
Nincs emberem.
Áhítat a balassagyarmati lelkészkonferencián.

János 5, 1—9.
38 évig volt beteg. Rettenetes sors. Ezernyi ezerszer kelt 

föl azalatt a nap, ragyogó sugára az ő arcára nem csalt mosolyt, 
neki nem hozott örömöt. Ezernyi ezerszer borult azalatt a fáradt 
földre az éjszaka, az ő szemére nem csókolt pihentető álmot, 
neki nem hozott enyhületet. „Már sok idő óta" fekszik ott a 
csodató mellett lévő épület egyik tornácában a gyógyulást ke
reső betegek között, de eredmény nélkül. A vizek megmozdu
lásakor a betegek erősebbjei félrelökik, megelőzik, nem tud 
idejében odajutni a csodatévő vízhez. Más betegeknek vannak 
jóakaróik, atyafiaik, akik hónuk alá nyúlnak, vagy ölbe veszik 
őket és sietve viszik, ő egymaga van. „Neki nincs embere, aki 
— mikor a víz felzavarodik — bevinné őt a tóba."

38 évig betegnek lenni rettenetes sors! Csőd a-e, hogy a 
hosszú meddő várakozásban lassankint kifáradt? Szívében a 
reménység örökzöldje egyre jobban sárgult, száradott s vala
mikor bizakodó lelke mint egy tört árbócú szomorú hajó vesz
tegelt az ernyedettség, az elfásultság és közöny sötét vizein. 
Óhaja, vágya, reménysége, akarata nincs már. Megbarátkozott 
a sötét gondolattal, hogy rajta nem lehet segíteni, hogy neki 
már minden mindegy. Akaratereje teljesen megbénult. Nines 
annyi bizodalma önmagában, annyi hite a jövendőben, hogy 
Jézusnak arra a kérdésére „Akarsz-e meggyógyulni?" határo
zott igennel felelne. Kiasszott lelke már csak egyet tu d : panasz
kodni. „Uram, én elveszett ember vagyok, magam menni nem 
tudok, emberem pedig nincsen, aki bevinne a tóba, amikor 
megmozdul a víz."

Mégis, amikor Jézussal találkozott, gyógyulást talált. Meg- 
zendült fölötte a mindenható szózat: „Kelj fel, vedd tel a te 
nyoszolyádat és járj!"

Én nem tudom, kell-e egy szót is mondanom arról, hogy ez az 
evangéliumi történet milyen fájdalmasan időszerű a mi számunkra 
s milyen parancsoló erővel kívánkozik ide reggeli áhítatunk 
középpontjába. Én nem tudom, ti is úgy látjátok-e, mint én, 
hogy ennek a beteg embernek a sorsa olyan sokban hasonlatos 
a mienkhez: magyar evangéliumi pásztorokéhoz és magyar 
evangéliumi anyaszentegyházéhoz! Mert bizonnyal betegek va
gyunk. S nem is egy betegség gyötör, de azok egész sorozata.

Betegségünk a korszellem, amely nem a mi célkitűzéseink 
irányában dolgozik, de keresztezi azokat, sőt a legtöbbször elle
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nük fejt ki, ha nem is nyíltan, sok vonalú kemény munkát* 
Sebünk a felekezeti türelmetlenség, melynek átkát, mi a leg
kisebbek szenvedjük leginkább. Sebünk a gyászos Trianon, mely 
a mi testünkből hasította le a legnagyobb darabot. Betegségünk 
a csonka hazában diaspora egyházvoltunk, szerteszóródottságunk, 
mely miatt lassankint állandóan fogy az evangélium nyája, szi
geteinkből egy-egy darabot mindig lemos, mindig elnyel az 
örökké éhes idegen tenger. Betegségünk az anyagiakban való 
szegénység, melynek terhét mindig hordoztuk ugyan, hordoztuk 
emelt fővel, de mely ma oly erővel tör ellenünk, hogy pásztor 
és nyáj aggodalommal néznek a jövő elő. Mindez magával hozza 
legégetőbb, legfájóbb sebünket: a lelki fásűltságot, az elernye- 
dettségét. Az önvizsgálat e csöndes óráján gyónjuk meg ma
gunknak, hogy magyar evangélikus egyházunkban — in capite 
et membris, — kevés a lendület, gyönge, erőtlen a jövőbe vetett 
bizalom, nincsenek dacos akarások, messzenóző elgondolások, 
igazán magas célkitűzések. Valami fásult rezignáció köde ül a 
lelkeken. Ha megkérdezne bennünket — pásztorokat és egyhá
zakat — az Úr, mint egykoron az evangéliumbeli beteget: 
„ Akarsz-e meggyógyulni ?“ Akarod-e a teljes, az egészséges, a 
gazdag életet? Vállalod-e ennek a teljes, fejlett életnek összes 
föltételeit, következményeit, kötelességeit? Akarod-e felfokozott 
verítékes munkával, vagy önfegyelmezéssel, sok önmegtagadás
sal, imádkozó áldozatos lélekkel? Én félek, hogy közülünk is 
sokan adósak maradnának a határozott igennel s kemény, el
szánt akarásnak bátor igéje helyett inkább siránkozó panasz 
szavát mormolná az ajkuk: „Uram, nincsen emberem".

„Uram, emberem n in c s e n Milyen sokunk szívéből szakad 
föl ez a panasz otthoni áhítatunk, reggeli csöndes óránk elmé
lyedése közben. Emberem nincsen, aki segítene, mellém állna. 
Egymagám vagyok. Érzem, hogy rám szegeződik a küzködő 
egyház, a tépett haza, a meghasonlott társadalom osdő tekintete. 
Hív és vár, hogy ezernyi bajában és szükségében vele legyek, 
mint együttérző szív, mint útmutató kéz, mint sújtó kar. Nekem 
pedig csak két kezem és két lábam van. Boldogabb, csöndesebb 
időkben győztem ezzel is, most már kevés vagyok magam. 
Emberem nincsen. Ezért szenved a vasárnapi iskola, ezért nem 
virulnak, tengődnek csupán énekkarom, egyleteim. Ezért kiépí
tetlen, kezdetleges, tökéletlen egész belmissziói munkám.

„Uram, emberem nincsen" erős, bátor, nagyhitü, áldozatos 
szívű emberem — panaszkodik az anyaszentegyház. Milyen 
más volna a helyzetem, hogy gyógyulnék betegségemből, hogy 
kelnék föl elesettségemből, hogy élednének száradt csontjaim, 
hogy épülnék csonkaságomban, ha emberem lenne. Emberem, 
akinek én nem a múltból ittmaradt panaszos örökség vagyok, 
nem szükséges rossz, nem is csak dísz, hanem életszükséglet 
és erőforrás. Emberem, aki ott hordoz drága eszménykép gya
nánt a szíve mélyén, akinek legszentebb gondolata én.vagyok: 
az édesanya, az anyaszentegyház. Emberem, aki nem csak adó
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fizető egyháztag, de éneklő és imádkozó hívő is, a hívek kö
zösségében a Krisztusban épülő és építő, róla alkalmas és alkal
matlan időben bátran bizonyságot tevő. Emberem, aki elesett- 
ségemben nem hagy el, de hónom alá nyúl, ölébe vesz és úgy 
visz oda, azokhoz a vizekhez, amelyekben ott áradnak a gyó
gyulás erői.

„Emberem nincsen,, panaszkodott az evangéliumbeli em
ber. .. panaszát sóhajtozom én a pásztor... s velem együtt az 
anyaszentegyház. Pedig azzal a beteggel szemben ott állott 
valaki, aki több volt, mint ember. Ott állott „az embernek fia.“ 
Neki csak meg kellett volna látnia őt. Felismernie és szólnia: 
„Uram, én akarok meggyógyulni! Légy irgalmas nekem! Tégy 
egészségessé! Adj nekem boldog jövendőt!"

Előttünk is, valahányszor panaszra nyílik a szánk, mindig 
ott áll az embernek fia, az Úr. Ránk tekint és elsőbben is meg
dorgál, mint a viharos tengeren remegő tanítványokat: „Mit 
féltek ó kicsinyhitűek ?“ Csak érintem, hogy ő is panaszkodhatna 
ránk. Kesereghetne: emberem nincsen, sáfáraim, „akiknek az 
én igám gyönyörűséges s az én terhem könnyű". . .  apostolaim 
nincsenek, akik érettem a mártiriumra is készek, akiknek élete 
pecsétje lenne a páli vallomásnak: „még az én életem sem drága 
énnekem." Ám az Úr nem panaszkodik. Pedagógiájában míg 
itt a földön járt a panasz volt az utolsó eszköz. Utána már csak 
egy következett: könny. Bizonyára most is így van. Amíg gyó
gyulási lehetőséget lát, addig ránk tekint és bíztat: „Félre a 
panasszal! Némuljon el a siránkozás és kesergés szava! Itt va
gyok én, erőnek és életnek forrása. Fölsegítlek. meggyógyítlak, 
teremtő igét, lelket és erőt adok. Kelj fel azért csüggeteg pásztor, 
elernyedett Sión! Vedd fel a te nyoszolyádat és já rj! Ne ülj, 
ne gubbassz szárnyaszegett madár módjára! Ne várj titokzatos 
vizek megmozdulására! Sem künn a világban, sem benn önezí- 
vedben! (Ne halogasd gyógyulásodat!) Ne mondd, hogy majd 
jön egy kedvezőbb lelki konjuktúra melynek szele könnyebb, 
boldogabb jövendő vizeire viszi az egyház hajóját! Magadat 
se áltasd! Ne mondd: majd jönnek a felbuzdulás percei... az 
ihlet áldott pillanatai ..  az akarásnak teremtő ideje, amikor 
hatványozott munkát fél erővel végzek. Ne mondd! Áz Úr áll 
veled szemben I Mindenható szava zeng: Most — Gyógulj, kelj 
fel és járj!

*
Testvéreim! A hitvallás esztendejében vagyunk. Múltak 

ködéből hősök kemény tekintetű arca tekint felénk. A legna
gyobb közülök, a reformátor is, csendes óráiban gyengesége 
tudatában meg-meg torpant az előtte álló feladat óriási nagysága 
előtt. Leírta a sasok fészkéken Wartburgban: „Mi erőnkben 
nincs segítség, Bizony hamar elveszünk", de oda még nem tett 
pontot Istenben bízó, rendületlen hittel megírta a folytatását 
i s : De mellénk állt maga az ég, Isten hőse küzd velünk!

Lebegjen szívünkben az ő diadalmoskodó hitének tüze I
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Lehet sok a sebünk, lehet sok okunk a panaszra! Tekintetünk 
ne a földet keresse, de „a hegyeket ahonnét segítségünk jön," 
a keresztet, amelynek tövében csodatévö erők forrása buzog s 
úgy mondjuk keményen, elszántan: „Fölkelek és járok! Min
denre van erőm a Krisztus által, aki engem megerősít." Ámen.

Magócs Károly
irsai lelkész.

Suspiriumok.
Nem öröm az, mit e világ 

hirdet, kínál, feldicsér.
Halálthozó mérges virág, 
későn tudod, hogy mit ér.

Nem soká fáj! Tépd ki magad!
Halál az s te öleléd! . . .
. . . Krisztus jobbját jól megragadd, 
ki segitni jő feléd I Ligeti Ede

sajókazai lelkész.

Róm. 8. 11-17.
Vezesd az embert Isten lelke,
Hogy ne a  test ösvényén járjon,
Hogy gyarlóság, búgond terelte 
Életünk Istenhez találjon.

Hogy el ne vesszen istengyermek 
Bűn nyilától szivén találtán,
Arasson örök győzedelmet 
A Jézussal, a Jézus által.

I. Kor. 10, 6—13
Ha rád borúi a kisértések éje,
S egy árva fénysugára sincsen,
Szivedbe szánt a szenvedés ekéje,
Ne félj, ne csüggedj: hű az Isten.

Szó száll feléd, erő betölti lelked,
Hitfénysugár tör át az esten,
Te talpraállsz s boldog hálával zenged,
Atyánk az Isten, hű az Isten.

2. Kir. 4, 13.
Ajkainkról — nemzetek Királya —
Ezer évért száll feléd a hála,
De hálaszónk bánatkönnybe olvad,
Sírva kérdjük, édes hazánk hol vagy?
Jó Istenünk, könyörülő orcád 
Fordítsd felénk s boldog lesz ez ország.



I. Kor. 12, 1-11.
Lelkűnknek erejét, szépségét,
Alázatát, hitét, hűségét 
Te adod nekünk Istenünk.

Nevelj, segíts, hogy minden pályán 
Egy lélekkel neked szolgálván 
Dicsérjen téged életünk.

I. Kor. 15, 1—10.
Az örök üdv, a földi élet
Mind, mind kegyelmedről beszélnek.
Mennyben reményt, munkát a  földön,
Atyám, mind néked kell köszönnöm.
Segélj, hogy gyarlóságom mellett.
Ne vesszen kárba szent kegyelmed.

ifj. Szlancsik Pál
pusztaföldvári lelkész.
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Majd . . .
Szentháromság után 7. vasárnap.

Csel. 24, 24—25.
Drámai jelenetű történet pereg le a szemeink előtt. Kifej

tésében és végeredményében valóságos tragédia, két lélek bu
kásával. Színhely: egy fejedelmi pompával, pazar fényűzéssel 
berendezett szalon Cézáreában; idő: Krisztus után 58-ban. De 
egész lefolyásában annyira emberi s annyira mindennapi, hogy 
történhetnék — aminthogy sajnos, igen gyakran történik is — 
napjainkban, Krisztus után a 20 ik században.

A rabszolgasorsból prokurátorrá emelkedett Félix fényes 
udvart tartott. Előkelő nagyúri módon élt. A szerencse a te
nyerén hordozta. Egymásután három királyi családba is bele
házasodott. Utolsó házassága ugyan meglehetősen botrányos 
volt. Szemet vetett Drusillára, Heródés Agrippa zsidó királynak 
Azius arab fejedelemnél férjnél levő leányára. Simon mágusnak, 
a hírhedt kuruzslónak a segítségével elcsábítja s megszökteti 
urától a külömben is elégedetlen, kalandvágyó, híres szépségű, 
alig 20 éves fiatal asszonyt. S minden órának leszakasztva vi
rágát mohó szomjúsággal élvezik az életet. De rajtuk is betel
jesül, amit Madách az ember tragédiájában Ádámmal mondat: 
„A csók mézének ára ott vagyon, amely nyomán jár, — a lé- 
hangolásban." Az érzéki mámor hajszolásban megfáradt, elpety
hüdt idegzetük új ingerekre vágyik. Sokat hallottak már az új 
tudományról, melyet egy názáreti rabbi alapított; melynek ékes
szólásáról híres apostola épen a helytartói börtönben ül. A feslett 
életű, unatkozó házaspár hallani szeretné Pált, akiről mindenki
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beszél a városban. A zsidó származású Drusilla számára egyéb
ként is érdekesnek és szórakoztatónak Ígérkezik egy honfitár
sával való találkozás. Maguk elé hivatják tehát a rabot.

Őröktől kísérve jön az apostol. Amint belép a terembe, 
reája szegeződnek a kiváncsi szemek, öreges, megtört ember. 
Még csak az 50-ik évét járja, de jól a 60 on felülinek látszik. 
Csak a tekintetében lobog valami szokatlan, fiatalos tűz. A hely
tartó felszólítja, hogy mutassa meg tudományát s ékesszólását. 
A görnyedt alak kiegyenesedik s lelkes hévvel átszellemülten 
beszél fejedelmi hallgatóinak a Krisztusban való hit felől. Félix 
és Drusilla egyre fokozódó figyelemmel hallgatja az apostolt, 
amint hirdeti nekik Krisztust, akit a zsidók ártatlansága ellenére 
megfeszítettek, de aki harmadnapon feltámadt s a mennybe 
ment; aki egy csodás látomásban neki az apostolnak is meg
jelent. Akiben való hit által fogolynak érzi magát; de éppen 
ez a fogság adja meg s biztosítja lelkének a szabadságát. Azt 
a szabadságot, melyet a börtön szűk falai sem tudnak korlá
tozni s melytől a kezeire rakott bilincsek sem tudják megfosz
tani. A prokurátor és felesége nem értik teljesen az ellentéte& 
szavakat, csak sejtik azoknak titokzatos jelentését; s mereven 
előre hajolva szinte önfeledten lesik, hallgatják a szokatlan csen
gésű igéket. — De mikor azután az apostol beszédét folytatva 
igazságról, önmegtartóztatásról és eljövendő Ítéletről kezd szólni, 
a feszült figyelemben kisimult arcokon egyszerre egy sötét felhő 
jelenik meg. Félix — mint az álmában rémeket látó gyermek 
— összerezdül s ijedtében szinte dadogva szól oda Pálnak: 
Mostan eredj el; de mikor alkalmatosságom lesz, magamhoz hivat
lak téged. Majd máskor!

1.
Ha más tárgyról, más témáról beszélt volna az apostol, 

bizonyára szívesen hallgatta volna tovább is a nagy úr és 
felesége. Aminthogy semmi ellenvetésük nincs, míg a Krisztus
ban való hit felől prédikál nekik. De mikor a lelkiismeretükön 
zörget az evangélium, mely nem csak örömhír, hanem kétélű 
fegyver is, mely a lélek mélyéig hat, egyszerre felszisszennek. 
Mint a beteg, amikor az orvos vizsgálat közben a fájdalmas, 
érzékeny testrészt érinti s önkénytelenül elhárító, védő mozdu
latot tesz: „jaj, ne itt, ne ezt; mert itt fáj." Holott éppen a 
fájdalom helyének, gócpontjának a megtalálása lehet csak az 
igazi kiindulása, kezdete a gyógyításnak. Félix lelkének több 
ilyen fájdalmas pontja volt. Kényelmetlen volt neki: a meg
vesztegethető, huzavona helytartónak az igazságról; a parázna, 
élvsóvár kéjencnek az önmegtartóztatásról; s a részrehajló bíró
nak a fölötte álló és egykor őt is megítélő örök bíróról hallani. 
Alvó leikiismerete felébred; szent leckénk azt mondja róla, 
hogy megrémül. Ez a megrémült, háborgó lelkiismeret forduló 
pontot jelenthetne életében; azt a tisztító vihart, mely elsöpri 
eddigi bűnös énjét; azt a tisztító tűzet, mely hamuvá égeti 
lelkének minden szennyét. Csak ki kellene tárnia szívét és azt
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mondania: Szólj Uram, hallja a te szolgád! (I. Sám. 3, 9.). De 
ehelyett elnémítja az apostol ajkán az újjászülő, életadó szavakat. 
Nincs ereje, bátorsága az orvos kése alá odatartani a lelkén 
elhatalmosodó fekélyt, hogy vágja, operálja ki. Olyan formán 
van, mint az a fejfájós beteg, aki az orvos előszobájából fordul 
vissza; akinek pedig csak a rendelőbe kellene benyitnia s pár 
perc alatt megszabadulhatna minden fájdalomtól. Ezt az elhatá
rozó lépést nem meri, nem tudja megtenni Félix sem. Pedig 
ez által lenne csak igazán Félixszé, ami magyarul annyit tesz, 
hogy boldog.

Milyen gyakori s mindennapi jelenség ez ma isi Mennyi 
ilyen Félix lelkülettel találkozunk az életben lépten-nyomon 1 
Milyen sokan vannak, akiket — mint azt a pogány helytartót — 
csak a kíváncsiság visz egy-egy jobb hírben álló egyházi szónok 
meghallgatására. Akik úgy valami szokatlanra, újságra vágyó 
ingerből bevőtődnek a templomba, vagy belefognak valami 
komolyabb, épületesebb könyv olvasásába. De mindez puszta 
időtöltésül szolgál nekik; mindebben csak a szórakozást keresik. 
Amint azonban attól a beszédtől vagy olvasmánytól találva érzik 
magukat, lélekben egyszerre begubózkodnak s unott, boszus 
kézlegyintéssel térnek napirendre a kelletlen dolgok felett. 
Ahelyett, hogy a lelkiismeretük nyugtalanításával, megrázásával 
kezdődő jobb érzéseket a szívükön el hagynák hatalmosodni, 
mindjárt a csírájában elnyomják azokat. Pedig a lelki élet ilyetén 
való megnyilatkozásaira is teljes egészében áll a közmondás: 
„Addig üsd a vasat, amíg meleg." — S még a rendes templom- 
látogatók és a Bibliának rendszeres olvasói között is mily nagy 
százalékot tesz ki azoknak a száma, akik szívesen veszik azt 
az igét, míg benne nem róluk van szó. A fösfény örömest 
hallgatja, amikor a tékozlóra jár rá a rúd; a kicsapongó semmi 
kifogásolni valót nem talál a békülékenység hirdetésében; a 
közönyös nem bánja, ha a szenteskedő megrovásban részesül; 
a pletykázó és rágalmazó előtt pirongathatják a korcsmázót és 
kártyást; a könnyelmű helyeslőén bólintgat, ha elitéled az 
anyagiakba való elmerülést . . .  De amikor az az ige az ele
venjére tapint, amikor ő róla esik szó: akkor elfordítja a tekin
tetét, bántva érzi magát s felzudul, megneheztel. S ha talán 
álszeméremből nem mondja is, de magában a Jézus zsinagógái 
beszédén megütköző kapernaumi hallgatóság módján gondolkozik: 
„Kemény beszéd ez, kicsoda hallgathatja őt. “ (Ján. 6, 60.). Test
vérem, érezted-e már valaha Isten igéjének ezt a keménységét 
s hogyan fogadtad, hogyan használtad fel azt? Lásd akkor az 
az ige egyenesen neked szólt, téged keresett. Talán fájt eleinte 
az, de ha szíved mélyére engedted hatolni, ha befogadtad azt, 
bizonyára egy megtisztító lelki folyamatnak, egy új életnek lett 
az a kezdete rád nézve. Vagy ha eddig elmulasztottad volna; 
ha akár most, akár a jövőben bármikor szíven üt az ige: hasz
náld ki, ragadd meg azt a kínálkozó, újjá szülő áldott alkalmat 
s a lelkedbe hullott mag meggyökeresedését és megerősödését
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ne akadályozd, ne fojtsd el hazug, üres halogatással. Ne állj elő 
kifogásokkal; ne keress ürügyöt a lelki megváltozásnak, jobbu- 
lásnak, megtérésnek az elodázására.

Mint Félix, aki azzal vet véget a nem ínye szerint való 
beszédnek s azzal veszi elejét a szívében munkáját megkezdő 
ige, az erjedést megindító kovász további hatásának, hogy egy
szerűen elbocsátja magától az apostolt: „Mostan eredj el, de 
amikor alkalmatosságom lesz, magamhoz hivatlak téged. “ Maga is 
érzi valahogy rab vendégének a fölényét, szavainak a súlyát 
és igazságát: azért hogy meg ne sértse s a tulajdon lelkét is 
megnyugtassa, más terminust tűz ki, amikor majd szivesen látja. 
De most és egyszerre fölégetni maga mögött egész múltját, 
szakítani eddigi magatartásával, szokásaival, nem képes; majd 
máskor, majd ha alkalmatosságom lesz. Ez az alkalom azonban 
úgy látszik nem érkezett el sohasem. Mert bár két évig közvetlen 
közelében, fogságban maradt még az apostol s a szent leckénket 
követő vers szerint anyagi érdekből többször érintkezett, beszél
getett vele Félix; de megtérésig nem jutott a dolog. Hivatal- 
vesztése után pár év múlva megint egy városba, Rómába került 
a fogoly Pállal; de hogy össze találkoztak volna s a cézáreai 
jó alkalom visszatért volna, arról sehol, semmit nem olvasunk.

Óh „ami elmúlt, vissza nem jö“. Az emberi élet hanyatló 
korában, a fehér őszi rózsa láttán eszünkbe jut a tavasz, a 
letűnt szép ifjúkor; de hiába hívjuk csak egy szóra is vissza, 
hasztalan siránkozunk utána. Ilyen megsiratni való, ilyen vissza- 
hozhatatlan legtöbbször az elmulasztott megtérési alkalom is. 
Nincs azért szomorúbb és veszedelmesebb, mint az egyik naoról 
a másikra, máról a holnapra halogatni... II. Zsigmond lengyel 
királynak volt a szavajárása: „Fiaim, majd holnap, hiszen holnap 
is nap lesz“. Amiért el is nevezték gúnyosan „holnap ország 
királyának". Hány ilyen ember találkozik ma is, aki nem tudja 
kihasználni a mát, megragadni a jelen alkalmat, hanem mindent 
a jövőtől vár, mindent a holnapra hagy. Nemcsak a Petőfi- 
korabeli nemesi osztálynak voltak meg a „hej, ráérünk arra 
még“-féle Pató Páljai, hanem túlon-túl megvannak azok a vallás
erkölcsi életnek napjainkban s közöttünk is. Minden egyes kor
nak megvannak a maga mentségei, kifogásai. A gyermek, mikor 
hallja az igét: „Adjad fiam a te szívedet nékem és a te szemeid 
az én utaimat megőrizzék (Péld. 23, 26.), azzal felel vissza, hogy 
fejletlen elméjével még fel sem tudja fogni a vallás igazságait; 
hanem majd ha ifjúvá serdül. Az ifjú és hajadon, amikor figyel- 
meztetőleg hangzik hozzá az intés: „ Örvendezz a te ifjúságodban 
és vidámitson meg téged a te szíved a te ifjúságodnak idején és járj 
a te szívednek utaiban és szemednek látásaiban; de megtudd, hogy 
mindezért az Isten tégedet ítéletre von“ (Préd. 12,1.), azzal áll elő, 
hogy még korai rá nézve arra az Ítéletre gondolni. A férfi és 
nő, mikor a megélhetés gondjai és fáradalmai között fülébe 
csendül az örökkévalókra emlékeztető szózat, amely szerint 
nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek
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szájából származik (Máté 4, 4.), azzal mentegeti magát: majd ha 
a munkaeszköz kiesik a kezemből, majd ha megöregszem. Sőt 
még az öregkor is, amikor az agg Simeon és Anna, példájából 
az a buzdítás szól hozzá, hogy szentelje magát az Úr szolgála
tának s igaz megtérés és bűntudat által készüljön a reá váró 
nagy számadásra, nem egyszer úgy gondolkozik, hogy rá ér 
arra majd ott a végső ponton, a halálos ágyon is.

így szalasztják el minduntalan a kedvező alkalmat s így 
odázzák el folyton-folyvást megtérésüket: most nem, majd más 
alkalommal, majd legközelebb, majd talán holnap. Testvéreim, 
tudjátok-é, hogy a keresztyén ember szótárában melyik a leg
végzetesebb szó? A „majd". És óh mégis hány meg hány ajkon 
hangzik ez a minden betűjéből a pokol kénköves lángját lehellő 
szó; hányán vannak, akiknek a megtérés követelésével szemben 
nincsen más szavuk ennél; akik 20—50—70 év óta várják, lesik 
Félixszel együtt az alkalmatosságot, óh  ne a jövőtől várjátok 
azt, hanem ragadjátok meg ma. Annakokáért amint a Szentlélek 
mondja: „Ma az 0  szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti 
sziveteket" (Zsid. 3, 7—8.). Ámen.

Kiss Samu
nagybarátfalui lelkész.

Szolgaság és fiuság.
Szentháromság után 8. vasárnap.

Róm. 8, 12—17.
Önvizsgálat, megfigyelés, tapasztalat és elmélkedés, az 

evangéliom szolgálata zsidók és görögök, tudósok és tudatlanok 
közt arra tanította meg Pál apostolt, hogy az ember itt a földön 
kétféle életet folytathat. Mindegyik fajta életnek rugója, irányí
tója nem abban keresendő, ami érzékeinkkel felfogható. Az 
emberi élet irányát és mineműségét a lélek szabja meg. Az 
emberi nem, bármennyire eltávolodott légyen Istentől s bármi
lyen mélyen sülyedt el a bűnökben, egységes és azonos azért, 
mert alapjában, legmélyebb életgyökereiben lelki. Azonban lélek 
és lélek közt különbség van. Az apostol a felolvasott szentigében 
kétféle lélekről s e szerint az életnek kétféle irányáról, mine- 
müségéről beszél.

Az egyik lélek a szolgaságnak lelke: a másik a fiuságnak 
lelke. Az egyik élet a félelemben eltöltött élet, a másik a bizo- 
dalomban eltöltött élet. A szolgaság lelke a test rabjává tesz; 
a fiuság lelke felszabadít. A szolgaság lelke kifoszt mindenből; 
a fiuság lelke meggazdagít és kincsekkel halmoz el. A szolga
ság lelkének hatása alatt előálló életet megkapóan ecseteli Máté 
evangélioma, amikor azt írja „el voltak gyötörve és szétszórva, 
mint a pásztor nélkül való juhok". A népnek ez az állapota 
indította köny őrület ességre Jézust. A népnek ez az állapota
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minden időkben a missziói munkának, az evangelizáló munká
nak egyik legerősebb indítéka. S a keresztyén missziónak ez 
adja meg mindenkor a szociális vonatkozást, hogy a testi nyo
morúságnak, elgyötörtségnek és szétszórodottságnak az oka 
alapjában véve mindig lelki: szolgaságnak lelke kényszeríti 
bele az embereket a földi élet nyomorúságának igájába és pedig 
a félelem által.

A gyógyulás útja nem lehet más, mint a fiuság lelkének,, 
a Szentiéleknek útja. „Akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek 
fiai." Az Ágostai Hitvallásban lefektetett azon hitbeli meggyő
ződés, hogy az egyháznak feladata teljesítésére és hatalmas 
munkájának elvégzésére nem adatott más, mint az ige és a 
szentségek, a római katholikus egyház sokak szemében impo
náló szervezetével egybevetve, mintha bizonyos szegénységet 
juttatna kifejezésre. Ámde ha ugyancsak az Ágostai Hitvallás
ban, az ötödik cikkben azt halljuk, hogy „az ige és a szentsé
gek, mint eszközök által ajándékoztatik a Szentlélek, aki — 
ahol és amennyire Istennek tetszik — hitet ébreszt azokban* 
akik az evengéliomot hallgatják", s meggondoljuk, hogy ezt a 
Szentlelket semmiféle szervezet és külső pompa nem tudja adni 
vagy közvetíteni, akkor megkönnyebbülve és felbátorodva is
merjük fel, hogy az egyháznak az igében és a szentségekben 
megadatott mindaz, ami munkájának elvégzéséhez szükséges, 
mert az embereknek, hogy Krisztuséi és Istennek gyermekei 
legyenek, semmi másra nincsen szükségük, mint a Szentlélekre.

A Szentlélek munkája az, hogy eltöröl egy nagy és vég
zetesen kártékony adósságot; azt, amellyel a testnek tartoztunk, 
s annak, ami a testtel együtt jár: a bűn egész világának s a 
világa fejedelmének, az ördögnek. A Szentlélek szabadít ki a 
szolgaságból, a Szentlélek tépi ki a félelemnek gyökereit, a 
Szentlélek vigasztal meg bennünket azáltal, hogy bizonyságot 
tesz a mi lelkűnkkel együtt, vagyis a mi újjászületett szemé
lyiségünkkel, tudatunkkal és életmeggyőződésénkel együtt, hogy 
Isten gyermekei vagyunk, Krisztus testvérei és örököstársai* 
Már pedig éppen ez a szabadság, ez a bátorság és ez a bizo
nyosság a keresztyénségnek lényege, ez adja meg a keresztyén 
hívő élet zamatát és jellegét. Ebből fakadnak mind a többi 
gyümölcsök, amelyek a keresztyén élet fáján mutatkoznak. Az. 
az egyház a Krisztus egyháza, amely erejét osztatlanul és tuda
tosan arra a legszükségesebb munkára fordítja, hogy az ige és- 
a szentségek által a Szentlélek lakozzék az emberekben.

A Szentlélek megszabadít a testnek, bűnnek, halálnak szol
gaságából, kiűzi a félelmet, bizonyságot tesz istenfiuságunkról* 
s mindezek révén elkötelez bennünket szent életre, hogy a 
testnek cselekedeteit megöldököljük. Tehát szent harcba állít 
bele, amelyet napról-napra, óráról-órára vívnunk kell. S innen, 
ered, hogy amiként az istenfiuság Krisztus életében nem jelen
tette a szenvedésektől való mentességet, éppenúgy a keresztyén 
ember életében sem jelenti azt, hogy nincsen része szenvedé
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sekben, amelyek együtt járnak magával a földi élettel, a világ 
cs ördög, meg a magunk teste kisértéseivel és a Krisztusban 
való élettel. Isten gyermekeinek életében van szenvedés, de 
bőséges a vigasztalás is. Szenvedésünk nem reménytelen, nem 
céltalan, nem meddő és nem társtalan. Együttszenvedünk a 
Krisztussal, hogy vele együtt örököljünk; együtt hordozzuk vele 
a keresztet, hogy vele együtt dicsőüljünk is meg. A Krisztussal 
való ezen közösség a jelenben és a jövőben, a gyalázatában és 
dicsőségében való osztozkodás az alapja annak a gyönyörűség
nek, amellyel kiáltjuk Isten felé fordulva: Atyám! Megváltozik 
a  világmindenségben elfoglalt helyzetünk. A természeti törvé
nyeknek és az emberi rendeléseknek szövevényén, útvesztőjén 
keresztülvezet bennünket az Istennel való személyes, meghitt, 
benső családias viszony átérzése; szívünk kitágul és felmeleg
szik; szemünk felragyog; valami kimondhatatlan boldogság és 
biztonság tölti el egész valónkat: van Istenünk és Atyánk. 
„Van Istenem, van mindenem."

Az apostol azt írja, hogy az istenfiuság érzete a félelem
érzet helyét foglalja el az újjászületett, a Szentlélek által vezérelt 
emberben. Mintha csak azt mondaná, hogy az újjá nem született 
embernek alapérzete; a Krisztussal nem egyesült életnek alap- 
tulajdonsága a félelem; s hogy a félelemtől való megszabadulás 
Krisztus váltságának itt a földön legértékesebb gyümölcse. így 
is van.

A vallás ellenségei szeretik azt állítani, hogy a vallás a 
félelemérzetre vihető vissza. Az emberek azért vallásosak, mert 
félnek. De ez az okoskodás fejtetőn jár. Bizonyos az, hogy az 
emberek félnek. Az embereknek legtöbb cselekedete a félelemből 
magyarázható meg. Félelemből születnek meg a háborúk is. 
Félelem az oka a gazdasági harcoknak, az osztályok és nemzetek 
versengésének. Félelem mozgatja a nemzetek politikai életét* 
Félelem szüli azt, hogy az emberek elhallgatják vagy megha
misítják az igazságot. Félelem szüli a babonát. A félelem aka
dályozza meg igen sok esetben a Krisztusról való bizonyságtételt; 
•az őszinteséget; a bűnnek elitélését és kárhoztatását. A félelem 
az oka igen sok rossznak és gonosznak, ami a világban végbe
megy és hatalmoskodik. A keresztyén hit azonban kiűzi a 
félelmet, mert a hit által a szeretet viszonyába jutunk Istennel. 
Istennek atyai szeretete nem olyan természetű, hogy annak 
elnyeréséért csúszni-mászni, hízelegni és alakoskodni kellene. 
Ez a szeretet atyai szeretet. Ez a szeretet készen van és vár 
bennünket. Tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Minden olyan 
vallásosság, amely Istenben ezt az atyai szeretetet emberi cse
lekedetekkel akarja felgerjeszteni, téves utakon jár. Azt a 
szeretetet felkelteni nem szükséges, az megvan. Minden olyan 
vallásosság, amely szertartásokkal, emberi érdemekkel, cseleke
detekkel iparkodik Isten szeretetét megszerezni, újból becsem
pészi a keresztyénségbe a félelmet, a szolgaságot, a testiséget, 
vagyis Krisztus-ellenes, pogány.
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„A fiuságnak Lelkét kaptátok." Istennek ingyen ajándéka 
ez. „Az emberek saját erőik, érdemeik és tetteik által nem 
igazulhatnak meg Isten előtt," mondja az Ágostai Hitvallás 
negyedik cikke. Nem lehetnek örökösei Istennek, örököstársai 
Krisztusnak. Az igaz hit az, amely azt hiszi Istenről, amit 
Krisztus hitt és tanított, aki szerint így kell imádkoznunk: „Mi 
Atyánk 1“ Amint a Szentlélek megnyitja szemünket és meglátjuk 
Istenben az Atyát és önmagunkban meglátjuk Istennek gyer
mekét, azonnal eltűnik a félelem, beköltözik a szívbe a bizalom 
és nem leszünk többé embereknek szolgái. Az igazság felismerése 
szabadokká tesz bennünket, s átéljük, hogy a keresztyén ember 
szabadsága az a drága kincs, amelynek árát nem mi fizethetjük 
meg, hanem maga Isten, aki nagy szeretetében érettünk szen
vedett és meghalt, s ezt az árat ember megfizetni sem nem 
tudja, sem nem köteles. Isten tőlünk csak azt várja, hogy elfo
gadjuk, amit szeretetből és kegyelemből ád.

Istenfiuságunk nem érzés, meggyőződés dolga, hanem tény, 
tényleges állapot. Ez a tény egészen független attól, hogy mi 
mit érzünk, vagy hogyan gondolkodunk ezen tény felől. Ahogyan 
az én gondolatom, vagy érzésem nem változtat azon a tényen, 
hogy test szerint való atyámnak a fia vagyok, éppenúgy nem 
változik meg az a tény sem, hogy a keresztség által Istennek 
fiává lettem a Krisztusban. Lehet, hogy a fiuság kellemetlen 
érzést kelt bennem, szabadulni szeretnék az alól a kötelezettség 
alól, amellyel a fiuság jár. Talán elmegyek idegenbe és elté- 
kozlom örökségemet. De a fiuságomon ez nem változtat, s nem 
változtat azon a kötelezettségemen sem, hogy adósa vagyok 
nem a testnek, hanem a Léleknek. Kötelességem úgy élni, mint 
Isten fiához illik, erőben, szeretetben és józanságban. Krisztussal 
együtt, Krisztussal közösségben. Megosztozva vele a szenvedé
seken, hogy oztozhassam vele a dicsőségen is. Mint Isten 
gyermekei, minden gondunkat Atyánkra vethetjük, de azután 
végeznünk is kell azt a munkát, amelyet Atyánk számunkra 
kijelöl. „Nekem azokban kell foglalatosnak lennem, amelyek az 
én Atyámnak dolgai." „Az én Atyám mindezideig munkálkodik, 
én is munkálkodom." A gyermek többet és odaadóbban dolgozik, 
mint a szolga, mert a magáéban foglalatoskodik.

Németh Károly
lébényi lelkész, esperes.

A megkísértés tűzében.
Szentháromság után 9. vasárnap.

I. Kor. 10, 6 -1 3 .
Pál apostol gyülekezeteinek okulására leveleiben gyakran 

ószövetségi példákra és eseményekre hivatkozik. Mint Izrael 
népének sarja, szeme előtt áll mindig népének sorsa és e népnek
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bűneiben és gyakori bűnhődésében mintegy elriasztó példát 
állít Krisztus gyülekezete tagjainak szeme elé, hogy azok, akik 
a Jézus tanítványainak, az Űr követőinek vallják magukat, Izrael 
népének példáján okulva tartózkodjanak a bűntől, hogy hasonló 
sorsra ne jussanak. Ez az értelme annak, amikor Pál apostol 
azt mondja mai szent leckénkben: „Mindezek pedig példaképen 
estek rejtünk; megírattak pedig a mi tanulságunkra*. (I. Kor. 
10, 11.)

A zsidóknak története, a pusztán át való vándorlásuk alkal
mával Mózessel, az ő vezérükkel szemben és Istennel szemben 
tanúsított magatartásuk, gyakori botlásuk és megtántorodásuk, 
Istennek büntetése és mindig meg-megújuló kegyelme Pál apostol 
szerint tehát intelmül szolgálhat Krisztus követőinek, az újszö
vetség népének, arra tanítva, hogy

miként viselkedjék a keresztyén ember a mennyei Kánaán-felé
vezető uton ?

A nagy Apostol epistolánkban két dologra int:
1. veszedelmes az út, mert sok a kisértés, azért legyünk óvatosak,
2. de hü az Isten, ki velünk van, azért ne féljünk.

I.
Az ószövetség leplezetlenül tárja fel Izrael népének gyakori 

botlását, türelmetlenségét, hűtlenségét Istennel szemben, amely 
gyakori hűtlenség különösen a pusztában való vándorlás alkal
mával tűnik szembe. Hiába volt Isten kegyelmének és segítsé
gének minden megnyilatkozása, a hálátlan nép újra meg újra 
megtántorodott a kísértések közepette, Istennek törvényét lábbal 
tiporta és nem egyszer szörnyű bálványimádásba esett.

ö t példán mutatja Pál apostol szent leckénkben Izrael 
népének balgaságát és hűtlenségét, hogy intse a korinthusbeli- 
eket és mindnyájunkat, hogy hasonlókép ne cselekedjünk és 
hasonló sorsra ne jussunk.

A zsidóknak egyik legrosszabb tulajdonságuk minden idő
ben a mértéktelenség volt, mint Pál apostol mondja „gonosz 
dolgokat kívántak*. Mózes IV. könyvének 11. részében megrázó 
adatokat találunk arra nézve, hogy a pusztán át vándorló népet 
a mértéktelenség, a mohóság, a túlságos táplálkozás mennyire 
megtizedelte. Isten a nép panaszára mannát és fürjeket küldött, 
de a nép nem ismert mértéket és annyit fogyasztott a fürjek 
húsából, hogy pestisszerű, pusztító járvány ütötte fel fejét a 
táborban, amely szörnyű pusztítást okozott. „A hús még foguk 
között vala, és meg sem emésztették vala, amikor az Úrnak 
felgerjedt haragja a népre, és megverő a népet igen nagy csa
pással. (IV. Mózes 11, 33.). A mohóság, alacsony élvezethajhá
szás, a mértéktelenség ma is sok ember bűne és veszte. Ez tart 
vissza sok embert, kinek „Istene az ő hasa és vége veszedelem* 
(Fii. 3, 19.), hogy az élet pusztáján való vándorlásában keresse 
az „egy szükséges dolgot*. Szükséges tehát, hogy a mai kor 
embere különösen intessék: „Ne kívánjátok a gonosz dolgokat*,
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azaz legyetek mértékletesek, a „testet ne tápláljátok a kívánsá
gokra* (Rém. 13, 14.), mert mindez hátráltat a cél, a mennyei 
Kanaán elérésében.

A mértéktelen életmóddal szorosan összefüggött Izrael 
népénél a gyakori bálványimádás, amelybe a nép esett. A pogány 
áldozati szertartások egybe voltak kötve fényes lakomákkal, 
amelyeken a pogány istenek tiszteletére a legnagyobb dőzsölés 
és orgiák folytak. A természeténél fogva mohó és mértéktelen 
népnek tetszettek ezek a pogány áldozati ünnepélyek. Résztvett 
a bálványimádásban és azután „leült enni és inni és felkele 
játszani*, tehát végigélvezte, megfelejtkezve az ő Istenéről, a 
bálványimádással egybekötött rituális orgiákat, ettek, ittak, mu
lattak az idegen isten „tiszteletére*, megszomorítva Annak a jó 
Istennek szívét, aki kinyilatkoztatta magát az ő népének és 
elárasztotta kegyelmével.

A bálványimádás azután még mélyebbre sűlyesztette a 
népet, mert a bálványimádásnak egyik természetes folyománya 
a züllött, erkölcstelen élet, a paráznaság volt. Ha Pál apostol a 
bálványimádásról szólva így folytatja: „te pedig ne paráznál
kodjunk, mint azok közül paráználkodtak némelyek*, megint 
ószövetségi példára hivatkozik. Mózes IV. könyvének 25. részé
nek 1—9. versében olvassuk, hogy a moabiták, egy szomszédos 
pogány néptörzs, az izraelitákat meghívták pogány áldozati 
ünnepélyeikre, amely ünnepélyek az érzékiség, a tisztátalanság, 
paráznaság jegyében folytak le. S a zsidók tényleg megfelejt
kezve Istenükről és önmagukról, engedtek a moabiták hívásá
nak, résztvettek az erkölcstelen ünnepélyeken, és mint idézett 
helyen olvassuk: „kezdének paráználkodni a Moáb leányaival*. 
(IV. Mózes 25, 1.) És a következmények ? Nem maradhattak e l! 
Isten megtorlásul rettenetes csapást küldött a népre, amelynek 
következtében 24.000 en vesztették életüket. Ez a szörnyű ese
mény, amely mutatja, hova vezet a bálványimádás, az istente- 
lenség, az érzékiség, a tisztátalan életmód, lebeg tehát a nagy 
Apostol szeme előtt, amikor azt írja a korinthusbelieknek: „se 
pedig ne paráználkodjatok*. Ez az apostoli intelem ma, amikor 
erkölcsi téren oly nagy a kísértés, különösen a helyénvaló. Hisz 
napról-napra szomorú szívvel kell látnunk, mint terjed falun és 
városon az erkölcstelenség, hogy az emberek mint vetkőzik le 
és dobják el maguktól emberi méltóságukat, hogy hajtják meg 
térdüket e világ örömeinek; hányán vannak, akik erkölcsileg 
az állatok alá sűlyednek, amit mutatnak azok a szörnyű gyil
kosságok, amiket emberi fenevadak elkövetnek, hogy érzékisé
güket kielégítsék. Szomorú, megdöbbentő látni mindkét nemű 
ifjúságunk erkölcsi elfajulását, a szemérmetlenséget öltözködés
ben, beszédben, cselekedetekben, úgyhogy nem csoda, ha komo
lyabb, gondolkodó ember ennyi tisztátalanság, ennyi szemérmet
lenség láttára így kiált fel: vájjon mi lesz a jövendő nemzedékkel? 
mi lesz ifjúságunkkal falun és városon, ha továbbra sűlyed? 
A kísértés óriási erővel lép a mai ember elé, aminek oka, hogy



287

a kísértőnek óriási sok eszköz áll rendelkezésére, hogy az em
beri lelkeket behálózza. A mai alantjáró irodalmi termékek, a 
mozik, színházak, strandfürdők hiányos ruházatú emberekkel, 
a kétes mulatságok, as exotikus és erotikus, érzékiséget felkor
bácsoló táncok mindmegannyi eszköz a Sátán kezében, hogy 
szegény népünket „Moáb leányainak" karjaiba kergesse és elve
szítse ! Csoda-e, ha Isten Igéjének hirdetői, kik komolyan veszik 
hivatásukat és Isten szent Leikétől vezéreltetnek, így kiáltanak 
Pál apostollal hallgatóik szívébe: „Nem tudjátok ti, hogy Isten 
temploma vagytok és az Isten Lelke lakozik bennetek?® (I. 
Kor. 3, 16.)

A nagy Apostol végül korinthusi gyülekezetét még két 
súlyos bűntől óvja: ne kisértsék meg Krisztust és ne zúgolódjanak 
Isten ellen, miképen a zsidók zúgolódtak. Hivatkozik a tüzes 
kígyók példájára, amely szerint az Úr az Ő ellene zúgolódókra 
a pusztában tüzes kígyókat bocsátott, amelyek „megmardosák 
a népet, úgyhogy sokan meghalának Izrael népéből.® (IV. Mózes 
21, 5 — 6). Izrael népe sokszor zúgolódott az Úr ellen. Hol az 
eledel nem tetszett a mohó népnek, hol az ellenségektől való 
félem késztette e szemrehányásra! „Miért hoztatok fel minket 
Egyiptomból, hogy meghalljunk a pusztaságban?® A büntetés 
nem maradt el, mert akik zúgolódtak „elveszének a pusztító 
által." Hányszor esik hasonló kisértetbe a mai ember, amikor 
a mostani leromlott gazdasági helyzetet nézi, a pénzhiány, a 
munkanélküliséget, a vagyoni romlást, a szinte elviselhetetlen 
életviszonyokat. Hányszor halljuk kétségeskedő emberek ajaké
ról: „Nincs Isten, mert ha volna és lenne benne sziporkányi 
szeretet, megindulna szíve a sok nyomorúságon, ami a világban 
van.® A türelmetlenség, az elégedetlenség, a zúgolódás ma holnap 
már akkora méreteket ölt, hogy még Krisztus nyájának tagjai 
is meg-megtántorodnának, ha a sok küzdés, szenvedés, gyötrődés 
és kisértés közepette, amelyek földi életünket oly nehézzé, és 
földi vándorlásunkat oly veszedelmessé teszik, nem volna egy 
biztatásuk, amely Pál apostol ajakéról így hangzik fe l:

II.
„Hű az Isten, aki nem hágy titeket feljebb kisértetni, mint 

elszenvedhetitek; sőt a kisértéssel egyetemben a kínszenvedést is 
megadja majd, hogy elszenvedhessétek.* I. Kor. 10, 13.

Egy a bizonyos, hogy amig élünk e földön, mindig meg- 
kisértetünk, mert nagy a gonosz, a Sátán hatalma, „az ősellenség 
most is üldöz még, nagy a serege, csalárdság fegyvere, nincs 
ilyen több a földön.® De szükségesek ezek a kisértések belső 
életünk erősítéséül, szükségesek, hogy megpróbáltassunk Istennel 
való közösségünkben, Isten iránti hűségünkben. Mert amiként 
„az aranynak és ezüstnek az olvasztótégelyen kell általmennie," 
(Péld. 17, 3.) és amint az arany a tűz által kipróbáltatik (I. 
Péter 1, 7.) úgy kell a mi hitünknek is kipróbáltatni, hogy 
„dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a
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Jézus Krisztus megjelenésekor." Az Úr Jézus és az Ő apostolai 
és tanítványai is megkísértettek. Tudjuk, hogy az Úr Jézusnak 
mily nehéz küzdelme volt a Sátánnal a megkisértetés hegyén, 
amely az Űr győzelmével végződött. Péter apostol saját tapasz
talatból beszél, amikor azt mondja; „Szeretteim, ne rémüljetek 
meg attól a tűztől, amely a megpróbáltatás végett támadt köz- 
tetek." Pál apostol saját életének történetét mondja el Damas- 
kusig, amikor így in t: „Azért aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, 
hogy el ne essék."

De Pál apostolnak minden megpróbáltatásban és megki- 
sértetésben ez az egyedüli vigasza: „Hú az Isten." Ez kell, hogy 
a mi egyedüli támaszunk legyen. Oly fundamentum ez, amely 
nem rendül meg, ha minden körülöttünk romba dőlne is. Bizton 
vallhatjuk:

„Bár vész hangja harsan,
A Te árnyékodban 
Nem bánt félelem.
A föld megindulhat,
Szikla leomolhat.
Csak Te légy velem,
Bűn, halál törjön reám,
Hatalmával meg nem ejthet,
Megtart hív szerelmed.*

„Hű az Isten," hű az Ő szíve, hűséges az Ő beszédében: 
„Mert az Űr szava igaz és minden cselekeeete hűséges (33 
zsoltár 4.), hű az Ő szeme, „mert szemmel tartja az ő t fétőket 
(33 zsoltár 18.), hű az Ő keze, amely mindent jóvá tehet.

Amikor ily hű Istenünk van, kétségeskednünk kell-e a 
kísértések tűzében, az élet küzdelmeiben ? Bizonyára nem. Azért 
vezéreltessük magunkat Őáltala, bízzunk benne, bűnös voltunk, 
gyengeségünk érzetében, forduljunk Őhozzá, aki az ő  fiában, 
az Úr Jézus Krisztusban váltságot szerzett nékünk, forduljunk 
Hozzá erőért, kitartásért a küzdelemben, győzelemért a kísér
tésekben támaszkodva azon prófétai Ígéretre: „Megrepedt nádat 
nem tör el, a pislogó gyertyát nem oltja el." (Ezs. 42, 3.) és 
„Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok 
Istened; megerősítlek, sőt megsegítlek és igazságom jobbjával 
támogatlak." (Ezs. 41, 10.) Ámen.

Stráner Vilmos
kaposszekcsői lelkész.

István király napjára.
János ev. 4, 34. v.

Kedves Testvéreim!
A pusztuló Pompei őrálló katonáját sokszor szoktuk em

legetni. Úgy szoktunk hivatkozni rája, mint a rettenthetetlen 
kötelességteljesítésnek, a halálig elszánt hűségnek példaképére. 
— Krisztus előtt 79-ben kitört a Vezúv. Forró hamuesője, tüzes
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lávafolyama végigborította az egész vidéket. Az emberek éle
tüket mentő kétségbeesett dulakodással menekültek kifelé a vá
rosból. Csak egy római katona állott szemrebbenés nélkül az 
őrhelyén. Kénes gáz folytogatta, megolvadt hig láva égette, kö
rülötte olyan volt az utca, mint egy lángbaborult sistergő pokol: 
ő mégse mozdult a helyéről. Lehet hogy összeszorította az ajkát, 
vonásai eltorzultak, ujjai görcsös merevedéssel tapadtak a dár
danyélre iszonyatos fájdalmában, de ott maradt az őrhelyén: 
odaszegezte a kötelesség. Az újkori ásatások úgy találták állva 
 az őrhelyén ezt légionáriust. Kőbemerevült emléke, örök hir
detője a katonabecsületnek, a férfihűségnek, a rettenthetetlen 
kötelességteljesítésnek.

K. T. Van egy szó, amely végig cseng-bong a századok 
boltivei alatt s ez a szó a kötelesség. Egyszer úgy hagzik, 
mint egy komoly hangú hivogatás, amely odaállítja az embert 
szolgálni a munka oltára köré, máskor úgy hangzik, mint egy 
sikoltó harci riadó, amely csatasorba állítja az embereket. En
nek a szónak mindig voltak hősei, mindig tudott magának vér
tanukat szerezni.

Nem mondanánk igazat, ha azt állítanánk, hogy manapság 
nincsenek hősei a kötelességteljesítésnek. Minekünk is vannak 
ilyen nagyhűségű pompei légionáriusaink. Oh emlékszünk még 
rá : amikor 1914-ben végighangzott ezen az országon a hívó 
szózat, akkor a magyar ifjúság szine-virága zokszó és panasz 
nélkül fel tudott ülni virágkoszoruzta robogó vonatokra és ment, 
hogy homlokán az édesanyja csókjával szép fiatal élete tüdndér- 
kertjót felcserélje a lövészárok lucskos sarával. Azok a 18 éves 
diákönkéntekes, akik a galíciai jégvirágos rónákon mosolyogva 
állták a gyilkos kartács záport és gránátverést, azok a deresedé 
hajú öreg népfelkelők, akik a Doberdó sziklái között szobor 
arccal tudtak farkasszemet nézni a halállal, mind hősi önfelál- 
dozottjai a kötelességteljesítésnek.

Sőt közöttünk, körülöttünk is vannak hősei a kötelesség
teljesítésnek. Ismerek 8 gyermekes családapákat, akik boldogan 
áldoznak verítéket, életerőt a munka oltárán, ismerek kis fize
tésű hivatalnokot, aki nem panaszkodik, hogy kopott a kabátja, 
rojtos a nadrágja, csak teszi nap-nap után a kötelességét és 
Nagymagyarországról álmodik, ismerek családanyákat, akik dia
dalmasan állják enneka könnyű fajsuju léha világnak az ostro
mát és életelemük nem a szórakozás, hanem a gyermekeikért 
végzett áldozatos munka; ismerek gyárimunkást, akit nem kábít 
el a cifra jelszavakba bujtatott marxi világnézet, csak végzi hű
ségesen a maga kötelességét.

A baj csak ott van K. T., hogy a kötelességteljesítésben 
tanúsított eme hűség nem egyetemes és általános jelenség. Hogy 
a  pompei légionáriusok mellett vannak olyanok is, akik viszont 
művészetet csinálnak abból, hogy hogyan lehet minél több kö
telesség alól kibújni.
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Pedig gondoljuk csak el: mit jelentene az, hogyha ezen 
a világon minden ember teljesítené a maga kötelességét, ha 
nem lenne amerikázás, munka alól való kibúvás. Oh de más
ként végződött volna ránk nézve a világháború, ha nemcsak a 
limanovai huszárok tették volna meg olyan hősiesen és hűsé
gesen a maguk kötelességét, hanem a frontmögöttiek is, a had
seregszállítók is. (Sokat lehetne arról beszélni, hogy a fürész- 
porkenyér és a papirtalpu bakancs mennyire segítették meg
pecsételni a magyar tragédiát.)

Gondoljuk el, mi lenne ma is, ha miodenki egyformán 
teljesítené a maga kötelességét. Mi pénzt takarítana meg az ál
lam, a mezőgazdaság, a hivatalok, az üzemek, ha nem kellene 
az emberek kötelességtelesítését ellenőriztetni. Ha nem kellene 
majdnem minden munkás mellé egy másikat állítani ellenőrnek, 
ha tanár minden idejét magyarázatra fordíthatná és nem kel
lene órája felét kontrolirozó feleltetésre pazarolnia.

Mit jelentene az, ha minden ember teljesítené az igaz
mondásnak, a munkának és a szeretetnek a kötelességét; akkor 
nem volna csalás, sokkal kevesebb volna a nyomorúság, nem 
lenne dologtalanság, lopás, gyilkosság, nem kellene börtön — 
minek is mondjam tovább: valóságos földi paradicsom virágoz
nék ki ebből a nyomorúság völgyéből. K. T. Amit mondtam 
nem fantázia, amit rajzoltam nem utópia, hanem — Isten aka
ratai Isten akarata az, hogy minden ember teljesítse a maga 
kötelességét s így biztosittassék a földi élet egyensúlya.

Isten a kötelességteljesítésben is állított elénk egy örökké 
dicső mintaképet: szent Fiát, a Krisztust. És minekünk nagyon 
jó néha komolyan belenéznünk az Ür Jézus kötelességteljesíté
sének a tükrébe és megnézni abban egy kicsit a magunkét. 
Tegyük meg azt most is Testvéreim! Lehet, hogy lesújtó lesz 
amit látni fogunk, de bizonyosan javunkra szolgál.

Egyszerűen megállapíthatjuk, hogy Jézus egész életét el
tölti valami csodálatos, pillanatra sem homályosodó, hűséges 
kötelességtudat. Ő nem keserű muszájként fogta fel a köteles
ségét, amit ha fogcsikorgatva is, kénytelen, kelletlen teljesíteni 
kell; nem ! minden eléje tárult kötelességben Isten akaratát 
látta, amelyet teljesíteni életeleme és gyönyörűsége volt. „Az 
az én eledelem, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött 
engem.* A kötelességnek Isten akarataként való felfogása és 
annak teljesítése éppen olyan kikapcsolhatatlan életszükséglete 
volt, mint a táplálkozás.

Ez a kitartó hűséges kötelességteljesítés, Isten akaratának 
ez a soha nem lankadó szolgálata úgy átfogja az egész életét, 
mint egy összetartó aranypánt. Már 12 éves korában ott a 
templomban azt mondja álmélkodó szüleinek: „Nem tudjátok, 
hogy nekem azokban kell foglalatosnak lennem, melyek az én 
Atyámnak dolgai?!* És élete végén gyönyörű főpapi imájában 
nyugodtan mondhatta: „Azt a munkát, melyet reám bíztál, ime 
Atyám elvégeztem!* Legutolsó szava is, amit emberi alakban 
szólt az ajka ez volt: „Elvégeztetett'*
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Én el sem tudom képzelni Jézust olyannak, mint aki 
valaha is pontatlan tudott volna lenni kötelességteljesítésében. 
Még a feltevése is durva istenkáromlás volva annak a gondo
latnak, hogy Ő valaha is ki tudott volna térni a kötelesség elől. 
Amikor beteg mellett vitt el az útja, ő sohasem tudta behunyni 
a szemét és nem tudott érzéketlen szívvel elfordulni. Amikor 
lelki problémákkal kűzködő emberek mentek hozzá, sohasem 
tudta megtagadni a tanácsadást.

Az Úr Jézust elképzelni is csak úgy tudjuk, hogy ő nem
csak annyit tett, amennyi — mondjuk — szorosan véve köte
lessége volt, hanem annyit tartott kötelességének, amennyit 
csak tenni tudott. Ez a rideg „kötelesség" szó így kap őnála 
valami csodálatos meleg tartalmat, amelyen nem a kényszere- 
dettségnek a fogcsikorgatása érzik, hanem az önkéntesen vállalt 
és örömmel végzett szolgálatnak a spontán melegsége.

Óh ha az Úr Jézus nem lett volna kötelességteljesítő!! 
Hol volnánk mi akkor?! Ha nem győzte volna le a kisértőt, 
ha nem halt volna meg: mennyivel bünössebb és nyomorultabb 
volna ez a világ! Hogy ma van keresztyénség és érezhetjük 
annak ezernyi áldását, az annak köszönhető, hogy Jézus köte
lességtudó volt és engedelmes mindhalálig, „még pedig a kereszt
fának haláláig."

A keresztyénség ezt a csodálatos nagy hűséget, ezt a 
mindhalálig való engedelmességet propagálja és akarja beleoltani 
hívei szívébe.

K. T. Hünnek lenni, a kötelességteljesítésében mindig állha
tatosnak maradni nem könnyű dolog. Nem könnyű először is 
üzért, mert a kötelességteljesítés mindig az egyéni szabadság 
bizonyos mértékű korlátozását jelenti. Aki kötelességet teljesít, 
az alárendeli a maga akaratát egy magasabbrendü akaratnak, 
amely eléje kötelességeket írt. A diáknak nem könnyű tenni a 
kötelességét: latin grammatikával vesződni, amikor pedig úgy 
hívogatja kifelé az ablakán betáncoló fényes napsugár. A család
apának nem könnyű dolog lemondani élvezetről, szórakozásról 
és áldozni életerőt, fiatalságot övéiért. A kapitánynak nem 
könnyű dolog utolsónak maradni a süllyedező hajón, akkor 
mikor már az utolsó hajóinas is a mentőcsónakban van. A 
katonának nem könnyű dolog órákig állni a poszton metsző 
hidegben, zúgó fergetegben. Az orvosnak, papnak nem könnyű 
dolog elmenni a ragályos beteghez, ahol talán maga is a halál 
csíráit leheli be. Az Úr Jézusnak nem volt könnyű meghalni 
iszonyatos kínok között a Golgothán.

Oh a kötelességteljesítés mindig engedelmességet, megha- 
jolást, lemondást, áldozatot, akaratunknak egy magasabb akarat 
alá való hajlítását jelenti. És a keresztyénség mégis azt kívánja, 
hogy minden ember kötelességtudó legyen. Ezt kívánja az élet 
és ezt kívánja az Isten. Ez adhat nekünk erőt kötelességünk 
teljesítésében. Hogy valamennyien az Istennek vagyunk a mun
kásai. Ő tudja, hogy miért helyezte az egyik embert iskola-
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kathedrára, a másikat templomszószékre, a harmadikat ekeszarva 
közé — Ő tudja — nekem csak egy a kötelességem, hogy 
alkudozás, huzódozás nélkül teljesítsem a kötelességemet.

Isten odakünn a természetben is úgy alkotott mindent, 
hogy ott minden hűségesen teljesíti a maga kötelességét. A 
csillag hajszálnyi pontossággal futja a maga pályáját — ez a 
kötelessége — ; a fa virágot fakaszt ághegyein — ez a köte
lessége — ; Isten kivonhatatlanul belehelyezte ebbe a világba 
a kötetességnek az elvét. A kötelességteljesítésnek ebbe a nagy 
istenrendelte egyetemes kényszerűségébe beletartozik az ember 
is. Ha valamilyen ördögi hatalomnak sikerülne egyszer kivonni 
az emberiség életéből a kötelességet, akkor egyszerre úgy 
összeomlana itt minden, minthogyha egy kőfalból kivonnák a 
habarcsot.

Isten kötelességteljesítő emberek áldozatos munkáján ke
resztül viszi előbbre a világot. Akár király, akár napszámos 
legyen is valaki, Isten világában akkor nem tehertétel, Isten 
akkor tudja felhasználni céljai elérésében, ha megvan a szívében 
kötelességei felismerésének és hű teljesítésének a készsége.

Ha az apostolok nem lettek volna szinte fanatikusai Krisz
tustól reájuk bízott kötelességeiknek, akkor ma is pogányság 
éjjele borulna erre a világra. Ha a lutheri lélek nem tudott volna 
hűséges embereket nevelni, akik máglyákon égettetve, gálya
padokhoz kötöztetve is mindhalálig hívek tudtak maradni köte
lességeikhez, akkor ma nem volna evangélikus egyház. Ha ennek 
a hazának nem lettek volna áldozatos szívű gyermekei, akik 
nehéz időkben mindig felismerték a maguk kötelességét, akkor 
rég nem csendülne már magyar beszéd itt a Tisza-Duna tájon. 
És a mai napon, István király napján, még valamiről meg kell 
emlékeznünk. István király volt az, aki egy nagyszerű köteles
ségfelismeréssel beletörte ennek a robajos, kalandozó népnek 
a kemény nyakát, a keresztyén vallás szelídítő, drága igájába. 
Legyen ezért az Istennek hála, István királynak pedig minden 
magyaroktól örök emlékezet. Ha István király akkor fel nem 
ismerte volna azt a kötelességet, amelyet a jó Isten éppen neki 
szánt, mivé lett volna a magyarság. Elvérzett volna apró kalan
dozások vérvesztőin, mielőtt még gyökeret verhetett volna ezen 
a földön.

Bizonyos, hogy amint István királytól végig a magyar 
múltban a készséges kötelességfelismerés és kötelességteljesítés 
tartották meg ezt az országot, úgy a magyar jövendő is a kö
telességteljesítés gránitköveiből van kirakva. Vannak korok, 
amikor meghatványozódik a munka, sürgetővé válik a kötelesség 
és óriási arányokat öltenek a feladatok. A mi korunk is ilyen. 
Soha sem volt még szükség úgy emberekre, akiknek számára 
a kötelességteljesítés nemcsak alkalmi nekidurálkodás, hanem 
fanatizmus és életprogramra. Mert rettenetes dolog, hogy leszag
gatták legszebb részeinket, elvették több millió drága testvérün
ket, rettenetes dolog, hogy egy ellenséges világ gyilkos gyűrű
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jében élünk, de a legrettenetesebb az lenne, ha egyszer ezen 
a földön olyan nemzedék nőne fel, amelyik kibújik a köteles
ségek alól.

Ha majd a magyar hazaszeretet óráról-órára, napról-napra 
sőt egy egész életen keresztül végzett hűséges kötelességteljesí
tés lesz, ha majd minden magyar embernek „eledele* lesz az, 
hogy teljesítse kötelességét, akkor bizonnyal kiderül felettünk 
az ég.

K. T. Beszédem elején egy római légionárius katonáról 
szóltam. Befejezésül is hadd említsek egy katonát. Nelson a 
nagy angol admirális, sorsdöntő tengeri csatája előtt azt mon
dotta tengerészeinek: Angolország elvárja, hogy mindegyitek 
teljesítse kötelességét!“

Testvéreim! A magyar jövendő megvívásának pergőtűzé
ben állunk: Magyarország elvárja, hogy minden ember teljesítse 
kötelességét. Ámen.

Szabó József
győri püspöki m. lelkész

Az isteni Lélek ajándéka.
Szentháromság után 10. vasárnap.

I. Kor. 12, 1—11.
A mi vallásunk Istenben való élet. Az Istenben való élet

nek pedig olyan jellemvonásai is vannak, amik minden másfajta 
élettől megkülönböztetik. Ezek közül a főbb jellemvonások közül 
egyik sem olyan jellemző, mint a Lélek megléte. Van élete az 
állatnak is. Á maga ösztönbörtönébe keményen és kiszabadul- 
hatatlanul bezárt. Van élete a hitetlen embernek is. Az előbbitől 
nem sokban különböző. Az istentelen emberek átkától szabadít
son meg mindenkit az Ég! Mindezektől szöges ellentétben folyik 
le és jelentkezik a világban az Istenben élő ember élete. Valami 
nem e világból való, kimondhatatlan és kibeszélhetetlen élet- 
töblet — mondjuk így — jelentkezik nála. A Lélek. A kegyelmi 
ajándékok boldog birtoka! Igaz, hogy röviden arra is rámutat
hatunk, hogy még ebben a vallásos, az Istenben való életben 
is vannak — mondjuk — fokozatok, különböző állapotok. Asze
rint, hogy kiki milyen közvetítő révén áll kapcsolatban Istennel. 
Mennyivel más a szentek és a Szűzmáriák, a papi kaszt közve
títésével Istennel érintkezők és kapcsolatban állók élete, mint 
pl. azoké, akik az Egyetlen Közbenjáró, az Űr Jézus Krisztus 
Evangéliuma segítségével és közvetítésével tartják fenn — a 
megint csak mondjuk — összeköttetést a minden élet és halál 
Istenével. Igaz, hogy nincs is ennél nehezebb élet! Minden pil
lanatunkban az Isten előtt való járásnak a rettentően súlyos 
felelősségét érezni s minden legaprólékosabb tettünket is ennek 
irányítása mellett cselekedni meg, olyan nagy és nehéz dolog*
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hogy arra még ma is még mindig éretlennek kell minősítenünk 
az emberiséget és ebben bizony mind magunkat is, az Evangé
lium népét is! Mindemellett is azonban tény az, hogy addig, 
amíg eddig el nem jutunk a lelki fejlődés során, amíg Ennek 
a Léleknek bennünk lakozására alkalmasakká nem válunk, nem 
is mondhatjuk Urnák az Urat, a mi Urunknak a Megváltó Jézus 
Krisztust.

Akik azonban minden más Úrtól a benső, a lelki világban 
legalább szabadulni igyekeznek és egész valójuk felett az Urnák 
Urráválását próbálják megvalósítani és elősegíteni, akik a maguk 
egész leikével egészen beleakarnak veszni a Lélekbe, azok ma
gától az Istentől is kapnak erre segítséget. Ennek a segítségnek 
egy megnyilatkozása a mai templomkinyilás is, a mai Igehirde
tés is, az Evangélium holt, fekete ólombetűin át az isteni Lélek
nek felénk- és reánkáradása is, amely egynémely ránk nézve 
igen fontos tájékoztatást nyújt az Istenbe való teljes elmerülés 
célja felé.

Mint maga az élet, olyan tarka és változatos képet nyújt 
a kegyelmi ajándékok különfélesége is. Mint maguk az emberek 
és az elkülönödött, tudományos nyelven mondva differenciáló
dott életformák, olyan sokfélék az Istennek az embezekkel, az 
ő embereivel közölt kegyelmi ajándékai is. Amennyi a hivatás
kor, a szolgálat, amennyi a változatos emberi cselekedet, nem 
kevesebb az Istennek ezek különleges elvégzésére alkalmassá 
tevő égi ajándékainak a sokfélesége sem. Nem tud meglenni a 
világ, a mienk sem — Testvérek, a bölcsesség nélkül. Mintha 
a  termékenyítő esőtől fosztanák meg, olyan lenne a tudomány 
nélkül! Csak egy napig sem tudnánk élni a hit nélkül, legyen 
az bármilyen is minőségére 1 Halálkamra lenne világunk a gyó
gyítás és gyógyulás reménye és lehetősége nélkül. A nagy ter
mészet számunkra bár természetes, de a maga legbensőbb való
jában megfoghatatlan, csodás rendje nélkül csak egy óráig sem 
érezhetnők magunkat biztonságban még házunk eresze alatt is. 
A jövőbe látó prófétaszemek irányítása nélkül még a vakok 
sötét éjszakájában való tántorgás lenne sorsunk, míg az örök éj 
sírbörtönébe meg nem érkezünk. Az igazságtevő itéletmondások 
elmaradása pedig a latrok és gyilkosok bűnbarlangjává változ
tatná világunkat. A különféle nyelvek megértésének hiánya 
pedig a bábeli zűrzavar esztelen vergődésévé alacsonyítaná le 
küzködésünket végig a történelemben és az életben.

Bizony — testvérek — ezek mind olyanok, mint az olaj 
a gépek kerekei között. Ha csak egyik és kívülök a hozzájuk 
hasonló természetű dolgok közül csak valamelyik is hiányzik, 
bizony siralomházzá változik át a bennünket tápláló és fenn
tartani hivatott nagy Természet. Nélkülök bizony nem tudunk 
megmaradni semmiképen. Tudta is, érezte is mindezt az ember, 
amióta csak eszmélni tud. Igyekezett is mindezek titkára rájönni. 
-S bár a maga erejéből erre képtelen volt, holmi pótszerekkel 
próbálgatta a történelemben ezt a kérdést megoldani. Ilyenek
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voltak a vallások, a művészetek, a kényúri, triannusi hatalom, 
az erő, aztán a jog, a törvény s a végén mindez csak arra volt 
jó, hogy belássa a gyarló ember, hogy csak emberi álpótlékok 
mindezek. S ha a mi kárunk nagy vallási, és magánerkölcsi, 
politikai, gazdasági krízisére esik tekintetünk, akkor könnyű 
rájönnünk arra, hogy még a mi világunk is csak ezeknek az 
álpótlékoknak a korszakában él. S bizony — bizony mondom 
nektek, Testvérek, nem is leszen egészségesebb a sorsunk, a 
mienk se, a világé se, amig ezeknek az álpótlékoknak az ural
mát fel nem váltja közöttünk is az igazi, az Egy Szükséges 
Dolog: a Lélek!

Áz Istenben való élet különös jellemzője, a minden mástól 
megkülönböztető sajátos jellege, amely a mi emberi életünk 
legkülönfélébb szolgálatait, legváltozatosabb cselekedeteit is 
egyenesen az Úr előtt valóvá teszi. Ugyanazon Egy Úristen előtt 
valóvá. Többé, mint a fogalmak üres és hideg költészetévé teszi 
a bölcsességet. Az elvontság büszke fellegvárából kihozza és 
különös élettel tölti el e száraz tudományt. Igazzá teszi a hitet. 
Áldássá a gyógyítást. Boldogsággá a mindennap megismétlődő 
s mindig rejtve maradó csodák világát. Lángot adó Eszmékké 
a próféciákat. Az Isten Ítéletének másává a földi Ítélést. A meg
értés és a béke eszközévé a nyelvek magyarázását és ismeretét,. 
Az Őbenne való élethez emelő eszközökké miden megnyilatko
zását az életnek. A Lélek, az Egy és Ugyanazon Lélek, amely 
osztogatja ajándékait, mindenkinek külön-külön, amint akarja. 
Tudod e Testvér, hogy ezekből, külön-külön a Te számodra is 
van valamije! Ezekből és közéjük tartozó sok minden másból 
is kész adni Ő ebben a világban élő embereknek ma is, anélkül, 
hogy a magáé el fogyatkozna. Csak alkalmas emberedényekre 
vár itt alant, a mi sorainkban is, hogy akár csak egyet is ezek
ből, akár mind az egészet, sőt még ezeken felülvalókat is kö
zöljön velünk és ajándékozzon minékünk. Mert tudod-e, hogjr 
a Ma Könnye is fáj Néki is ! A Ma kínja elér az Ő szívéhez is 1 
A Ma tántorgását nehéz nézni Néki is! S a Mában a mienket 
is mind látja, tudja, számon is tartja, segítni is akarna, ha lenne* 
akin segíthetne! Ám ki az akárcsak ennek a mi népünknek a 
körében is, a fiák és lányok, az apák és anyák, az ifjak és 
lányok között, aki Órának az Úr Jézus Krisztust vallja? Csak 
Őt és senki mást! Pedig mond, nem lehetnél ilyen Te magad 
is ; a gyermeked, a barátod, a házadnépe is ! Hisz ha lehetetlen 
volna, maga az Isten se kívánná tőlünk ezt. Ha meg nem lehe
tetlen, mért, oh, mond mért nem fogadod el Azt, akit az Isten 
maga küldött e világra, hogy senki, aki őbenne hiszen, el ne 
vesszen hanem örök élete legyen. Néked magadnak is, azoknak 
is, akiket szeretsz!

Mert végül erre is ki kell térnünk. S nem fejeződhetik be 
ez a néhány perces elmerülés az örök Evangéliumba anélkül, 
hogy rá ne mutassunk ennek a Léleknek a mivoltára is. Amikor 
az Istennek tetsző és az emberhez egyedül méltó magasabbrendű
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észre, hogy bizony valami egészen üres szó ez a lélek. Hisz 
azt se tudjuk róla, hogy mi. Se nem láttuk, se nem hallhajjuk, 
se nem tapogathatjuk meg. Valóban így is van. Nagy titok ez. 
De mégse ismeretlen. Kiváltképen ha azt is tudjuk, hogy ez az 
Isten Lelke. Az Isten pedig a Szeretet! No, ez már igazán nem 
ismeretlen előttünk. Mert ez már igen jó ismerősünk. Ha nem 
is láttuk sohase önmagában. Hát bizony a legfőbb élet titka is 
a  Szeretet lelke és ennek ajándékai azok, amik nélkül elsorvad 
a világ, elapad az élet kútfeje, hideggé, üressé, válik a XX. szá
zad minden raffinált kultúrája, művészete, tudománya, bölcses- 
sége, gyógyítása, csodái, próféciája, itélettevése, nyelvismerése. 
A Szeretet Lelkének szent, titkos tüze nélkül hideg kripta ez a 
szép világ. Ellenben ebben a tűzben égni el egészen, ajándékait 
egész szívvel, két kézzel tékozolni: öröm, élet, örökélet. Szá
modra is, testvér . . .

Dr. Csengődy Lajos
salgótarjáni lelkész.

Gondoljunk az evangéliomra!
Szentháromság után II. vasárnap.

1. Kor. 15, 1—10.
„Eszetekbe juttatom, atyámfiai, az evangyéliomot“ — Pál 

apostolnak a korinthusi keresztyénekhez intézett eme szavai 
meglepnek, sőt szinte megdöbbentenek bennünket. Meglepnek, 
mivel ilyen nyilattkozatot nem várnánk és megdöbbentenek, mivel 
hirtelen felvillanó fénycsóvaként olyan visszásságot tárnak elénk, 
amelytől mi az apostoli kor keresztyénségét mentesnek gondoltuk 
volna. A magunk korának kirívó hiányait és keresztyén szem
pontból észlelhető fogyatékosságait mindnyájan ismerjük és nem 
egyszer fájdalmasan fel is panaszoljuk: felpanaszoljuk egymás
nak — szóval és beszélgetéssel, de talán felpanaszoljuk ott is, 
ahol kell és úgy is, ahogyan kell — Isten előtt csendes imád
ságban. A magunk korának visszásságaitól és jelszavas keresz- 
tyénségétől ösztönösen visszariadó lelkünk sóvár epedéssel te
kint a régi, kivált pedig az első korszak keresztyénsége felé. 
Azt gondoljuk — s ez a gondolat olyan vigasztaló! —, hogy 
az a keresztyénség eszményien tiszta, hogy ott fogyatkozás, 
vagy kivetnivaló nincsen. De ime, a mi elgondolásunkat téves
nek bélyegzi az opostoli szózat: „eszetekbe juttatom az ovan- 
gyéliomot."!

Pál apostolról mindnyájan tudjuk, hogy nem fecsegő és 
nem felületes. Csak akkor beszél, ha van mondanivalója. S ha 
valamit szóvá tesz, akkor arra alapos ok van. Ha tehát a ko- 
rinthusiaknak azt írja: „eszetekbe juttatom az evangyéliomot“, 
akkor bizonyos, hogy olyan jelenségekről szerzett biztos tudó
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mást, amelyek az általa hirdetett ev.-mal nincsenek összhang
ban. A korinlhusiak az ev.-tól, vagy annak valamely lényeges 
tartalmától eltértek: az igazi ev.-ot vagy elfeledték, vagy pedig 
megmásították. Ezért kénytelen az apostol nékik az ev-ot eszükbe 
juttatni.

Nékik, de nemcsak nékik, hanem másoknak. Mondjuk ki 
nyíltan, egyenesen: nekünk, ennek az itt lévő gyülekezetnek 
is szüksége van az apostol szolgálatára. Jer, fogadjuk el ezt a 
szolgálatot és engedjük, hogy az apostol nekünk is eszünkbe 
juttasa az ev.-ot, még pedig eszünkbe juttassa: 1. az ev. tar
talmát, 2. az ev. erejét, 3. az ev. követelését.

I.

Tudjátok-e, mi az ev. tartalma? Ha csakugyan tudjátok, 
gondolatban mindjárt ki is javítottátok a felvetett kérdést: az 
ev. tartalma nem valami, hanem valaki, mert az ev. tartalma a 
megfeszített és feltámadt Krisztus. Valóban így is van. Ahol az 
ev. felcsendül, ott Krisztusról van szó. Ahol az ev. a szívekbe 
hatol, ott Krisztus száll meg. Ahol az ev. munkál, ott Krisztus 
cselekszik és Krisztus ábrázoltatik ki az életben az egyesek és 
a közösségek — családok, gyülekezetek, egyházák, nemzetek! 
— életében egyaránt. Annak, hogy az ev. valóságos és élő ha- 
talom-e, éppen az a bizonysága és egyben az a mértéke is, 
hogy élő valóság és életformáló hatalom-e a megfeszített és 
feltámadt Krisztus! Ahol Krisztus nem él a szívben, nem jut 
szóhoz a beszédben, nem érvényesül a cselekedetben, ahol 
Krisztus nincsen ott az asztalnál, a munkánál, a tanácskozásnál 
és az alkotásnál: ott az ev., — ha mindjárt százszor emlegetik 
is, ha mindjárt minden névbe, címbe, felírásba belefoglalják is, 
nem egyéb, mint cégér, mint henye cifraság, mint díszes, de 
azért érténtelen sujtás és paszománt.

Az ev. tartalma Krisztus, csak Krisztus, de a teljes Krisztus. 
Nemcsak az, aki tanított, segített, szenvedett, meghalt, eltemet- 
t etett, hanem az is, aki a halálból feltámadott és dicsőségbe 
öltözve él. Nemcsak a nagypénteki töviskoronás Fő, hanem a 
a húsvéti győző vitéz is: ez a kettő együtt, a teljes Krisztus.

Az apostol az ev.-ot akarja a korinthusiaknak „eszökbe 
juttatni s e végből „Krisztusról beszél, mert hiszen Ő az ev. 
igazi tartalma, sőt Ő maga az örök ev. Krisztusról szólva, vi
szont a feltámadt és élő Krisztusról beszél különösebb nyoma- 
tékkal. Nem azért teszi ezt, mintha a megfeszíttetés és a ke
reszthalál nem volna fontos. Ha valaki, Pál minden bizonnyal 
felismerte és hangoztatta is a kereszt jelentőségét, ő kiváltkép
pen való mértékben a kereszt hirdetője. De itt és most mégis 
a feltámadásról és ennek bizonyosságáról beszél. Bizonyára 
azért, mert a korinthusiaknak éppen erre volt szüksége. A ko- 
rinthusiak keresztyén tudatában Krisztusnak a feltámadása va
lamiképpen elhomályosult és ennek a jelentősége az ev. más 
mozzanataival szemben háttérbe szorult. Ezért volt szükség
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arra, hogy az apostol az ev.-ot, nevezetesen az ev.-nak éppen 
ezt a központi részét nékik eszökbe juttassa. Hivatkozik tehát 
a feltámadásnak előttük már annak idején is hirdetett bizony
ságaira. Nem sorol fel ugyan minden bizonyságot, de felsorol 
annyit, amennyit célja elerése érdekében szükségesnek tart. 
Célja a Krisztus feltámadásába vetett hitnek a felújítása és meg
erősítése. Nem újat hirdet nekik, hanem csak a régi, az eredeti 
hirdetésre emlékezteti őket: eszetekbe juttatom! Amikor Pál 
Korinthusban az ev.-ot prédikálta, akkor a feltámadt Krisztusról 
tett bizonyságot. Nem is tehetett mást, mert hiszen az ev. qgyes- 
egyedül Krisztus feltámadása által lesz igazán e v .: jó hír, 
örömhír, örvendetes üzenet. Itt is azt hangoztatja tehát, hogy a 
feltámadás az ev. szíve és lelke. Ha Krisztus feltámadása vitás, 
kétséges, vagy éppenséggel nem igaz, akkor az ev. csak tan, 
>csak tudomány, de nem szabadító és üdvözítő hatalom. Ámde 
bizonyos, hogy az ev. csakugyan ev., mert Krisztus feltámadott 
s a korinthusi hívőknek éppen ezt kell tudni és hinni; ez az 
tehát, amit az apostol nékik eszökbe juttat.

Testvéreim, az apostol beszéde minekünk is szól. Avagy 
azt gondoljuk talán: Krisztus feltámadásának olyan nyomatékos 
hangoztatása reánk nézve egészen felesleges, mert hiszen mi 
ezen a fundamentumon állunk s attól soha, egy hajszálnyira 
som térünk e l! ? — Bizonyos, hogy így volna rendjén a dolog. 
Aki keresztyénnek tekinti és vallja magát, annak Krisztus fel
támadásáról feltétlenül bizonyosnak kellene lenni. Kellene — óh 
de mennyien vannak, akik éppen nem bizonyosak. Még az iga
zán komolyan hinni-akaró keresztyének között is számosán 
vannak, akik ebben a tekintetben bizonytalanok, sőt hitetlenek. 
Némelyek ezt titkolgatják ugyan s azért az ev. eme központi 
kérdését gondosan kerülgetik, arról nem beszélnek, sőt még 
gondolkozni sem kívánnak róla, mások ellenben őszintén ki
mondják — persze nem fölényesen, gúnyolódva, mint a hit és 
vallás nélkül valók, hanem fájón keseregve —, én ebben nem 
tudok hinni! Krisztus mint próféta, mint főpap kedves és isme
rős előttük, de Krisztus, az első zsenge, Krisztus, az élet feje
delme — idegen rájuk nézve.

Talán ezek sorába tartozunk mi is ? Testvéreim, az írások 
vallják, hogy Krisztus halálra adatott, ámde vallják azt is, hogy 
Ő a halálból feltámadott. Az írás az élő és igaz Isten kijelen
tése. Nem lehet azért válogatni és azt mondani: hiszem, hogy 
Jézus Krisztus megfeszíttetett, de azt nem tudom hinni, sem 
vallani: harmadnapon halottaiból feltámadott! Aki így válogat, 
vagy az írások bizonyságtételét kétségbevonja, az tulajdonkép
pen hazugnak tekinti a kijelentés forrását: Az Istent. S ugyan 
miként lehet keresztyén az, aki előtt a teremtő és megváltó Isten 
hazug! ? Sőt inkább hazug minden ember, de Ő igaz. Bizonyos 
tehát, hogy a megfeszített Krisztus feltámadott — ez az ev. s 
ezt az ev.-ot juttatja eszünkbe az apostol a mai szent igében.
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II.
Az ev. tartalma után eszünkbe juttatja az apostol az ev. erejét.
Külső megjelenése szerint az ev. szó, beszéd, írás. Való

jában azonban több ennél. A beszéd, vagy az írás csak a lepel,, 
az edény, a hüvely, amelyben élő és megelevenítő erő lakozik. 
Az ev. tulajdonképpen ige, Isten igéje, aminthogy az ev. egyetlen 
és örök tartalma: Krisztus is ige, „az Ige testté lett és lakozék 
mi közöttünk" — mondja János, a hű tanúbizonyság, Minthogy 
pedig Krisztusban diadalmas erő rejlik, azért az ev.-nak is ereje, 
csodás, titokzatos, de valóságos és győzedelmes ereje van.

Az ev. erejét megkapóan szemlélteti Pál apostol élete és 
az a változás, amely benne megnyilatkozott.

Az apostol önmagán tapasztalta, mit tehet az ev. ereje s  
ezt a tapasztalatot a korinthusi hívek előtt őszintén fel is tárja. 
Életében volt egy korszak, amikor ellensége: elszánt és mindenre 
kész ellensége volt az ev.-nak. Idejét, erejét, képességeit, vala
mint ifjúkorának minden lelkesedését latba vetette, hogy az 
ev.-ot korlátozza, sőt megsemmisítse. De ime, mi történt ? Az ev. 
erősebb lett nála. A fenekedő törvénytudó Jézus Krisztus foglya, 
az ev. gyűlölője az ev. bizonyságtevője, a kereszt miatt megbot- 
ránkozó a kereszt hit vallója lett! Ilyen diadalmas az ev. ereje!

Az ev. azonban Pál apostolnál nemcsak az életcélt és az 
életeszményt változtatta meg, hanem egyéniségét és lelkületét 
is átformálta. Az önhitt és a saját érdemében bizakodó farizeust 
felváltotta a kegyelemből élő, alázatos keresztyén. Alázatos ke
resztyén — ezen van a hangsúly. Az alázatosság az ev. erejé
nek a bizonysága, önmagától, vagy csak úgy véletlenül, esetleg 
mások befolyására és rábeszélésére, soha senki sem lesz aláza
tos. A természet szerint való ember előtt az alázatosság érthe
tetlen, reá nem vágyódik s el sem éri soha. Alázatossá csak az 
ev. ereje tesz, az a kegyelem, amely benne rejlik s amely ki
árad belőle, mint virágból az illat, mint napsugárból a fény és 
a meleg. Akit a kegyelem megfog és áthat, az szinte csudamódon 
megváltozik. Érdemet, dicsőséget, egyéni kiválóságot az ilyen 
nem talál és nem is keres önmagában. Mindent, ami benne jó, 
mindent, ami értékes, mindent, ami dicséretes, az ev.-nak és a 
belőle kiáradó kegyelemnek tulajdonít. Lám, az apostol a mai 
szent igében boldog örvendezéssel vallja: „többet munkálkod
tam, mint azok mindnyájan", — de tüstént hozzáfűzi azt isr 
„de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme". Apostoli 
működésében minden, de minden kegyelem. Kegyelem, hogy 
Krisztus néki, a mintegy idétlennek megjelent, kegyelem, hogy 
az apostoli szolgálatra elhívatást nyert, kegyelem, hogy munkát 
végzett és kegyelem kiváltképpen az is, hogy munkája nem volt 
hiábavaló. Az ember, az apostol, Pál — mind, mind semmi: 
csak egy, ami valami, de ez aztán minden is ám: a kegyelem, 
az a kegyelem, amelyben az ev. ereje nyilatkozott meg. íme, 
az alázatos apostol beszédes bizonysága az ev. csodálatos és 
áldott erejének!
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Az ev. átformál és megújít. De ezzel ereje nincsen kime
rítve. Az ev.-nak Pál apostol életében megnyilvánult hatása csak 
ígéret és zálog. ígérete és záloga annak, amit az ev. még vég
hezvisz. Az ev. nemcsak átformál és megújít, hanem üdvözít is. 
Isten az ev.-ot azért adta, hogy általa az elveszett és elkárhozott 
ember — az egyes ember és az embervilág i s ! — üdvösségre 
jusson. Az üdvösséget megszerezni, vagy éppen kicsikarni nem 
lehet. Az üdvösség ajándék: az üdvösséget Isten, Krisztus érde
méért, az ev. által adja. Az üdvösség akadálya — s óh milyen 
szörnyű akadálya! — a bűn. Az ev. ezt az akadályt elhárítja : 
szabad utat nyit az üdvösségre minden hívő, minden újjászüle
tett embernek. Mennél nagyobb valamely akadály, annál nagyobb 
az erő, amely megoldotta. Mennél nagyobb valamely ellenség, 
annál nagyobb az erő, amely azt porba tudja dönteni. A bűn 
és kárhozat és a halál porbahull az ev. előtt és által — óh 
lássátok be tehát és valljátok ujjongó lélekkel: nagy és áldott 
és diadalmas az ev. ereje! íme, Testvéreim, ezt az ev.-ot, amely
nek ilyen ereje van, ezt juttatja eszetekbe néktek Pál apostol 
a mai szent igében!

Ismeritek már ti az ev. átformáló, megújító, üdvözítő, erejét ? 
Tapasztaltátok önmagatokon és megláttátok mások életében? 
Hozzájárultok ahhoz, hogy az ev. üdvözítő ereje egyre tágabb 
körben és egyre mélyebben érvényesüljön? Vannak emberek, 
akik általok ismerték meg az ev. erejét, mivel látták és még 
egyre látják, hogy mennyire átformált és megújított titeket? 
Köszönhet-e és mit köszönhet néktek ebből a szempontból az a 
család, az a gyülekezet, az a hivatás, az a baráti és rokoni kör, 
amelyben éltek? Testvéreim, ne csak tudjátok, ne csak mondo
gassátok, hogy az ev. erő, Istennek ereje, minden hívőnek üd
vösségére, hogy az ev. só, vagy kovász, vagy világosság, hanem 
mindezt mutassátok is meg, mutassátok meg az ev. által meg
szentelt élettel! Értsétek meg, hogy ezzel tartoztok. Hiszen az 
ev.-nak követelése is van veletek szemben.

III.
Evangyéliom és követelés! Látszólag e kettő nem fér össze. 

Hiszen az ev. Isten szabad kegyelmének az ajándéka, hogyan 
lehet tehát ezzel kapcsolatban követelésről szólani!? Ajándék 
és mégis követelést támaszt.?

Nem olyan visszás ez, mint amilyennek látszik. Az ev. csak
ugyan ajándék és kegyelmi adomány, amelyre igénye, vagy 
amelyhez jussa nincsen senkinek. Az ev.-ot Isten adta és ajánlja 
fel szabad szeretetből. De azért az ev. mindenkire, aki benne 
részesül tartozást ró. Nem akarod, vagy nem tudod ezt megér
teni? Bizonyosan sokszor kaptál már ajándékot emberektől s 
valószínűleg te magad is nem egyszer adtál már ajándékot má
soknak. Tudnod kell tehát, hogy az ajándék, minden ajándék 
kötelez. Ha nem is arra, hogy viszonozd, de arra mindenesetre, 
hogy az ajándékot megbecsüld és hogy az ajándékozó iránt
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hálát és szeretetet érezz. Ne csodáld azért, ha az ev. ajándéka 
is követelést támaszt veled szemben és tartozást ró reád, mert 
ez természetes és rendjén lévő dolog.

De vájjon mit követel az ev. ? Megmondja az apostol, ami
kor a korinthusi híveknek hirdeti és ígéri, hogy az ev. által 
üdvözölnek és ehhez hozzáteszi: „ha megtartjátok.* Lássátok, 
ez az ev. követelése és ez a ti tartozástok. Az ev. azért adatott 
egykor, azért adatik ma is, hogy megtartsák.

Tudjátok, mit jelent az ev. megtartása ? Óh nemcsak emlé
kezetben tartást, bár természetesen azt is, hanem annál sokkal 
többet. Jelenti és magában foglalja az ev. befogadását a szívbe, 
a lélekbe, az életbe, jelenti az ev.-től áthatott és annak megfe
lelő életét. Az tartja meg az ev.-ot, aki benne bízik, erejéből 
táplálkozik, aki annak világosságában jár és akinek egész élete: 
minden gondolata, érzése, beszéde, minden munkája, öröme, 
kereszthordozása, minden küzdelme és minden tusakodása az 
ev. erejének megdicsőitése. Az tartja meg az ev.-ot, akiben ki- 
ábrázoltatik a megfeszített és feltámadt Krisztus, akiben — a 
Kis Káté tanítása szerint — naponkint megfeszittetik és meghal 
az ó-ember és naponkint új ember támad fel, az tartja meg az 
ev.-ot, akinek élete Pál apostol vallomását tükrözteti vissza: 
„Elek immár nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet 
pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki 
szeretett engem és önmagát adta érettem."

Testvéreim, megtartjuk mi az ev.-ot és így tartjuk meg? 
Kérdezem, de feleletet nem várok. Más az, akinek felelettel tar
tozunk: te is, én is, mindannyian. Az ev.-ot Isten adta, Ő tart 
számot a feleletre. Ez elől kitérni nem lehet. Ha nem akarnál 
is felelni, mégis meg kell tenned. Maga az ellenkezés, maga a 
tiltakozás is felelet. Óh ne ilyen feleletet adjatok, hanem mást. 
Feleljétek — ne elröppenő szóval, hanem az Istennek tetsző 
igaz keresztyén élet megszentelt és az örökkévalóság számára 
megmaradó gyümölcsével! — ; az ev.-ot megtartom, igyekszem, 
akarom megtartani, óh én erős Istenem, légy segítségül nékem 
az én erőtlenségemben, hogy megtartsam a te drága ajándékodat, 
az üdvözítő ev.-ot!

„Kezetekbe juttatom az ev.-ot“ hangzik az apostol szava. 
Néktek is szól, titeket is illet 1 Testvéreim! Hajtsátok le fejeteket 
csendesen és ismerjétek e l: szükségünk van arra, hogy az ev.-ot 
nékünk eszünkbe juttassák, mivel az ev. tartalma, ereje, köve
telése egyaránt feledésbe merült közöttünk. De azután emeljé
tek fel fejeteket és a gyermek bizalmával kérjétek az ev. aján
dékozóját, hogy az eszetekbe juttatott ev.-ot tartsa eszetekben 
és segéljen benneteket arra, hogy az ev. bennetek, köztetek és 
általatok gyümölcsöt teremjen! Ámen.

Balikó Lajos
tábori alesperes.
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Halotti beszéd
dr. Hofman Frigyes nyug. főszolgabíró és nagybirtokos

ravatalánál.
Róm. lev. 11, 33.

Gyászoló Ggyülekezet! Nagy embereknek, kiváló egyéni
ségeknek egyik jellegzetes vonása, hogy amit élőszóval monda
nak vagy könyveikben, írásaikban leszögeznek, nem a légből 
kapják, hanem élményeikre, tapasztalataikra alapítják. Ilyen nagy, 
kortársai közül szellemileg kimagasló egyéniség volt Pál apostol, 
a Krisztus ügyének ez a fáradhatatlan harcosa, ezer veszély 
közt is rettenthetetlen bizonyságtevője, az athéni görög bölcsek
nek méltó ellenfele, a pogány sötétségnek eredményes tovaűzője, 
aki mikor emlékezetébe idézte a világnak a rendjét, az évsza
koknak a változását; mikor borotvaéles elméjével, hívő lelkének 
a segítségével mindenütt mindenben meglátta a Gondviselés 
kezét; mikor meggyőződött arról, hogy egyetlen isteni tekintetre 
hatalmas birodalmak dőlhetnek egybe és a porból eladdig isme
retlen nagyságok nőhetnek elő; mikor megbizonyosodott afelől 
is, hogyha a Mindenható balkezében ezer csapást tartogat, ugyan
akkor jobbjában százszorannyi áldást szorongat; mikor lanka
datlan tanulása közben belátta, hogy a világ szemében láng
elméknek látszok tudása is micsoda kis porszemjét teszi ki az 
isteni tudásnak és bölcsességnek: akkor önkénytelenül ez a 
kijelentés szakadt fel kebléből: „Óh Isten gazdagságának, böl
csességének és tudományának mélységei* Mikor pedig arra 
gondolt, hogy ő, a buzgó, a Krisztust gyűlölő, a törvény betűjét 
betöltő, a lelkét ellenben megölő farizeus Saulus Pállá változott 
át, akkor meg e szavakba öntötte csudálatát: „Mely igen kiku- 
íathatatlanok az ő Ítéletei és kinyomozhatatlanok az ő utai“.

Mikor a múlt hét szombatjának délelőtti óráiban eljutott 
hozzám a megdöbbentő, szívetfacsaró gyászhír, hogy dr. Hofman 
Frigyes nagybirtokos kér. embertársunk nemes szíve megszűnt 
dobogni, az övéi, szerettei, barátai, alantasai felé mindig szere- 
tetet, jóságot, szelídséget sugárzó szemei megszűntek ragyogni 
és örökké derűs, életvidám, rózsapiros arcát halvánnyá tette a 
könyörtelen halál; amikor megtudtam, hogy elmésségtől szipor
kázó agyát elöntötte a vér és az igazság kimondásától soha 
vissza nem rettenő ajkai örökre elnémultak, akkor én is az 
apostol szavaival kiáltottam fel: „Óh Isten gazdagságának, böl
csességének és tudományának mélysége! Mely igen kikutatha- 
tatlanok az ő Ítéletei és kinyomozhatatlanok az ő utai“. Egy 
nappal előbb még fogadja a szívből jövő jókívánságokat, me
lyekkel a vele együtt érező rokonlelkek születésnapja alkalmából 
felkeresték. Másnap semmi rosszat nem sejtve, nem érezve, 
forrón szeretett élettársával az oldalán teendőinek elintézése 
céljából elhagyja boldog otthonát, hogy mire leszáll az alkony, 
újra visszatérjen abba. És ime alig telik bele pár óra, már is 
megérkezik övéihez a szívettépő hír és villámgyorsan terjed el
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az egész környéken: meghalt Hofman Frigyes! Meghalt férfi 
korának delelőjén, verőfényes tavaszi napon, mikor körülöttünk 
minden élni vágy, zöldül a mező, nyílik a virág. Láttatok-e már, 
kedv. testv., zöldlombozatú, erőstörzsű, egészséges fát tomboló 
vihar által egy pillanat alatt kitepertetni vagy derékon ketté
töretni? Ha nem, nézzetek ez érckoporsó lakójára, mert ilyen 
volt ennek kimúlásai Láttatok-e már a tenyészet időszakában 
viruló mezőkön életkiölő fagyhullámot végighaladni? Ha nem, 
nézzetek e drága halottra, mert ilyen hatást vált ki belőlünk 
ennek távozása.

Most, a sajgó fájdalom hevében, még képtelenek vagyunk 
a  nagy veszteséget minden vonatkozásában felfogni. Azt azon
ban érezzük, hogy kibeszélhetetlenül sokat veszített a család, 
amelynek a megboldogult mindene, szemefénye volt. A gyász- 
baborult özvegy, ki a legodadóbb, leggyengédebb férjtől, az 
édes gyermekek, akik a nekik, értük élő, gondos apától kény
telenek megválni. Szinte hallani véljük, amint a lesújtott hitves 
a költő eme szavaival ad kifejezést fájdalmának: Nincs a vilá
gon vesztes, csak én, nincsen árva, csak az én gyermekem! 
Nem kevesebbet veszített a melegszívű, a jóltevést csendben, 
észrevétlenül gyakorló, őszfürtű édesanya, akinek a szívét már 
olyan sokszor általjárta az éles tőr, mintha csak a bibliának 
eme mondása menne teljesedésbe életén: Megdorgálja az Űr, 
akit szeret és megostorozza azt, akit fiává fogad. Sokat, igen 
sokat veszített az egyetlen testvér is, akinek a szíve mindig 
együtt érzett, együtt dobogott az elköltözöttével, a rokonok, 
akik közelből, távolból egybesereglettek, hogy részvétükkel eny
hítsék a tépő fájdalmat. És a vesztesek közé oda áll a csabdi-i 
evang. gyülekezet, oda áll egész magyarhoni evang. anyaszent- 
egyházam, melynek Hofman Frigyes öntudatos, gerinces tagja 
volt, melynek érdekeit tapintatosan védte, kéréseinek teljesítését 
soha meg nem tagadta.

Ekkora veszteség láttára, ilyen mélységes gyászban emberi 
ajkak vigasztalása nem tud megnyugtatni bennünket. Oda kell 
hát fordulnunk az élő Istenhez, az élő Istennek örök igéjéhez, 
mely azt hirdeti nékünk, hogy nincs örök halál, hogy a szerető 
szíveket a koporsó nem szakítja el örökre egymástól, hogy 
nagypéntekre husvét, halál után élet következik, ahol megdi- 
csőült testbe öltözködve újra keblünkre szoríthatjuk szerettein
ket. Ebben a szent hitben búcsúzzunk el e koporsó lakójától 
és szálljon felé,szívünk utolsó köszöntése: Isten veled! A vi
szont látásra! Ámen.

Horváth Sándor
csabdi-i lelkész.



Könyvismertetés.
A mi Urunk Jézus Krisztusnak Uj Testamentuma. Budapest, Brit és- 

Külföldi Bibliatársulat. 1930.

Az Újszövetség új magyar fordítására — a Károli Gáspár évszázados, 
a magyar lelket gazdagon megtermékenyítő s magasztaló jelzőkön felülálló 
bibliafordítása melleit — igen nagy szükség volt. A lelki ébredésnek az a ta
vaszi árama, amely különösen az utóbbi évtizedekben mind nagyobb számban 
kezdi kitermelni az Ige után szomjuhozó lelkeket, magával hozta azt a vágyat 
is, hogy a Szentirás minél közvetlenebb, minél könnyeben érthető magyar 
tolmácsolásban jusson az emberek kezébe. Ez a vágy néhány év alatt több 
új magyar Újszövetség fordítást hozott létre, emelyek közül Czeglédy Sándor 
fordítását most a Brit és Külföldi Bibliatársulat adta ki.

Czeglédy Sándor, aki az Ó és Újszövetségi bibliai tudományok pro
fesszora, a ma élő tudósok között talán a legalkalmasabb arra a rendkívüli 
jelentőségű munkára, amit a Szentirás fordítása jelent. Élő hite és alapos 
tudása páratlan hűségű munkában eltöltött évtizedek alatt olyan ismertté vált 
az egész országban az evangéliumi hit vallói között, hogy a legteljesebb biza
lom fogadja az ő fordítói munkájának gyümölcsét. Fordítását azonban az teszi 
közkinccsé, hogy a Brit és a Külföldi Bibliatdrsulat elfogadta kiadásra. A Bib
liatársulat Czeglédy Sándor Újszövetség fordítását — a Társulat szelleméhez 
és 125 éves történelmi gyakorlatához illően — a legszebb kiállításban és na
gyon olcsó áron hozta forgalomba: Egészvászon kötésben 1.20 P-ért. Félbőr
kötés 3.50. Egész bőr aranymetszettel 7.20 P. A Bibliatársulatnak ezt a nyil
vánvaló ráfizetéssel árusított új kiadványát ‘eddig is már nagy érdeklődés 
kisérte: 2000 példányon felül fogyott el belőle, minden „propaganda” nélkül. 
De a Bibliatársulat csak örülni fog, ha sikerül neki ebben az évben az Uj 
Testamentum megnövekedő forgalma által minél többet ráfizetni erre az „üz
letre”. A Bibliatársulatnak csak az a célja, hogy a Könyvek Könyve terjedjen.

Az Uj Testamentum új magyar fordításának megszerzését legmelegebben 
ajánljuk minden olvasónknak


