
Konstruktív lelkészi munka.
„Kiki meglássa mimódon épít.* 

1. Kor. 3, 10.

Az isteni kegyelem adott bölcseséget Pál apostolnak, hogy 
bölcsen vesse meg alapját az anyaszentegyháznak mindenütt, 
ahová a Szentlélek vezérlete alatt eljntott. Amikor működését 
építéshez hasonlítja, Jézus tanítása ihleti meg, aki azt mondja, 
hogy a keresztyén ember életformálása építkezés. (Máté 7, 24— 
27.) Jézus a fundamentumra helyezte a súlyt: kőszikla, vagy 
fövény. Az apostol a fundamentomot már adottnak veszi a 
gyülekezetekben az ő működése által, s szerinte már most azon 
fordul meg a dolog, hogy az adott fundamentomon ki hogyan, 
mivel, mit épít.

Ne feledjük tehát, hogy az alap már kész. Ahol Krisztus
nak egyháza és gyülekezete már megvan, ott nem az a lelkész 
feladata, hogy az alapokat feldúlja és lerontsa, nem új munkát 
kell kezdeni, nem ugart kell szántani. A keresztyén gyülekezetek 
az apostoloknak és prófétáknak alapkövén épülnek, lévén a 
szegletkő maga Jézus Krisztus. A fundamentom tekintetében a 
lelkész feladata az, hogy a fundamentomot meglássa, ha évtize
dek hanyagsága omladékkal takarta volna be az alapot, vagy 
gyom verte volna fel az alapfalakat, akkor irtson, tisztítson, de 
mindig azért, hogy a fundamentom napvilágra kerüljön és a 
gyülekezet azon épüljön tovább. Az építkezés menete alatt is 
mindig szem előtt kell tartani az alaptervet, úgy a horizontális, 
mint a függőleges építkezésnél. A mérték a Krisztus, szélesség
ben és hosszúságban, magasságban és mélységben. Az a munka, 
amely nem Krisztuson nyugszik, nem a Krisztus mértéke sze
rint növekedik, ingoványon történik és jövendő sorsa nem lehet 
kétséges.

Egyházunknak építész-lelkészekre van szüksége. Konstruk
tív emberekre. Sokan szeretik ezt úgy értelmezni, hogy olyan 
emberekre van szükség, akik új utakon járnak, új módszereket 
alkalmaznak, új szervezeteket létesítenek, új eszközökkel dolgoz
nak. A meglevővel való, talán nem is feltétlenül rosszhiszemű 
s nem feltétlenül indokolatlan elégedetlenség szertelenségbe 
téved, s gyökeres renoválást sürget, főben,, tagokban és funda- 
mentomban. Egyik apostolt a másik ellen használják fel; egyik 
prófétát a másik ellen vonultatják fel: Pál és Péter, Luther és 
Kálvin. A szegletkövet is ingatják, forgatják, faracskálják: a 
szinoptikusok Jézusa, a jánosi evangéliom Jézusa, a páli Jézus; 
a történelmi Jézus és a hívők Krisztusa stb. Ezek az újítók
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problematikussá teszik a fuudamentomot, s az egyház az ő ré
vükön ahelyett, hogy az igazság oszlopa lenne, kísérleti teleppé, 
laboratóriummá alakul át. Nagy a sürgés-forgás; mozgolódnak 
az egész vonalon, de pozitív eredményt nem igen láthatunk 
ezeken a telepeken. A gyülekezeti munka, amennyiben építő 
munka és általa a gyülekezet épül, mindig és mindenütt Krisztus, 
az apostolok és a próféták fundamentomán folyik.

Soha se tévesszük szem elől Istennek nagy tervét, amelyet 
a legnagyobb konstruktív gondolkodók és munkások egyike, 
Pál apostol így fejezett k i : „Megismertetvén velünk az Ő akarat
jának titkát az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét 
egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind ame
lyek a mennyekben vannak, mind amelyek e földön vannak". 
A lelkésznek hivatása, munkája ennek az akaratnak megvaló
sulását konstruktív munkával elősegíteni. Ez az isteni akarat 
szabja meg a munka irányát, szempontjait, mértékét, területét. 
Ennek az akaratnak megismeréséhez szükséges, hogy a lelkész 
benne éljen a Szentírásban az Isten igéjében, és pedig a teljes: 
az ó- és újszövetségi szentirásban. Imádkozó, épülni és építeni 
akaró lélekkel kell tanulmányozni Isten országa nagy építőmun
kásainak hitét, életét, amilyenek voltak az ujtestamentomi kor
szakban Pál, Péter és János. Mindenekelőtt pedig a mi Urunk 
Jézus Krisztus tanításába, életébe kell elmélyednünk. Elmélyedés 
alatt értve az evangéliomoknak imádkozó lélekkel való olvasását.

„Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek", mondja Jézus. 
Ez jelenti nemcsak azt, hogy munkánk eredményességéhez szük
séges az Ő jelenléte; jelenti azt is, hogy munkánknak az ő 
szellemében és akarata szerint kell haladnia. Ez az Ő személyé
ben koncentrálódó és a lelkész személyes, krisztusi hitéletében 
gyökerező, amellett az isteni kijelentés és az isteni kegyelmi 
eszközök objektív tényezőin folyó munka lesz a bölcsen vetett 
alapon bölcsen folyó munka, amelynek gyümölcse el nem ma
rad és el nem enyészik. A lelkészi konstruktív munka megszen
telt személyiséget kíván. Ha itt-ott azt látjuk, hogy munkánk 
nem marad meg, szorgosabb vizsgálat mellett kiderül, hogy az 
egy igaz és soha el nem avuló fundamentomról feledkeztünk 
e l : organizáltunk, terveztünk, kereteket csináltunk, de nem ke
restük meg előzőleg az alapot, amelyre építenünk kellett volna. 
Ha itt-ott azt látjuk, hogy munkánk elvész a részletekben, ato
mizálódik, áttekinthetetlenné válik, ennek megint csak az az oka, 
hogy az alapvonalak kompakt egységét nem tartottuk szem előtt. 
Ha itt-ott a cinizmus, a kritika, az elégedetlenség háttérbe szo
rítja a konstruktív munkát, s az éles elme a szőrszálhasogatás- 
ban, az éles szem a hiba keresésében, a nyelvkészség a hibák 
és fogyatékosságok ecsetelésében, a komolyság a háttérbevonu
lásban nyilvánul meg, ennek az oka megint csak az, hogy az 
objektív fundamentom helyett, amelyen pozitív munkát lehetne 
végezni, egyéni szimpátiák és antipátiák által befolyásoltatjuk 
magunkat.
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Egyházunknak ma is, mint minden időben, építő lelkészekre 
van szüksége. Hogy az egyház tagjai általuk lelki házzá épül
jenek, az egész épület szent templommá nevekedjék az Úrban. 
Ehhez pedig megkivántatik, hogy a lelkész maga is épüljön, 
napról-napra, Isten akaratának ismeretében s Isten akarata 
iránti engedelmességben. Könyörögjünk a böleseség Leikéért, 
hogy az egyetlen fundamentomon, amelyen kívül más nines, 
mindenkor bölcsen építsünk!

Németh Károly.
lébényi lelkész-esperes

Előfohászok.
Szentháromság utáni 19-ik vasárnapon.

Világosság vagy, mit Isten János VI. 68.
Leküldött e világra,
Szavad oly fényt hint idelenn.
Mint napnak a sugára . . .
S aki nyomában jár,
Nem esik benne kár. Ámen.

Szentháromság utáni 20-ik vasárnapon.
Bűnnek terhe alatt . . .

Bűnnek terhe alatt kárhozatba jutunk,
Keserves és örök halálba visz utunk,
De Jézus váltsága megnyitja a mennyet,
Mit tőlünk e világ soha el nem vehet. Ámen.

Szentháromság utáni 21-ik vasárnapon.
Bánat után öröm.

Búban és bánatban sóhajtoz a lelkünk, -ián- 45—54. 
Az öröm-nap után, mely egünkről letűnt,
De ha szemünk bátran s hálásan Rád tekint,
Bánat éje után feljő napunk megint Ámen.

Szentháromság utáni 22-ik vasárnapon. 
Megbocsátás.

Máté XVIII. 23-35.
Tehozzád fordulok, Nálad a bocsánat,
Bűnös szívem egyre vágyódik Utánad,
S aki megbocsátod bűnös szívem vétkét,
Óh adjad belém is a bocsánat lelkét!
Tudjak megbocsátni, bűnöst is szeretni,
Bűnbánó társamnak bűneit feledni;
így aztán a bűnök súlyos terhe alatt
Nem hagyod elesni bűnbánó fiadat. Á m en .
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Reformációi fohász.
Máté V. 1&

Hánykodó lelkembe vigaszt ki öntöttéi,
A szívem Tégedet imádva, híven fél,
Nem rettent, immáron bűneim soksága.
Hiszem, hogy azoknak Krisztus a váltsága;
A bűnök honából hittel nézek Feléd,
Áldlak, hogy levetted vállaimról terhét.
Hitemnek csillagát ragyogtasd csak tovább,
Lássák meg fényénél sokan az üdv honát! Ámen.

Imreh Sámuel
lelkész.

Ép lélek, ép test.
Szentháromság után 19. vasárnap.

Máté IX. 1 - 8 .
Minden korszaknak van egy kimagasló, vezérlő gondolata, 

amely irányt mutat, amely jellemzi a kor haladási, cselekvési 
vonalát, kitermeli alkotásait. A történelem tanúsága szerint ilyen 
korszakok voltak a népvándorlásnak, a felvilágosodásnak, a 
nemzeti államok megalakulásának, a szabadságharcoknak kora. 
Ennek a mi korunknak a történelem bizonyára ezt a nevet 
fogja majd adni: a szociális munka kora.

Az államok törvényalkotásában nagy eredményeket ért el 
a szociális gondolat. Sőt intézményeket emel az állam és évi 
költségvetéseiben hatalmas összegeket állít be az ilyen intéz
mények támogatására és fejlesztésére.

Pár évvel ezelőtt összegyűlt a keresztyénségnek egy igen 
tekintélyes része Stockholmban világkonferenciára, a tanácsko
zás tárgya a világot bejáró, hatalmas probléma volt: az egyház 
és a szociális kérdés. Állandóan foglalkoztatja a komoly elmé
ket, mit kell tennie a keresztyénségnek, hogy Jézus Krisztus 
évezredeknek irányt jelző tanítása megvalósuljon: szeresd fele
barátodat, mint magadat.

Ezzel a célkitűzéssel meg is állapítottuk, hogy amit a po
litika, a társadalomtudomány, vagy a közhasználat így fejez 
ki: „szociális* munka, azt a keresztyén gondolkozás sokkal 
szebben, tartalomban gazdagabban és minőségben sokkal érté
kesebben tudja meghatározni a „szeretetmunka* névvel. Meg
mondjuk e név által azt, hogy ennek a világnak, az egyetemes 
emberiségnek sok-sok nyílt sebét, fájdalmas nyögését, gyógyu
lásért epedő gyötrődését, a társadalmi, a politikai életnek kiáltó 
ellentétekből fakadó bajait nem lehet a különféle szociális bal
zsam cseppekkel orvosolni, mert azok csak ideig-óráig érzéket- 
lenitik a beteg emberiséget, hanem egy nagy orvos, egy kiváló 
társadalmi reformátor, sőt a leghatalmasabb politikai tényező:
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Jézus Krisztus az, aki itt alaposan tud alkotni, teljes gyógyu
lást előidézni.

Itt van már az ideje, hogy megtanuljuk Jézustól a munka 
módszerét, ha látni akarjuk annak komoly eredményét.

I. Jézus szavai és cselekedetei állandóan meglepetéseket 
okoztak az embereknek. Nem azt tette, amit az emberek vártak, 
mert a gondolkodása, értékelése más volt, mint az embereké.

Mint a meglepetés embere mutatkozik a felolvasott igék
ben is. Egy gutaütött embert hoznak el hozzá. Azt várták, hogy 
a betegségről fog szólni, de a bűnről beszélt; azt várták, hogy 
a gyógyulást eszközli, de előbb a bünbocsánatot adományozta. 
Azt remélték, azzal lép a beteghez: „akarom gyógyulj meg“, 
de ehelyett így szólt: „bízzál fiam, megbocsáttattak a te bűneid.

Csudálkoztak is az emberek, mikor a szavait hallották. 
Bizony mi is csudálkozunk. Amikor elolvassuk ezt a történetet, 
csaknem érthetetlen előttünk Jézus. Mi azt tartjuk, hogy az 
éhezőnek kenyér, a ruhátlannak ruha, a betegnek pedig orvos
ság kell. Ez igaz is. Nem szabad azonban azt gondolnunk, hogy 
eleget is tettünk már mindennek, ha így járunk el. Aki a testi 
bajokat akarja orvosolni, annak a Jézus példája nyomán elő
ször a lélekre kell néznie. Hiába egészséges a test, ha beteg 
a lélek. A lélek betegségét pedig csak ezzel a kellemetlen szó
val tudjuk jelölni: bűn. Ezzel kell harcba szállni a Krisztus 
hívének, mert az emberiség legsúlyosabb, legragályosabb, egy 
szóval kifejezve halálos betegsége ez. Egy ember által jött a 
bűn, a bűn által a halál, mondja az írás (Róm. V. 12.). Egye
temes hatalom ez az emberiségben. Nagyon ügyes, nagyon 
leleményes, ereje varázslatos.

Nyomában pusztulás jár. Az ember el akarja tüntetni a 
pusztulás nyomait. Szép alkotásokat hoz létre, s elnevezi őket 
szociális intézményeknek. Végig szánt a családi hajlékokon egy 
romboló szörnyeteg, amelynek neve háború; az összeomlott 
családi tűzhelyek mellett árvák dideregnek. Megjelenik az em
ber és összegyűjti őket egy rokonszenves házba, s föléje Írja: 
hadiárvák otthona. Rátekint Jézus és azt mondja: emberek, 
nektek nem hadiárvaházakat kellene emelni, hanem meg kellene 
szüntetni a háborút előidéző bűnöket. Hatalmas kórházakat, 
tébolydákat épít az ember, amelyekben járva a ragyogó tiszta
ság mellett is kellemetlen érzés fog el, mert érzik itt még a 
levegőben is a betegség. Megjelenik Jézus és azt mondja: 
gyógyítsátok a betegeket, de csak akkor alapos ez a munkátok, 
ha állandóan küzdeni fogtok a bűn ellen. A kórházakban, a 
tébolydákban a betegség mögött nagyon sok esetben a blin 
sötét arcát látjuk. Végigmehetnénk a börtönökön, a lelenchá
zakon és sok más nemes célú intézmény termeiben láthatnánk 
meg a bűn mérhetetlen hatalmát. Kisebbítjük a bűn hatását, 
gyógyítjuk a bűn tüneteit, kevesbítjük a bajokat alamizsna- 
szerű adományokkal és intézkedésekkel, s a végén okkal, vagy 
ok nélkül nagyra vagyunk a szociális munkánkkal.
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Minden intézményt megbecsülök, minden munkát értéke
lek, de kénytelen vagyok azt látni, hogy a nagy munkával, a 
sok költséggel, sok nemes törekvéssel nem állanak arányban 
az elért eredmények. A bűnök sokasodnak, a bajok növeked
nek és gyakran tétován állunk meg, s aggódva kérdezzük, mit 
is kellene cselekednünk?

A kérdésre itt találom meg a feleletet a mai történetünk
ben. Nagy emberi részvétünkkel ott állunk a bajok mellett és 
segíteni igyekszünk, de Jézus példája szerint nem elég a fáj
dalmakat csillapítani, hanem az előidéző okokat kell kiirtanunk. 
Nem elég a bűnök ezerféle tüneteit nyesegetnünk, vagy sok
szor leplezgetnünk, hanem magával a bűnnel szemben kell 
harcba állnunk. A bűn ellen való harc az igazi szeretetmunka 
iránya.

II. Azt szokták mondani, hogy mi a templomainkban túl
hajtjuk a bűn jelentőségét. Sokat beszélünk róla, s ez a mai 
embernek nem kellemes. Hát bizony van ebben valami, mert 
a bűn emlegetése kellemetlen érzéseket vált ki. Az is tény 
azonban, hogy a hallgatással, a leplezgetéssel csak növekszik 
az ereje. Olyan sötét hatalom ez, hogy soha se lehet elég fe
ketének festeni. Rabjai vagyunk ezerféle megnyilatkozásának, 
polipkarokkal tart fogságban, s ha az egyiket leválasztjuk ma
gunkról, erősebben szőrit a másikkal. Csak egy út van a sza
badulásra. Ne egyedül álljunk vele szemben, ne a magunk 
erejében bizakodjunk, hanem Jézus Krisztussal legyünk szün
telen, mert az ő közelsége elűzi a sátáni hatalmat.

Ezt látjuk a bibliai történetben is. Jézus szavára megol
dódnak a bűn kötelékei, elmúlt a betegség, előttünk áll egy 
tiszta lelkű, ép testű ember. íme egy alapos gyógyulás! A testi, 
az anyagi bajok gyógyítása csak félmunka, sőt sokkal kevesebb 
annál, ha hiányzik a lélek megerősítése, az erkölcsi gyógyulás. 
Nekünk az embert, mint Isten gyermekét, a halhatatlanság lelki 
birtokosát kell néznünk abban a nagy távlatú célkitűzésben, 
mely az emberiség életének megjavítását akarja elérni. Csak 
ez a teljes eredményt felmutató munka.

Ha a régi római világban diadalmas jelszó volt az „ép 
test, ép lélek akkor a mi keresztyén világunkban uralkodó 
elvnek kell lennie annak, hogy „ép lélek, ép test. A lélek elsőbb
ségét mutatja nekünk Jézus is a felolvasott történetben. Itt az 
ideje, hogy ezt ne csak észrevegyük, de nagyon komolyan ér
tékeljük. Megtisztult lelkű nemzedék kell, amelynek az Isten 
szeretetéből fakad az élethivatása, kötelességteljesítése, világ
nézete. Ezt csak egy esetben érhetjük el, egyedül Jézus Krisz
tus által.

Szent meggyőződéssel vallom, hogy ennek a világnak a 
legnagyszerűbb szociális üzenete nem a társadalomtudósok ren
geteg elmélete, hanem a Jézus egyszerű, mélyen igaz evangé
liuma. Ez az evangélium azonban ne legyen egy porlepett 
könyv tiszteletre méltó, de elfelejtett tartalma, hanem a kérész-
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tyón ember lelki színeződése, biztos életiránya, állandó élet- 
nyilvánulása.

Akik az emberiség haladási irányát figyelik, azok kínos 
aggódással néznek előre, mert a jövendő méhe kibeszélhetetlen 
borzalmakat rejt magában. A végsőkig feszített nemzeti ellen
tétek, a társadalmi különbségek megdöbbentő megnyilatkozásai, 
s — fájdalom — ide kapcsolódnak a könnyelműen felidézett, 
az uralkodás vágyából fakadt vallási küzdelmek is, a legsöté
tebb képeket vetítik elénk az emberiség jövendő életéből. El 
kell készülnünk, hogy jön a legkíméletlenebb, minden erkölcsi 
korlát lerombolásával dúló, nagy harc, „a mindenek harca 
mindenek ellen."

Mi evangélikusok mindenkinél jogosabban állapíthatjuk 
meg ezeket az elszomorító tüneteket, mert a birtokunkban lévő 
evangélium már áthatott bennünket annyira, hogy se nemzeti, 
társadalmi, se vallási harcokat nem szítottunk. Szinte idegenül 
érezzük magunkat ebben a háborgó, tülekedő világban. Egye
dül érezzük magunkat, mikor a Krisztus békességet hirdető 
evangéliumának igazságait kiáltjuk az emberek lelkiismeretébe. 
Egy gyönyörű bizonyítékot hozok fel erre. Pár héttel ezelőtt 
ültek össze Kopenhágában a világ evangélikus egyházainak 
képviselői tanácskozásra. A megnyitó istentiszteleten, amikor a 
400 éves Luther-káté előtt hódoltak, a sok nyelvű képviselők 
fölött a templom szószékéről felhangzott a svédek főpapjának 
a szava, amelyet az apostoli hitvallás harmadik hitágazatából 
idézett: hiszem a szentek egységét! Megható jelenet lehetett. 
Ma, ebben a szétszaggatott világban mi képviselünk egy ma
gasztos igazságot, a Krisztus evangéliumának eljövendő diada
lát. Ezt a világot nem válthatja meg se a pápa hatalmi igénye, 
se Kálvin theológiája, se Luther halhatatlan műve előtti hódo
latunk, hanem egyedül a Jézus Krisztus gyógyító erejében való 
feltétlen bizodalmunk. Ez pedig a lélek világán vezet keresztül.

Ez az erős bizodalmunk ad reménységet, s változtatja 
meg előttünk a jövendő csüggesztő képét. Kétségbe kellene 
esnünk az emberiség jövője felett, ha nem volna ez az erős 
hitünk, mely a Jézus evangéliumának a győzelméről beszél. 
Növeljük ennek az evangéliumnak hatását a mi gyenge, de 
hatékony lelkesedésünkkel, imádságos kitartásunkkal. A lelkek 
mentése az igazi szeretetmunka. Ez a mi egyházunk szociális 
mnnkája! Ámen. Marcsek János

ózdi lelkész.

Jertek a menyegzőre!
Szentháromság után 20. vasárnap.

Máté 22, 1—14.

A Szentháromság utáni időszakban hasonló példázattal már 
találkoztunk a vasárnapi evangéliomok között, még pedig a
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Szentháromság utáni 2. vasárnapon: a nagy vacsoráról szóló 
példázattal. Mindkét példázatban lakomáról és az arra való 
meghívásról, továbbá a meghívott vendégek könnyelmű távol- 
maradásáról van szól, ami könnyen azt a látszatot kelthetné, 
mintha egy és ugyanazon példázattal volna dolgunk. De ha a 
két példázatot közelebbről nézzük és egymással összehasonlítjuk, 
látjuk, hogyha feltűnően nagy is hasonlatosságuk és ha egy is 
az alapgondolatjuk és Jézus mindkét példázatban a menyország
ról szólva annak boldogságát lakoma, illetőleg menyegző képé
ben állítja is hallgatói elé, mégis, ami a két példázat főcélját 
illeti, lényeges különbséget fedezhetünk fel közöttük.

A Szentháromság utáni 2. vasárnapra rendelt evangéliom- 
ban, a nagy vacsoráról szóló példázatban ugyanis Jézus Istent 
a maga hívogató szeretetében, leereszkedő, hosszútűrő jóságá
ban állítja szemünk elé, azt az Istent, ki az ő kiapadhatatlan, 
örök szeretet én él fogva akarja az embereket az örök üdvösség 
részeseivé tenni s ki azért nem szűnik meg az ő szeretteit, 
kegyelmi asztalának vendégeit, hívogatni, biztatgatni és meg
esik szíve, ha zárt szívekre, süket fülekre talál, ha hiába min
den hívó szava: Jertek el, mert immár mindenek elkészíttettek! 
Szeretettel hívogatja tehát vendégeit, de megjelenésre nem kény
szeríti őket.

Egészen más oldalról világítja meg mai evangéliumunk 
Istennek a bűnös, engedetlen emberrel szemben való magatar
tását. Ebben a példázatban az Ítélkező, igazságos Isten áll előt
tünk, kinek igazságossága úgy követeli, hogy az emberrel szem
ben való magatartását attól teszi függővé, hogy az emberek 
elfogadják-e ingyen való kegyelmét, engednek-e hívásának, ki
tárják-e szívüket előtte, vagy megkeményítik-e azt? Isten fel
ajánlja az ő kegyelmét minden embernek, Igéje és szolgái által 
mindenkit meghív az üdvösség asztalaihoz, az emberen múlik 
azonban, akar-e a menyek országának polgára, az üdvösség 
részese, az Élet koronájának birtokosa lenni. Jaj azonban annak, 
kit a Szentlélek elhívott, kinek szíve ajtaján kocogtat a békesség 
örök Királya és bebocsátást nem nyer, nem hallván a szent 
Isten komoly, figyelmeztető intését: „Ma, ha az ő szavát hall
játok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket!"

Komoly, megszívlelendő intelem hangzik tehát felénk mai 
szent evangéliumunkból. Vegyük eszünkbe ez intelmet:

Jertek a menyegzőre!
Lássuk:

I. a terített asztalt,
II. a meghívott vendégeket,

III. a megjelenteket.
I.

Királyi menyegzővel hasonlítja össze az Úr Jézus mai szent 
leckénkben a menyeknek országát. Minden menyegző, még a 
legegyszerűbb és legszegényesebb is, örömünnep, amelyen a
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meghívottak, a násznép, a jegyesek, ill. újházasok és vendégeik 
félretéve néhány órára a mindennapi élet gondjait és bajait, ví
gadnak és örvendeznek. S ktilönösképen áll ez királyi menyeg
zőről. Mindenben, amit egy király gazdagságánál, befolyásánál 
fogva nyújthat a vendégeinek, részelteti azokat, hogy egy is 
közillök ne panaszkodhassék. Asztalai sziniiltig rakva jobbnál 
jobb ételekkel, a serlegekben gyöngyöző, édes mámort keltő 
italok, kényelmes, puha székek, szóval minden ami egy király
hoz és királyi vendégeihez méltó, ami emeli a vendégek jó 
hangulatát, jóérzését és a királyi vendéglátó házigazda hírnevét.

Királyi menyegzőt szerzett Isten is, az örök Király az ő 
fiának és vendégeinek, nékünk embereknek, amelyen öröm és 
vígalom van, amelyen az éhező és szomjuhozó lélek betelik min
dennel, amire szüksége van. Az életnek kenyere, és az Igazság
nak kristálytiszta vize az, amivel a vendéglátó Király maga 
elégíti ki az örök élet után vágyó, az igazságot éhező és szomju
hozó lelkeket, ezt mondván: „Ne félj kicsiny sereg; mert tet
szett a ti Atyátoknak, hogy adjon néktek országot!" Békesség 
és nyugalom honol a meghívottak között, kik közül sokan mesz- 
sziről, fáradság és küzdelem után tértek be a királyi palotába 
és az Ige kiapadhatatlan forrásvizeinél békességet találtak az ő 
lelkűknek. S aki csak ott ül a mennyei Király megrakott aszta
lánál, hallja az ő szavát és engedelmeskedik az ő beszédének, 
megtalálja ott azt, amit keres szív és lélek: bűnbocsánatot, bé
kességet, örök életet és a megelégítettek és az Orbán örvendező 
megváltottak ajakéról felhangzik az örök Királyt és népek Pász
torát dicsőítő Halleluja: „Jöjjetek el, imádjuk, boruljunk le arc
cal, hajtsuk meg térdeinket a mi teremtő Urunk előtt; mert ő 
a mi Istenünk és mi az ő mezeinek népei és az ő kezeinek 
juhai vagyunk." (95. Zsolt. 6—7.)

És mindezt ingyen, kegyelemből! Nem a vendégek érdeme, 
csak a Király kegyelme, jósága, szeretete, „ki úgy szerette e 
világot, hogy az ő egyszülött fiát adá, hogy valaki hiszen ő 
benne, el ne vesszen, hanem örök életet vegyen!" A Golgota 
oltárán megterítette az Or az ő asztalát az egész bűnbemerült 
emberiségnek, kegyelemből, szeretetből. Századokkal előbb már 
hívta az embereket, de különösen a golgotái keresztről hangzott 
le és hangzik át a következendő századokba, a világ végéig: 
„Mindnyájan, kik szomjuhoztok, jöjjetek e vizekre, ti is kiknek 
nincsen pénzetek, jöjjetek el, vegyetek és egyetek mindent pénz 
nélkül és jutalom nélkül." (Ezs. 55. i.)

II.
Isten, az örök király már a legrégibb időkben hívogatta, 

illetőleg szolgái által hívogatta az embereket királyi lakomájára, 
Izrael volt minden nép között az első, amely hallhatta az ő 
Urának Istenének szavát: Jöjjetek és ne keményítsétek meg 
szíveiteket, jöjjetek, vegyetek!

Ha valaha egy nép, úgy Izrael tapasztalhatta a jó Istennek 
meg-megújuló kegyelmét, szeretetét és hosszútűrését. Ennek a



422

népnek nyilatkoztatta ki magát Isten, mint az igaz, élő Isten, 
ki kegyelmet gyakorol a bűnösökön és nem akarja, hogy egy 
is elvesszen közülök. Ennek a népnek szólt az Úr biztató ígérete: 
„Vizeket töltök ki a szomjuhozóra és folyóvizeket a szárazra: 
kitöltőm az én lelkemet a te magodra és az én áldásomat a te 
csemetéidre." (Ezs. 44.3.) fis hogy az Úr népe meg ne felejt
kezzék az ő Istenéről, prófétákat küldött néki, kik, mint az ő 
szeretetének, hosszútűrésének hírnökei, mint az ő szócsövei, 
bűnbánatos, megtérésre, az egy igaz Isten dicséretére, imádására 
és követésére intsék a sokszor Istenéről megfelejtkezett és tév
útra tért népet. Sőt keresztelő Jánosban, kinél Jézus tanúsága 
szerint, az asszonyoktól születettek közül nem támadott nagyobb", 
oly prófétát adott, ki szent komolysággal hirdethette: Jöjjetek, 
térjetek meg, mert elközelített a menyeknek országa, kinek 
már külső megjelenése is az idők komolyságára intett. És végül 
megjelent az Üdvösség és Békesség Királya maga, hogy mint 
népének Prófétája, Főpapja és Királya hívogassa Izrael elveszett 
juhait, békességet hozzon a békétlen szíveknek, kiengesztelje 
ártatlan szenvedésével és halálával a szent Istent a bűnös em
berek iránt. Isten megterítette asztalát, de vájjon eljöttek-e a 
meghívottak ?

Megdöbbentő, elszomorító, amit Jézus példázatunkban a 
meghívottakról mond és amit igazol Izrael története! Nem jöt
tek! Hiába volt a próféták intő, hívogató szava. Ézsaiás köny
vében így jajdul fel az Úr: „Fiakat nevelék és azokat nagy 
méltóságra emelém : ők pedig éntőlem elszakadának 1“ És meny
nyi keserűség, mennyi panasz kél a többi prófétának ajkáról, 
a legrégebbtől Keresztelő Jánosig, Izrael nyakassága, kemény- 
szívűsége miatt. Nincs a próféták könyveinek talán egy fejezete 
sem, amelyben az Úrnak megbízottja ne panaszkodnék, hogy 
hiába minden biztatása, hivogatása, intelme és fenyegetése. De 
a legmegrázóbb jelenetet az Újszövetség állítja elénk, mikor Ő, 
az üdvnek Királya könnyező szemmel, sírva áll meg Jeruzsá
lem felett ezt mondván: „Vajha akárcsak te eszedbe vehetted 
volna, vagy csak a te mostani napodon, melyek néked a te 
békességedre valók, de azok most elrejtettek a te szemeidtől." 
(Luk. 19.42—44.)

A hívottak tehát nem jöttek el, megkeményítették szívüket. 
A példázat szerint nem is mentegetik magukat, hanem csökönyö
sen, konokul megmaradnak elhatározásuk mellett: nem megyünk 
el, mert nem akarunk! Sőt, amikor a Király ismét elküldte 
szolgáit, akadtak olyanok, akik „a szolgákat boszusággal illeték 
és megölék őket". Hogy így volt, tudjuk a történelemből. Pró
féták és apostolok, az Úr tanítványainak ezrei vezettettek a 
kínpadra, a máglyára és pecsételték meg vérükkel és életükkel 
azt, amit a Jézus nevében hirdettek.

És ma, nem jogos-e az Úr szolgáinak, az ő Igéje hirdetői
nek panasza, amely egykor elhangzott Ezsaiás próféta ajakáról: 
„Kicsoda hiszen a mi prédikálásunknak ? és az Úrnak karja
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kinek jelenik meg?" Nem tapasztaljuk-e unos-untalan, hogy az 
emberek jobban szeretik e világ hiú, gyorsan tűnő örömeit, 
ahelyett, hogy halhatatlan lelkűkről gondoskodnának, megszív
lelvén az Úr hívogató intését: „Ha az ő intését halljátok, meg 
ne keményítsétek a ti szíveteket 1“ Nem folyik e nyíltan és 
titokban, Írásban és szóban ádáz harc Isten, az ő Felkentje, a 
Jézus Krisztus ellen, nem követ-e el a Sátán mindent, hogy 
Isten kegyelmi asztalától távoltartson mindenkit és a mai kor 
emberével megutáltassák az Úr evangéliumát?

Emberek, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményít
sétek a ti szíveteket!

III.
Izrael sorsa azzal, hogy az üdvösséget elvetette magától 

és nem hajtotta fülét az Úr hívogató, megtérésre intő szavára, 
meg volt pecsételve. Tudjuk, mi lett ennek a népnek szomorú, 
megdöbbentő sorsa.

Helyét az Űr asztalainál a királyi mennyegzőn a pogány 
népek foglalták el, kik az Úr szolgáinak hívására „az utak fejei
ről", napkeletről és napnyugatról eljöttek és letelepedtek Ábra
hámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában (Máté 8, 
11.), míg Izrael fiai „kivettettek a külső sötétségre". És hála 
legyen az; Úrnak, még most is jönnek sokan, kik helyet foglal
nak az Úr kegyelmi asztalánál.

De vájjon mindegy-e, hogyan jönnek, hogyan jöjjünk? 
Keleten, Jézus korában az a szokás dívott, hogy menyegzői ruha 
nélkül senki nem léphetett a menyegzői házba. Mivel azonban 
azok, akiket az „utak fejeiről" hívtak a királyi lakomához, nem 
lehettek menyegzői ruha birtokában, a kegyes király úgy intéz
kedett, hogy minden belépőnek a szolgák átadtak egy menyeg
zői ruhát és felszólították, vesse le poros, gyűrött, mindennapi 
ruháját, hogy méltó vendége legyen a királynak. Akadt azonban 
olyan, aki megvetette a menyegzői ruhát és úgy gondolkodott, 
hogy saját ruhája is megteszi. Piszkos, gyűrött, utcai ruhában 
ült a királyi lakomához, ami azonban nem kerülte el a király 
éber figyelmét: az engedetlen vendéget kitessékelték és méltó 
büntetésben részesítették.

Példázatunkban az utcai ruha az emberi szívnek önteltsé
gét, saját érdemére támaszkodó érzületét, a farizeusi gőgöt és 
felfuvalkodottságot jelenti. Ó hányán vannak, akik azt mondják : 
így, ahogy vagyok, megállhatok Isten előtt, nincs szükségem 
másra, jobb életre. Hányán vannak, akik önmagukkal teljesen 
megvannak elégedve és megvetik Krisztus érdemét, Isten ingyen
való kegyelmét, a menyegzői ruhát, amely nélkül senki meg 
nem állhat Isten előtt és részt nem vehet az ő kegyelmének 
asztalánál.

Helyesen mondta valaki egyszer, hogy a menyország mér
hetetlen nagy, mégis, aki be akar jutni, annak egyet különösen 
meg kell tanulnia: meghajolni! „Sokan vágynak a hivatalosak, 
de kevesen a választottak", fejezi be Jézus példázatát, Sokan
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gondolják, hogy ők az örök Király méltó vendégei, de csak 
akkor lehetnek azokká, ha saját érdemük teljesen háttérbe 
szorul és ha teljesen a Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak és 
Megváltónknak a Golgotán szerzett drága érdemére támaszkod
nak, ezt vallván:

Eljött hozzánk az üdvösség,
Mely kegyelemből árad;
Jóra nincs bennünk tehetség,
Erőnk hiába fárad.
A bit a Krisztusra tekint,
Ki örök érdeme szerint 
Közbenjáró lett értünk.
Ne reszkess immár én lelkem,
Keresd Krisztus érdemét,
Mely vigasztal az életben 
S az Ítéletben megvéd.
Hiszem, érzem, én Megváltóm,
Te vagy ödvöra, boldogságom,
Bűnömért megfizettél.

Igen, boldogok, akik hallják az Úrnak szavát és meg nem 
keményítik az ő szívüket, hanem jönnek, vesznek és esznek és 
kielégíttetnek! Ámen. Stráner Vilmos

kaposszekcsői lelkész.

Aggódó édesapák — Jézushoz menő
édesapák.

Szentháromság után 21. vasárnap.
Ján. 4, 46—54.

Kedves Testvéreim az Úrban! Nem tudom: jutott-e már 
valamikor eszetekbe, az igehirdetés vagy bibliaolvasás alkalmá
val, hogy mennyi közvetlen, családias vonás jellemzi az evan- 
géliomi történeteket. Talán nem túloznánk akkor se, ha azt 
állítanék, hogy családoknak az élete, illetve családtagoknak 
egyszerű életviszonyai: munkája, öröme s bánata képezik a 
hátterét vagy keretét Jézus működésének. Ugyanezt lehet meg
állapítanunk mai szentigénkről i s : egy édesapáról s beteg fiáról 
s a beteg fiú csodálatos meggyógyulásáról van benne szó. Ma, 
amikor nem csupán a családokat, de az egyházat, a társadalmat 
s az államot is egyaránt foglalkoztatja az a kérdés, hogy honnan 
van a sok baj, nyomorúság és gond, mely a mai életet jellemzi 
s hogyan lehetne ezeket orvosolni —, nagyon fontos felfigyel
nünk, hogy mit mond ide vonatkozólag az evangéliom?

Mai szenligénkben arról van szó, hogy hogyan gyógyul 
meg egy beteg ifjú. Vegyük észre, hogy a történetben fontos 
szerep jut a beteg édesapjának s épen azért engedjétek meg nekem, 
hogy ez alkalommal az édesapákról kívánunk elmélkedni, amikor 
is szólunk az aggódó édesapákról, a Jézushoz menő édesapákról 
s Jézust a beteg fiukhoz hívó édesapákról.
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A bibliai aggódó apa szentigénkben egy királyi ember. Nevét 
nem tudjuk, de elegendő tudnunk annyit, amennyit a szent 
történet elárul róla. Mint királyi ember bizonyára gazdag volt 
vagy legalább is jómódú. Volt tehát vagyona s volt hatalma is. 
A mindennapi kenyérért épen azért nem kellett aggódnia s 
mégis azt a hatalmas és tehetős embert is meglepte egyszer a 
gyötrő aggodalom: halálosan megbetegedett a f ia ...

Aggódó apák mindig voltak s ma is vannak a világon s 
vannak a szegények és gazdagok között egyaránt. Nem mente
síti a gondtól, a gyötrő aggodalomtól se a gazdagot, se a sze
gényt semmi. Ezeket az aggódó édesapákat — nekem úgy 
tetszik — két csoportba lehetne sorozni. Az egyik csoportba azok 
tartoznak, akiknek fiók, gyermekük tényleg beteg, testileg beteg, 
talán halálosan beteg. Ezek az aggódó apák orvost-orvosságot 
keresve bejárják az országot, nem egyszer a külföldet s mindent 
elkövetnek, mindent odaáldoznak, hogy drága betegüknek meg
szerezzék a gyógyulást, az egészséget. Nem akarunk, Szeretett 
Testvéreim, ezeknek a gyermeküket féltő apáknak az aggodal
máról ridegen, talán lekicsinylőén szólni, — megértjük a szívnek 
fájó remegését, mikor annak életéért aggódik, akiért odaadná 
a saját életét —, az azonban mégis bizonyos, hogy mi mind
nyájan a testet, a testnek az egészségét, a testnek az életét 
nézzük első sorban s nagyon könnyen feledjük, hogy lehet 
valakinek a teste, a szervezete még oly egészséges is és erős 
is s mégis beteg, talán halálosan beteg a lélek. ..

Az aggódó apáknak egy másik, az előbbinél valószínűleg 
kisebb csoportjába tartoznak azok, akik nem nézik ugyan hide
gen, érzéketlenül a gyermekük testi fájdalmát, betegségét, — de 
azért nem erre gondolnak első sorban, hanem azért aggódnak, 
talán éjjel-nappal azért gyötrődnek, hogy fiuk-leányuk nem 
kerül-e a bűnnek a hálójába. Vannak, Istennek hála, ma is 
vannak édesapák, akiket nem csal meg a testi egészség, nem 
téveszt meg a deli termet, a rózsás arcszín, de észreveszik s 
aggódó fájdalommal látják, hogy gyermekük az engedetlenség
nek, a tunyaságnak, a dacosságnak, az érzékiségnek, a tobzó
dásnak lázbetege: épen ezért aggodalommal töltik éjjelüket- 
nappalukat, mert féltik gyermeküket a sátán tőrétől. . .

Kedves Testvéreim! Én azt gondolom, hogy ez a mai ige 
azért is került itt felolvasásra, hogy ti: édesapák s édesanyák 
elgondolkozzatok azon: az aggódó édesapák, az aggódó szülők 
melyik csoportjába sorolhatjátok önmagatokat? Jaj annak a 
szülőnek, akit halálos aggodalom lep meg, ha gyermekének 
negyven fok fölött van a láza, de nem érez aggodalmat, rettegést 
akkor, mikor a bűn bacillusai támadják-veszélyeztetik gyerme
kének lelkét s nem teszik meg a megfelelő óvó intézkedéseket. 
Nem szeretik igazán azt a gyermeket, kiért csak akkor aggód
nak, ha testi egészsége s élete van veszélyeztetve, de nem érzi 
az aggódó, féltő szeretet támogatását, védelmét, mikor a bűn 
húzza-vonja a maga fertőjébe...
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A bibliai apa Jézushoz ment segítségért. Szentigénk nem szól 
arról, hogy merre járt segítség után már előbb az a királyi em
ber. Azt sem említi meg, hogy mikor hallott először Jézusról. 
Az azonban kétségtelen, hogy hallania kellett már előbb is a 
csodálatos Orvosról, gyakran gondolhatott is reá s most, midőn 
fia halálán van, végre odamegy Jézushoz. Nagy dolog az, hogy 
ez a bibliai apa odáig jutott, hogy elment Jézushoz! Megtörtén
hetett volna az is, hogy azzal a reménytelen megállapítással 
nyugtatta volna meg magát, hogy megtett mindent fia érdeké
ben s most már úgyis hiába. A bibliai királyi ember azonban 
nem így tett s egyetlen apa vagy szülő sem nyugtathatja meg 
magát, hogy mindent megtett gyermeke megmentése érdekében 
—, mindaddig, míg oda nem ment Jézushoz.

De szeretném, kedves Testvéreim, ha ezen a mai szent 
napon itt volnának mindazok, akiknek első sorban és minde
nek felett szól ez az ige, — hadd hallaná meg minden édesapa 
s édesanya, hogy nincs segítség Jézus nélkül s a gyermekek és 
az ifjúság megmentésére s a családok és a nemzet jövőjének 
biztosítására szintén nincs más mód, mint oda menni a szülők
nek, a felnőtteknek Jézushoz. Hiába azért minden ifjúságmentő 
akció, hiába a gyermeknyaraltatás, hiába az ifjúságnak ösztön
díjjal való támogatása, hiába a különféle sport és ezen a téren 
elnyert bármily diadal, — hiába minden, ha Jézus nélkül, az 
Ő jóváhagyó támogatása és helyeslő, biztató szava nélkül tör
ténik bármi. S Jézusnak az akarata az, hogy az aggódó apák 
és aggódó anyák bizalommal odamenjenek Őhozzá, néki mond
ják el panaszaikat, gondjaikat s tőle kérjenek segítséget.

A bibliai apa Jézust hívta... Sokszor hallottam a mai nehéz 
időben idősebbek részéről azt a megállapítást, hogy ők — idősebbek 
— már nem tehetnek semmit, nem javíthatják meg a közállapoto
kat, nem gyógyíthatják a sebeket, nem szerezhetik vissza a boldo
gabb Magyarországot, mindez legyen már a jövő nemzedéknek, 
az ifjúságnak a kötelessége és feladata. Nem úgy, Testvéreim! 
Ez azt jelenthetné, hogy az idősebbek a mentő-gyógyító munkában 
nem akarnak vagy nem tudnak részt venni, mert nincs is hitük 
és reményük a gyógyúlás iránt s épen azért minden munkát 
s minden felelősséget áthárítanak az ifjúságra, az ifjabb nem
zedékre. Ez pedig nagy baj volna! Ha valamely idősebb test
vérünk, egy-egy édesapa vagy édesanya vagy öreg nagyszülő 
talán már teljesen erőtelen, vagy épen munkaképtelen, egyet 
mégis tehet: oda mehet Jézushoz, az ő  kezébe teheti le gyer
meke, unokája sorsát, életét, imádkozhat Jézus segítségéért. Egy
házunknak épen arra van szüksége, hogy maguk a szülők 
menjenek Jézushoz: a Jézushoz menő apák és anyák meg
menthetik a beteg gyermekeket, az egyháznak, a nemzetnek 
a beteg ifjúságát, — a Jézushoz menő s benne bízó szülők kikö
nyöröghetik Jézus segítségét.

Ezt tapasztalta meg a bibliai történet szerint ennek a ha
lálos beteg gyermeknek az édesatyja is: hívó, kérő szavára
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Jézus ezzel a néhány, de sokat mondó szóval nyugtatta meg 
őt: „Menj el, a te fiad él. “ S az édesapa nem kételkedett, de 
hitt s a fia nem lett a halálé, hanem az életé! A bibliai édes
apának meg kellett értenie, hogy abban az órában fordúlt jobbra 
a beteg gyermek állapota, amikor Jézus azt mondotta, hogy: 
„a te fiad él!“ Mit jelent ez mást, ha nem azt, hogy Jézushoz 
való viszonyunktól függ életünk, szeretteink élete s abban az 
órában lesz teljesen meggyógyúít a te fiad, a te leányod is, 
kedves Testvérem, amelyben felette is elhangzik az Úr Jézus 
Krisztus szava: „a te fiad, a te leányod él. “ Oh bizonnyal nem 
kellene aggódnunk egyházunk s hazánk jövendője miatt, ha a 
Jézushoz menő, Őhozzá imádkozó édesapák s édesanyák száz
ezreinek kérő szavára, imádságára válaszolná Jézus: „a te fiad 
él! mert ez azt jelentené, hogy azokat a gyermekeket ő  tartja 
meg az életnek, O, az élet fejedelme.

Kedves Testvéreim! Az aggódó édesapákról, a Jézushoz 
menő, Tőle segítséget kérő, Őt hívó édesapákról kívántam ez 
alkalommal szólni tihozzátok s végre is nem róluk, de a segít
séget nyújtó, a szabadító Jézus Krisztusról szóltam. De így is 
van ez jól. Minden mi elmélkedésünk vezessen Őhozzá s vég
ződjék Őnála.

Vajha Őhozzá vezetett volna mai elmélkedésünk is, hadd 
hallják meg az aggódó édesapák, édesanyák az Ő biztatását és 
boldogító vigasztalását: „a te fiad él!“

Dr. Deák János
egyetemi tanár.

Eképen cselekszik . .  .
Szentháromság után 22. vasárnap.

Máté ev. 18, 2ii—35.
Kedves Testvéreim! Meg kell-e bocsátanom hétszer? ezt 

kérdezte az Üdvözítőtől Péter és a felelet, melyet kapott, Jézus 
legszebb példázatai közé tartozik. Meg kell-e bocsátanom azok
nak, akik vétenek ellenem ? Olyan kérdés, mely egyszer merül 
fel lelkűnkben, amelyre mindig vonakodva felelünk. Komoly 
keresztyének, igazán hívő emberek éppen úgy, mint véletlenül 
e templomba most betévedt hallgatók, jól jegyezzétek meg azt 
a nagy igazságot, melyet Üdvözítőnk e nagy kérdésre: a meg
bocsátásra nézve nektek ajándékozott.

Ez a krisztusi példázat olyan összefüggésre figyelmezteti 
az embereket, amire nem szoktak gondolni. Elfoglalva apró- 
cseprő dolgaikkal, bajaikkal és érzékenykedéseikkel, az embe
rek legtöbbször tisztán csak a maguk szempontjából tekintik 
dolgaikat és igen kevés ember gondol arra, hogy bosszanko- 
dásai, ellenségeskedései, haragtartásai összefüggnek magasabb 
természetű dolgokkal is. Ez a krisztusi példázat azt a százezer
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szer elfelejtett igazságot akarja ebben az órában is emlékeze
tünkbe idézni, hogy Isten igenis törődik a mi dolgainkkal akkor 
is, ha mi nem törődünk ővele. Ő jó Atyánk, aki mindig úgy 
gondol reánk, ahogyan csak atya tud tőle elszakadt, rossz utakra 
tévedt gyermekére gondolni akkor is, ha nem is gondol reá. 
Ez a krisztusi példázat arra figyelmeztet, hogy a Miatyánk ké
rését ne csak mondogassuk, hanem teljesítsük is : bocsássunk 
meg úgy, amint Isten megbocsát nekünk. Figyelmeztet tehát ez 
a példázat arra az összefüggésre, mely az Isten kegyelme és a 
mi megértő és megbocsátó szíveink között jöhet létre jutalma- 
zóan vagy büntetőén.

Milyen egyszerű ez a történet! Olyan az Isten mint egy 
jó király, aki szolgájának minden tartozását, megfizethetetlen 
nagy adósságát elengedi, mikor a kíméletért könyörög, de olyan 
az Isten, mint ez a király, aki igazságos haragra is gerjed, 
mikor ugyanaz a szolga irgalmatlanságot tanúsít saját adósával 
szemben. Mélységesen komoly nagy figyelmeztetés van ebben 
az összefüggésben. Azok, akik Isten kegyelmét és atyai szere- 
tetét kényelmesen úgy értelmezik, hogy az mindent megbocsát, 
vegyék csak észre benne azt a figyelmeztetést, hogy ámbátor 
„ingyen és kegyelemből* igazíttatunk meg, mégis ennek az in
gyen kegyelemnek az elfogadására magaviseltünk, belső mi
voltunk, gyakran el is titkolt indulataink szerint nekünk ma
gunknak alkalmatosakká kell válnunk. Sohasem az isteni irgal
masságon és kegyelmen múlik az, ha nem tudunk megváltozni, 
megszelídülni, megjobbulni, hanem mindig saját magunk okozta 
alkalmatlanságunkon. Míg a delejesség törvényei szerint a kü- 
lönneműek vonzzák és az egyneműek taszítják egymást, addig 
a szellemi és erkölcsi világban ennek az ellenkezője az áthág
hatatlan törvény: itt az egyneműek ellenállhatatlanúl vonzzák, 
az ellentétek pedig eltaszítják egymást.

isten irgalmasságának befogadására, áldásainak megisme
résére, a kegyelemnek a megérzésére csak akkor teszed ma
gadat alkalmatossá, ha te magad kegyelmességet, megbocsátást, 
elengedést, jóságot tudsz cselekedni. Figyeld meg jól testvérem, 
nem érdemessé teszed magad, hanem csak alkalmatossá. Hogyan 
is lehetnél érdemes, hiszen te csak dénárokat engedhetsz el, 
mikor neked taleutumnyi elengedést juttat menyei Atyád, — 
hogyan lehetnél érdemes, mikor te egy-egy egész emberéletnek 
összehalmozott bűneit hordozod adósság gyanánt Isten előtt, 
embertársaid pedig csak egy-egy ellened való vétkezés alól 
kérnek tőled felmentést és bocsánatot! ?

Tedd a kezedet a szívedve és ismerd be: igazságos az a 
törvény. Mikor te úgy jársz-kelsz tieid között, hogy jóformán 
szólni sem mernek hozzád, mikor tele van a szíved haraggal 
és elégedetlenkedéssel, mikor rosszkedvvel, bosszankodással, 
árnyékkal töltőd meg egész olthonod életét, ugyan kinek telik 
a kedve benned? Istennek, a szeretet Atyjának? Krisztusnak, 
az ártatlan szenvedések között is megbocsátónak?... Jobb lesz,
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ha legyőzöd indulataidat, belátod, hogy igazságtalan, felgerjedt 
és ellenséges érzésekkel megbántottad és keserítetted a veled 
együtt élőket s igyekszel kiengesztelni őket. Tudod-e, hogy a 
legódesebb és legáldottabb örömök közé az tartozik, mikor a 
hidegség elrepül az egymást szeretni és megérteni tartozó szí
vek közűi és szülő, hitvestárs, testvér vagy jóbarát újúlt erővel 
újból szeret és örül! ? De mindennél milliószor tisztább, erősebb 
és boldogítóbb öröm az, mikor ennek az egész világnak Krisz
tusért megbocsátó mennyei Atya külön neked is megbocsát, 
külön megérezheted, hogy az ingyen kegyelem soha meg nem 
hálálható fényes napja besütött a szívedbe s hogy most, most 
megy végbe a te telkedben ennek a példázatnak a jutalmazó 
két szava: eképen cselekszik... eképen cselekszik a mennyei 
Atya tiveletek. . .

Érezted már valaha ezt a örömet? Ott van minden jól 
előkészített, áhítattal és alázattal vett úrvacsorában, melyre a 
hegyi beszéd parancsa szerint úgy mentél el, hogy előbb megbé
kéltél a te atyádfiával. Bizony levette az ilyen úrvacsora adós
ságaidnak a terhét s megkönnyebbítette bűnös lelkedet.

És ha ebben a siető, loholó életben, fáradalmak, küzdel
mek, tévedések, megsértődések vagy talán igazságtalan és mél
tatlan megbántások napjaiban néha-néha oda gondolsz arra a 
számadásra, melyet majd egykor életed egészéről kell tenni, 
akkor ne felejtkezz el erről a krisztusi figyelmeztetésről, mely 
arra int téged, hogy eképen cselekszik a menyei Atya akkor 
is veled, eléje álló szolgájával. Ha megadtad a szeretetnek, a 
jóságnak, a megbocsátásnak, a felebaráti részvétnek, az igaz
ságnak és becsületességnek a dénárjait a reádbizott és a veled 
élő szíveknek, ha jóvátehetetlen fájdalmakat és károkat nem 
okoztál senkinek, hanem irgalommal és megértéssel kötözgetni 
igyekeztél a sebeket, akkor a mi Urunk Jézus Krisztusunknak 
Atyja amaz irgalmas király lészen bűneid és gyarlóságaid ta- 
lentumnyi súlyával szemben is, óh bizony: eképen cselekszik...

Bocsáss meg tehát! Bocsáss meg, ha valaki haragból, sér
tődöttségből rosszal fizet a rosszért, melyet cselekedtél vele 
szemben, — bocsáss meg, hogy vége szakadhasson az ellen
ségeskedésnek. Bocsáss meg, ha valaki jóért fizet neked go
nosszal, — győzd meg és szégyenítsd meg őt szeretettel és 
szelídséggel. Bocsáss meg akkor is, ha teljesen indokolatlanúl 
és ártatlanúl ér a méltatlanság, — bocsáss meg, mert megbo
csátani és elfelejteni, ez a nemes bosszú. Bocsáss meg, hogy 
neked is megbocsáttassék itt a földön embertársaidtól, szeret
teidtől, elleneidtől és mennyei Atyádtól. Ha megbocsátjátok az 
embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok is megbo
csátja azokat néktek, ha pedig nem bocsátjátok meg azokat a 
ti embertársaitoknak, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg 
néktek. Ez bizonnyal igaz. . .  Ámen.

Kemény Lajos
budapesti lelkész.
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Luther hite.
Reformáció-ünnepi elmélkedés.

Alapige: Megemlékezzetek a ti 
előttetek járókról, kik néktek szólták 
az Istennek beszédét, kiknek kövessétek 
hiteket, meggondolván, minemű vége 
volt az ő életeknek. (Zsid. 13, 7.)

Azok között, akik nékünk az Istennek beszédét szólták s 
a bitben előttünk jártak, hogy mi az ő nyomdokukon a Krisztust 
kövessük, az apostolok után nem találtatott nagyobb, mint a mi 
Luther Mártonunk. Azért megérdemli, hogy alapigénk felszólí
tását az apostolok után elsősorban ő reá alkalmazzuk s róla 
megemlékezzünk, különösen reformáció ünnepén, mely épen 
arra való, hogy hálás megemlékezéssel számon vegyük azokat 
a megbecsülhetetlen lelki javakat és áldásokat, melyekben a 
kegyelem Istene Luther Márton életmunkája révén részesítette 
a keresztyénséget. Ilyen megemlékezésre pedig különösen nagy 
szükség van a mi napjainkban, amikor jobbról-balról száz ellen
ség és álarcos barát rontja, tépi, kisebbíti Luther örökét s magát 
az örököst, a reformáció népét, különösen hazánkban valami 
sajátságos, ólmos tehetetlenség bénítja. Ebből a veszedelmes, 
beteges állapotból csak úgy szabadulunk, ha megemlékezünk 
arról, ami nékünk a reformációban adatott, — megemlékezünk 
úgy, hogy megemlékezésünk ne legyen puszta visszapillantás, 
vagy pillanatnyi hangulatrezgés, hanem belső elsajátítás, köve
tésre eltökélés, új birtokbavétele a reformáció szellemi örökének, 
hogy ez ne legyen nálunk puszta holtkézi birtok, hanem erő
forrás, eleven erő, mely életet újít és diadalmaskodik. „Mit őse
idtől vettél szent örökbe, szerezd meg azt, hogy a tiéd legyen!“ 
így emlékezzünk meg evangéliomi anyaszentegyházunk nagy 
elöljárójáról, Luther Mártonról és világgyőző hitéről, — akkor 
ünnepeljük méltóan, áldásosán reformáció ünnepét.

Luther hite.
Aki valaha kristálytiszta forrásvizet látott előbuzogni az 

anyaföld méhéből, most arra gondoljon, mikor Luther hitéről 
van szó, mert Luther hite olyan. Benne megvalósult az Úr mon
dása : „Aki hiszen én bennem (amint az írás mondja), élő víznek 
folyamai ömlenek annak bensejéből". Ján, 7, 38.

Honnan vette Luther ezt a hitet ? — Ezen a kérdésen hajó
törést szenved minden olyan felfogás, mely a nagy emberek 
egyéniségét, élettartalmát pusztán a környezet hatásaiból szár
maztatja. Mikor Luther fellépett, senkinek sem volt olyan hite, 
mint neki. A valódi hitnek a forrásai akkor már évszázadok 
óta el voltak temetve az emberi hagyományok és tekintélyek, 
a tévtanok és visszaélések torlaszai alatt. Honnan vette tehát 
Luther a maga hitét? A hitet senki sem merítheti önmagából, 
senki sem adhatja önmagának. Hitre nem úgy jutunk, hogy
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magunkat holmi festett egekbe beleképzeljük, gondolatban 
beleerőltetjük. Nem. A hit hallásból vagyon, a hallás pedig az 
Istennek igéje által, — mondja Pál apostol Róm. 10, 17. s ez a 
szó a valóságot fejezi ki. Luther belső életében a döntő fordulat 
akkor állott be, amikor nem ugyan a korabeli prédikálásból, 
mert az akkori prédikálás minden egyéb volt, csak nem Isten 
igéjének a prédikálása, hanem a láncra vert Szentírásból, az 
apostolok és próféták eredeti prédikálásából meg-meghallotta az 
élő Isten szavát, Isten éltető igéjét, az érettünk meghalt és 
megigazulásunkra feltámadott Krisztusról szóló evangéliomot, a 
mennyei Atya határtalan szeretetéről és kegyelméről tanúskodó 
örömhírt. Attól fogva tudta Luther Istennek beszédét szólani, 
hirdetni hitből hitbe, attól fogva lett a hitben milliók elöljárója. 
Luther hite az Isten igéjéből, a Krisztus evangéliomából fakadó, 
abból élő és táplálkozó, mindenestül arra támaszkodó s annak 
alapján a Krisztus által Istennel gyermeki módon társalkodó 
személyes, eleven hit. Azért Luther Mártont el sem tudjuk kép
zelni az ő szeretett, szívéhez nőtt bibliája nélkül.

Ebből közvetetlenül kettő következik. — Az egyik az, hogy 
Luther hite nem új hit abban az értelemben, amint azt a refor
máció ellenségei szeretik feltüntetni, mintha valami vadonatúj 
találmány volna, olyasmi, ami a keresztyénség körében még 
sohasem volt. Valójában nem Róma hite a régibb, hanem Lutheré,, 
mely lényege szerint semmi egyéb, mint új felfedezése, újraéledése 
annak az eredeti, tiszta, apostoli keresztyén hitnek, mely közvetet
lenül folyik a Krisztus evangéliomából. — A másik az, hogy 
na mi Luther hitét követni akarjuk, ha azt akarjuk, hogy Luther 
hite bennünk és közöttünk újraéledjen, akkor nekünk is vissza 
kell térnünk Isten igéjéhez, Krisztus evangéliomához s akár az élő
szóval hirdetett, akár az írott igéből, a Szentirásból, lelkünk 
mélyén meghallanunk az örök Szeretet és az örök Igazság sza
vát. Ez több, mint a prédikációnak puszta füllel hallgatása, több, 
mint felszínes biblia-olvasgatás. Ez a szív, a lélek mélységeinek 
megnyilatkozása az örök Szeretet és Igazság iránt. Onnét felülről 
és innen belülről a hang és a visszhang egybecsendülése. „Szólj, 
Uram, mert hallja a te szolgád.14 „Szólj, Atyám, mert hallja a 
te gyermeked.44 Enélkül nincs valódi hit. Enélkül nincs igazi 
életújulás. Erre a tudós épűgy reászorul, mint az utcaseprő 
napszámos, a prédikátor épúgy, mint az egyházfi vagy az orgona- 
tipró. Az óhajtva-óhajtott megújult keresztyénség is az Isten 
igéjéből élő és táplálkozó keresztyénség lesz vagy általában 
nem lesz.

Épen mivel Luther hite az Isten igéjéből fakad, azért egy 
a bünbánattal, a megtéréssel. Istennek igéje egyszerre hirdeti az 
emberi bűn és az isteni kegyelem nagyságát és így hívja, hívo
gatja az embert bűnbánatra, megtérésre, új életre. Luther átélte 
ezt, amikor Istennek igéjét meghallotta. Á legközelebbi napok
ban lesz 412 éve, hogy 95 tételét kifüggesztette a wittenbergi 
vártemplom ajtajára; Ne feledjük soha, mi volt legelső tételei
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„Amikor Urunk és Mesterünk, a Jézus Krisztus azt mondja: 
Térjetek meg stb., azt akarja, hogy az ő híveinek egész élete 
folytonos megtérés legyen*. Luther hite a bűnbánat fájdalmai 
között született s a reformáció műve elsősorban az igaz hit 
útjáról letévedt keresztyénség megtérése akart lenni. Ha közöt
tünk ma aránylag oly kevés az igazi, eleven élő hit, annak 
egyik főoka abban rejlik, hogy oly kevés a valódi bűnbánat, 
az elszánt megtérés. Pedig épen a mi korunk borzasztó bajai 
és nyomorúságai, amelyek mind valamiképen emberi bűnök 
szörnyű következményei, kétszeres erővel szólítanak fel bennün
ket a magunkba szállásra, a bűnbánatra, a megtérésre. Új élet, 
jobb jövendő csak a bünbánat, a megtérés útján int felénk. A 
másik út a romlás, a pusztulás útja. Ezt mondja Istennek ezer
szeres tapasztalással beigazolt szava. „Ma, ha az ő szavát hall
játok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket!*

Miért idegenkednek oly sokan a bűnbánat, a megtérés 
igéjétől? Többnyire azért, mert azt gondolják, hogy a bűnbánat, 
a megtérés, a hit megfosztja az embert az élet örömeitől s 
rideggé, komorrá, természetellenessé, világgyűlölővé teszi. Ennek 
a hamis feltevésnek legfényesebb cáfolata Luther hite, Luther 
élete. Épen a megváltó kegyelem tapasztalása adta őt teljesen 
vissza az életnek, hozta meg számára az igazi életörömöt, azt 
a mély kedéllyel párosult tiszta, derűs élethangulatot, mely 
egyéniségét annyira szeretetreméltóvá teszi. Milyen tiszta, gyer
mekded kedéllyel tudta ő élvezni családi és baráti körben, a 
természet ölén és a művészet berkeiben az élet örömeit és 
szépségeit, melyek mindegyikében a Teremtő jóságának egy-egy 
melengető fénysugarát látta meg! Ez a minden szép és jó iiánt 
fogékony, a legjobb értelemben derűs élethangulat ugyancsak Luther 
nagy hitének gyümölcse s a mi sokat mulató, de mégis örömtelen, 
sivár korunkban Luthernek erre az életörömmel teljes hitére is 
vajmi nagy szükség volna.

De ne gondoljuk, hogy Luther nagy hite csupán ebben a 
gyermekded boldog, derűs élethangulatban nyilatkozott meg. 
Benne gyermekded lelkiiiettel férfias, sőt valósággal hősies bátorság 
és elszántság párosult s mindkettő hitéből, Istenben való szikla
szilárd bizodalmából fakadt. Neki Isten az ő erős vára s azért 
mint kőszál a viharban, úgy áll meg rendületlenül egy ellen
séges világ közepett. „Itt állok, másként nem tehetek. Isten en
gem úgy segéljen.* Sem ádáz ellenség, sem kishitű jó barát, 
sem ígéret, sem fenyegetés nem ingathatja meg elhatározását 
s hogy ez a magatartása nem egyéni elbizakodás, hanem egész 
lelkének Istenre támaszkodása, azt mutatja az az alázatos val
lomása, hogy „Isten bármikor tíz Márton doktort is teremthet, 
ha ez az egy elpusztulna.*

Ugyanaz a hit, mely Luther lelkét hősi bátorsággal acé
lozza meg, avatja őt a szeretet, a kötelességteljesítés fáradhatatlan 
munkásává. A hitnek szeretőiben munkás erejét, erkölcsi ösztönző 
hatalmát senki sem jellemezte oly nagyszerűen, mint Luther
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Márton azzal a szavával: „Ob a hit vajmi eleven, tevékeny, 
hatalmas dolog, úgy hogy lehetetlen szakadatlanul jót nem ten
nie, — nem is kérdezi: kell-e jót cselekedni, hanem mielőtt 
kérdezné, már megcselekedte és szakadatlanúl abban van el
foglalva, hogy jót cselekszik.* S ezt Luther nemcsak mondotta, 
hanem híven gyakorolta is élete végéig. Halála nem volt vér- 
tanu-halál, melyre alapigénk céloz, de utolsó munkája is, melyet 
Eislebenben a mansfeldi grófok ősszebékéltetése érdekében 
végzett, a szeretet műve volt s utolsó szava is az egész életét 
átható hitnek vallomása.

Alapvonásai szerint így áll előttünk Luther hite. Hogy ez. 
a hit, hála Istennek, ma sem veszett ki a világból, sőt hogy 
ma is élő, világmozgató hatalom, annak újabb erőteljes bizony
ságát szolgáltatta a Kopenhágában tartott második evangélikus 
világgyűlés. Vajha a reformáció nagy eseményeinek, különösen 
Luther kátéi megjelenésének és a speyeri protestációnak, a f- 
évbe eső négyszáz éves fordulói, melyek a reformáció mai 
emlékünnepének is fokozott jelentőséget adnak, a mi soraink^ 
bán is mindenütt új lángra lobbantaná azt az elszánt, imádkozó 
és cselekvő törekvést, hogy Luther hite legyen valósággal a mi 
hitünk is, hogy mindenekben méltó és hű követői legyünk 
Luther hitének!

D. Dr. Prőhle Károly
egyetemi tanár.

Orvos, gyógyítsd meg magadat!
— Lelkész! gyónáskor. —

Luk. 4, 23.
A felolvasott szentigék a názárethi zsinagógába vezetnek 

bennünket. Jézus pályája kezdetén a kisértővel vívott diadalmas 
harca után a saját földijei közé tér, hogy hirdesse az evangé
liumot, a törödelmes szívüeket meggyógyítsa, a vakok szemeit * 
megnyissa s a lesújtottakat szabadon bocsássa. Híre megelőzte 
jöttét. Kapernaumban már megmutatta, hogy úgy tud tanítani, 
mint akinek hatalma van (Márk, 1, 22.); s hogy benne a sötét
ségben és a halál árnyékában ülők számára világosság támadt. 
(Máté 4, 16.) De a felragyogó fényre most árnyék készül bo
rulni; és ami a legszomorúbb: éppen szükebb hazája részéről. 
Elálmélkodnak ugyan kedves beszédein, amelyek szájából szár
maztak; érzik ők is a hatalmat, mely csodatevő varázzsal su
gárzik szent lényéből elő. De az elismerés, megértés és mél
tánylás szavait ajkukra fagyasztja a kicsinyes féltékenység és 
irigység gáncsoskodása: Avagy nem a József fia-e ez? Jézus 
átható tekintetével belelát fondorlatos lelkűk mélyébe, kiolvassa 
az ott vibráló, akadékoskodó gondolatot; s mielőtt hangot nyerne, 
maga ad kifejezést annak: Bizonyára azt a példabeszédet mond
játok nékem: Orvos, gyógyítsd meg magadat!
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Közismert s valami csípős mellékizíi keleti példabeszéd, 
szólásmód lehetett ez. Olyan orvoshoz intézve, akiben nagyobb 
volt a tudományával való hivalkodás, mint a tényleges gyógyí
tási képesség; aki afféle haruspex fontoskodásával áltatta s 
hitette betegeit. Mikor aztán maga került a kórágyra, kisült a 
tehetetlensége, csődöt vallott nagyképüsködő tudománya. S az 
annyiszor ámított és mindig csalódott szenvedő a gúny csufolódó 
hangján dobja oda neki: Orvos, gyógyítsd meg magadat!

Ilyen hitető, másokat ámító, a saját tudományával és ha
talmával kérkedő, voltaképen pedig a gyógyításra és megtartásra 
képtelen, nagyhangú csodadoktornak igyekeznek honfitársai 
feltüntetni Jézust, amikor azt mondják neki: Orvos, gyógyítsd 
meg magadat! S amint itt a pálya kezdetén, úgy később is mind
untalan kétségbevonták isteni küldetését, szabadító hatalmát és 
erejét. Hiszen még ott a végponton, a keresztfán is szemére 
vetik: Egyebeket megtartott, tartsa meg most magát is!

Ez a rosszindulatú szemrehányás a benne rejlő igaztalan 
váddal hányszor ismétlődött meg azóta is Jézus és az ő szent 
tudománya, egyháza ellen! Mi is éltünk át olyan időt, amikor 
egyenesen gúny tárgyává tették a vallásos érzést, pelengérre 
állították a Krisztus egyházát; amikor uton-utfélen, népgyűlése
ken, szóval és tollal fennen hirdették, hogy a keresztyénség 
csődöt mondott, teljesen lejárta magát. Hogy kétezer éves múltja 
hitetésen, csaláson, a nép ámításán és félrevezetésén alapszik 
csupán. S bár ez az irányzat ma már csendesebb: de nyitott 
szemmel nézve az életet, ki ne látná s ki ne tudná, hogy sokak
nak a lelke mélyén most is ott lappang a gyanakvás, rágalom 
és vád ; hogy sokak ajakén ott lebeg a krisztusi igazságokat le
kicsinylő felhívás: Orvos, gyógyítsd meg magadat!

Tapasztalhatjuk ezt különösen mi lelkészek, mint a Krisztus 
által megkezdett munkának a folytatói, mint a krisztusi hivatás
nak a birtokosai és letéteményesei. Rajtunk keresztül hányszor 
éri méltatlan támadás a keresztyén egyházat s viszont a keresz

ty é n  egyház ellen intézett támadásnak az éle hányszor irányul 
kifejezetten a mi személyünk ellen. Mint isteni megváltónk ott 
a saját hazájában nem bizonyult kedves prófétának, s mint a 
saját vérei félreismerik, ellene haragra gerjednek és életére 
törnek: úgy mi is gyakran találkozunk a világ részéről s nem 
egyszer talán éppen a hozzánk legközelebb állók, a saját híve
ink részéről is meg nem értéssel, hálátlansággal. Mert ha vannak 
is — aminthogy hála Istennek, vannak —, akik engedelmes 
nyájként hallgatnak szavainkra, tanácsainkat és intéseinket be
fogadják, megszívlelik; sajnos mindig és mindenütt akadnak 
olyanok is, akik nemesigyekezetü törekvéseinket félremagya
rázzák, jóságunkkal visszaélnek, szelídségünket lanyhaságnak 
minősítik, erélyesebb fellépésünket rossz néven veszik; akiknél 
kéréseink süket fülekre találnak, feddéseink és dorgálásaink a 
makacsság és megátalkodottság sziklafalába ütköznek. És egy
szer nyiltan hangoztatják, máskor és legtöbbször pedig szavakba
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nem öltözötten a lelkek mélyén izzik a legcsekélyebb okra is 
kirobbanásra kész gáncsoskodás, mellyel azok a názárethbeliek 
Jézust illetik: Orvos, gyógyítsd meg magadat!

Jézussal szemben nem volt ennek a vádnak semmi reális 
alapja. Hiszen Ő az az orvos, aki ment volt a léleknek, az 
erkölcsiségnek mindazon betegségeitől, melyeknek meggyógyítása 
végett e földre jö tt; s legfeljebb és csupán a mi betegségünket 
hordozta (Ézsaiás 53, 4.): egyénileg és a saját személyét illető
leg azonban neki semmiféle orvosra szüksége soha nem volt. 
De mi?! Ha őszinték akarunk lenni — nem reagálva bár a 
rosszakaratból származó esetleges támadásokra — be kell valla
nunk, hogy nem alap nélküli, sőt egészen jogos és helytálló 
velünk szemben ez a felhívás. S ennek a beismerésében nem 
is térünk ki előle, sőt magunk vetjük fel és egyenesen ma
gunkra alkalmazzuk, magunkra vesszük azt. Mert érezzük, hogy 
míg másokat a Lélek erejével gyógyítgatunk: míg a sántákat 
az igazság utján való járásra tanítjuk, a süketeknek füleit az 
Isten igéje hallására fogékonnyá tesszük, a vakok szemeit az 
üdvösség és kárhozat közötti különbségtevésre megnyitjuk, a 
néma ajkakat az Isten dicsőítésére megszólaltatjuk, a lelki pok- 
losok bűneit a Krisztus ártatlan vérével tisztára mossuk, — 
érezzük, hogy mi magunk is gyarló, bűnös, esendő emberek 
vagyunk, akik sokszor ingadozunk a jó és a rossz, az igaz és 
a hamis között; s a nagy apostollal mélyen és fájón hasít a 
lelkűnkbe az a tudat, hogy testik vagyunk, a bűn alá rekesztve, 
s ha az akarás megvan is bennünk, de a jó véghezvitelét nem 
találjuk (Róm. 7, 14, 18.). Vagyis nem annyira orvosok vagyunk 
mi, mint inkább az orvosságnak csak a közvetítői, továbbítói.

Természetes tehát, hogy amint nem tudunk másokat a 
magunk erejével meggyógyítani, úgy a magunk gyógyítására 
is képtelenek vagyunk. Nekünk, hogy a bűnök árja össze ne 
csapjon a fejünk felett, egy rajtunk kívül álló segítségre van 
szükségünk: Jézus Krisztusra. Orvossága pedig, az Ő nagyér
demű váltsága s ennek legdrágább záloga: az ő  szent vacsorája. 
Ez az orvosság vár most itt reánk K. Testvéreim!

Amint azonban a földi orvosok által rendelt gyógyszerek 
is csak úgy használnak, ha a beteg az orvosi előírást, uta
sítást pontosan betartja; mert helytelenül alkalmazva éppen 
a legerősebb, leghatékonyabb orvosságok lehetnek a legvesze
delmesebbek, legártalmasabbak: ugyanez áll erre a Krisztus 
által szerzett lelki orvosságra, az úri szent vacsorára vonatko
zólag is. Helyesen élve vele, áldás az számunkra, méltatlanul 
pedig átokká, kárhozattá válik. Nem szükséges előttetek fejte
getnem; hiszen ti mint ennek a kiszolgáltatására hivatottak és 
jogosítottak, nagyon jól tudjátok úgyis, miképen lesz az üdv 
eszközlője és miképen ítélet rátok nézve. Kérjük a kegyelem 
Istenét, hogy tegye azt életnek forrásává mindannyiunk számára.
Ámen- Kiss Samu

nagybarátfalui lelkész.



Irodalom.
(Csak a szerkesztőséghez beküldött könyveket ismertetünk.)

Paullk János: „Isten felé." Hetvenhét beszéd. 511 lap. — Ára: 14 Pengő.
Ha igaz az a megállapítás, hogy „Ein Wort ein Mann", e beszédekből 

egy ember, egy élesen látó, bölcs és tiszta lelkű ember belső, lelki arca 
válik ki; egy forró szív lüktet bennük s míg olvassuk, hallgatjuk, a mi szí
vünk is átmelegszik s ugyanarra a ritmusra kezd dobogni, mint az övé . . .  
Negyven év áldott magvetésének aratása ez, melyet szépséges, üdítő, bal
zsamillatú rózsacsokorként helyez el az ő oly nagyon szeretett gyülekezete 
előtt Isten oltárára.

Ami legelőbb kapja meg a lelket, az e beszédekből kiáradó, kiharan
gozó nagy pályaszeretet; gyönyörűsége a szólás, szent élvezete az Igehirdetés, 
melyben megtisztúltan, átszelleműlten éli magasabb rendű életét, a „belső 
embere" szerinti életét. Maga mondja: „Legboldogabb óráim közé sorolom 
azokat, amelyeket a szószéken töltöttem el." Érzi a szószék fenséges magas
ságát, honnan messzire és mélyre látva korának kérdéseit, feladatait, bűneit 
és tévedéseit, vágyait és törekvéseit Ítéli meg s a hallgatói fejére ráhinti az 
Ige meleg, gyógyító, feleszméltető világosságát.

Előadása — eredeti. Van ebben a lélekben valami szent magnetizmus, 
mellyel magához vonzza és átdelejezi hallgatóit. Látni kell azokat a figyelő 
arcokat, hallani kell az önkénytelen felsóhajtásokat s érezni azt a mégha- 
tódottságot, mellyel az ő gyülekezete kisérni szokta az ő nagy papjának be
szédeit. Ünnepek azok az ünnepek napjain is. Élmények, melyeknek emléke 
követi az embert mind a sírig, sőt azon túl is.

E beszédek alaphangja erős és üdítő, mint az orvosságot tartalmazó 
virágok illata ; nyugodt és biztonságos a hangvezetése, mellyel hol ostoroz, 
hol számon kér, hol meg édes-szeliden fájó sebeket érint, sóhajokat szólaltat 
meg, másutt meg bűnök felett kiáltja a megtérésre hívó próféciát; igen : a 
próféták nemzetségébe tartozik, tud magas lenni s tud belenyúlni izgalmas 
témákba, úgy, hogy reszketve figyel fel az ember; de mindig ad, mindig 
közöl, mindig ott halljuk az ő embert-szerető, megértő és megpróbált szívé
nek dobbanását s mindig Isten felé — címe az iránya — emeli, vezeti hall
gatóit.

Jellemezni egy-két szóval mesterien tu d ; pl. „az u. n. klasszikus ókor
nak voltak fényes arénái embergyilkoló játékokra, de nem voltak kórházai; 
voltak vitéz hadseregei, de nem volt egyetlen árvaháza sem."

Ó-év esti beszédei mesteriek; olvasásuk is az évfordulók borongó, 
szeretetre és hitre, bfinbánatra és megtérésre intő hangulatába ringatja a 
lelket; de el kell képzelnünk e beszédeket, amint élnek, amint élő hangon 
szállónak a szavak, intések, vigaszok és hívások a nyíregyházi szép templomot 
Paulik Ige-hirdetéseinek alkalmával különösen teletöltő hallgatóság leikébe.

Egy élet van e beszédekbe beleírva, tehát egy-egy élet fog belőlük 
irányt, erőt, vigaszt venni. Egy élet — prédikációkban, egy lélek — az Ige 
glóriájában. Élni fognak e beszédek s bennük szállani — szólani fog a magyar 
templomokban Paulik lelke. A,z Ige bűvös aranypor: beszitálja fejét annak, 
ki vele nagy szeretettel foglalkozik, mint az arany finom szemekben csillagok
ként ragyog az aranymíves fején; az Ige aranymívesei, ha elérkeznek az őrök 
élet kapujához, a fejükön viszik az Ige aranyporát: abból glória lesz.

Paulik János beletartozik ebbe az aranymíves céhbe. Mester ő ott.
D. L.


