
A  lelkipásztor elhagyatottsága.
Nincs, vagy alig van pálya a világon, amely sokoldalúsága 

és ennek következtében változatossága és tartalmi gazdagsága 
folytán az embert annyira lekötné, embertársaival, a  gyülekezet 
tagjaival annyira szoros kapcsolatba hozná, mint épen a lelké
szé. Elkezdve a vasárnapi igehirdetésen, vallásos estélyeken, 
közös gyülekezeti összejöveteleken, ahol a gyülekezet összes
ségével áll szemben, folytatva a  hitoktatáson, ahol a gyülekezet 
jövendő reménysége, az ifjúság kerül vele szoros kapcsolatba, 
és funkciókon, ahol kisebb családi közösségekkel érintkezik és 
végezve a lelkipásztorkodáson, a belmissziói munka különféle 
ágain, hol a gyülekezet egyes tagjaival kerül szemtől-szembe, 
sokszor szorosabb lelki kapcsolatba, mint emberek, kik egész 
életet töltenek egymás mellett.

És mégis lehet a  lelkipásztor elhagyatottságáról beszélni. 
És pedig nemcsak a méltatlan, hivatásának kötelességeit elha
nyagoló névleges lelkipásztornál, aki meg sem érdemli azt, hogy 
lelkipásztornak neveztessék, akinek mulasztásai folytán földi 
értékeknél jelentősebb örökkévaló lelki javak pusztulhatnak el 
s akinek könnyelműsége folytán az örök életre érlelődő vetést 
veri fel és nyomja el a gaz és dudva. Az ilyenre nézve áll 
az, amit Jézus a tálentomát elásó szolgának m ond: Gonosz és 
rest szolga . . . vessétek ki a külső sötétségre. (Mát. 25, 30): 
vagy amit Ezékiel szájába ád az isteni szózat: Ha ezt mondom 
a hitetlennek, halálnak halálával halsz meg ás te őt meg nem 
inted és nem szólsz, hogy visszatérítsd a hitetlent az ő gonosz 
útjáról, hogy éljen, az az ő vétke miatt hal meg, de vérét a  te 
kezedből kívánom meg.) (Ez. 3, 18; 33, 7 és köv.)

Ezek a rossz pásztorok, akik magukat hizlalják és nem 
a nyájat. Akik magukra gondolnak és nem a juhokra, akik a 
Szent Lélek ellen való vétkezés súlyos bűnébe esnek.

Jó erre is gondolni. Más téren, más hivatás körén belül 
is történhetik az emberi gyarlóság folytán botlás, vétkezés; de 
ott az ember nem okoz olyan helyrehozhatatlan kárt, önmagá
nak árt csak, ha letér a helyes útról s az ilyen tékozló fiú 
megmentése még lehetséges, hiszen azért jött az embernek fia, 
hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett. De a  rossz 
pásztor az egész nyájat romlásba döntheti. Egy egész gyülekezet 
lelki életének megrontója lehet, aranynál, ezüstnél drágább 
értékek mehetnek gondatlansága miatt pusztulásba. Ezért oly 
végtelen nagy a felelőssége, ezért oly megbocsáthatatlan a mu
lasztása. Ha valamely embertípus megérett a pusztulásra, ha 
valamely osztály elmúlását joggal kívánhatjuk, úgy ez a hűtlen
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lelkipásztoré, ennek el kell tűnni magyar Sionunkból, hogy a 
megfogyatkozott juhok lelki épségének megtartása sokszorosan 
fokozott mértékben kötelessége a pásztornak.

Amikor a lelkipásztor elhagyatottságáról szólunk, valójában 
nem is erre gondolunk, hanem a munkáját hűséggel teljesítő 
pásztorra, akit az Úr házáért való buzgó szeretet emészt. Egy 
jeles német lelkipásztor egyik művének azt a címet adta: „Kann 
auch ein Pastor selig werden?“ Juthat-e a  lelkipásztor is üdvös
ségre, épen állásának végtelen felelőssége miatt?

A becsületesen működő lelkipásztor elhagyatottságának 
oka részint a gyülekezetben, részint önmagában lehet.

Sok esetben oz ok a gyülekezetben keresendő, amelyben 
többször még a korábbi évtizedek lelki sivársága folytán meg
keményedett szívekkel áll szembe a pásztor, hol a  kiszikkadt, 
felcserepesedett, kőkemény talaj nem fogadja be az Isten igéjét, 
úgy hogy az ilyen gyülekezet lelkipásztora meg nem értve, 
egyedül hagyva, vagy épen szembefordulva találja magát gyü
lekezetével. Figyelembe veendő a korszellem is. A sok modern 
szellemi áramlat, melyeknek egymástól való különbsége dacára 
is megvan az a közös vonásuk, hogy evangélium-ellenesek, 
elkezdve „az előkelő" racionalizmustul a „vulgáris" materializ
musig a néptömegeket meghódító szociálkommunizmusig. Külön 
veszedelmet alkotnak a gyülekezet egységét egyre jobban ve
szélyeztető szekták, a gyülekezet közösségétől magukat elkülö
nítő „kegyesek", kik lelki gőgjükben különbeknek tekintik ma
gukat másoknál és szembefordulnak a hivatását buzgón teljesítő 
lelkipásztorral. Mindez azt eredményezheti, hogy szinte ércfallal 
áll szembe a lelkész, amelyen minden fáradozása és igyekvése 
megtörik. Ehhez járul még magyar népünknek az egyedülálló 
megpróbáltatások közt, amelyeket évszázadokon át török és 
námet dúlás következtében volt kénytelen elszenvedni, megkér- 
gesedett keménysége, amely sok esetben igen keservessé teheti 
a lelkész működését, amelyre nézve a lelkész sem más, mint 
megfizetett alkalmazottja, kinek működését kritikus szemmel 
őrzi ellen, hogy kellő ideig s megfelelő hangon beszél-e, meg
szolgálja-e az arra a hétre kapott kenyerét. Zsinatpresbyteri 
alkotmányunk, mely szerint minden jog a gyülekezetből ered, 
már ezért is módosítandó volna, hogy a lelkészválasztás és 
lelkészfizetés ne legyen korlátlanul a gyülekezet kezében, ha
nem azt magasabb, hozzáértőbb és tárgyilagosabb fórumok is 
intézhessék. Csak nemrégiben történt egy túladunai gyülekezet
ben, hogy a lelkész 40 évi szolgálat után megfáradva nyuga
lomba vágyott és ezirányu kérvénye megfelelő elintézést nyer
vén búcsúbeszédet tartott, amelyre gondosan előkészülve 40 év 
minden jelentősebb tapasztalatát felsorolva az apostollal köny- 
nyek között kérte híveit, hogy a néki juttatott útról le ne térjenek 
és üdvösségük kérdését mindennél fontosabbnak tekintsék. S 
mikor az egyik kérges kezű és kérges szívű hallgatótól honn 
maradt családtagjai megkérdezték, miről is beszélt az öreg tiszte
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lendő, az egyet rántott a vállán és foghegyről felelte: Megköszönte 
a kenyeret, amelyet 40 esztendeig evett a  mi jóvoltunkból.

Odaadó, buzgó lelkipásztorkodás dacára is sokszor ilyen 
leküzdhetetlennek látszó nehézségek dacára kénytelen a lelki- 
pásztor érezni magárahagyottságát; de csak emberek előtt. Aki 
a szíveket és veséket vizsgálja és nemcsak az eredményt tekinti, 
hanem magát a hűséggel végzett munkát, az másként ítél. „Jól 
vagyon, jó és hű szolgám, kévésén voltál hű, sokra bizlak ez
után, menj be a te Uradnak örömébe". (Mt. 25, 21.) Az ilyen 
pásztorra nézve áll a próféta vigasztalása. „De ha te megintet
ted a hitetlent és ő meg nem tért hitetlenségéből és gonosz 
útjáról- ő az ő vétke miatt hal meg, de te megmentetted a te 
lelkedet." (Ez. 3, 19.) Istennek hála, hogy az ilyen papgyötrő 
gyülekezetek ritkaságszámba mennek és hűséges pásztorkodás 
még ilyen helyeken is mutathat fel eredményt s megfelelő 
lelkipásztori bölcseséggel és türelemmel sok bezárt szív ajtaját 
lehet kinyitani. Nem egy, hanem sok gyülekezetünkre mutat
hatunk rá, ahol a kiszikkadt talaj a buzgón hirdetett Isten igé
jének égi harmatjára újból termővé és pedig az ugaron heverés 
hosszú évei folytán dúsan termővé vált szép ígéreteként az 
egyetemes ébredésnek és reménységeként a szebb jövőnek.

A lelkipásztor elhagyatottságának másik és nemkevésbbé 
ritkán előforduló okát magában a lelkipásztorban kell keres
nünk és pedig a munkáját becsületes igyekezettel és kitartással 
végző lelkipásztorban.

A lelkészi tevékenység minden más munkától különböző 
jellege magyarázza, hogy itt a végzett munkával való belső 
összhangoltság ill. a munkának lélekkel való végzése elenged
hetetlenül szükséges. A favágó, az akkordmunkát végző gyári 
munkás, az aktákat másoló írnok, a feljebbvaló parancsát tel
jesítő hivatalnok végezheti mechanikusan a maga munkáját, 
bár még a levéllebélyegzésénél is hasznára válik a munkának, 
ha az nemcsak gépiesen történik. De a lelkész a maga mun
káját mechanikusan nem végezheti. És mégis fenyegeti ez a 
veszedelem. Fenyegeti még a buzgó lelkipásztort is, aki egy 
hosszú életpályán át százszor és százszor állhat pl. a halál 
aratásával szemben. Nagyon kell vigyáznia, hogy a közönyt, 
a fásultságot vagy legjobb esetben megszokottságot elhagyva 
a halálnak az élőkre való végtelen jelentőségét meglássa és 
állandóan hirdesse. A „születtünk meg kell halnunk" olcsó 
közhely a  koporsó mellől hangoztatva a lelkek fogékonyságá
nál fogva eredményessé válható igehirdetést teheti üres szólás- 
móddá. Ugyanez tapasztalható a betegágy megszokása folytán 
is, holott az alkalmazott igehirdetésnek itt különösképen ered
ményes és áldásos hatása lehet. De még a hétről-hétre, vasár- 
napról-vasárnapra végzett igehirdetésnél is igen nehéz a  meg- 
szokottság folytán a mechanikus jelleget elkerülni, ami nemcsak 
a lelkésznél lassanként rossz szokássá erősödő éneklő hang
modorban, hanem az egyházi beszédnek is inkább tipikus mint
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alkalmazott jellegében nyilvánul meg. Az az egyházi beszéd, 
amely magasan a gyülekezet feje fölött jár, nagy általánossá
gok között mozog, eredménytelenné válik s a hívek üresen 
távoznak Isten házából. A felelősség érzetének és lelkiismeret
nek ébersége mellett e veszély elkerülhetése céljából igen kí
vánatos volna, hogy a lelkész ne csak a szószéken jelenjék 
meg, hanem alkalma legyen a szószék alatt a hívek sorában 
az ige hallgatására, aminek gyakorlati megoldása akár missziói 
lelkészi állások szervezése, akár más utón történhetnék. Valaki 
felvetette a gondolatot, hogy ha az éneklő modort megszokott 
lelkész saját beszédjét fonográfból hallhatná, sok modorosság
ról szokhatna le.

Hogy a lelkipásztor elhagyatottságának okát munkatársai
nak, felügyelőnek, tanítónak, presbyternek, nem utolsó sorban 
hitvestársának helytelen magatartásában kell keresni, az is nyil
vánvaló és nem szorul közelebbi részletezésre.

Egy további oka a lelkipásztor elhagyatottságának a lel
készi irodában keresendő, ahol a lelkész legjobb barátai a 
theologiai könyvek sokszor érintetlenül porosodnak a könyves
polcon és segítő készségük és ezernyi jó tanácsuk a  csukott 
lapok közé szorul. Ilyen esetben nem csodálkozhatunk azon, 
hogy a kis falu magányában műveltség tekintetében is elha- 
gyatottságot érző lelkészre még fokozottabb mértékben neheze
dik az egyedülvalóság érzete. De itt is ő a hibás. Ne hagyja 
el, ne hanyagolja el legjobb barátait a könyveket. Csak a génié 
az, aki önmagából meríthet. Bár még ez sem nélkülözheti elő
deinek élettapasztalatait, megállapításait. Ott van azután a tü
relem hiány. Igen sok fiatal lelkész égő buzgósággal fog a 
munkához, de gyorsan szeretné annak eredményét látni és 
mivel az kimarad, elcsügged, türelmét veszti, megfárad. Már 
pedig nemcsak a magvetőről szóló példázat bátoríthatná, amely 
szerint csak minden negyedik mag hull jó talajba, nemcsak a 
konkolyról szóló példázat vigasztalhatja, amely szerint a sátán 
munkája keresztezi az övét s a konkoly nem téphető ki aratás 
előtt, hanem főként a  fejlődő magról szóló példázat, amelynek 
bizonysága szerint miután az ember elveti a magot alszik és 
felkel éjjel és nappal, a mag pedig kihajt és felnő ő maga sem 
tudja hogy.

A lelkipásztor feladata az igének hűséges hirdetése. Az 
eredmény másnak a kezében van. A pásztor legyen türelmes, 
ha mindjárt az eredmény évekig sőt évtizedekig várat is magára. 
Az aratás ideje eljön, Isten igéjének a szívekben való fejlődé
sének látható jele nélkül.

Előfordul az is, hogy a lelkész sokszor az evangélium 
szent ügyét és saját személyét azonosítja, s az utóbbi ellen 
való esetleges kifogást az előbbi ellen irányúiénak tekint. Az 
érzékeny, mindent szívére vevő, könnyen megneheztelő és duz
zogó természetű ember épúgy nem való lelkipásztornak, vagy 
ha az, épúgy eredménytelen lesz a munkája és elhagyatottnak
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érzi magát minden buzgósága dacára, mint a hirtelen haragú 
szenvedélyes természet, melyről Spurgeon mondja, hogy nem 
alkalmas az Isten országára.

Mindezen gyarlóságok és az eredményes magvetést aka
dályozó hibák ellensúlyozására legfőbb orvosságként a szigorú 
ön fegyelmezés és a lelkipásztori szent hivatás állandó szem 
előtt tartása mellett a lelkész imádkozó életére kell rámutatni. 
A csendes órák, melyeket a lelkipásztor Isten színe előtt a 
dolgozó szoba csendjében, sekrestyében, vagy künn a szép 
természetben Isten igéjének önmagára való alkalmazásával, 
komoly önvizsgálattal s imádkozó lélekkel tölt el, fogják elha- 
gyatottságának érzését megszüntetni, s teszik munkáját előbb 
vagy utóbb gyümölcsözővé. Az imádkozó életnek Krisztus a 
megerősítője s akivel Krisztus van az nem lehet elhagyatott.

D. K iss Jenő
egyetemi theol. tanár.

Suspiriumok.
i. Péter 3, 20—22.

Még nem múlt el Noé özönvize,
Nem menekül előle senki se.
Oh ez özön; a bűnök 1... s nem titok,
Hogy szennye minden lelket ér, befog.

E szennyet más víz mossa, viszi le :
A szent keresztség, a Krisztus vize,
Mely éltet és megújít, — Oh Urunk,
Mi bűnösök Elébed borulunk:

Tisztítsd, teremtsed újjá a szívünk!
Legyünk mi mind, akik Benned hiszünk,
— Kit égen-földön minden áld, szeret —
Hozzád emelkedő, új emberek! Ámen.

Kelj fel, — ne tespedj itt alant; Ézs- 60, 1— 6 
Nem, hallod-é, hogy égi hang:
Az Úr igéje ébreget 
Sötétben, ember, tégedet!

Világosság vészén körül —
Örülj szívedben, óh örülj!
Hol egyszer az Úr szólt, beszélt,
Ott oszlik, ami köd, se té t. . .

Szívd teli e fényből magad,
Hisz özönével rád szakad;
Beszívnod azt szabad, szabad:
Itt Jézus, itt ragyog a N ap! Ámen.



Óh a mi Krisztusban való hitünk 
Csodát mivel, minőt csak sejdítünk 
E múló földi létben:
Hatalmas szervezetbe von 
— Egy testbe — szépen, szabadon,
Egyőnk’ se hagyva tétlen’.

S munkálnak együtt békén a  tagok, — 
Tagtársaim, csak munkálkodjatok 
Híven, egymást megértve:
Csak egy lélek s egy akarat 
Hevítsen, mely célra halad :
Az Úr dicsőségére!

Ámen.

Róm. 12, 6 -1 6 .
Nagy az isteni kegyelem,

Az égbe fenn és idelenn:
Bőven szórja ajándokit —
Amit az ember megszokik,
Ki annyi jóra képes is,
Ha keserű, ha édes is.

Óh nyisd fel, ember, szívedet:
Sok jóval édesítheted 
A búbajos testvér-szívet,
Mely mindenütt feléd siet;
Ha tudsz örülni, — bárki is —
Tudj véle, ha kell, sírni is!

Ámen.

Róm. 12, 1— 5.

Róm. 12, 17—21.
Ha ismersz, — óh ne ismerj! — ellenséget:

Bosszút ne érezz, az csak téged éget,
S megbántod Istened 1 
S hármas a kár! Hármas a vétek,
Mely foglyul ejt, — s vádolva téged 
Lázzadoz ellened.

Imádkozz’ : adj, Uram, erőt, hatalmat,
Hogy tudjak én parancsolni magamnak 
S legyőzzem a gonoszt!
S hogy tudjak másnak megbocsátni:
— Legyen az ellen, s bűne bármi —
Erőmet sokszorozd!

Ámen.
Petrovics Pál
budafoki lelkész.
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A Szabadító és a megszabadítottak.
Újév utáni vasárnap.

I. Péter 3, 2 0 -2 2 .
Az oltári Ige az Úr Jézus megkeresztelkedéséről szólott. 

A most elhangzott Igék pedig arról a keresztségről beszélnek, 
mellyel mi kereszteltettünk meg.

A mi keresztségiink áldott, drága értelmét amaz első adja. 
Azért mikor ennek jelentését keressük, legjobban tesszük, ha 
előbb ama Jordán-parti jelenetre gondolunk, melyről az oltári 
Ige szólott.

Szürkületi köd ült még a folyó partján. Még minden néma 
s a csend ünnepélyes méltósága trónol a tájon. Egy magános 
ember áll csak a Jordán partján. Alakja szikár, testén csere- 
zetlen állatbőr a szűkös öltözet. János az, a puszták fia, a nagy 
bűnbánatra hívó. Ő áll ott s most nem tudni, hogy vájjon csak 
elmerülve gondolkodik-e, vagy imádkozik.

De im megtörik a táj mozdulatlansága. Egy férfiú tűnik 
fel, ki közelget felé. János rá veti tekintetét s látszik rajta, 
hogy megismeri. Meg, mert az utolsó időben többször látta a 
hallgatósága közt. S feltűnt neki, mert úgy még senki sem 
hallgatott rá. Ezt az arcot — már akkor úgy érezte, hogy — 
sohsem tudná elfelejteni s bizonyosra vette, hogyha más nem 
is, de ez el fog jönni hozzá: megkeresztelkedni. A férfi már 
előtte áll s köztük csendes párbeszéd indul meg. A beszéd 
tárgya a Messiás, aki el fog jönni, a nagy mű, amit majd ő 
véghez visz; az Ítélet, amit az Isten tart s a kegyelem, amit 
az Isten ad majd. S amint így beszélnek, Jánoson egy sejtelem 
lesz úrrá, ami nem hangolja le, de boldoggá teszi: Ez, ki itt 
velem beszél, százszor jobban ismeri Isten gondolatait, mint én. 
Ez Istennek hatalmát, kegyelmét, mit Ő az ő népével szemben 
gyakorolni akar, egész máskép, óh sokkal magasztosabban fogja 
fel, mint én. Ennek a lelkében az Erőnek sokkalta nagyobb 
mértéke lakik, mint énbennem. S a sejtés lassanként bizonyos
sággá növi benne ki magát s szent megdöbbenéssel ráeszmél 
arra, ami a valóság: Ez a Messiás, akivel szemben arra sem 
vagyok méltó, hogy a saruja kötőjét megoldjam. Eközben szól 
az Ur, hogy János keresztelje Őt meg. De János a megindulás
tól elcsukló hangon válaszol:, Nekem kell általad megkereszteltet- 
nem és te jössz énhozzám! Ám Jézust nem térítik el szándékától 
a kedvező szavak s azt mondja: Isten küldött téged, hogy 
mindenkit, aki teljes szívvel Őhozzá fordul s Őt akarja szolgálni, 
megkeresztelj. Ezt a hívást hallottam én is és én az Ő parancsá
nak akarok engedelmeskedni, azért csak keresztelj meg engem. 
S János enged s Jézust a vízbe állítva, háromszor alámeríti.

Tündökletesen szép volt ennek az üde, ekkorra már nap
sugárban úszó reggelnek ez a pillanata. Szebb, százszorta szebb 
annál, mintsem hogy leírni lehetne. János a parton áll. Szemét 
az égre irányozza, imádva Istenét, ki bizonnyal véghez is viszi
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azt, amire Ígéretet tett. S amint néz, néz a tiszta, kék égboltra, 
megnyilatkozik az s földöntúli fény ömlik alá belőle s elömlik 
a vízből felmerülő Jézuson s a fényárban mint galamb száll 
alá s pihen meg rajta az Isten lelke. S szózat hallik: Ez az én 
szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm. Jézus megdicsőült 
arccal néz felfelé, kezét a megnyílt egek felé tárja s szent ko
molysággal, mint aki ismeri a szónak horderejét s mégis hálás 
örömmel, mint aki tudja, hogy Istennek engedelmeskedni a leg
nagyobb boldogság, szól: Atyám legyen meg a Te akaratod.

Ezzel a keresztséggel s benne önmagának Isten céljának 
hűséges szolgálatára való felajánlásával lett Jézus a mi Szaba- 
dítőnk. Most és itt vállalta Ő magára a váltság nagy munkáját. 
Ő tiszta igaz és ártatlan volt, bűn és annak árnyéka nélkül 
való. És mégis megkeresztelkedett. Alávetette magát János ak
tusának, mit a bűnbánó bűnösöknek írt elő. Ő itt a mi bűnein
ket vette magára, hogy aztán hordozza annak terhét egy életen 
keresztül s hogy vigye áldozatos halálával a keresztre. Itt a 
keresztségben vállalta ő  önként, szabadon, az irántunk való 
szeretetből, boldogan, mert Isten akaratának engedelmesked
hetett — azt a munkát, mit az életével, tanításával és cseleke
deteivel folytatott s keresztfái halálával befejezett, megpecsételt: 
a mi szabadításunk.

A keresztség és a nagypénteki áldozat úgy viszonylik egy
máshoz, mint kezdet a véghez. A keresztség a váltságmunka 
kezdete s a golgotái kereszt annak a betetőzése. így értsd test
vérem, hogy Jézus az ő keresztségében a mi Szabadítónk lett.

És most gondoljunk Testvéreim a mi keresztségünkre s 
értsük meg, hogy abban lettünk mi az Ür Jézus Krisztus által 
megszabadítottakká.

Azt nem lehet tudni, hogy Te mit gondolsz, hogy fogod 
fel a te keresztséged, de azt nyilvánvaló módon megmondja az 
írás, hogy azt Isten minek szánta. Az igaz, hogy emberies ki
ábrázolása, de azért mégis drágalátos, isteni okmánya annak 
a kegyelemnek, amely még a világ alapjainak megépítése előtt 
látta és megszánta a mi nyomorúságunkat s elhatározta, hogy 
még az ő elhulló vére árán is, de módot keres arra, hogy azt, 
mi minket tőle elválaszt, a mi bűneinket megbocsássa. S a 
keresztség, amelyik hála a jó Istenek, részül jutott mindenegye
sünknek”, éppen annak a szeretetnek a képe és példája, mellyel 
Jézus Krisztus, a mi Urunk életét adta engesztelő áldozatul a 
mi bűneinkért.

S mig a múltra nézve ily kibeszélhetetlenűl nagy dolgok 
pecsétje a keresztség, a jövőre nézve záloga a nem kevésbbé 
örvendeteseknek. Mert a jövőre nézve isteni Ígéret a keresztség, 
a tények nyelvén elbeszélve, hogy Ő mindegyikünket örökö
seivé tett azoknak a drága jóknak, miket Krisztus által az ő 
gyermekeinek tartogat. . .

Lásd Testvérem ilyen módfelett megvigasztaló, minden 
szegénységünkben túlontúl gazdaggá tevő s minden nyomorú-
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Ságunkban boldogító javak hordozója a keresztség. Nem dob- 
banik-e meg a szíved most, ha arra gondolsz, hogy te is meg 
vagy keresztelve; hogy ezek a javak mind neked is félre van
nak téve? Most ugyan még félre vannak téve, de ha te akar
nád, még ma, még most birtokodba vehetnéd. Birtokodba 
vehetnéd akkor, ha eltudnád hinni, hogy ezek a javak igazi 
javak, nagyobbak, mint minden mások, ha ráeszmélnél, hogy 
neked ezekre égető nagy a szüséged s ha el tudnád hinni azt, 
hogyha ezen a világon senki sem hű, de akkor is hű az Isten, 
ki nem űz veled kegyetlen tréfát, hanem amit ő Ígér, azt 
megtartja.

Most csak még egyet Testvérem! Ha eddig úgyis mondot
tuk, hogy a keresztség szabadítás, Igénk arra is figyelmeztet, 
hogy a további életidőnkre nézve legyen ez felszabadítás. Fel
szabadítás a legmagasabb rendű életre. Az Istenfiak életére. 
Egy olyan életre, melyet ezután nem a Te nevetségesen kicsi
nyes, önző akaratod rángat, taszigál idestova, hanem a Krisztus, 
a Feltámadott, a veled az előtted járó vezet. Az a Krisztus, ki 
benned él, aki uralkodik rajtad, mintegy egy király. Kivel szem
ben nincs semmi kételyed, semmi ellenvetésed. Akivel szemben 
mindig csak egy alázatos kérdésed van, a hódolatteljes imádság 
hangján elmondva: az, hogy uram engedd tudnom, hogy mi a 
Te szent és jó akaratod. Ámen.

Kiss István
vallástanár.

A világosság győzelme a sötétség felett.
Vizkereszt ünnepi beszéd.

Ézsaiás 60, 1—6.
Keresztyén Hívek! Nem csupán a földön, a föld népei, a 

népek osztályai, és az osztályok egyénei között folyik egy sza
kadatlan küzdelem a világ kezdete óta, de hatalmas küzdelem 
folyik különösen az ég és föld között. Minden teremtett lélek 
tudva vagy öntudatlan részt vesz e hatalmas küzdelemben. 
Maga az örök hatalmú Isten is részes e küzdelemben, kezében 
tartva a világ történetének irányítását! Két hatalmas birodalom 
és azok két hatalmas serege áll egymással szemben. Az egyik
nek az élén áll a sátán „nagy hatalommal és csalárdsággal fel
fegyverkezve" és vele az emberek közül azok, akik a mam- 
monnak, a testi vágyaknak és az Isten kívüli életnek adták 
magukat. (Ezek csak a földi anyagias vágyak teljesülése után 
futnak, ezért küzdenek, harcolnak szünet nélkül, elfelejtve az 
odafennvalókat.)

A másik hatalom élén az örök Isten áll égi seregekkel s 
azon emberekkel, kik az Istennel való közösségben keresik ó* 
találják meg legfőbb boldogságukat.
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A szentirás a sötétség birodalmának nevezi az előbbit, a 
világosság birodalmának az utóbbit. Évezredek óta folyik a küz
delem a két hatalmasság között — eldöntetlenül. — Az emberek 
közül nagy tábora van a sötétség birodalmának, kicsiny csapata 
van a világosságénak. Úgy látszik néha, hogy a világosság felett 
győzedelmeskedik a sötétség hatalma, az igazság felett a gonosz
ság, a szellem felett az anyag, a szeretet felett a gyűlölet! D e: 

„Ne csüggedj el kicsiny sereg,
Szívedet ne rémítse meg 
Sok ádáz ellenséged.
Bár dühök ellened fordul 
S te félsz és könnyed kicsordül:
Nem árthatnak tenéked.“

Igen, Isten ha veled van, ki lehet ellened?
A világosság végre is győzni fog a sötétség felelt.

I. Ébredjünk a szent valóságra: 
eljött a világ világossága.

II. Higyjük el a nagy Ígéretet:
e világosság a világ minden sötétségét áthatja.

III. Fogadjuk meg a komoly intelmet:
ébredjünk fel mi is és lelkűnkben világosodjunk meg.

I.
Vessünk egy pillantást e világ sötétségére a világosság 

feltűnése előtt.
Isten az embert a tökéletes boldogságra teremtette. Ha az 

emberiség megmaradt volna az Istennel való közösségben, ezt 
a célt az Úr által megjelölt úton haladva elérhette volna. De 
miután az Istentől elpártolt és a saját maga választotta útra 
lépett, ahoz a vándorhoz lett hasonlóvá, aki sötét éjjel ismeretlen 
vidékre tévedt. Tévelygés és kétkedés leit osztályrésze, szívében 
súlyos önváddal, békétleniil bolyongva, nem látta és nem találta 
meg az igazi élethez és boldogsághoz vezető biztos ösvényt.

Az ótestámentomban kezdődik már a derengés, de a teljes 
világosság még onnan is hiányzik. Csak pirkadás volt az, mely 
a nap felköltét megelőzi. A Mózes által adott törvény reávilá
gított ugyan Isten akaratára, de nem adott erőt annak teljesíté
sére, amit Izraeltől követelt; elvezette ugyan az embert a bűnös 
voltának megismerésére, megmutatta ugyan a sötét kárhozatot, 
de megszabadítani attól nem tudta.

Mennyire kutatta a pogány bölcseség is az igazsághoz és 
üdvösséghez vezető u ta t!! Hasztalan fáradság! a sötétség nem 
akart távozni.

Az idők teljességében azonban az elsőnél hatalmasabban, 
újból hangzik a teremtő Ige: legyen világosság! És lett világos
ság. A pogány világ és Izrael népének igazság és világosság 
után vágyódó kérdései a feleletet attól nyerték el, aki azt mond
hatta magáról: én vagyok a világ világossága (Ján. 8, 12.). A 
Jézus Krisztusban jelent meg a teljes világosság. Benne és általa 
ismerték meg az emberek az Isten csodálatos szeretetét és böl
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csességót, mely a menekülés útját megmutatva, az elveszett 
bűnösöket Isten gyermekeivé avatta.

Oj élet kezdődött az Evangélium világosságát befogadó 
népek között. Amit az emberiség előbb homályosnak és érthe
tetlennek talált, azt megismerte a Jézus által nyújtott világos
ságnál. A túlvilág, melybe előbb emberi tekintet be nem hatol
hatott, most már mint a dicsőség fényes otthona tárul fel. Akik 
előbb a sötétség fejedelmének szolgáltak, most az Üdvözítő 
önmegtagadó szeretetének szolgálatába állanak s mint a világos
ság fiai haladnak az üdvösség otthona felé.

II.
Higyjtik a nagy Ígéretet: e világosság a világ minden sö

tétségét áthatja.
Az Úr Ígérte ezt meg és amit ő állít, azt bizonnyal meg

tartja. Úgy Izrael, mint a pogányok befogadják egyszer a ke
resztről szóló igét és seregestől jönnek majd térdet hajtani Isten 
fia előtt. Az Úr Ígérete keletről jött. Jézust kereső 3 bölcs meg
jelenése óta sok pogány népnél teljesült. Az Ígéret teljesülése 
nem fog elmaradni a misszió szent munkájának sok ellensége 
dacára sem. A világosság mindinkább oszlatja a sötétséget. Az 
ő ígérete emlékeztessen minket a világosság e küzdelmében 
kötelességein kre.

III.
Fogadjuk meg a komoly intelmet: ébredjünk fel és lel

kűnkben világosodjunk meg.
Ha másokat Jézushoz akarunk vezetni, akkor először is 

nekünk kell a Jézust megtalálnunk. Az első föltétel tehát, ha 
a világosság országáért küzdeni akarunk az, hogy ismerjük fel 
magunkban és távolítsuk el a sötétséget.

Mennyi sötétség honol még mindig a keresztyének között! 
Mennyi kishitűség, kétkedés, elégedetlenség, önzés! Hivalkodó, 
kér. műveltségére büszke korunk emberének sokszor kell szé
gyenkezve lehajtania fejét a pogány világ előtt.

Többet kell foglalkoznunk Isten igéjével, serényebben és 
álhatatosabban kérnünk az Urat, hogy legyen erősségünk és 
segítségünk, többet kell bíznunk kegyelmében és komolyabban 
küzdenünk a külső és belső kísértések ellen.

Istennek tetsző élet folytatása, á sötétségben tévelygő em
bertársainkért való imádkozás és az önfeláldozó szeretet gyakor
lása által elősegíthetjük a világosság győzelmét a sötétség felett.

Az Úr segítsen mindnyájunkat, hogy a világosság igaz 
gyermekeivé váljunk, hogy így nekünk is legyen, ha csekély 
részünk is, a világosság győzelmében.

„Jézus, hűséges tanítónk,
Oktass, hogy ismerhessünk 
S téged, kegyes boldogítónk,
Tiszta szívből szeressünk;
Mert kik setétségben jártunk, .
Benned napfényre találtunk." Ámen.

Tóth József
fancsali lelkész, tb. esperes.
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Hz okos istenitisztelet
Vizkereszt utáni I. vasárnapra.

Róm. XII. 1 -5 .
Mikor az Úr először bízott önálló munkát 12 tanítványára, 

e szavakkal indítá őket útnak: „íme, én elbocsátják titeket, 
mint a juhokat a farkasok közé; legyetek azért okosak, mint 
a kígyók, és szelídek, mint a galambok." A lelkesedés tüze 
lángjának lobogását látta szemükben. Hűségükben bízott. De 
az emberi gyarlóság következményeitől féltette őket. Ezért kérte, 
intette tanítványait még külön is okosságra, szelídségre.

Hogy az Úr Jézus milyen nagy súlyt helyez híveinek 
okosságára, látjuk azt a hamis sáfárról szóló példázatból is. 
A hamis sáfár dicséretben részesül, „mivelhogy eszesen csele
kedett volna". És milyen fájdalmasan hangzik a hozzáfűzött 
megjegyzés: „ . . .  mert e világnak fiai eszesebbek a világosság
nak fiainál az ő nemek szerint."

Az okosságot hangsúlyozza Pál apostol is, mikor az efe- 
zusiaknak ezt Írja: „Mint a világosságnak fiai, úgy járjatok."

Eszességre, okosságra azonban nemcsak az emberekkel 
való érintkezésben van a keresztyénnek szüksége, hanem míg 
sokkal inkább Istennel való viszonyban. Mit ér a legszebb 
istenitisztelet, ha a szíveket és veséket vizsgáló Mindentudó így 
ítél felőle: „E nemzetség én hozzám csak szájjal közelget és 
ajakival tisztel engemet; az ő szívek pedig én tőlem távol 
vagyon."

Egész szíveket, egész életeket, egész embereket keres az 
Üdvözítő. Ilyenekké akar bennünk az apostol nevelni, a mikor 
okos istenitiszteletre int.

Miben áll azonban az okos istenitisztelet?
I. Abban, hogy egész életünket istennek áldozzuk. II. Abban, 

hogy nem uszunk az árral. III. Abban, hogy megőrizzük az 
alázatosságnak lelkét.

I.
Az okos istenitisztelet mindenekelőtt abban áll, hogy egész 

életünket Istennek áldozzuk.
Ennek a követelménynek nagy fontosságával csak akkor 

lehetünk tisztában, ha nem tévesztjük szem elől, hogy az apos
tol e követelményt „az Istennek irgalmasságára", velünk közölt 
kegyelmére való hivatkozással állította fel. Egy pillanatra se 
szabad elfelejtenünk a karácsonyi epistolában közölt örömhírt: 
„Megjelent — az Úr Jézus Krisztusban — Istennek amaz üd
vözítő kegyelme minden embereknek." Mihelyt ezt a kegyel
met elfogadjuk, nem vagyunk tagjai az ó-szövetségnek, hanem 
új-szövetségben elünk. Mint ilyeneknek meg kell értenünk, 
hogy tőlünk az Úr az ó-szövetséginél értékesebb, „okos" tisz
teletet kíván. A gyermekkorát élő emberiség áldozhatott tár
gyakat, leölt állatokat, gyümölcsöt, terményeket, tömjénfüstöt. 
Az Ur Jézus Krisztusban megjelent üdvözítő kegyelemre mél
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tatott embertől szívet, lelket, egészember-áldozatot vár az 
Isten. A külsőségekben nyilvánult szertartások képletes áldoza
tok voltak. A kegyelem örökösei önmagukat kell, hogy Isten
nek szenteljék. Meggondolva, okosan mérlegelve, megértve a 
veletek közölt, a „minden embereknek" felajánlott kegyelem 
nagyságát, önmagatokat, egész személyes emberi életeteket kell, 
hogy áldozatul hozzátok az Urnák, Testvéreim!

Ez lesz az „élő“ áldozat. Nem olyan, mint az élettelen 
állatáldozat. Ez bizonnyal „szent® áldozat, mikor az ember egész 
énjét, minden erejét Isten szolgálatára, akaratának megvalósí
tására szenteli. És ez kétségkívül „Istennek kedves® áldozat. 
Ez majd nem fárasztja, hanem megörvendezteti az Urat, mert 
nem hasonlít többé a gyermekember bálványimádásához, ha
nem olyan lészen, mint a felnőttnek „okos tisztelete."

Az ilyen istenitisztelet nem fér meg a templom falai kö
zölt. Templommá avat minden helyet, ahol csak az emberi élet 
megnyilvánul. Valóra váltja annak a kegyes embernek szavait, 
aki az igehirdetés befejeztével egyszer ezt mondá: „Testvéreim, 
ti azt hiszitek, vége van az istenitiszteletnek; én pedig azt 
mondom, most kezdődik még csak igazán! . . . "

II.
Az okos istenitisztelet abban is áll, hogy nem uszunk az 

árral, vagy a mint az apostol mondja: „nem szabjuk magunkat 
e világhoz.®

A templomból való távozás után nem egy ember, aki pedig 
talán figyelmes hallgatója volt az igehirdetésnek, belekerülvén 
a külvilág forgatagába, vagy nem is fejt ki ellenállást, vagy 
rövid küzdelem után megadja magát és — úszik az árra!. 
Természetesen „e világ fiai eszesebbek a világosság fiainál az 
ő nemek szerint.® És a legtöbb ember többre becsüli e világ 
fiainak eszességét a világosság fiainak okosságánál.

Az apostol azonban épen az utóbbit szorgalmazza, okos 
istenitiszteletre int, nevel bennünket. S a mikor ezt teszi, má
sodszor is csak az Úr Jézus Krisztusban megjelent üdvözítő 
kegyelemre hivatkozik. Figyelmeztet arra, hogy a kegyelem 
örökösei más mértékkel mérnek, más célra tekintenek, más 
erőkkel rendelkeznek, mint azok, akik megváltót nem ismernek. 
Lehetetlen, hogy a keresztyén ilyen hármas felkészültség bir
tokában máskép ne gondolkozzék és cselekedjék, mint a nem 
keresztyén; lehetetlen, hogy a keresztyén, mint ilyen, e világ
hoz szabná magát. A szokásos mondás: „Hiszen mások is csak 
így cselekesznek... a keresztyén emberre nem lehet irány
adó. Természetesen ne csupán külsőleg és ne is annyira külső
ségekben különbözzék Krisztus tanítványa e világ fiaitól, ha
nem inkább belülről kifelé „az ő elméjének ujulása által változ
zék el® az okos ember, és érzülete, cselekedeteinek indoka 
tekintetében legyen mindinkább hasonlatos isteni mesteréhez, 
hogy mindegyre jobban megismerje és megkedvelje „Istennek 
ama jó, kedves és tökéletes akaratját.®
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Végül
III.

őrizzük meg alázatos 'gu:ik lelkét. Mert ez is hozzátartozik 
az okos isten' kelethez.

A termés les ember "gyón hamar hajlandó arra, hogy 
magát mások f- helyezze, agát felmagasztalja, másokat le
becsüljön. Az az okosság azonban, amely az Úr Jézus Krisztus
ban minden embereknek megjelent üdvözítő kegyelmet kellőkép 
értékeli, józanon bölcselkedik, meggondoltan Ítélkezik, bizonyára 
ment az ilyen eltévelyedéstől, sohasem fogja elfelejteni, hogy 
minden ember maga csak egy tagja az összességnek. Minden 
tagnak megvan a maga joga és kötelessége. Egyik tag se te
kintheti magát az egész testnek, hanem csak a test egy részé
nek. Amint a tagok különbözők, különböznek az ő képességeik, 
az ő „cselekedeteik* is. „Sokan egy test vagyunk a Krisztusban, 
egyenkint pedig mindnyájan egymásnak tagjai vagyunk.* Miért 
is alázatosan és híven szolgálja minden tag az ő cselekedeteivel 
a közösséget.

Korunkra, nemünkre, foglalkozásunkra való tekintet nél
kül tudnunk és éreznünk kell, hogy egymásnak kiegészítő ré
szei vagyunk. Miként a szem nem büszke arra, hogy lát, a fül 
arra, hogy hall, a nyelv arra, hogy beszél, a kéz arra, hogy 
tesz-vesz, a láb arra, hogy jár, hanem mindegyik híven betölti 
azt a szerepet, a melyre Istenről rendeltetett: tpenúgy nekünk 
egyikünknek se szabad elbizakodottá lennünk, ha mindjárt az 
Úr netalán fontosabb hivatásra is méltató t volna, mint a többi
eket; viszont irigység se szálljon lelkűnkbe, ha mások fénye
sebb tehetségekkel Hibáztattak volna fel, mint mi. Szeretőiben, 
békességben, egyetértésben éljünk embertársainkkal, Krisztus 
testének tagjaival! Elbizakodottság, irigység nélkül tekintsünk 
egymásra, alázatosan, híven járjunk, szorgaimatoskodjunk a 
reánkbizottakban.

Meg vagyon írva: „Isten a kevélyeknek ellenek áll, az 
alázatosaknak pedig adja az ő kegyelmét.* Ez a kegyelem, hű
séges könyörgés mellett, megőriz bennünket a hanyatlástól, a 
bukástól. Egyedül ez a kegyelem segít bennünket reá arra, 
hogy egész áldozatos, küzdelmes, alázatos életünk okos isteni
tiszteletté legyen. Ámen. Gyalog István

kétyi lelkész.
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Egy szelíd galambpár.
Vizkereszt utáni 2. vasárnapra.

Ap. csel. 18, 1—3.
Aquila és Priscilla mindig együtt szerepel. Igaz, hogy 

házaspár, de mégis nagy dolog, hogy soha sem csinálnak sem
mit egyedül, külön, külön. Nincs egyéni akciójuk. Erre nem 
elég magyarázat az, hogy házaspár. Sok házaspárból hiányzik 
ez a lelki egység s jár mindegyik a maga utján. Az sem elég 
magyarázat, hogy talán Priscilla oly jelentéktelen alak, akinek 
nincs egy önálló gondolata sem s ezért mindent a férje után 
csinál. Azokon a helyeken, ahol ez a két ember szerepel, nem 
egyforma sorrendben szerepelnek. Egyszer Aquila van elől, 
másszor Priscilla. Hogy Priscilla van elől, az a szentírás szokása 
szerint, melyben mindig a férfi a fő, az első, azt jelenti, hogy 
ez az asszony jelentőségteljes alakja ennek a történetnek, aki 
önmagában is érték. Hogy pedig másutt Aquila van elől, az 
meg azt mutatja, hogy ő sem anyámasszony katonája, akinél 
az asszony hordja a kalapot s a férj csak engedelmeskedik. 
Ennek a nagy egy beforr adásnak nem lehet más magyarázata, 
mint az a szeretet, mely nem tud elválni egymástól. Két szerető 
lélek. Egy szelíd galambpár.

Mind a két ember nevezetes a Pál munkatársai között. 
Aquila azért, mert ő az első feleséges munkatársa. Priscilla 
azért, mert ő az első női munkatárs. Róma 16, 3.

Pontusi származású zsidók. Aquila sast jelent, Priscilla 
pedig kicsinyítő, becéző képzése Priscának, ami öreget jelent 
(Piroska tehát nem egy arcszinből származó magyar név, ha
nem régi bibliai név). Szórványbeli zsidók tehát. Foglalkozásuk 
sátorponyvakészítés. Valószínű, hogy már Pállal való találko
zásuk előtt megtértek. Az Apcs. ugyanis sehol sem mondja el 
megtérésük történetét s Stephanas az első achájai gyümölcs 
I. Kor. 16, 15. szerint. Valószínű, hogy vagy ők is lenn voltak 
Jeruzsálemben az első pünkösdkor a pontusi zsidók között, vagy 
tőlük kapták az evangéliumot. Nincs azonban az sem kizárva, 
hogy Rómában ismerkedtek meg a keresztyénséggel, ahová 
bizonnyal üzleti érdek vitte őket. Itt nagyban folyt a küzdelem 
a keresztyének és a zsidók között. A zsidók itt is a hatóságo
kat akarták fellázítani a keresztyének ellen, visszafelé sült el 
azonban a fegyver. Aki másnak vermet ásott, maga esett bele. 
Klaudius megunta a sok árulkodást s mivel szemében a keresz- 
tyenség is csak egy zsidó szekta volt, egyszerűen úgy oldotta 
meg a dolgot, hogy száműzte az összes zsidókat, veszekedjenek 
másutt. így kellett nekik is elmenekülni. Minden költözködés 
egy leégés, hát még egy menekülés. Elkótyavetyélni mindent, 
ami kedves, ott hagyni az otthont s nekivágni a nagy világnak 
ismeretlenül. Bizonnyal panaszos ajakkal mondtak ők is Isten- 
hozzádot kis boltjuknak s könnyfátyolos szemmel zárták be az
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üres műhely ajtaját. így vergődtek el Korinthusba, ahol egy 
kis boltot nyitottak.

Menjünk most más vidékre. Athénből megy Korinthus 
felé egy lehajtott fejű vándor. Alig ismerni rá a bátor Pálra. 
Annyi fáradság van a lelkén. Mögötte egy nagy kudarc. Athén
ben egyszer tért el szokásos egyszerű igehirdetésétől. Megpró
bálta a művészeti, irodalomtörténeti és filozófiai jártasságát 
fitogtatni. Szégyenletesen hiába. Pedig bizonnyal több volt a 
koponyájában, mint az agórán levő embereknek együttvéve. — 
Ez a múlt. — A jelen sem különb. Egyedül van, teljesen egye
dül. Eddig mindig járt vele valaki. Sem Silás, sem Timótheus 
nincs mellette. Egyedül rója a poros utat. S a jövő ? Múltjában 
nincs öröm, jövőjében nincs remény. Előtte van Kor. a maga 
6—700.000 lakosával, két kikötőjével, bujálkodó matrózerköl
cseivel. Félelemmel és remegéssel néz a jövő elé. Isten külön 
biztatására van szüksége, hogy visszakapja régi rugékonyságát. 
Idegenül bolyong a nagy városban. Kenyér után kell néznie. 
Megkeresi az első sátorponyva készítőt s beköszönt illedelmesen 
munkáért. Előlép a sötét pult mögül Aquila: Jó ember, szívesen 
adnék én neked munkát, de én is menekült, utas ember vagyok, 
magam sem régen kezdtem itt az iparomat, még magamnak 
sincs elég munkám, nincs nekem szükségem segédre. — Hon
nan menekültek ? Rómából. Miért ? Mert a Krisztus régen meg
mondotta, hogy e világon nyomoruságtok lészen. . .  Elképzel
hetjük az örömöt, mely Pál arcán felvillant. Az egymásra ta
lálás szent öröme volt ez. Boldogan nézett fel az égre, honnan 
ily hamar megjött a válasz az ő lehangolt lelki állapotára. Hát 
még Aquila és Priscilla öröme, mikor még jobban megismerték 
Pált, mikor hallották őt beszélni, de sokszor elmondhatta Aquila: 
No kis öreg, emlékszel-e, mily keservesen váltál el a római 
bolttól? Látod az Isten mindent jóra fordított. Priscilla bizony
nyal azt felelte: Bizony most látom, hogy mily jó volt, hogy 
Isten kiröppentette fészkéből a sast.

Ki nem érted most az Isten útjait, melyen vezet, várj 
türelemmel. Eljön neked is a korinthusi találkozás, amikor meg
értesz mindent, Istennek tervei voltak három emberrel s össze
hozta őket, pedig tengerek választották el egymástól őket. Még 
a császárnak is engedelmeskednie kellett s ennek a tervnek 
szolgálatába kellett állania. Aquila és Priscillának szüksége volt 
Pálra s Pálnak szüksége volt reájuk, ezért hozta őket össze 
az Isten.

Mi szüksége lehetett Pálnak reájuk, mit adhattak ezek az 
egyszerű iparos emberek Pálnak? Közösséget. Ez elemi élet- 
szükséglet. Nem tud az ember egyedül megélni.

Aquila és Priscilla adott Pálnak lakásközösséget, otthont. 
Pálnak nélkülöznie kellett a családi élet melegét. Csak lakása 
volt legtöbbször, de nem volt otthona. Itt otthont talált. Mily 
jó lehetett ez számára abban a vadidegen nagyvárosban!

De ők nemcsak asztalközösségben éltek, hanem lelkiközös
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ségben is, mindenekelőtt tervközösségben. Az ember folyton ter
vez, álmodik s mihelyt megszűnik álmodni, elveszíti előtte az 
élet értékét. Mikor elérte az egyiket, rögtön újba fog. De egye
dül nem bírja az ember ezt a tervezgetést, ha nincs kinek be
szélni róla, ha nincs kivel együtt álmodnia. Aquila és Priscillá- 
val együtt szőtték a terveket, míg kattogott a szövőgép, sőt 
valószínű, hogy ők adtak Pálnak egy tervet. Annyira átfütötte 
őket a Pál álma Isten országának terjedéséről, hogy egyszercsak 
szóba hozták, hogy nem kellene-e elmenni egyszer Rómába s 
onnan a világ szívéből kibocsátani a keresztyénség tiszta vérét 
a világba. A második utón még sehol sem beszél Pál erről, de 
a harmadik utón már egyre többször jön a refrain: Nekem 
Rómába kell mennem.

De nemcsak álmodni tudnak együtt nagy dolgokról, hanem 
dolgozni is tudnak együtt nagy dolgokért. Munkaközösséget is 
jelentenek tehát Pálnak. Együtt mennek Efezusba s ott le tudnak 
mondani a munka kedvéért a Pállal való együttlétről s ott ma
radnak, míg Pál tovább megy Jeruzsálembe. A munkát tehát 
még Pál személyénél is jobban szeretik. Ott Efezusban a saját 
házukban tartanak összejöveteleket. A fokozódó munka miatt 
ugyanis nincs elég hely s így feláldozzák a lakásukat is a mun
káért. (I. Kor. 16, 9, 19.) Mikor Apollós jelentkezik, a teljes 
evangéliom kedvéért kockára teszik a tekintélyüket s ők az 
egyszerű iparosok elkezdik tanítani a ritka szónoki képességgel 
megáldott híres embert. Elmennek Rómába, mielőtt Pál eljuthatna 
oda s mikor a munka érdeke azt kívánja, visszatérnek Efezusba.

A munkaközösség mellett szenvedésközösséget is nyújtanak 
Pálnak. Róma 16, 3—4. szerint kockára tették életüket, hogy 
megmenthessék Pált. Nem tudjuk biztosan, mit csináltak, de 
valami nagy dolognak kellett lenni, mert Pál kiemeli, hogy az 
egész pogány ker.-ség hálával tartozik nekik. Hogy akkor volt-e 
ez, mikor I. Kor. 15, 32. szerint fenevadakkal viaskodott Efezus
ban, vagy pedig mikor az emberi fenevadak rohantak reá De
meter ötvös vezetése mellett Apcs. 19. szerint, nem tudjuk, de 
azt tudjuk, hogy Pál örökre hálás maradt nekik ezért a szen
vedésközösségért, mert mindent inkább el tud az ember hordozni 
egyedül, mint a bánatot, akkor ösztönszerűen keresi a másik 
embert, összebújik, mint a báránynyáj, mikor vihar dúl.

Aquila és Priscillára még egy jellemző körülmény van a 
bibliában. Nem találunk soha semmi utasítást nekik, pedig a 
többi munkatársaknál mindig van. Mi ennek a nagy önállóság
nak a magyarázata? Semmi más, mint az a szeretet, mely ben- 
nök volt. Csak azoknak kell mindig parancsolni, akik nem sze
retnek eléggé. Akik szeretnek, azok leolvassák az arcunkról a 
kívánságunkat, kitalálják gondolatainkat.

Isten szolgáinak igen nagy szüksége van arra, hogy legyen 
körülöttük ily szeretetközösség, de ez ne az ő személyüket ve
gye körül, hanem a munkát s akkor kibeszélhetetlen nagy erő
forrás lesz a munkások számára. Tyn.



Krisztusi diadal.
Vizkereszt utáni 3. vasárnapra.

Róma XII. 17-21 .

A mai evangélium Krisztus dicsőségét hirdeti, amikor be
számol Jézusnak két beteggyógyításáról. Isteni ereje és hatalma 
elől távoznia kell az életet megrontó hatalmaknak, betegségnek, 
tehetetlenségnek, kínnak, szenvedésnek. Ahol ő  van jelen, ahol 
a benne való hit vele egyesít, ott áldás, gyógyulás, szabadulás, 
boldogság üli diadalát.

Míg evangéliumunk arról a diadalról szól, melyet Krisztus 
aratott, epistolánk arról a diadalról szól, melyet a Krisztusban 
élő ember arat. Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz, 
ereje ma is diadalt arat az ő hívei által és e diadalok nyomán 
ma is áldás, gyógyulás, szabadulás, boldogság árad, mely meg- 
vidámítja a győztes és legyőzött szívét egyaránt.

Azt szokták mondani: az élet küzdés és ezt igazán mond
ják. De ahol küzdés van, ott győztesnek is kell lennie. Keresem 
a diadaltól sugárzó arcokat, keresem a győzelem nyomán fakadó 
áldásokat és találok dúlt arcú győzteseket — és nyomort, szen
vedést, testi és lelki gyötrődést szülő győzelmeket. Mert győz 
az ármány, az érdek, az erőszak, a kapzsiság, a féltékenység, 
a gőg, a szenny a bosszú és mindezekben diadalt ül a gonosz. 
Csak egy győz napjainkban ritkán: a Krisztus lelke.

A mi életünk is küzdés. Verejtékezünk a mindennapi ke
nyérért, küzdünk a megélhetésért, de vájjon küzdünk-e a lelkünk 
élet-egészségéért ? Küzdelmeink során mi is aratunk diadalokat. 
Milyenek a mi diadalaink ? Nézzük csak meg, mit eredményez
nek a mi győzelmeink: áldást, vagy átkot, Krisztus dicsőítését, 
vagy gyalázását s legott megtudjuk, hogy a gonosz, vagy a 
Krisztus lelke diadalmaskodott-e általunk. Mert e világ és annak 
fiai átkos győzelmeket aratnak, Krisztus lelke pedig áldott dia
dalokat eredményez.

Milyenek a mi győzelmeink ?
Mai epistolánk megmutatja az utat az áldott, krisztusi 

diadalhoz, amikor így szól: „Ne győzettessél meg a gonosztól, 
hanem a gonoszt jóval győzd meg“. — Minden győzelemhez 
védelem és támadás által jutunk el; egyik sem vezet a kívánt 
célhoz egymagában, hanem csak a másikkal együtt. Lássuk 
azért, hogy a mi küzdelmeinkben

1. hogyan védekezünk és
2. hogyan támadunk.
1. Az örök Isten akarata a mi életünk világát nem lakat- 

lan szigeten gyújtotta ki, hanem emberek között. Az embertár
sainkkal való együttélésünk folyamán lépten-nyomon merülnek 
fel ellentétek közöttük és közöttünk. Ha mi ezeket nem tudjuk 
békésen megoldani, akkor kezdődik a harc. Megszakad a jó
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egyetértés; a harag, neheztelés, a minduntalan feltámadó rossz 
gondolatok árnyékba vonják a lelkünket és ez árnyékban meg- 
érezzük, hogy az Isten szeretetének napja sem melengeti úgy 
a lelkünket, mint azelőtt. Elhidegül, rideggé válik a lelkünk és 
csak egyre gondolunk már: Hogyan maradhatnánk mi a győz
tesek? Erősnek, hatalmasnak kell mutalnunk magunkat, hogy 
ellenfeleinket megfélemlítsük. A szenvedett sérelmeket nem 
tűrhetjük el, vissza kell azokat fizetnünk, akkor majd békén 
hagynak bennünket. így aztán a gonoszért gonosszal fizetünk, 
keveset gondolva azzal, hogy mit szólnak ehhez az emberek és 
még kevesebbet, hogy mit szól mindehhez az Isten. Védekezünk!

Ha ilyen a te védekezésed, szomorú diadalt aratsz! Nézd 
meg, van-e a győzelmedben jó, fakad-e abból áldás! Jobbá 
tetted-e a visszafizetés által a te ellenfeledet és jobbá lettél-e 
magad? El mered-e mondani esti imádban Istennek, hogy mi
ként diadalmaskodtál ? Mihelyt Isten elé akarod vinni a te dia
dalodat, megakadsz imádságodban, mert érzed, hogy jobb volna, 
ha erről az Isten egyáltalában nem tudna.

És ha önmagadba tekintesz, akkor is szégyen pirja önti 
el az orcád. Amikor embertársad téged magbántott a gonosszal, 
még barátaidnak is elpanaszoltad, mily gonoszul bántak veled; 
hogy te ily istentelen dolgot nem tettél vo lna ... És mégis 
visszafizeted a kölcsönt? Kiegyenlíted a tartozásodat? Hisz ak
kor nemcsak ellenfelednek okozol ugyanolyan sérelmet, kárt és 
fájdalmat, mint ő teneked, hanem magad is olyanná lettél, mint 
megvetett és gonosznak tartott ellenfeled. Úgy védekeztél a go
nosz ellen, hogy ellenfeleddel együtt elvesztetted a csatát, te is 
gonosszá lettél és győzött mindkettőtök felett a gonosz. Érdemes 
ily diadalt aratni? Ezért óv az apostol: „Senkinek gonoszért 
gonosszal ne fizessetek". Nem jó védekezés az a gonosz ellen, 
amikor azt nem megszüntetni, hanem inkább növelni segítünk.

Az apostol ennél sokkal célravezetőbb védekezésnek tartja, 
hogy „ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel 
békességesen éljetek". Krisztus is boldogoknak mondja a békes
ségre igyekezőket. Az első, amit az apostol a lelkünkre köt: 
„Ha lehetséges". Ez a lehetőség pedig mindig 2 embertől függ: 
embertársainktól és tőlünk. A Krisztus híveinek mindent el kell 
követniök a béke kedvéért. Nem szabad alkalmat adniok arra, 
hogy a békesség felbomoljon. Ami csak a tiszta és jó lelkiisme
rettel összeegyeztethető, mindazt el kell követniök, még áldozat 
árán is a béke kedvéért. A szelidlelküség hatalmasabb védelme 
a békességnek, mint a félelem-gerjesztés és az erőszak. Ha mi 
így élünk, akkor megtesszük azt, amire az apostol in t: „Ameny- 
nyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek".

De a béke lehetősége nemcsak tőlünk függ, hanem ember
társunktól is. Hiába teszünk meg mindent a béke kedvéért, 
hiába kerülünk el minden alkalmat arra, hogy a békét vesze
delem ne érje, ha a bűn annyira elhatalmasodik embertársunkon, 
hogy minden békességes igyekezetünkből csúfot űzve kifoszt
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bennünket testi és lelki kincseinkből. Hogyan védekezzünk azok 
ellen, akik isteni és emberi törvényeket lábbal tiporva minden 
békés igyekezetünkre újabb ellenségeskedéssel felelnek?

Semmi esetre sem úgy, hogy az ellenségeinken bosszút 
állunk. Krisztus sem állt bosszút az ellene oly sokat áskálódott 
farizeusokon, Írástudókon és szadduceusokon. Amikor keresztre 
feszítették és a testi gyötrelem égető kínjait tetézték szidalmak
kal, gúnyhahotával: O nem szidalmazta őket vissza, nem fenye- 
getődzött. Ha igazán Krisztus nyomdokain akarsz járni s igazi 
diadalt aratni, akkor a gonosz elleni védekezésed nem lehet 
más, mint a Megváltóé volt, aki nemcsak tanította, de élettel meg 
is bizonyította Istennek akaratát: „Ne álljatok ellent a gonosznak*. 
(Mt. V. 39.) A gonosz megbüntetését, a bosszuállást Isten nem bizta 
az emberekre, hanem magának tartotta fenn. Emberi bosszuállás 
nem szerez dicsőséget, nem öregbit tisztességet, nem gyarapít 
becsületet, sőt mindezeket az emberek előtt is lerontja és áldás 
nélkül marad. Tán megfékezi a gonosztevő kezét, de csak még 
jobban felforralja a sötét lélek minden dühét, úgyhogy az ott 
és akkor önti ki rád szennyes indulatát, ahol és amikor meg
torló kezed nem éri el. A bosszuállást Urunk Jézus sem vette 
igénybe, hanem arra bizta, aki megfizet mindeneknek az ő cse
lekedeteik szerint. A szent és igaz Isten azt a bosszuállást, amely 
a te kezedben csak átkot szülne, isteni bölcsessége szerint ál
dássá teheti ellenfeled életében. Hisz az ő bosszuáílásának sok
féle módja van — mondja Luther — : betegség, Ínség, döglelet, 
tűzvész, árvíz, ellenségeskedés, gyalázat és minden szerencsét
lenség, ami csak van és lehető a földön, mert minden teremt
mény Isten ostorává és fegyverévé válik, ha büntetni akar. Te 
a bosszúnak mindeme fegyverével ellenségedet megrontod, a 
gonoszt növeled, saját lelkedet bűnnel szennyezed: Isten kezé
ben pedig mindez nevelő eszközzé válik.

Ezért int az apostol: „Magatokért bosszút ne álljatok, ha
nem adjatok helyt ama haragnak; mert meg van írva: Enyém 
a bosszúállás, én megfizetek*. Bizd Istenre ügyedet, a bosszú
állást is! De vigyázz, nehogy amellett a bosszúvágy szívedben 
maradjon, mely éjjel-nappal azt lesi, mikor és hogyan bünteti 
meg Isten az ellenfeledet, hanem inkább azért imádkozzál buzgó 
könyörgéssel, hogy az Isten ellenfeledet vezérelje szent Lelke 
által bűntudatra és bűnbánatra, hogy az megtérjen és éljen. 
Avagy nem így tett-e a te Megváltód is a keresztfán? így 
távoltartod magadtól a gonoszt, a bűnnel szembe békességes 
tűrést szegzel, nem rontod, hanem megszégyeníted ellenségedet, 
nem gyalázatot, hanem dicsőséget szerzesz hitednek, Krisztus
nak, Istennek. — Ha pedig úgy érzed, hogy erre képtelen vagy: 
nézz a szenvedő Krisztusra és végy tőle példát; nézz önma
gadra és gondolj arra, hogy mi volnál, ha Isten terajtad állana 
bosszút minden bűnödért. így meríts Isten kegyelméből erőt a 
megbocsátásra. Akkor helyesen védekeztél az embertársaddal



69

való küzdelemben, nem győzettél meg a gonosztól, hanem meg
tartottad lelkedben a Krisztust.

2. De a jó védelem még csak fél út a teljes diadalhoz; a 
védelmet nyomon kell követnie a támadásnak, mert csak akkor 
teljes a diadal, ha az ellenség erejét megsemmisítettük. Hogyan 
támadjunk mi, hogy az ellenfeleink gonoszságát semmivé te
gyük?

Ha őszinte szívvel óhajtjuk ellenségeink gonoszságának a 
megszűnését és igaz lélekkel kérjük Istent, hogy ellenségeinket 
vezérelje bűnbánat által kegyelemhez és megbocsátáshoz, akkor 
nemcsak a bosszúállásról kell lemondanunk, hanem a gonoszt 
jóval kell meggyőznünk, ellenfeleink gonoszságára a szeretet 
cselekedeteivel válaszolnunk. Ezért int az apostol: „Azért, ha 
éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjuhozik, adj innia; 
mert ha ezt miveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére." Ne 
vond meg ellenségedtől segítségedet, szeretetedet, jóindulatodat, 
könyörületességedet, aminthogy Isten sem vonja meg azt, ha
nem felhozza napját mind a gonoszokra, mind a jókra, esőt ád 
mind az igazaknak, mind a hamisaknak.

Aki gonoszért gonosszal fizet, aki bosszút áll, az tán meg
fékezni az ellenség kezét, de még jobban maga ellen ingerli a 
bűn hatalmába jutott lelkét. Aki pedig az apostol buzdítása 
szerint az ellenségeskedésre szeretettel, a gonoszra jótétemény
nyel válaszol, az nem az ellenfélnek a kezét, hanem a lelkét 
fékezi meg, nem az ellenfelét, hanem az abban lakozó gonoszt 
győzi meg, mert eleven szenet gyűjt az ő fejére. Amint az izzó 
parázs átható, éles fájdalmat okoz, úgy égő fájdalmat- okoz az 
ellenségednek, ha a gonoszért jóval fizetsz. Amikor látja, hogy 
te mennyivel jobb vagy, mint ő, amikor szégyenét belátva bán
kódik az ellened elkövetett gonoszért, amikor a lelkiismerete 
mardosó kínnal égeti bensejét, óh akkor ő tudja, hogy te vagy 
a győztes és ö a legyőzött, hogy te szereztél dicsőséget a Krisz
tus nevének, ő pedig gyalázatot Isten és emberek előtt.

Ezt a diadalt, nem az ellenfelednek, hanem az abban la
kozó gonosznak a legyőzését másként el nem érheted, hanem 
csak úgy, ha te nem győzettetel meg a gonosztól, hanem a 
gonoszt jóval győzöd meg. Akkor úgy jár a te ellenséged, mint 
az a kemény érclap, amelyre nagy rakás izzó parazsat helyez
tek : az érclap előbb átmelegedik, izzóvá, puhává, majd folyóssá 
válik és e közben mind az a rozsda és szenny, amely az esz
tendők folyamán reárakódott, különválik az érctől: az érc meg
tisztul. így tisztul meg a jótettek parazsa alatt ellenségednek 
szíve minden gonosz és szennyes indulattól és az egyik szép 
napon csak arra ébredsz, hogy ellenséged az ajtód előtt áll s 
bánatos, szolid hangon kérlel: Testvér! Ne haragudj rám, bo
csáss m eg ... szeretnék a barátod lenni.

Akarsz-e így győzni? Akarsz-e az ellenségből barátot, 
ádáz harcokból békességet teremteni ? Ne győzettessél meg a 
gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg!
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Hiszed-e, hogy ez lehetséges? Hiszed-e, hogy ezt te is 
meg tudod tenni? Hiszed-e, hogy ezt neked is meg kell tenned?!

Ha nem hiszed, hogy ez lehetséges, nézz Jézusra, nézz 
azokra, akik nemcsak nóvszerint, hanem valósággal az evan
gélium gyermekei s látni fogod, hogy mindezt megvalósították!

Ha magadat erre képtelennek tartod, tekints a Krisztusra' 
Akkor gondolj arra, hogy mivel viszonozta Jézus ellenségeinek 
gonoszságát, amikor az első rossz gondolat, az első bosszú
vágyó érzés támad fel lelkedben s tapasztalni fogod, hogy ne
ked is lehetséges ez.

Ha pedig azt hiszed, hogy neked nem kell ezt meg tenned, 
kérdezd meg Jézustól, aki így szól: „Én pedig azt mondom 
néktek: szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket 
átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek és imád
kozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket*. (Mt. 
V. 44.) Ha mégis azt hiszed, hogy ez nem neked szól, akkor 
Krisztusból, az ő evangéliumából semmi sincs benned, akkor 
csak a neved keresztyén, evangélikus, de Krisztusra és az ő 
evangéliumára egyaránt gyalázatot hozol, a gonoszt engeded 
szabadon terjedni, magadon is úrrá lenni és Krisztus fájdalom
mal szól felőled is: „Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, 
hogy élsz, és halott vagy.* (Jel. III. l/b.)

Fel hát a nemes küzdelemre, amely Krisztus lelkének ere
jével védekezik és támad, békességet keres, békességet szerez 
úgy, hogy a gonoszt jóval győzi meg! Mert azt mondja az Ű r: 
„Aki győz, az fehér ruhába öltözik és nem törlőm ki annak 
nevét az élet könyvéből és vallást teszek annak nevéről az én 
Atyám előtt és az ő angyalai előtt.* (Jel. III. 5.) — Ámen.

Scherer József
szentgotthárdi lelkész.






