az evan- 

géliomok fenséges életéből csak háromszor mutatják be Őt ilyen
nek. Egyszer, amikor a baráti szeretet könnyeit hullatta Lázár 
koporsója felett, máskor pedig amidőn életének legsötétebb 
éjszakáján a Getsemáné kertjében saját fájdalmait siratta, de 
a legmeghatóbb a mai evangéliomban lelkünk elé állított Jézus, 
amikor a bűnös Jeruzsálem felett zokog! A bűnös város, a 
bűneiben megkeményedett nép, amely már sokszor vétkezett és 
megölte a prófétákat, megpecsételt sorsát, isten szomorú ítéletét 
most sem látja, nem ismeri fel, mi szolgál békességére, most 
készül a legsötétebb gonosztett végrehajtására. Készül, hogy 
keresztre feszítse az Isten egyszülött fiát, és ezzel saját boldog
ságát s üdvét. Megkapó az ellentét: a Jeruzsálem felé közelgő 
Jézus, akinek szíve tele van, nem halálfélelemmel, rettegéssel, 
hanem szeretettel, könyörülettel, szülőföldje iránti ragaszkodás
sal, másrészt a külső fényében pompázó, de benső életében 
lezüllött Jeruzsálem között, amelynek népe sötétségben ült, 
amelynek lelkében gyűlölség, versengés, irigység, hatalomféltés 
lakott, amely az isteni kegyelem napjait észrevétlen hagyta 
tovatűnni maga felett!

Ezekben a könnyekben, melyek a Jeruzsálem felé közelgő 
Jézus szeméből hullottak, van vád a múltra nézve, keserű Ítélet, 
melyet Jézus e szavaiban mondott k i : „Jeruzsálem, Jeruzsálem, 
próféták gyilkosa, hányszor akartalak összegyűjteni, mint a tyuk 
az ő fiait, de te nem akartad;" — van szemrehányás a jelenre 
nézve, „vajha legalább most a mai napon megismernéd, mi 
szolgál békességedre," van szomorú Ítélet a jövőre nézve: „Eljön 
az idő majd, mikor ellenségeid körülsáncolnak, körülkerítenek, 
mindenfelől szorongatnak, eltörölnek fiaiddal együtt a földnek 
színéről és nem hagynak követ kövön benned!"

Szeretett Testvéreim! Ma bűnbánó vasárnap v an! E vangél ikus 
egyházunk régi időtől fogva kiemelte ezt a vasárnapot a többi 
vasárnapok sorából, hogy Jeruzsálem szomorú sorsának feltárá
sával bennünket is megállásra, magunkbaszállásra, bűntudatra 
és bűnbánatra indítson, de egyúttal Jézus könnyeiben megmu
tassa azokat a fénylő gyöngyöket, amelyek a lélek mélyéről 
buzognak fel, hogy mi is zokogva saját bűneink fölött vigasz
talást, serkentést, erőt nyerjünk a Jézusban való áldott, tiszta, 
boldog élet folytatására.

Midőn ma a könnyező Jézus fenséges képe áll előttünk, 
érezzük meg, hogy ezek a könnyek:

I. a mi bűneinkért,
II. a mi felébresztésünkre,

III. a mi vigasztalásunkra — folynak.
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Ha van valami a világon, ami szívünket megindíthatja, 
lelkünket bűnbánatra serkentheti, úgy bizonyára Jézus könnyei 
azok. Amint közeledett s meglátta a várost, megsiratta. Reá
tekintett a Bétánia és a Betfagé magaslatairól a városra és sírtv 
Nem tekinthetünk ugyan bele az egyes házak, jeruzsálemi csa
ládok életébe, hogy névszerint soroljuk fel a gonosztetteket, de 
megsokasodtak, bizonyára megnőttek ezek, mint az éjjeli árnyak. 
Mert kemény szavakkal illette Jézus egykor Tyrust és Sidont, 
megfeddette Betsaidát és Korazimot, Jeruzsálem felett azonban 
sir. Itt el van veszve minden, itt nincs reménység, nincs segít
ség, itt teljes sötétség borul a lelkekre. Jeruzsálem nem ismeri 
azt, ami békességére szolgál. Bár nem látunk az egyes jeruzsá
lemi házakba, családi tűzhelyekbe s Jeruzsálem szívét és életét 
mégis megismerhetjük, mert a város szíve a templom és azt 
rablóbarlanggá tették. Mennyei dolgok helyett pénzváltók és 
vásárosok asztalai, Isten igéjének hallgatói helyett eladók és 
vevők ütőitek tanyát. A farizeusok és Írástudók, a templom őrei 
Jézus elvesztésére törnek.

Az eltévelyedés, a bűnök ily mélységei fölött fájdalmas 
könnyeket hullat Jézus.

,S a könnyező Jézus fenséges alakja ma is, most is előttünk 
áll. Úgy érezzük, hogv a mi lelkünk temploma is : a test a régi 
Jeruzsálem szomorú képét mutatja. A templom áll, de annak 
szentélyében alig világít vagy teljesen kihamvadt a lélek tüze, 
a szívnek mécsese. Annyira hajszoljuk az anyagiakat, annyira 
keressük a pénzt, mintha egész létünk, boldogságunk csak arra 
volna felépítve. Pedig „mit használ neked, ha az egész világot 
megnyernéd is, ha a lelkedet elvesztetted?" Nagy világkatasztró
fák, világzengések után nem a lélek, Isten dolgaiban elmélyedő 
életét éljük, hanem futunk, izzadunk, fáradunk, leroskadunk a 
kenyér-kérdés hajszolásában, s lelkünk éhségében elerőtlenül. 
Még a szebb jövendő kivívására is túl nagy súlyt helyezünk, 
túlságosan előtérbe állítjuk a testnek kultuszát s lelkünk mint 
a sebzett szárnyú madár a föld porában vergődik. A test pedig 
a lélek élete nélkül a bőnök örvényeibe sűlyed. Sokan vannak 
közöttünk a telhetetlenek testiekben, mértékletlenek ételben, de 
még inkább italban. Vannak közöttünk sokan kapzsi lelkületüek, 
akiknek főgondja „az égből kivetett és földön hányódó hamis 
Isteneknek, néma bálványoknak imádása", amikért eggyé teszik 
az éjszakát a nappalokkal és a vasárnapot a hétköznapokkal. 
Nincsenek-e közöttünk is hamis-jámborok, kegyesség-fitoktatók, 
nincsenek-e hamisítatlan képmutatók, nincsenek-e önző, jótettek
ben is álnok emberek, akik vagy azért áldoznak, hogy áldoza
tukból hasznot lássanak, vagy emberi dicséretet arassanak.

Némelyek talán ellenvetik, hogy nálunk mégsem fajultak 
el annyira a bűnök, mint a régi Jeruzsálemben, ahol árulnak 
és vesznek vala a templomban.

Igaz, hogy itt a templomokban pénzt, vagyont nem válta

I .>
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nak, de sokan lelkűket, gondolataikat itt is azokon jártatják;. 
sokan, ha galambot nem is árulnak, de ártatlan galamblelkületet 
árulnak itt, künn pedig másokat bántalmazó, üldöző, rágalmazó, 
ártalmas és lármás vércsék. Vannak olyanok is, akik itt ha más 
bárányt nem is árulnak, csupán a maguk érzülétének szelíd 
bárányságát, de, akik kívül ragadozó farkasok.

Akinek szeme van a látásra látja mindezeket! De látja 
főképen az Úr s könnyeket hullat a mi bűneinkért. Ideje, hogy 
az ítélet elkezdessék Isten házán. Nem érzed ezt az ítéletet 
szíveden, nem látod házadon, nem érzed hazádon s nem félsz ? 
Izrael népe sem érezte, ő sem látta, ő sem félt. Vigyázz, ne 
kisértsd az Istent! Hajolj meg előtte alázattal és térj meg siet
séggel, hogy nagy hirtelenséggel reád ne következzék az a nap.

Előttünk áll a könnyező Jézus s az ő könnyei
II.

a mi felébresztésünkre folynak.
A könny emberi méltóságunk és lelki nemességünk drága 

gyöngye, oly sokat beszél a mi életünkben, oly sok örömnek, 
bánatnak, számtalan lelki megmozdulásnak beszélő követe. A 
büszke Coriolanust meghatják édesanyjának Vetuciának könnyei 
s megmentik Rómát az ellenségtől. A tékozló fiút megtérésre 
buzdítják az Atya könnyei. Pétert keserves könnyekre fakasztja 
az Úr tekintete. Mily csodás ékesszólással beszélnek a könnyek! 1 
A teremtés koronájának az embernek nem lehet szebb, drágább 
ékessége, mint az a csepp könny, amelyben a megbocsátás és 
kiengesztelődés szivárványa ragyog. Vannak könnyek, amelyek 
nem a föld, de az ég felé hullanak. Ezek a könnyek tisztítanak, 
felemelnek, ébresztenek, bátorítanak, boldogítanak!!

Ma, midőn előttünk áll a könnyező Jézus, ezek a könnyek 
kell, hogy bűnbánatra ébresztő könnyek legyenek. Ezek a köny- 
nyek felénk futnak. Bennünket érdekelnek. Azok tükrében kell, 
hogy meglássuk nyomorúságunkat. Jaj annak, aki önmagával 
meg van elégedve és gondolja, nincs szüksége megtérésre, a 
bűnbánat könnyeire. El vannak rejtve szem elől azok a dolgok, 
amelyek békességére valók.

Jaj annak, aki a bűnnel dacol és nem törődik azzal, hogy 
a bűn bünhődést von maga után. „A bűn bosszúja az ajtó előtt 
á ll!“ Már a fejsze a fák gyökerére vettetett a rossz fa kivágat- 
tatik és tűzre vettetik. Hangzik a könnyező Jézus ajakéról: 
„Eljön az az idő, mikor ellenségeid körülsáncolnak, körülkerí
tenek, mindenfelől szorongatnak.. . “ Nem félsz, magyar testvé
rem? Nem gondolod, hogy ez a jövendőmondás a te letiport 
hazádon is szóról-szóra beteljesült? A magadbaszállás csendes 
órájában nem érzed, hogy egy nemzetnek bűnei keserves bün
hődést vonnak maguk után az Isten haragjának ereje és sújtoló 
keze által!?

Nem látod, hogy Jézus szeméből a könnyek feléd folynak, 
hogy téged felébresszenek, meglágyítsanak és igaz bűnbánatra 
serkentsenek. Felébresszenek annak tudatára, hogy bűnös vagy
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s a könnyező Jézus láttára neked is könnyeket kell hullatnod 
saját szomorú sorsod felett. El kel! rebegned Manassesnek, Juda 
királyának imádságát: „bűneim a tenger fövenyének sokaságát is 
felülmúlják, oh Uram, sok az én gonoszságom s nem vagyok méltó, 
hogy föltekintsek és szemléljem a magas h e g y e k e tAzért: „Bárha 
könny palakja volna, Sirdogáló kis szemem, S könnyem árja 
folyton folyna, Hogy sirassa szégyenem, Mindez nem ment meg 
a kíntól, Nem oldoz fel láncaimból."

„De egy csepp könnyed Jézusom, Sőt mélységes szent 
sebed. Megszerzi én gyógyulásom, Lelkem te megmentheted, 
Nem bizom Uram, csak benned, Takarjon be nagy kegyelmed." 
(Dunántúli 322. ének.)

A könnyező Jézus könnypatakja felettünk fut
III.

a mi vigasztalásunkra.
„A könny a boldogság szentelt vize, a szenvedés tüzének 

oltója, a beteg szív balzsama, az ártatlanság ajánló levele, a 
bűnbánat követe." A könny velünk van ébren és álmunkban, 
életünkben és halálunkban, elkísér a sír csendes ölére. Midőn 
bevégeztük a pályát s meg van ásva a sír 

S felettünk összefut sötét homokja 
Semmi nem jő a világból velünk 
Annál a könnynél nincsen egyebünk,
Mit a hűség hullat reánk zokogva.

Jézus könnyei a hűségnek ily vigasztaló könnyei voltak. 
Lehetetlen, hogy bűnbánó szívünkre ne hassanak gyógyító bal
zsamként. Mónika hűséggel imádkozott rossz utakra tévedt fiáért 
s gyakran siratta őt, ezekről a könnyekről mondotta egyik ta
núja könnyhullatásának, nem lehet, hogy egy annyira megsiratott 
fiú elvesszen. És nem veszett el, a bűnbánat utján Istenhez tért 
meg s élő oszlopa lett az anyaszentegyháznak, mert Luther is 
Augustinus tanításában találta meg a keresztyén töredelem és 
bűnbánat alapvonásait.

S Krisztus könnyei ? Hullanak az ő szívéből, mely bűneink 
miatt van megsebezve. Ezek a sebek kimélyűltek a golgotái 
szenvedés és halál által s lettek a mi váltságunk! Mi nekünk 
sírnunk kell bűneink fölött, de a mi zokogásunk nem elég! 
Jézus könnyei, az ő elégtétele, áldozati halála a mi vígasztalá
sunk örök forrása!

Megragadó, megható a könnyező Jézus képe. Könnyei a 
mi bűneinkért hullanak, de bennük vannak a mi felemelkedé
sünknek, a mi vigasztalásunknak drága gyöngyei, melyeknek 
felcsillanásában látjuk a bűnbánat, a megtérés útját és az Isten
hez visszavezető utat! Ámen.

Kardos Gyula
balassagyarmati lelkész.
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Két típus.
Szentháromság után II. vasárnap.

Lukács XVIII. 9 -1 4 .

A bibliának egyik legszebb színezetű, legmegragadóbb 
erejű része, a farizeus és publikánus régi, feledhetetlen törté
nete. Amióta az üdvözítő, hallgatóságának bizonyára nagy meg
lepetésére, okulás céljából elmondotta, azóta ott él a csendes 
lelkek mélyén, mintegy figyelmeztető táblaként az Istenhez ve
zető egyetlen lehetséges út biztos megmutatására.

Ott őrizzük mi is régtől fogva legdrágább lelki kincseink 
között mint szent és drága ereklyét, amelynek tisztelete és ér
téke komoly keresztyén öntudatunk előtt szinte napról-napra 
növekszik. Lelkűnkbe zártuk már akkor, amikor a tudás és 
vallásosság útján még csak az első öntudatos lépéseket tettük 
meg. Velünk futja az életpályát elválhatatlanul a farizeus meg
vetett és a publikánus rokonszenves alakja. És valahányszor 
újra meg újra Isten igéjéből felénk ragyog, mindannyiszor szár
nyat bont a lelkünk és száll letűnt századokon át messze ide
genbe, a dísz- és pompában ragyogón ékes, hatalmas jeruzsálemi 
zsidó templomba.

A megszabott imaóra idején gyorsléptű emberek sietnek 
a magaslaton büszkélkedő Isten-háza felé. A látszat azt mutatja, 
buzgó, vallásos lelkek, akiknek elengedhetetlen mindennapi lelki
szükséglet a lélek titkos mélyén az Istennel való találkozás 
nagyszerű áldása. Az összegyűlt buzgólkodók között két ember 
ragadja meg figyelmünket. Az egyik farizeus, a másik publiká
nus. Egy időben, egy helyen, egyszerre imádkoznak. De már 
öltözetük, külső magatartásuk is elárulja, hogy nem egy társa
dalmi osztályba tartoznak. A farizeus magas rangjánál, kivált
ságainál fogva az előkelők helyén áll meg, a szegény megvetett 
publikánus az egyik oszlop mellé áll. Előre sejthető, imádságuk 
sem lesz egyforma.

Úgy érzem, mintha messze távolba elmerülő tekintetemet 
valami már e szavak után is közelebb kényszerítené. Szeretnék 
odaállani templomunk bejáratához és a lelkekben olvasó Jézus 
nagyszerű, isteni képességével kutatni, meglátni, megismerni e 
szent hajlékba bejövök gondolat és érzelemvilágát. Úgy érzem, 
különös felfedezésekre juthatnék. íme, jön az egyik. Nem jól 
érezné magát, ha templomba nem jöhetne. Az időt sem tudná 
megfelelőbben eltölteni. Tudja, hogy szülei, nagyszülei és többi 
elődei is mind vasárnap templomba jártak. Neki is itt kell lenni, 
mert tudtán kívül is űzi, hajtja valami: a megszokás, amely 
azonban nem sokban különbözik attól, hogy vasárnap más ru
hát ölt, mint hétköznap. Jön a másik. Szent meggyőződése, 
hogy itt a helye. Nem mintha lelki szükséglete ösztökélné, ha
nem csupán azért, hogy bebizonyítsa, mily igazán vallásos, 
buzgó tagja egyházának. Jó példát mutasson ebben az Istentől



365

is eltávozott, romlott világban. A sötét lelkű társadalom gyer
tyafénye ő. A harmadik úgy véli, áldozatot hoz, amikor temp
lomba jön. Idejét áldozza fel, pedig az idő pénz és ki tudja, 
egy-egy kedvező pillanat elszalasztása mily sok pengőjébe ke
rülhet. De hogy megmutassa, áldozni is kell az embernek hité
ért, egyházáért: templomba jön. A negyedik új ruhájában sze
retne ékeskedni, hát eljön az ájtatoskodók csendes gyülekezetébe.

Azonban szinte észrevétlen suhan el valaki mellettem, még 
jól meg sem figyelhettem, már az oszlop mellé áll, alig látszik 
valami belőle. így jött az úton is csaknem tolvaj módjára. Ko
pott a ruhája, foltos a cipője. Szégyel megjelenni az emberek 
szemei előtt; de vasárnap van, Isten hívja és jön nem törődve 
mással.

Jönnek, kiknek öröm ragyog le arcukról, amikor a temp
lomba lépnek. Boldogok, mert ismét itt lehetnek. Úgyszólván 
egész héten keresztül erre a boldogságra gondoltak. A vasárnap 
nem is volna vasárnap e nélkül. Ezek őszintén elmondhatják: 
„Uram, szeretem a Te házadban való lakozást!"

Hanem álljunk meg, Testvéreim, mert ki győzné tovább 
sorolni őket. A gyászolókat, bánatosokat, gondűzöttöket — ör- 
vendezőket, könnyelműeket. A szegényeket, gazdagokat. A mun
kásokat, munkaadókat. Az egészségeseket, betegeket. Sohasem 
lenne talán vége; számuk légió!

Ezt az óriási templomlátogató sereget a huszadik század 
egyik hatalmas gondolkodója két csoportba osztja: a farizeusok 
és publikánusok csoportjába. Tehát a jeruzsálemi templomban 
imádkozó farizeus és publikánus tulajdonképen két típus, amely 
ma is itt jár közöttünk. Ismerjük-e őket?

*

A bibliabeli farizeus jellemképe csak néhány finom vo
nással rajzolódik szemünk elé. Első tekintetre úgy tűnik fel, 
hogy a legnemesebb és legszebb cselekedet az, amit végez: 
imádkozik. Az imában tárjuk fel őszintén az egész lelkivilágun
kat, rejtett érzelmeinket, gondolatainkat. Néhány szavas imájá
nak tömörsége bepillantást enged lelki mélységébe. Hálát ad 
Istennek. De miért? Mert nem olyan mint más emberek. Ez 
utolsó gondolat ismétlődő refrénje imádságos szavainak, amelyek 
egész világosan elárulják önző, gőgös, felfuvalkodott lényét.

Hálát ad Istennek, mert föléje emelkedett más emberek
nek. Régi, nemes hagyományok letéteményese. Ősei egykor 
Jeruzsálem barrikádjain vívták a kemény szabadságharcokat. 
Lángoló hazafiak voltak, akik lerázták az assyriai járom nehéz 
és megszégyenítő láncait. Büszke utóda e nagy ősöknek és nem 
méltatlanul. A társadalmi életnek megbecsült szereplője, irányí
tója, a nép kegyének kétségtelen birtokosa és mint ilyen a 
demokratikus eszmék bátor védelmezője. Egy szóval politikai 
tekintély, sőt a zsidó királyi családok történetében számottevő, 
irányító hatalom.

De nemcsak a politika, hanem a vallásosság terén is tisz-.
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telettel, csodálattal körülrajongott példakép, főleg az asszonyok 
között. Az ószövetségi szent törvényeknek, sőt még a kegyes 
hagyományoknak is betüszerinti szigorú követője. A cerimoni- 
ális szokások leghűségesebb betartója. Egy szóval pontosan 
ragaszkodik mindenhez, ami a vallásosság külső bizonysága. 
Imádkozik sokat. Böjtöl, de nemcsak egyszer évente, mint má
sok, hanem hetenként kétszer i s : hétfőn és csütörtökön. Elvégzi 
az előirt mosakodásokat. A leviták számára megfizeti a tizedet 
a mózesi törvények rendelkezésén felül; tehát nem csupán a 
föld terméséből, a nyájból, hanem, amint dicsekszik is vele, 
„mindenből, amit szerez". Még a mentából, kaporból és kömény
ből is, amelyek pedig a farizeusok törvényes jövedelmei voltak. 
Alamizsnát bőven osztogat. Mindenki láthatja, amikor a zsina
gógában vagy az utcán hangos kürtöltetés után kiosztja kö- 
nyörületességének bizonyságait. Ki tudna valamely bűnt rábi
zonyítani? Nem ragadozó, nem hamis, nem parázna.

És amikor így mások felé emelkedve önmagának tetszeleg, 
kitör leikéből az örök emberi és a hazug alázat színével kevert 
hálaadás hangján így imádkozik: „Isten, hálákat adok néked, 
hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek". Még gyarló
ságait is erénynek tartva a vámszedő akad szemébe, akiben 
hirtelen megszemélyesítve látja azt a bűnös és megvetett tábort, 
amelybe ő nem tartozik, mert nem tartozhatik. A fennhéjázó 
gőg szavával meg is bélyegzi lekicsinylőleg, szólván: „vagy 
mint im e vámszedő."

Megtalálható-e a farizeus e visszataszító típusa közöttünk? 
Helyesebb lesz így a kérdés: Éreztük-e már, Testvéreim, hogy 
az elbizakodottság a lelkünkre nehezedett, mint a gyötrő lidérc
nyomás ? Bizony, amikor Isten házában ajkunkat imára nyitjuk, 
hányszor és hányszor igazolhatnánk a lelki rokonságot e fari
zeussal. A hálaadás kristálytiszta patakjába az öndicséret szeny- 
nyes iszapja vegyül. Az imádságunkba mint visszatérő egy
hangú dallam tolakodik e végzetes szavak hazug megállapítása: 
„ . .  .hogy nem vagyok olyan, mint egyéb em berek"... különb, 
sokkal különb vagyok!

Különb vagyok, mert szebb a ruhám, több az arany csillogása 
rajtam. Különb vagyok, mert jobb az egészségem, nagyobb a testi 
erőm, dalissabb a termetem. Különb vagyok, nem olyan, mint má
sok, mert földbirtokom, jómenetelü üzletem, nagy összeköttetésem 
és ami a fő több, sokkal több a pénzem, mint másnak; nem nyomor
gom, nem fázom és, éhezem, hanem az életem gondtalan, vi
dám szórakozás, az öröm édes kelyhének lassú szürcsölése. 
Különb vagyok, mert hatalmam és tekintélyem van, nem úgy, 
mint másnak. Szavamat ezrek és ezrek várják, lesik s teljesítik 
mint feltétlen parancsot. Különb vagyok, mert megadom mind
azt, amivel tartozom az államnak és egyháznak egyaránt. A 
templom hűséges látogatója, minden nemes társadalmi és egy
házi cél támogatója vagyok. Nem lopok, nem csalok, nem pa
ráználkodom, nem gyilkolok. Különb, különb vagyob — mint
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más, mint — ez az előttem ülő, vagy mellettem álló bűnös 
ember 1

így szól belőlünk a farizeus lelke. A hálaadásunk, az imád
kozásunk öntelt dicsekedéssé, önmagasztalássá fajúi, mert 
hiányzik belőle az igazi hálaadás nélkülözhetlen tartozéka: az 
őszinte gyermeki alázat. Hagyjuk azért az öntelt farizeust és 
mai utódait magukra, Isten megtalálja majd a módot megaláz
tatásukra, és fordítsuk tekintetünket a publikánus igénytelen 
alakja felé.

Távol áll a többiektől. Alig tudjuk megtalálni egy oszlop 
mögött. Még akkor is feszélyezve érzi magát, ha mások látják. 
Hisz publikánus: megvetett, lenézett tagja társadalmának. A 
megszálló római uralom szolgálatában az idegentől és honfi
társaitól egyaránt szedi a kötelező vámot ama pénzsóvár római 
lovagok számára, akik egy-egy tartománynak vámjövedelmét 
bizonyos időre bérbe kapták. A világ előtt ő is a többi vám
szedők csoportjába tartozik, akiket a zsidók a bűnösök, pogá- 
nyok, rablók, gyilkosok közé soroztak, vallás közösségükből 
kitaszítottak, mert az elvámolásnál nem ismert határt kellemet
lenkedésük, kapzsiságuk. De ha kivétel is lett volna embersé
ges lelkületével, már a foglalkozásánál fogva gyűlölt, megvetett 
s bűnös, a társadalom bűnbakja, akit még Luther is így jelle
mez: „Megnyúz mindenkit s ahol csak teheti, markol.* És ez 
az ember bátorságot mert venni ahhoz, hogy zsidó honfitársai 
közé felmenjen a templomba imádkozni. Mi vitte, mi hajtotta 
oda? Kihívó, gőgös büszkeség bizonyára nem, hanem az alá
zatos istenfélelem és a bűnös lélek bűnbocsátó kegyelem utáni 
szomjúhozása. Még az égre sem emeli szemeit, hanem csak a 
fájdalom és gyász kifejezéseképen mellét veri és úgy könyörög: 
„Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek!*

A farizeus, amint szavaiból láttuk, minden más embert 
megvetett, bűnösnek tekintett, míg e plublikánus ellenkezőleg 
minden embertársát igaznak Ítéli és csak önmagát tartja bűnös
nek. A farizeus imája a hála látszatába rejtőzve esztelen ön
dicséret csupán a könyörgésnek egyetlen szava nélkül, a pub
likánus bár nagyon röviden is, mégis őszinte önvallomással 
fájdalomtól megszaggatott szívének feltörő sóhajtását küldi Isten 
elé: „Isten, légy irgalmas nékem !*... Könyörülj rajtam, mert 
jól tudom, hogy csak egyes egyedül ingyen kegyelmedből, 
ajándékképen kaphatom bűneimnek irgalmas bocsánatát.

Az a lelki állapot ez, amelyről az Üdvözítő örök értékű 
hegyi prédikációjában azt mondotta: „Boldogok a lelki szegé
nyek*. .. (Máté V. 3.) Akik érzik, alázattal és fájdalommal vall
ják is, hogy éppen az hiányzik lelkűkből, ami nélkül a krisztusi 
élet és az Isten előtt való kedvesség lehetetlen. Csak a bűn 
súlya és a szív romlottsága kínoz, gyötör, mar szüntelen, de e 
kétségbeejtő állapotba a csüggedés helyett az Isten határtalan 
irgalmába vetett végtelen bizalommal és alázattal Jézus Krisztus 
keresztjébe kapaszkodni: ez a lélek szegénységének aranynál,
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ezüstnél felbecsülhetellenebb valódi gazdagsága, múlhatatlan 
értékű csodás boldogsága. Ennek a lelki állapotnak nagyszerű 
érzetében szólhatott Pál apostol, amikor azt írja Timótheushoz: 
„A bűnösök közül én vagyok az első." (I. Tim. I. 15.) Csakis 
erre a boldogságra gondolhatott Augustinus, amikor imádkozó 
lelkének tiszta érzéseit így önti szavakba: „Mert fölséges vagy,. 
Uram, és megtekinted az alázatosakat, a büszkéket ellenben 
csak messziről szemléled. Nem is közelítesz, csak az alázatos 
szívekhez s a kevélyek semmiképpen meg nem találnak". . .  
(Vallomások.) Evangéliomi igazság körül kristályosodott ki ama 
mennyei fényben tündöklő gondolatrendszer, amely Pál apostol
nál mint a hit általi megigazulás fenséges elve található. Ez a 
hit pedig később egy vergődő lélek hosszú gyötrődése után,. 
Luthernél a reformáció óriási fává növekedett mustármagja volt. 
Ennek az alapján hisszük és valljuk vele együtt mi is, „hogy az 
emberek nem igazulhatnak meg Isten előtt, az ő tulajdon ere
jüknek, érdemüknek vagy cselekedetüknek általa; hanem ingyen 
igazulnak meg a Krisztusért hit által, midőn hiszik, hogy ők 
Isten kegyelmébe bevétetnek és bűneik megbocsáttatnak a 
Krisztusért, ki az ő halálával a mi bűneinkért eleget tett. Ezt 
a hitet tulajdonítja nekünk az Isten igazság gyanánt." (Ágostai 
hitv. IV. rész.)

Erre célzott az Üdvözítő is azokkal a szavakkal, amelyek
kel a farizeus és publikánus történetének elmondása végén így 
ítélkezett: „Mondom nektek, ez megigazulva méné alá az ő 
házához, inkább hogynem amaz: mert valaki fel magasztalj a 
magát, megaláztatik; s aki megalázza magát, felmagasztaltatik."

Ha mindezek után is fenntartjuk abbeli megállapításunkat, 
hogy a mai templomlátogatók is a farizeus és publikánus típusa 
szerint két csoportba oszthatók, úgy önkéntelenül felvetődik a 
kérdés: kik tehát a publikánus lelkületének, egyéniségének 
megtestesítői közöttünk ?

A külső jelek után Ítélni e tekintetben könnyen tévedést 
jelentene. Nem sokkal kisebb feladatról van itt szó, mint a lát
ható és láthatatlan egyház tagjainak szinte lehetetlen kiszemelé
séről. Tisztán felekezeti alapon bíráskodni nagy óvatosságra int. 
Mégis e szempontokat is figyelembe kell vennünk, ha a farizeus 
és publikánus vallásosság kategóriájának megkülönböztetéséről 
esik a szó. Mert az intézményekben, szokásaiban, szertartásai
ban megmerevedett, kielégült, önereje és érdeme által megiga- 
zuló külsőség vallásos felfogása és a folytonosan haladni vágyó, 
örökké kereső, szomjuhozó, Isten ingyen kegyelmére támaszkodó 
lelkiség mind jobban és jobban égfelé Ívelő vallásossága közötti 
küzdelmet jelenti ez, amely már az ószövetségben sem ismeret
len. Azonban, sajnos, megtalálható az evangéliomi felekezetek 
keretén belül is. Farizeus és publikánus lelkek között élünk. 
A farizeus gőgje mellett szerényen húzódik meg a bibliás lelkű, 
bűnvalló publikánus alázatossága, amint Isten kegyelmét és 
irgalmát esdekli, földre szegezett szemekkel. Gyászolja, siratja
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bűntől szennyes lelkét, de Krisztus ártatlan vére fehérre mossa 
azt és a megvetett, kitaszított, megalázott publikánus Jézus 
szava szerint felmagasztalva, megigazulva egykor majd. . .  ha
zatér. Ámen.

Labossa Lajos
debreceni vallástanár.

Csodák csodája.
Szentháromság után 12. vasárnap

Márk. ev. 7. 31—36.
Az Úr Jézus földi életmunkája két részből tevődött össze, 

egyik részét munkájának tanításai tették, a másikat cselekedetei, 
csodái, amelyekkel kísérte tanításait. Maga az Űr köztudomású
lag a tanításokra helyezte a nagyobb súlyt, úgyhogy a jeleket, 
csodákat inkább csak a nép kényszerítő kívánságára cselekedte. 
Világos ez abból, hogy hallgatóit nem egyszer dorgálta hogyha 
a jeleket, csodákat nem látják, nem hisznek. A nép azonban 
a nagyobb súlyt annál inkább a jelekre fektette, ami ismét 
világos előttünk, ha rágondolunk, bármilyen hatalmas erővel 
tanított, tanítása nem hozta kitörő lelkesedésbe követőit. Szeret
ték tanításait, mert senki se tanított olyan méltósággal, mint 
Ő, követték is tanításaiért, de közben folyton a messiási jelekre 
vártak. Alig tett csodát, hogy kitörő örömmel ne nyugtáznák, 
hogy bizonnyal nagy próféta támadt köztünk és Isten megál
dotta az ő népét. Királlyá is nem tanításáért, hanem csodájáért 
akarták tenni.

Reánk az utókorra is a fontosabbak tanításai, amelyekkel 
megmutatta a mennybe vezető útat. Ámde az Úr nem részekre 
tagoltan adta magát nekünk, hanem nekünk adta egész áldott 
életét. Ebbe az áldott, boldogító, üdvöt adó életbe pedig bele
tartoznak szervesen a tanítások mellett a jelek, csodák is. Fi
gyelnünk kell azokra akkor is, ha lelkére köti hallgatóinak, 
hogy senkinek ne mondják. A most felolvasott csoda is ámu
latba ejti hallgatóit, ámulatunknak felkiáltásuk ad kifejezést: 
Mindent jól cselekedett, a süketeket hallókká teszi, a némákat 
beszélőkké. Rövidebben s velősebben az Úr munkájának lénye
gét tényleg nem igen lehetett volna kifejezni, mint ahogy itt 
történt. Megmutatják a csodák csodáját Jézus életében.

I. Ez a csodák csodája pedig abban van összefoglalva: 
mindent jól cselekedett. Ez a jó cselekedete azzal kezdődött, 
hogy megszületett s lett karácsonya az örömtelen világnak s 
jövetele nyomán angyali ének csendült bele az embernek bűn
től roskadozó életébe s égi fény ragyogott bele az ember lel
kének sötét éjszakájába. Földre hozta az eget, mert benne a 
földre szállt az örök világosság, a kegyelem, a tisztaság, szent
ség s a szeretet. Benne, aki bűnt nem telt s akinek szájában
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álnokság nem találtatott, az emberi ábrázatban találtatott, min
denben hasonlatossá lett hozzánk, kivéve a bűnt. Úgy szerette 
Isten e világot, hogy egy szülött Fiát adta érte, hogy valaki 
hisz benne el ne vesszen, hanem örök életet vegyen. A kár
hozat forrását betömte kínos keresztjével s az élet és kegyelem 
forrását megnyitotta vérző sebeiben. Akik keresztre feszítették, 
azokat keblére ölelte. így a halál árnyékának völgyébe az élet 
útját vágta s a kárhozat világába belehozta, beleplántálta az 
Istenországát. A kárhozat tűzét, mely az ember lelkét emész
tette, az atyai szeretet életet boldogító melegévé tette. A Jézus 
megszületése, világrajövetele volt a legnagyobb csoda s ahogy 
itt a bűnnel telt világban vezette s vezeti az életre, az Atya 
keblére a kárhozat fiait az a csodák csodája. Születésétől ha
láláig, feltámadásáig, mennybemeneteléig minden lépése a cso
dák láncolata, mit fel nem foghat gyarló emberi elme.

II. Azt cselekedte, hogy a süketek hallanak. Hallgatói 
mintha a süketek meggyógyítását akarták volna legjobban ki
emelni. Utóbb viszont e világ bölcsei közül nagyon sokan tör
ték a fejüket azon, hogy az Úr csodáit megmagyarázzák és így 
megfejtsék. Mózes egykori varázslói nem haltak ki soha és igen 
sokat tartottak a tudományukról. De hát hiában! mert az Úr 
csodái, jelei anyira csodák, hogy azokat senki semmiféle agya
fúrtsággal, fogással, se bölcseséggel megfejteni nem tudja. Hiába 
okosabbak sokszor e világ fiai a világosság fiainál. Aki azon
ban beletekint az Úr Jézus életébe, evangéliomába s abban 
meglátja a Lelket, az a csoda titkát megtalálta, az megérti, hogy 
a Jézusnak ezeket a jeleket nem csak lehetett, de kellett cse
lekednie. Ezek a jelek az Ő számára nem voltak csodák, mint 
ahogy a teremtő Isten számára a világ teremtése nem volt 
csoda. Még az is bizonyos, hogyha mi az apostol szavai szerint 
teljesen és tökéletesen kiábrázolnánk magunkban a Krisztust, 
ha eljutnánk a krisztusi életnek arra a teljességére, ahol a lélek 
teljesen elmondhatja magáról: élek, de többé nem én, hanem 
él én bennem a Krisztus, ha a Krisztus lelke teljesen betöltené 
valónkat, akkor jelei a mi számunkra se lennének csodák. Ha 
annyi hitetek volna, mint e mustármag s azt mondanátok annak 
a hegynek, menjen a tengerbe, engedne nektek. Ha az Isten 
örökkévalóságának ezt az erejét, ezt a dicsőségét odavitte a 
süketek elé s fülükbe kiáltotta az élet, üdvösség szavát, a fü
leknek meg kellett nyilniok. A poklok lakói is meghallották, 
mikor nekik az élet igéjét hirdette, mennyivel inkább azok 
akiknek csak a füle volt beteg. Prakovszkyról, egy süket ko
vácsról mondja a nagy magyar elbeszélő, hogy, bár már évek 
óta teljesen süket volt, meghallotta azt a pisztolydörrenést, mely 
fia életét kioltotta. Az állott a süket előtt, kinek szavát a ko
porsó lakói is meghallják egykor s ez a Jézus az örök Atya 
örök szeretetéről hozott a süketek számára is üzenetet, meg
hallották a szavát. Milyen vád lesz ez az örök bíró előtt egykor 
azok számára, akik sok mindent meghallottak, de a Krisztus 
szava előtt bedugták a füleiket?
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III. Nemcsak a hallgatók, a tanítványok is elcsodálkoztak 
azon, hogy a némákat is beszélőkké tette, pedig ők ismerték 
Uruk egész életét. Talán még akkor is csodálkoztak, mikor Uruk 
avval küldte bele a világba őket, hogy soha ne tanakodjanak 
azon mit kelljen valahol szólniok, a Lélek meg fogja őket min
dig tanítani arra, hogy mit szóljanak. De mikor eljött a pün
kösd lángja s belőlük a zárt ajtók mögött remegő gyenge em
berekből hívők lettek s a szolgáló szavaira is csak hebegve 
felelő Péter szárnyaló szavakban hirdette a megfeszített és fel
támadott Krisztust, akkor minden megértették, mert magukon 
megtapasztalták, hogy a Lélek a „némákat* beszélőkké teszi. 
Nem lehet, hogy ne szóljuk és ne hirdessük azokat, amiket 
hallottunk és láttunk. Ha a forrás medencéje megtelik forrás
vízzel, kiárad a viz abból s csörgedezve tovább siet. Ha a lélek 
megtelik Isten kegyelmének teljességével s beletekint Isten sze- 
retetének teljességébe: meg kell szólalnia. Mikor a némának 
lelke tele lett Isten csodás kegyelmének teljességével, lehetet
len volt, hogy nyelve kötele meg ne oldódjon s ne hirdesse 
az Urnák nagyságos dolgait.

Isten az ő_ Szentjeikét most is nekünk adja, azért, hogy 
meglássuk az Úr Jézusban a csodák csodáját, azért, hogy a 
süketek is meghallják az Atyának életre hívó üzenetét és min
denek hirdessék nagyságos dolgait! Ámen.

Fábián Imre
sárszentlőrinci lelkész.

Multunk, jövőnk — Jézus törvénye.
István király napi beszéd.

Dicséret, dicsőség legyen az Atyának,
Dicséret, dicsőség egyszülött fiának . . .
Békesség, boldogság legyen minden tájon —
Szent hajnalhasadás a magyar határon. Ámen

II. Kor. 3, 2—3.
K. T.!

Az ezer éves Magyarország rendezett állammá való alaku
lásának ünnepe ez a mai nap : István király napja. Ős Buda 
várában harangok zúgása, ünnepi zsolozsma hangjai között egy 
bebalzsamozott jobbkezet visznek körül: az első magyar király 
kezét. Az a kéz hajdanán elhallgattatta a harci kürtök zengé
sé t.. .  a vértől rozsdás kardok helyett ekét adott alattvalóinak 
kezébe, gyűlölet helyett szelídséget csöpögtetett a szívébe, hogy 
dolgozzon békességben, éljen tisztességben... és lobogó vérü 
szittya őseinket a megértés aklába gyűjtötte össze, a Krisztus 
keresztje alá. A jézusi kereszt jegyében megalakult magyar ki
rályság a maga istenadta határai között hittel és jó reménységgel 
indulhatott neki jövendőjének, a művelődés utján.
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És a szittya kebelben csodálatos talajra lelt a mustármag: 
a h it! Még csodálatosabb munkát végzett benne! Az idő homok
óráján alig pergett le egy-két évszázad — világverő Attillának 
népe már ott áll elszántan a keresztyénség védbástyáinál I. . .  
Sűrű patakokban ömlött a vér Jézusért! . . .  A vén Európa álmát 
a keletről jövő hódítókkal szemben megvédte a magyar őrtállók 
harci kiáltása: Jézus! Véres, fényes, sugárzóan dicsőséges kál
váriát járt e maroknyi nép a keresztyénségéért! Soha még e 
földön nemzet szebben, soha könnyesebben, soha véresebben 
vissza nem áldozta a golgotha keresztnek a megváltás hulló, 
bibor-esőjét...  És soha, soha nemzet nemesebben meg nem 
maradt az igazság utján, mint ez a csöpp magyar! Vészes tu- 
sákban, bősz zivatarokban, pogány testvérei ellenében lett fényes 
csillaga — szenvedő áldozati báránya a keresztyén történelem
nek ! Ha kard helyett a béke jobbját nyújtja tatárnak, töröknek 
és más rokonoknak — hol volnál máma büszke Európa ?!

. . .  De mert az Istennek katonái voltunk... és mert volt 
szívünkben hit és becsület — elárultak, becsaptak, hazugul 
megcsaltak, úgy, hogy soha kegyetlenebből, hitványabbul, csu- 
nya-csúfabbul soha senkit még! így volt ez m indég... ezer év 
ó ta ... mindig halkabban pengett a n ó ta ... s dicsőségünkből 
keserű pohár lett a hálátlanság bús lakomáján...

Úgy volna jó ma: ünnepelni... de nem lehet, ha fáj a 
sz ív ... Nekünk talán nem is volt ünnepünk... hisz történel
münk örökös gyászünnep!

Kedves testvérek! — most ilyen nagyon, ilyen szomorúan 
magyaron állok meg én a mai ünnepen Trianon temetési füg
gönyénél. Nagypéntek örök gyermeke — szegény, szegény ma
gyar ! — Isten szolgája most halkan beszél egy régi, régi szent 
vitézről. . .

. .  . Nincsen szebb, mint a Golgotha, 
s a keresztfánál nincs csodálatosabb . . .
A messiások sorsa mostoha, 
mégis nemzője égi tavaszoknak . .  .
Nincs ottan husvét, nincs feltámadás, 
hol nem volt Jézus töviskoronás!

Nagypéntek örök gyermeke — magyar testvérem ! — mély
séges, őszinte, alázatos hittel hívlak ma téged a magyar Gol- 
gothára. . .  ahhoz az ősi, kemény, vizözön-próbálta büszke tölgy
höz, amelynek legkedvesebb ágait önző Pilátusok sok halott 
rablói el-levagdalgatták. .. Jer velem sírni, imádkozni és re
ményleni. ..  Siratni a jelent, imádkozni a jövőért...  és remélni 
a múltak káprázatos dicsőségének fel-felvillanó szivárványában.

Ha volt valaha joga nemzetnek, hogy Isten népéül nevezze 
magát — az mi vagyunk. Ha hullott vér igaz ügyért, a miénk 
ömlött bő patakokban! És az igazság Ura mindezt vissza fogja 
fizetni minékünk!

A remény olajága a tiéd, Nagypéntek népe! Lefizetted már 
véradódat! Az első királynak megszentelt keze felmutat a magas 
égre máma. Vad, barbár érzések kháoszából Jézus keresztje
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vezetett k i. . .  A szeretet vallása tartott meg pogány népeknek 
nyilas záporában. . .  Idegen hatalmak évszázados acsarkodása 
közben megint csak a hit lett fegyverünk, az új élet-adónk! 
A megtisztított evangéliom százötven éves török rabságból ki
mentette a tiszta magyar lelket. . .  és minden bécsi fondorlatos
ság ellen az evangéliomot valló lelkek megtartották az országot 
magyarnak! Jézus nevével lettünk büszke nem zet... Jézus neve 
tartott meg ezer évig. . .  legyünk tovább is Jézus katonái! — 
Erre int és erre tanít ma is egy balzsamos, egy szent királyi 
kéz! Ebből a szörnyű sötétségből, e kétségbeejtő éjszakából 
kivezet Husvét örök Jézusa!

Hallgasd Nagypéntek népe a te feltámadásod evangélio- 
mát. . .  Az ősi fa, az ezer éves magyar királyság szól és beszél 
minden fiához:

„A mi levelünk ti vagytok, beírva a mi szívünkbe, ame
lyet ismer és olvas minden ember; akik felől nyilvánvaló, hogy 
Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem 
tentával, hanem az élő Isten leikével írva; nem kőtáblákra, 
hanem a szívnek hustábláira.“

Igen, ti egy büszke, szabad, szent fának vagytok a hajtá
sai, én szomorú, koldus véreim! Minden magyar szív egy-egy 
levél a magyar élet fá ján ... Egynek sem szabad elfonnyadni, 
elsenyvedni, elhervadnia! Kell, hogy mindeniken az élő Isten 
leikével Írott törvény legyen — olyan törvény, amit nem pa
pírra írnak, nem pennával írnak! Hogy az ősi fa minden leve
lére, az élő emberszívek bustábláira Isten leikével, a hit, a sze
retet, az imádság törvénye legyen bevésve! Hogy rá legyen 
vésve a Krisztus alázatossága, a Krisztus türelme, önfeláldozá
s a . . .  az igazságot és teslvértszeretés örök törvénye! És bele 
legyen vésve kitörölhetetlenül a magyar történelem becsületért 
szenvedő dicsősége!

Akkor megkezdődhet az új magyar történelem írása — 
amit a szívek és a tettek írnak. Akkor jönni fognak az új ma
gyar törvények, melyeket Jézus leikével milliók szívébe a munka 
és a szeretet jegyez be! Azt a törvényt, az új ezredév törvé
nyét akkor majd ismét ekével és kalapáccsal írják a magyar 
élet rögébe. . .  az a magyar földért, a magyar életért dolgozók 
törvénye lesz!

Trianon — borongó, borús, bús fellegednek odakiáltom a 
régi magyar csatakiáltást: Jézu s!... és várok, várok szent 
tavaszokra... pirosán égő rózsás hajnalokra... és bízom ben
n e d ... hiszlek... szeretlek: Jézus! Ámen.

Pröhle Sándor
rákospalotai hitoktató lelkész.
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Az örök élet útja.
Szentháromság után 13. vasárnap.

Lukács 10, 25—37.
Hogy megértsük, elmondom e felolvasott evangéliumi sza

kaszban foglalt történetet a magam szavaival. Jézus ott jár az 
emberek között. Tanít, beszélget. Lelkeket világosít és emel. 
Eléje áll egy jól öltözött, müveit ember; ma azt mondanék: 
egy intellektuel s az ilyen emberek fölényeskedésével, lefele
kezelő pöffeszkedésével oda vet egy kérdést, egy igen nagy 
horderejű kérdést, melybe — lehet — telesűrjítette álmatlan 
éjszakáinak vívódását, az élet folytonos hullámzásába néző 
lelke megtántorodását a Vég gondolatától, benne volt e kérdés
ben az ő hazasóhajtó, világosságot szomjuhozó lelkének bizo
nyosságkeresése, de mosoly álarca alá rejtette az igazi arcát, 
midőn kérdé: „Tudós férfiú, mondd meg nékem: mi az élet 
titka? Szeretnék örökké élni, szeretnék átlépni a végtelen bol
dogság fényes kapuján, de nem tudom: mi kell ahhoz ? . . .  “

Az Úr ránéz és ráismer. Megfogja a saját hálójával: a 
törvénnyel, midőn elmondatja vele a thóra szívét, a templom
oltár tűzét, a betűk lelkét, az ó-szövetség örökké új parancsát, 
a — szeretetet. Ez az aranykulcs, mellyel a Menyország ajtaja 
kinyitható, ez a lajtorja, melyen a porember az égbe jut, ez az 
ösvény, mely a halhatatlanság felé vezet.

Menni indul, de — marad. Fogva van. Átdelejezte az Űr 
azzal a bűvös magnetizmusával, mely a tudós Nikodémust lá
baihoz ülni kényszerítette s ezt a „tudóst" is dadogó, remegő, 
tántorgó „lelki szegény“-nyé szállította le az öntelt, a beképzelt 
„tudományosság" képzelt magas paripájáról.

„De ki az én felebarátom ?“ . . .  Most kapja meg a leckét, 
mely neki elég lesz arra, hogy leikéből kivesse a sok lim
lomot, melyet a tudomány-gyarapítás örve alatt felhatalmazott 
s abba a megüresített leikébe befogadja az egyetlen hatalmat, 
mely a lét problémáját megoldhatja s fényt vihet abba a nyug
talan, sötét szívbe: Jézust, a világ világosságát, a pásztort, az 
útat, ki az Atyához elvezeti.

Van e tudósnak nagyon sok társa, közöttük egy nagy 
hevületű, lelkes thóra-tudós, ki megiiresíté lelkét minden hamis 
tudománytól, midőn így szólt: „Mikor hozzátok mentem, nem 
kívántam mást tudni, csak a megfeszített Krisztust." Ez a thóra- 
tudós Pál volt s akikhez így írt, azok egy nagy iskola-város 
filozófiával ismerős polgárai voltak, kik szellemes és okos vitat
kozások párviadalain, bámulták az egymásnak csapó kardokhoz 
hasonlóan éles és csillogó elmék sziporkázását.

Üljünk le mi is alázatos-szelíden, e pár percen át, az Úr 
lábaihoz és tanuljunk. Nagyot, sorsdöntően fontosat, mindennél 
jelentőségesebbet: élni.

*  *
*
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Élni? Igen. Mert erről van itt szó. A felebarát felismerése, 
a szeretet szent hálózatába való behelyezkedés, az áldozatos 
embermentésnek Istentisztelet jellege, melyről az Úr itt tanít, 
mind részletkérdések, mind rétegződő felismerések, melyek lép- 
csőfokszerűen vezetnek, emelnek fel az örök élet végtelen ma
gasba vezető útjára.

Az alapeszme, a fundamentális tanítás ez : „szeretetben 
van az örök élet.“ Oh mily magasságban vagyunk e felismerés
nél, az Úr e szent tanításánál. Hiába iramlik el a löldi élet, 
hiába hullanak le nemzedékek az emberiség fájáról, hiába visz, 
sodor magával az idő folyama, a szeretet Isten átölelő karja
ként megtart a tovairamló hullámok felett. Csak az él, aki szeret, 
csak az az élet, mely önmagát fogyasztja, hogy más gyarapod
jék, önmagát elfeledi, hogy másra gondot viseljen, önmagát 
elégeti szent áldozatul, hogy mást melegítsen. De így tesz az 
Isten is. Ő tanítá meg az anyamadarat, hogy mikor felborzolja 
tolláit a hideg éji szélv szárnyai alá vonja kicsinyeit s őket me
legítve melegedjék, Ő indította el az első napsugarat, mely a 
Nap tékozló, magát kifosztó szereteteként ölelgeti, csókolgatja 
ezt a hűtlen, hideg gyermekét — a Földet... ki fog hülni, ki 
fog égni e tékozló, pazarló szeretetében, de ez a boldogsága, 
ez az élete. . a gyümölcsfa nem maga eszi meg gyümölcsét, 
odanyújtja, odakinálja a mosolygó, édes termését, beletörik az 
ága, de — úgy gondolom — még a fának is, ez a boldogsága, 
az önfeláldozás, az az élet, mert az a rendeltetése. . .  De mit 
beszélek? Csak a mi vallásunk, a keresztyénség az abszolút, 
a felülnemhaladható vallás, minden más vallás csúcsa, felséges 
királyi vallás, mert a középpontjában ég, mint a sugárzó Nap, 
egy eszme, egy isteni gondolat, mely úgy él és dobog benne, 
mint élő testben a vért keringésben tartó szív; ez a centrális 
eszme: az önfeláldozó Isten eszméje. Magát adta, hogy meg
váltson. Tekintsetek a keresztre, az a szent felkiáltó jel ez 
eszme élő, hódító, hatalmas valósága mellett. Az a szíven szúrt 
Megváltó a keresztyén hit örök hódító hatalma, pokolverő hőse, 
halált igázó diadala. Pilátus irt valamit a keresztre, azt a négy 
betűt INRI, de többet irt rá az Isten, azt amit János mond az 
evangéliumában: „Úgy szerette Isten e világot, hogy Ő egy
szülött Fiát adta ére tte" ... azt, amit Pál írt: Isten fia megis
merte magát, szolgai formát vevén föl. . .  megalázta magát, 
engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig" 
(Fii. 2, 7—8.). E szavakban dobog az Isten szíve, az önfeláldozó, 
a megváltó szeretet.

Milyen lesújtó tanítás van ez alapigénkbe foglalt példá
zatban ! A pap és a Lévi nemzetségéhez tartozó, tehát a papi 
törzsbeli „szent ember" elhalad a szegény úton fekvő, vérbe
fagyott ember mellett, mert ők — templomba siettek. Ott volt 
előttük a legigazabb, Istennek leginkább tetsző, kedves áldozati 
alkalom s ők nem vették észre. Egy összetörött oltár, egy leom
lott templom hevert előttük, de ők nem látták meg, nem hajol
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tak le a romokhoz és nem emelték fel a szétgurult köveket, nem 
borultak térdre ahhoz a szegény, vérző, elalélt emberhez, pedig 
ha letérdepeltek volna mellé, ha felölelték volna a résztvevő 
szeretet karjaiba, oh az lett volna a legmagasztosabb — Isten- 
tisztelet, mert Jézus szerint nem kézzel csinált templomokban, 
nem a Móriah, sem a Garizim hegyén kell imádni Istent, nem 
is hideg, lelketlen szavakkal, hanem a megindúlt szív segítő 
szeretetével, a résztvevő lélek megragyogó könnyével, az el
esettet bátorító szó áldott melegével. Oh ez az igaz Istentisztelet, 
a segítő, felemelő, gyógyító emberszeretet.

Hol vagyunk mi ettől ? Hol ? Nézétek az eltévedett keresz- 
tyénséget, mely milliárdokat költött faragott kövekre, arany és 
drágakövek csillogásával kápráztatta el a szemeket, pompás 
főpapi köntösök, vagyontérő kelyhek és ereklyetartók közé 
fektette a halott, a szíven szúrt megváltó, megmentő ember- 
szeretetet, hogy míg belül csillog villog a gyöngy, kívül az 
éhező százezrek szemében, az elhagyott, lerombolt gyermekek 
orcáján Isten szívét megfájdítóan gyöngyözzék a könny, mely 
felkiált az égre. . .

Ez a keresztyénség, mely nevében viselte a „fény* szót, 
az emberiség történelmének gyásza, a Krisztus megcsúfolása 
volt, mert csak szavakban élt, elméletekben merült ki, külső
ségekben pompázott, hogy a tényekkel való imádkozásnak, az 
emberszeretetben megnyilatkozó Istentiszteletnek áldott útja csak 
a szegény, lenézett samaritánusoké legyen. Pedig ez az ut vezet 
Istenhez, pedig ezen az utón haladnak Ég felé az Isten gyer
mekei, a Menny polgárai.

Tényekkel imádkozó keresztyénség! Ez a mi eszményünk. 
Ez a Krisztus gondolata. Míg az elméletek csak ellentéteket 
termeltek, míg a szellem, a lélek sötétségét máglyafény világos
sága fokozta, addig csak a kőoltárok mellett hajlongott a papok 
és léviták serege; de mikor a megmentő, a felemelő szeretet 
áldott kultuszában egymásról mit sem tudva, egymást nem 
bántva le fog borulni az Isten gyermekeinek serege az élet utján 
leroskadt, megsebesült, kifosztott emberhez s benne, az ő bús 
szívében egy oltárt fog látni, mely áldozatra, szent áldozásra hív, 
oh hogy fogja egybeölelni az égből hozzájuk lenyúló Megváltó 
karja őket, az Isten igaz gyermekeit, a szerető embereket és 
hogy fogja mondani nekik: „íme én ti veletek vagyok a világ 
végezetéig 1“

Ez a mi eszményünk.
Keresztyén felekezetek! Mit vitáztok? Mit faricskáltok elmé

leteket a Krisztus keresztjéből? Olvassátok le inkább annak 
áldott, örök tanítását, a rájafeszített Igé-nek mind a világ vége
zetéig szóló prédikálását: „Én magamat adtam érted, a te örök 
boldogságodért. Eredj el és te is ekként cselekedjél" . . .

Ez az örök élet útja. Ámen.
Duszik Lajos
miskolci lelkész.


