
Igehirdetésünk tartalma.
Általánosan ismert kívánság, hogy az igehirdetőnek mindég 

modernnek, korszerűnek kell lennie. Ennek a megvalósítására 
törekszik a lelkipásztor, sőt sokszor annyira törekszik utána, 
hogy a beszéde modernnek mondható, de igehirdetésnek épen 
nem. Az evangélikus szószékről pedig sohse szabad másnak 
hangoznia, mint igehirdetésnek s az evangélikus lelkész bármiyen 
társadalmi szereplése alkalmával se legyen más, mint igehirdető.

A lelkészre sokféle feladatot hárít a hivatása, amely a 
munkáját nagyon változatossá teszi, templomba, iskolába, családi 
körbe, kórházba stb. viszi; nagyon szívesen igénybe veszik a 
készségét a közigazgatási, társadalmi életben. Mindenütt helyt 
kell állania, s ezt csak akkor teheti igazán, ha állandóan szeme 
előtt lebeg a Palmer egyszerű, de mindent magában egyesítő 
kívánsága: du bist ein Pastor.

Állandó igehirdetés, örökös lelkipásztorkodás az evangélikus 
lelkészi hivatás. Ezzel a várakozással nézik magán- és nyilvános 
életét, ezt mint követelményt állítja eléje szolgálatának kivált
ságos helye: a templom.

A templomi igehirdetést maga a két szó teljesen meghatá
rozza: templomi igehirdetés. Az evangélikus templom szószéke 
nem lehet a politikai gyűlés pódiuma, nem lehet iskolai kathedra. 
Szent hely, klasszikus hely, amelyen se a profán, se a pórias 
hang nem helyénvaló. Nem lehet a lelkész nagyon magasan a 
hívei felett, de nem is szállhat olyan mélyre, hogy eltűnjék a 
templom hangulata és feledésbe merüljön a szószék szentsége.

Isten igéje állandóan kritikát ad; még akkor is, mikor 
nincs kritizáló hangja, szüntelenül egy magas eszményhez mér 
s érezteti a különbséget, mely életünk valósága és az ige kívá
nalma között van. Felesleges tehát az egyes hibák, bűnök dör
gedelmes ostorozása, hiszen a pozitív igehirdetés már magában 
is érezteti, mik vagyunk és mivé kell lennünk. így szabadulunk 
meg attól is, hogy a távollevőket ostorozzuk s a jelenlevőkben 
az önelégültség érzését keltsük fel. Vigyázzunk arra, hogy azt 
a tartalmat adjuk, vagy fejtsük ki. amely a szövegünkben való
sággal benne van s ne akarjunk logikai zsonglőrösködéssel olyan 
következtetésekre jutni, amelyek a mi ki-, vagy belemagyarázá- 
saink. Szívesen hoznék néhány példát fel állításaim igazolására, 
de ekkor könnyen személyeskedéssel volnék vádolható, tehát 
meg kell maradnom az elvi megállapításoknál.
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Ne gondolja azonban senki, hogy amikor egy-egy bibliai 
történetet a saját szavaival, „hig lére eresztve" ismétel s óva
tosan kerüli, hogy maga is mondjon valamit, hogy e kényelmes 
megoldás mellett csak az igét hirdette. Aki a napkeleti bölcsek 
történetét ilyen módon tárgyalja, az nem hozza azt a történetet, 
a benne rejlő keresztyén igazságokat a hallgatói közelébe, nem 
hinti el azok leikébe azt a felséges missziói gondolatot, a Krisz
tus előtt való teljes, alázatos hódolatot, ami abban van. Merjük 
csak azt a történetet beleállítani a jelenbe is, amit felolvasunk 
hallgatóink előtt! A farizeus és publikánusról szóló példázatot 
állítsuk be nyugodtan a mai időbe s ne ijedjünk meg attól, 
hogy egyesek magukra ismerhetnek az elbizakodott farizeusban. 
Textusunk bő szinezése foglalkoztathatja a hallgatók képzeletét, 
de el is tereli azt nagyon messzire. Az epistólákból vett alap
igéinknél ne időzzünk nagyon soká annak írójánál, ne dicsér- 
gessük annak mélységes hitét, mert nem az író fotográfiáját 
akarjuk megrajzolni, hanem az apostoli tanításon át a Krisztust 
akarjuk kiábrázolni s hallgatóink leikébe vetíteni. A legnagyobb 
apostol soha se akarta önmagát prédikálni, hanem a megfeszített 
Krisztust. (I. Kor. 1. r. 23. v.) Nincs szüksége arra, hogy mi őt 
akarjuk hirdetni.

Le kell győznünk azt a nagy kisértést is, hogy magunkat 
hirdessük. Tudásunk, olvasottságunk, ékesszólásunk csak aláza
tos eszköze lehet Isten beszédének. Bármilyen nagy legyen is 
a tudásunk, értéktelen az, ha hitünket arra és nem Isten erejére 
alapítjuk. Olvasottságunk pedig abban tündököljék, hogy ismer
jük a szentirást, amely állandó lelki táplálékunk. (I. Zsolt. 2. v.) 
Ékesszólásunk nagy áldás lehet abban az esetben, ha kizárólag 
az ige szolgálatába állítjuk. Igét hirdetni azonban ékesszólás 
nélkül is lehet. A lelkek halászásához nem kellenek aranyhálók, 
hanem egyszerűség és igazság.

Az előbbi kisértések belülről környékezik a lelkészt, de 
vannak olyanok, amelyek kívülről jönnek. Ismerkedjünk meg 
a főbbekkel:

A jelenlegi szociális helyzet nagyon csábítólag hat, hogy 
„szociális evangéliumot" hirdessünk. Az kétségtelen, hogy az 
evangéliumnak nagy a szociális tartalma; ki is kell azt meríte
nünk. Vigyáznunk kell azonban, hogy egyoldalúságba ne essünk. 
Nagy hiba volna, ha csak azokat a mulasztásokat látnánk, ame
lyek az egyik oldalon vannak. Nem avatkozhatunk be elfogultan 
abba az osztályharcba, amely a szemünk előtt folyik. A munka- 
nélküliség, az aggasztó gazdasági helyzet, a kirívó ellentét a 
szegénység és a gazdagság között sok hatásos gondolatot ad, 
sőt igen megkönnyíti a hatásos szónoklatok tartását, de az ilyen 
beszéd csak megrázó szónoklat lesz és nem igehirdetés. Azt az 
evangéliumot kell hirdetnünk, amely mindenkinek szól. A temp
lomban a szegénynek és gazdagnak egyformán van helye, ne
künk azzal az egyetemes bűnnel kell harcba szállnunk, amely 
a kunyhókban és palotákban, a munka és a tőke, az úr és a
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szolga lelkét hatalmában tartja. Vallásos ébredést, krisztusi ön
tudatot akarunk ébreszteni, akkor a nagy, társadalmi ellentétek
nek tünniök kell, akkor a szegény és gazdag egyformán esz 
köznek fogja érezni magat az Isten kezében. Az Anyaszentegy- 
házat nem foghatja jármába se a „kizsákmányoló tőke“, se a 
gyűlöletet szító osztályharc. A keresztyénség krisztusi formája 
mindakettőben meglátja az istentelenséget, a rút önzést, a ma
terializmus bálványa előtt való önfeledt behódolást. Mindkettőnek 
keresztyén világnézetet, a Krisztusban való váltság örök evan
géliumát kell adnunk. Megtörténhetik, hogy mindkettő ellenséget 
fog látni bennünk, mert egyiknek se adjuk oda eszközül ma
gunkat, de ez csak annak a bizonysága, hogy nagyon komolyan 
állunk a krisztusi alapon, amely nem hódol be semmi előtt, ami 
földi, de teljes behódolást igényel mindentől, ami földi. Az evan
gélium egyháza érezte a múltban, s érzi a jelenben is ezt a 
magárahagyatottságot Nem tud kapcsolatot teremteni a gazda
gokkal, mert nincsenek anyagi, összekötő szálak, amelyek az 
egyetértést nagy mértékben előmozdítják, de ezerféle szállal 
kapcsolódik a szegényekhez, mert maga is ezerféle formában 
érzi az anyagi források gyötrő hiányainak sokféle gondját. 
Mégse szabad beállnia a különböző politikai radikálisok se tit
kos, se nyílt szervezetébe, s nem állhat szolgálatába azok ha
talmi terveinek. Csak egy lehet az Anyaszentegyház kötelessége: 
Isten országa szolgálata; csak egy lehet papjainak az állandó 
teendője: a Krisztus evangéliumának a tiszta hirdetése.

Nem lehet szó nélkül elmennünk egy másik nagy kisértés 
mellett se, mely a hazafiságunkon át igyekszik megejteni. Nem 
hirdethetünk nemzeti evangéliumot sem. Nemzeti ünnepeinknek 
a megölésén, meg a sok felkérés folytán tartott, alkalmi isten
tiszteleteken szívesen hallgatják az irredenta szólamokat. Ilyen
kor, sőt még egyszerűbb igehirdetési alkalmakkor is olyan egy
házi beszédek hangzanak el egyes szószékeken, mintha nem a 
Krisztus misszionáriusa, hanem a Hadúr táltosa szólana. Az 
evangélikus szószék nem bírja el azt a modern káromkodást, 
pogány átkozódást, amiben egyesek irredentizmusa, sőt hazafi- 
sága kimerül. Hallgattam olyan szónoklatokat, amelyeknek bib
likus légkörében nagyon idegenszerű volt a turulmadár szálldo- 
gálása. Nem fogom elfelejteni, de sok más fültanu se felejtette 
el, azt a jelenetet, amely egy „hősök emlékünnepén" játszódott 
le a mi vidékünkön. A szónok, aki egyébként egyházi ember, 
tüzes beszédben háromszor ismételte buzgó, hazafias hévvel: 
„átkot mondok". Utána egyik itt időző, kiváló egyházi emberünk 
pedig, aki felkérés folytán szólott az ünnepen, m. e. válaszképen 
az előbb elhangzottakra, háromszor ismételte: „áldást mondok". 
A kettő közötti különbséget megérezte mindenki s a háromszoros 
átokra csak azért emlékeznek, mert a háromszoros áldás követ
kezett utána. Legyünk azzal egészen tisztában, hogy a Krisztus 
evangéliuma az igazi nemzeti evangélium. Az teszi a nemzeté
nek a legfelségesebb, legmaradandóbb, legszükségesebb szolgá
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latot, aki kizárólag az Isten igéjét hirdeti nemzeti ünnepeinken 
is, a sokszor fölöslegesen előrángatott, hazafias szólamokat pedig 
kerülni igyekszik. A magyar Golgota az irás fényében válik 
megszentelt bűnbánati alkalommá. Ha így vesszük vizsgálat alá, 
akkor keresztyén is, meg nemzeti is.

Az igehirdetésünk tartalma kizárólag a Krisztus legyen. 
Olvassuk el gyakran az I. Kor. 2. részét s alkalmazzuk a mi 
igehirdetésünkre. Az igehirdető számára ebben van munkájának 
a nehézsége és a könnyűsége. Nehéz számára az, hogy mindég 
és kizárólag a Krisztust kell hirdetnie, de épen ebben a korlá
tozásban van munkájának a könnyűsége. Az út megvan jelölve, 
rá kell lépni, majd mindég biztosabb lesz a járás, ismertebb az 
út. Itt is áll a mondás, hogy a kezdet nehéz. A folytatás azon
ban mindég könnyebb. Épen ez a látszólagos egyoldalúság fogja 
megóvni a lelkészt attól, hogy igehirdetése megszokottá, frázisai 
ismertekké, ismeretei kihasználtakká váljanak. Krisztus mindég 
új, tanítása mindég időszerű, hirdetése mindég üde, friss forrás.

Mindég a teljes Krisztust adjuk az egész embernek. Ne 
részleges hibákat vegyünk elő, mert a keresztyénség nem az 
egyes hibákat akarja megszüntetni, hanem az egész gondolkodás 
megváltoztatása által az egész embert kívánja átalakítani. Nem 
csupán az egyes bűnöktől megszabadult ember, hanem a Szent
lélek erejétől áthatott ember a munkánk célja. Ezt az ember- 
eszményt csak egy módon lehet megvalósítanunk, a Krisztus 
által. Egyedül az Ő szolgái lehetünk, akkor minden magasztos, 
eszményien nemes célt munkálunk.

Az egyszerűségében van ennek a hivatásnak a nagyszerű
sége. Szavainkban, előadásunkban ezt az állandó egyszerűséget 
kell keresnünk. Az igehirdető stílusa nem lehet se fellengző, se 
szóvirágos, érthetetlen, elvont, hanem mindég csak egyszerű, 
amilyen a Jézus tanítása; mindenkinek való. Eszembe jut egy 
német költőnek a tanulságos verse, amely egy vadászról szól, 
akinek az ijjába tett nyila mindég biztosan a célba talált; egy
szer nagyon megnézegette az ijját és túlságosan egyszerűnek 
találta, kifaragta tehát, hogy díszes legyen, méltó a biztos kezű 
vadászhoz. A díszesre faragott ijj azonban a legelső lövésnél 
elpattant, a nyíl nem talált a célba. Jegyezzük meg, hogy az 
egyszerű, igaz beszéd sokkal inkább célhoz jut, mint a díszesre 
csiszolt, amely ékes lehet, de hasznavehetetlen.

Milyen áldás volna Anyaszentegyházunkra, ha igehirdeté
sünk egyetlen tartalma, célja a Krisztus volna!

Marcsek János
ózdi lelkész.
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Suspiriumok.
Efezus III. 13—21.

És édes Istenem!
Alázattal hajtok Teelőtted térdet. . .
Szegény, bűnös lelkem Tőled mit is kérhet? 
Lakozzék a  Krisztus hit által a szívben 
És az ő szerelmét megőrizzük híven.
Hirdesse e földön minden kicsi életi 
Végtelenül gazdag a te dicsőséged 11

Efezus IV. 1—6.
Kegyelmedet kérjük Urunk, áldott Isten,
Hivatásunk utján mindig ez segítsen.
Szeretet és béke virágozzék köztünk,
Újra édenkertté változzék a  földünk.
Egyedül csak Téged illet minden hála,
Te vagy híveidnek biztos, erős várait

I. Kor. I. 4—9.
Jóságos Istenünk!
Krisztus által miénk a  té nagy kegyelmed,
Nem vagyunk egyedül, ez tanít, ez vezet.
Várjuk megváltónkat, ó  segít el végre 
Veled való áldott életközösségre!

Efezus IV. 22—28.
Édes jó Istenünk, éltünk áldott Atyja,
Alázattal kérünk: segíts minket arra,
Hogy a  szívünk szerint bűntől megtisztulva,
A te gyermekeid hadd lehessünk újra.
Irgalom, szeretet legyen éltünk lelke,
Földi vándorairól így jutunk a  mennybe 1

Efezus V. 15—21.
Taníts jó Istenünk igaz bölcseségre.
Félelmedben járjon a föld minden népe.
Téged magasztaljunk, bármilyen az élet:
Dicséret, dicsőség mindörökké Néked 1

Reformáció ünnepére.

Jó Istenünk, édes Atyánk!
Te védted, kik Benned bizakodtak régen,
Te vezettél által küzdelmen és vészen,
Hogy a szent örökség mindig megmaradjon 1

Alázatos ima csendül minden ajkon :
Maradj segítségünk, aki eddig voltál,
Rólad prédikáljon minden szószék, oltár, 
Kegyelmeddel boríts sátort híveidre,
Erős hitet hullass bűnös szíveinkbe.



Amíg meg nem kondul az utolsó óra. 
Hadd legyen a néped a te szent Igédnek 
Teelőtted kedves, boldog hordozója! !
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Isten országa a legértékesebb 
igazgyöngy.

Szentháromság után 16. vasárnap.
Máté ev. 13. r. 45—46 v.

A felolvasott szent leckében Jézusnak az Isten országáról 
mondott egyik példázata van előadva. Feltűnően rövid az egész. 
S amilyen rövid, olyan világos is, meg olyan határozott is. Nem 
lehet az értelmét ide-oda sokat csavargatni! Ez van benne: Az 
Isten országa olyan nagy kincs, olyan nagy értékű valami, amiért, 
mindent oda kell adni, csakhogy a mienk lehessen. Amint az a 
gyöngykereskedő is mindenét eladta, csakhogy megvehesse azt 
a nagy értékű, ritkapéldány gyöngyöt.

Akarom hinni, hogy te nem tartozol azok közé, akik erre 
az én beszédemre így szólnak: Hiszen ez egy jámbor, elavult 
gondolkodás! Nem ebbe a világba s különösen pedig nem a 
mai korba való. Egyenesen képtelenség! A józan ésszel ellen
kező követelés. Szólhat egy — mondjük — misszionáriusnak, 
vagy valami vándorprófétának, aki vagy rajongásból, vagy mert 
semmije sem volt, ott hagyja mindenét és csak a vallás, az Isten 
dolgaival foglalkozik. De az ember millióira nem vonatkozhatik. 
Hisz mi lenne akkor a világból? A kér. életcél merő irrealitás 
lenne! Meg azután hát mi is az az Isten országa?

Akarom hinni, hogy te nem így gondolkodok Akarom 
hinni, hogy te a „tanítványok" közé tartozol. Mert Jézus is a 
felolvasott hasonlatot nem a népnek, hanem az ő szűkebb kis 
társaságának, az állandóan vele levő tanítványainak mondta el. 
S ezzel azt akarta mintegy jelezni, hogy vannak Isten országát 
illető dolgok, amelyekről csak azoknak és azokkal lehet beszélni, 
akik már valami kis viszonyban vannak az Istennel s némi 
összeköttetésben az ő országával. Mint ahogy vaknak színekről, 
süketeknek hangokról hiába beszélünk! Vagyis akik körülbelül 
úgy vannak az Isten országával, mint az a példázatbeli ékszer- 
kereskedő, akinek már van szakértelme és Ízlése ahoz, hogy 
különbséget tudjon tenni a csiszolt üveg, meg a brilliáns, a se
lejtes gyöngyszemek, meg egy nagyértékű ritkapéldány között. 
Aki már eljutott odáig, hogy tudja, hogy csak a „La peregrina* 
és az Antonius gyöngyök érdemesek arra, hogy a megszerzé
sükre törekedjünk, de viszont azután az ilyenekért minden árat 
meg kell adni, mert megérik 1

Jól esik hinnem, hogy te a tanítványok közé tartozol. Hogy 
az igaz gyöngyről szóló példázatot nem intézed el egy kézle
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gyintéssel, hanem foglalkozni akarsz vele, be akarod látni an
nak igazságát s aszerint akarsz cselekedni.

A példázat értelme ismételten ez: Az Isten országa olyan 
nagy kincs, amelyért mindent oda kell adnunk.

De hát:
1. Mit kell az Isten országán érteni ?
2. Mit jelent az a ,  mindent odaadni ?„

I.
Hogy mi az Isten országa ? Erre a kérdésre nagyon nehéz, 

•de egyúttal nagyon könnyű is megfelelni. Mert az Isten országa 
az egész mindenség — a makrokozmosz — ha Isten benne 
minden mindenekben. De Isten országa a te szíved is — ez a 
mikrokozmosz — ha élsz, de többé nem te, hanem ól benned 
a Krisztus. Isten országa minden szép, jó és igaz. Isten országa 
mindaz, ami engedte, hogy eltöltse őt az Isten. Térképet készí
teni róla nem lehet. Sokat magyarázgatni róla se igen lehet. 
Azt csak érezni lehet! Arról csak valami boldog belső bizo
nyosságot lehet szerezni. S aki a vallásos szívében már tudja, 
hogy mi az Isten országa, az úgy van vele mint a mély, mind
halálig hű és őszinte érzésű szerelmes, aki nem tudja s nem 
igen szereti az érzelmét kifejezni, mert fél tőle, hogy profánná 
lesz s mert sajnálná, ha profánná lenne az a tiszta, gyönyörű, 
boldog érzés.

Az- Isten országa tehát az a szép, boldog világ már itt e 
földön is, meg ott túl a felhőkön, ahol jók az emberek, szépek 
a lelkek, igazak az érzések, szelídek a szavak. Ahol az Isten 
jósága és szépsége eláraszt és betört mindent, úgy hogy ez a 
„minden* visszasugározza az Isten képét, mint a viz tükre a 
napét.

Ez tehát az Isten országa. Te vagy az Isten országa, illetve 
te is az vagy. Vagy mondjuk inkább igy: te is arra vagy hi
vatva, hogy azzá légy!

S most kérdem tőled, hogy ez az Isten országa nem a 
legdrágább kincs-e a világon? Nem a legszebb igazgyöngy-e? 
S az ennek megvalósítására, elnyerésére való törekvés nem a 
legszebb, legfenségesebb s az emberi méltóságnak legmegfele
lőbb életcél-e?

Kincs, hír, gyönyör, pompa, fény, rang, név, ehez képest 
nem apró kis színes kövek-e mind, amelyek csak azoknak sze
mében lehetnek nagy értékűek, akik még nem ismerik és nem 
értik a gyémántot s az igazgyöngyöt.

Pedig hát oh hány ember van a világon, aki ugyan az 
ujján vagy a nyakában csak brilliánst és igazgyöngyöt hord, 
mert a kifinomult, előkelő Ízlése azt mondja: vagy ezt, vagy 
semmit! azonban az élete, halhatatlanságra rendelt lelke oly 
célok elérésére van odaadva, amelyek az életnek Istentől ren
delt s az emberi méltóságnak egyedül megfelelő céljához képest 
silány kövek, vásári csecsebecsék.
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S oh, hány ember van, aki valóban rátékozolja ezekre az 
egész életét. Mikor az egyikből kiábrándul, vagy az egyikkel 
eltelt, akkor fut a másik után. S nem jön rá, hogy a végén 
mindegyik megcsalja, mindegyik beletöri a fullánkját a szívébe 
s belesodorja őt a csalódások miatt világgyűlölővé, emberkerü
lővé lettek seregébe s a „vanitatum vanitas“-t prédikáló nagy- 
képű bölcselkedők közé.

Óh nincs-e hát igaza annak a názáreti Jézusnak, aki azt 
hirdette, hogy egyedül az Isten országa érdemli meg azt, hogy 
az ember mindenét érte adja, mindenét, az egész életét rá fel
tegye. !

II.
De ne ijedj meg, nem úgy értette ám ezt a mester, ahogy 

azt te első pillanatban gondolod s épen ami miatt egy kicsit 
kétkedve csóválod a fejedet!

Nem azt jelentik az ő szavai, hogy az embernek a szó 
szoros értelmében ott kell hagynia mindenét, ha őt követni 
akarjuk s nem szabad semmivel mással törődnünk, foglalkoz
nunk, csak Ő vele, csak az Isten országával, ha méltó tanítvá
nyai akarunk lenni. Oh az Isten a világot s benne mindent nem 
azért teremtett, hogy az ember azt mint valami föltétien rosszat 
és értéktelent ott hagyja, magát belőlük mintegy kiszakítva. Ez 
ép oly téves véglet lenne mint a másik, mely viszont föltétien 
értékűnek tekinti a kézzel fogható világot. A názáreti Jézus 
nem ezt kívánja tőlünk. Az a kereskedő sem úgy tett, hogy 
mikor azt a ritka értékű gyöngyöt megtalálta, akkor összetörte, 
megsemmisítette, eldobta, hagyta mindenét, hanem egyszerűen 
pénzzé, vásárló, értékszerző eszközzé tette azokat, amelyen azt 
a ritkapéldány gyöngyöt megveheti.

Igen! Egyenesen kötelességünk, hogy a földi élet fenntart- 
hatása céljából vagyont szerezzünk. Kötelességünk, hogy törőd
jünk azzal, hogy milyen hirünk-nevünk van az emberek között.. 
Kötelességünk, hogy egy életpályán szorgalmasan, szokszor éjt- 
napot egy betéve dolgozzunk. Kötelességünk a családunkról gon
doskodni, gyermekeinkkel törődni, foglalkozni. Kötelességünk a 
testi erő megtarthatása érdekében, hogy nemes élvezetek, szó
rakozás, pihenés okos beosztásával felváltsák a munkát.

Ez mind kötelességünk s az Üdvözítő sose gondolt arra, 
hogy aki ezeket a földi dolgokat híven megcselekszi, azt az 
Isten országától távol esettnek tekintse. A Jézus úgy értette s 
úgy tanította s úgy tanítja ma is, hogy kell dolgozni, fáradni 
küzdeni a földi dolgokért, csakhogy e világon semmi, még az 
élet sem öncél, hanem minden csak eszköz. Eszköz az egyetlen 
végcél: az Isten országa elérésére. Nem szabad tehát e földön 
semmit se öncélnak tekinteni, amelyért az ember oly sokszor 
kész mindent odaadni, mindent feláldozni, hanem csak eszköz
nek, amellyel, amelyen keresztül, amelynek egy magasabb cél
nak szolgálatába állításával azt a legdrágább igazgyöngyöt meg
szerezhetjük.
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Nem arról van hát szó, hogy tagadd meg a családodat, 
hagyd el, osztd szét a vagyonodat, öltözz darócba s az öröm 
mosolygását s a jó kedv derűjét letörölve arcodról örökké ko- 
morkodjál s éjjel-nappal imát mormolj, hanem arról, hogy ahe
lyett, hogy a gyermekedet csak okossá, művelté, gazdaggá, 
nagy úrrá akarnád nevelni, neveld elsősorban jóvá, nemessé, 
széplelkűvé, aranyszívűvé, Isten gyermekévé, hogy abban a 
gyermekben egy darab, egy rész az Isten országából testté vál
jék. Arról van szó, hogy azt a vagyont, azt a pénzt amikor 
nemes, szent célokra kérik tőled, akkor ne szorítsd görcsösen 
a  kebledhez, hanem adj belőle, hadd vegyenek rajta lelkes em
berek egy-egy szép, szent igazgyöngyöt. Arról van szó, hogy 
a tudomány, amikor a tudás magas régióiba emelkedik, ne te
gyen úgy a minden tudás örök kútfejével, a jó Istennel, mint 
az ökörszem a sassal, amelynek hátán felröpítetvén a magasba, 
mikor a repülést már tovább nem biró sasnak vállairól kicsi, 
de pihent szárnyaival tovább folytatta a magasba szállást, akkor 
kicsinylőleg szólt vissza a magasba emelőjéhez: hová maradtál 
el? hol vagy? Arról van szó, hogy a földi élvezetekben és 
szórakozásokban, örvendezésekben mindig megőrizd emberi mél
tóságodat. Arról van szó, hogy ne csak dolgozzál, hanem „imád
kozzál és dolgozzál!" Mert üres és silány az az élet, amely azt 
hiszi, hogy itt e földön kezdődött s e földön fog végződni. Az 
ilyen élet előbb-utóbb úgy jár, mint az a csillag, amelyik ki
válik a kozmikus rend összefüggéséből. Hulló csillag lesz belőle! 
De amelyik élet, ha még oly parányi részének is, de a részé
nek tartja magát az Isten gyönyörű országának az az élet csillag, 
mely benn élvén és benn maradván a naprendszerben, fénylik, 
ragyog, mert a központi nap rásugározza a maga fényét, a ma
ga szépséges ragyogását.

Testvérem! Nem éri-e hát meg az az igazgyöngy, hogy 
minden kincsedet érte add? S nem kell-e minden kincsedet érte 
adnod azért a szép igazgyöngyért? Gondolkozzál ezek felett!

S boldog leszel, ha egy szent tékozlásban oda tudod rakni 
mindenedet, az egész életedet a Jézus lábához, hogy neked adja 
érte az Isten országát. Ámen.

Horváth Olivér
nagykanizsai lelkész.

Járjunk hivatásunkhoz méltóan.
Szentháromság után 17. vasárnap.

Ef. 4, 1 - 6 .

Az efezusi levelet Pál apostol Rómából életének utolsó 
esztendejében irta. Mint a kegyetlen Neró császár foglya rab
láncot hordott (6, 19), sorsa sem lehetett kétséges. A halálos 
ágyon fiaitól búcsúzó édes apa féltő gondoskodásával veszi 
körül gyülekezeteit, leveleiben a lelkét szeretné átönteni Krisz
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tus által megváltott testvéreibe. Érthető hát, hogy e levélben-.
— mint Luther mondja — benne van minden, amit a keresz
tyénnek tudni szükséges és üdvösséges. Mintha csak érezte 
volna az apostol, hogy utolsó alkalom ez az evangeliom fel
séges igazsága mellett való ujjongó, örömteljes vallástételre,, 
és a Krisztus megváltottaihoz méltó életre való buzdításra. Nem. 
lehet megilletődés nélkül gondolni arra a megható pillanatra, 
mikor szíve mélyéről először tört ajakára, s került tolla alá, a 
féltő, meleg szeretettől áthatott intő szó: Kérlek azért titeket,,
— járjatok hivatástokhoz méltóan!

E minden idők keresztyénjeinek szóló intést szívleljük, 
meg mi is és tanuljuk meg az apostoltól hogyan kell hivatásunk
hoz méltóan járnunk ? Ha járunk: 1. teljes alázatossággal, 2. sze
lídséggel, 3. hosszutüréssel elszenvedvén egymást a szeretetben,. 
4. megtartva a lélek egységét a békesség kötelében.

1. Kér. testvéreim! Érdemes azon gondolkozni, hogy a 
nagy apostol azok között az erények között, amelyekre hiva
tásunk betöltésénél szükségünk van, az első helyre teszi az 
alázatosságot, és pedig a teljes alázatosságot.

Az alázatosság sohasem volt valami nagyon kedvelt, ma
napság meg éppen nem divatos erény, de mutassunk rá mind
járt ennek szomorú következményére is, arra a sok-sok zátonyra 
jutott, hajótörést szenvedett életre, amit boldogtalan korunk tár 
elénk. Ha az iránytűt kidobják a hajóból, mi mutasson akkor 
irányt, célt érhet-e a hajó?

Amikor az alázatosság saját gyarlóságainkra mutatva az 
elbizakodástól megóv, tulajdonképpen a legnagyobb akadályt 
hárítja el boldogulásunk utjából.

Antonius remete azt álmodta egyszer, hogy az egész világ 
hurokkal és hálóval van tele, amiért is így sóhajtott fel:

— Uram Jézus, hogyan tudok itt átjutni?
— Alázatosság által, Antonius, ezzel mindenhova eljut

hatni — hangzott lelkében a válasz.
Alázatosság nélkül elképzelhetlen Jézus követése. Előbb 

össze kell törni bennünk az önhittségnek, a vélt érdemeknek 
és igazságoknak, a cselekedetekből való üdvözülés kevély gon
dolatának s csak ezután — veszendő voltunk reménytelen hely
zetében — ragyog fel nekünk a Krisztus s lesz a mienk az 
apostolnak a Krisztusban lett váltság felett érzett nagy öröme 
s az üdvözülés reménysége. A publikánus alázatossága és tö- 
redelme előtt megnyílik a menny, a farizeust önhittsége zárja 
el az üdvösségtől.

Sok ember vesztét okozta már az alázatosság hiánya és 
ami ezzel velejár az elbizakodás, az elkevélyedes. Anyagi és 
lelki életünk örök törvényét közölte velünk az Úr, amikor erre 
tanított minket: Aki magát felmagasztalja megaláztatik és aki 
magát megalázza felmagasztaltatik (Mt. 23, 12).

Földi és mennyei boldogságunk útját egyengetjük tehát, 
ha az élet utain hivatásunkhoz illően teljes alázatossággal járunk-
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2. De járjunk szelídséggel is. Szokták mondani, hogy ki-ki 
magán hordja hivatásának bélyegét. Hiányozhatik-e a Krisztus 
szeretetétől eltöltött vándor ismertető jelei közül a szelídség? 
A pogányságból keresztyén hitre tért népek erkölcsei szelídültek. 
Minél mélyebben hatja át valamely nép lelkét a keresztyén 
szeretet, annál szelidebbek erkölcsei. És így van ez az egyén 
életében is. Aki a Krisztusban él, annak élete is a Krisztus 
szelídségét sugározza. Voltál-e már családi körben, hol ez a 
szelídség sugárzott a család minden tagjának arcáról? Itt nincs 
panasz, zúgolódás, hanem az Úr akaratán való csendes meg
nyugvás ; innen nem az átkozódás szitka, hanem az Isten iránti 
hálás szív hozsannája hangzik feléd; itt nem durvaság, kellet- 
lenség, hanem a tiszta szív nyájas tekintete fogad. Ugy-e milyen 
szívet emelő érzés ilyen családot látni, hát még milyen boldo
gító ilyen körben élni!

Azért hát — az apostol intése szerint — a ti szelidlelkü- 
ségtek ismert legyen minden ember előtt (Fii. 4, 4). Maga az 
Űr Krisztus is így szól hozzánk: Tanuljátok meg tőlem, hogy 
én szelíd és alázatos szívű vagyok és nyugalmat találtok a ti 
leikeiteknek (Mt. 11, 29). Boldogok a szelídek, mert ők örök
ségül bírják a földet.

Lássék hát meg a mi életünkön — hivatásunkhoz méltóan 
járva — az alázatosság és szelídség, de ne maradjon el

3. a hosszutűrés sem. Isten tulajdonsága ez, amit velünk, 
gyarló emberekkel szemben, véghetetlen jóságánál fogva gya
korol. Jézus nyomdokain járva nekünk is meg kell ismernünk, 
hisz a fenkölt lelkek e nemes erényére mindnyájunknak égető 
szükségünk van.

A nyugtalan, lázongó emberi szív hányszor akar a szen
vedély szavaiban és tetteiben kitörni ? A megsértett, megbántott 
ember hányszor akar a megtorlás, a bosszuállás véres fegy
vereihez nyúlni?

Az áldott türelem az, amely lecsillapítja a lázangó indu
latokat, a kitörni, rombolni kész erőket s jogaihoz juttatja a 
józan belátást és helyes gondolkozást. „Semmi sem árul el úgy 
az emberi lélek benső minőségét, mint az, hogy hogyan visel
kedik, ha ellene fordul a sors és kudarcoknak és csalódások
nak szakadatlan sorozatán kell átesnie* (Fosdick). Minél mű
veltebb valakinek a lelke, szelleme, annál gazdagabban ékesíti 
őt a hosszútűrés áldott erénye.

Legyünk hát hosszutűrők a szenvedéssel, a csapásokkal 
szemben, amiket az idők méhe előbb vagy utóbb mindnyájunk 
számára elhoz. Az arany a tűzben, a mi hitünk a szenvedések 
éjjelén állja meg a próbát. Sohasem szabad szem elől tévesz
tenünk, hogy e próbákat is az Úr akarata hozza ránk s jót 
tesz velünk, mikor e próbákkal edzi lelkünket, -és hogy végül 
nem hágy feljebb kísértetnünk, mint elszenvedhetjük.

De legyünk hosszutűrők embertársaink gyarlóságával szem
ben is. Jézus a gonosz szolgáról szóló példázatában megrázóan
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világít rá, hogy mennyire elfogultan ítéljük meg a saját éa 
másoknak velünk szemben fennálló tartozását — és hogy 
mennyire szükségünk van nemcsak Isten hosszutürő kegyel* 
mére, de az egymásközti megértésre, megbocsátásra s krisztusi 
türelemre. Magunk körül széjjel nézve nem lesz nehéz meg
állapítani ennek a mondásnak az igazságát: A türelem száz
szorosán kamatozik.

Járjunk hát hivatásunkhoz méltóan hosszutüréssel, elszen
vedvén egymást a szeretet által és

4. megőrizve a lélek egységét a békesség kötelében. Hatal
mas érvekkel támogatja az apostol intését. Ne feledjétek ti, a 
Lélek egységére törekvő testvéreim, hogy egy a test, mert 
ugyanaz a Lélek köti össze a tagokat a fővel; egy a Lélek, aki 
mindnyájunkat hív, világosít és megszentel; egy elhivatásunknak 
reménysége is, az üdvösség; egy az Űr t. i. az Üdvözítő Jézus 
Krisztus, egy a hit, melynek alapja a Krisztusban lett váltság, 
egy a keresztség, mely mindnyájunkat Isten kegyelmének része
sévé avat, egy az Isten és mindenek Atyja, aki mindeneknek 
felette van, és mindnyájunkban munkálkodik.

Ezen a közös alapon találkozni kell Krisztus minden igaz 
hívének. Elválaszthat minket egymástól faji, vagy nemzeti jelleg, 
felekezetek közti korlát, mint egy Atya gyermekeinek, fel kell 
ismernünk egymásban a testvért, ugyan azon üdv örökösét s 
ápolnunk kell a Lélek egységét a békesség kötelében.

Voltak ugyan, akik a Lélek egysége helyett a hatalom 
egységére törekedtek és szerintük Krisztus nevében végzett 
munkájukat vérrel és iszonyattal szennyezték be, sőt vannak 
még ma is, akik azt hiszik, hogy Istentiszteletet cselekesznek, 
amikor viszályt, gyűlöletet s átkot szórnak a Krisztus meg- 
váltottjai közé, de minket ez meg ne tévesszen, emberi méltó
ságunkból ki ne vetköztessen, hanem annál inkább törekedjünk 
hivatásunkhoz méltóan a Lélek egységére és a békességre.

Ott, ahol a szívek Krisztus szeretetétől vannak eltelve, ott 
a lelkek is egymásra találnak abban a boldogító közösségben, 
hol együtt örülnek az örülőkkel, sírnak a sirókkal, felemelik 
az elesettet, meg nem restülnek a, szeretetben, jóltevésben s 
könyörgésben. Ezekért hangzott az Űr Krisztus imája is : Szent 
Atyám 1 tartsd meg őket a te nevedben, akiket nekem adtál, 
hogy egyek legyenek, mint mi.

A szeretetben összeforrott lelkek e boldog egységéért 
dolgozzunk és imádkozunk mindnyájan az úri ima eme szavai
val: Mi A tyánk... jöjjön el a te országod. Ámen.

Magyar Géza
száki lelkész.
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Gyarapodjunk Őbenne . . .
Szentháromság után 18. vasárnapra.

I. Kor. 1, 4 -6 .
Valahányszor Pál apostol leveleit olvasom, mindig a hódoló 

tisztelet és a csodálkozás áhítatával tekintek erre a törékeny 
testű, de lelki életét emberi dimenziókkal le nem mérhető hé- 
roszi nagyságra, aki sátorponyva készítésével keresi meg min
dennapi kenyerét, a Krisztusról szóló evangélium hirdetésével 
döngeti egy haldokló világ lelkiismeretét, elragadó dialektiká
jával pozdorjává töri a görög-római műveltség filozófiáját, a régi 
pogány világ romjain felépíti a Krisztus szellemi impériumát, 
haláltmegvető bátorsággal szembeszáll az akkori világhatalom 
birtokosaival s végül fanatikus hitének és világmissziójának 
megpecsételéséül odadobja életét áldozatul, hogy a martyrok 
vérehullásával tegyen bizonyságot a megfeszített és feltámadott 
Krisztusról.

De nem kevésbé kelthet bámulatot szellemi erejének az a 
sokoldalúsága, a vallásos hitélet minden területét megterméke
nyítő kimeríthetetlen produktivitása, mely az emberiség legki
magaslóbb szellemi óriásainak a sorába emeli. Egyik levelében 
az egyedüli megigazító hit dogmáját bizonyítja, a másikban a 
szeretet világhatalmát dicsőíti; egyszer az emberi bölcselkedés 
az egyéni érdem hiábavalóságát hangsúlyozza, a kárhozattól 
menekülni igyekvő és a bűnbocsánat után vágyódó lélek vajú
dását írja le mesteri erővel. De legjellemzőbb vonása a hála
adás és az Isten bűnbocsátó kegyelmáről való alázatos bizony
ságtevés.

Minden levelében vörös fonálként húzódik végig az Isten
nek tartozó szüntelen hálaadás, amely nem ismer egyéni érde
meket, nem honorál hiú jócselekedeteket, mert ő csak a saját 
erőtelenségével dicsekedhetik s azt tartja magáról, hogy kegye
lemből vagyok ami vagyok. Korinthusi híveit és gyülekezetét 
is az isteni kegyelem mértéke alá helyezi, midőn megállapítja, 
hogy

az evangélium áldásainak kútforrása:
I. a kegyelmi ajándékokban való gazdagodás;

II. a Krisztusról való bizonyságtevés.
I.

„Hálát adok az én Istenemnek m indenkor..."
A gyülekezeteket alapító és azokért imádkozó apostol leg

első szava a hálaadás. Mily alázatos gyermeki lélek kellett 
ahhoz, hogy őszintén beismerje, hogy jóllehet legtöbbet mun
kálkodott az apostolok között, de nem ő, hanem a benne lakozó 
Jézus Krisztus. Három évet töltött ebben a gyülekezetben s a 
boldog^ hálaadás érzelmével említi meg, hogy nem volt hiába
való fáradozása, mert az Isten kegyelmi ajándékaiban meggaz
dagodtak, úgyhogy semmiben sem szűkölködnek.
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Bámulatos az a lelki hatás, amit az evangélium hirdetése 
kiváltott ebből a görögországi gyülekezetből. Az apostol leveléből 
megismerhetjük a hívek vallási életét, ők is, mint a görögök 
általában, a meddő filozófiai vitatkozások, demagóg izgatások 
hatása alatt állandó pártoskodások pergőtűzében élték le éle
tüket. Az apostol erre a kóros állapotra céloz, midőn ezeket 
írja az első és második fejezetben: . . .  „Megtudtam felőletek 
atyámfiai, hogy versengések vannak köztetek. . .  A zsidók jelt 
kívánnak, a görögök bölcseséget keresnek. Mi pedig Krisztust 
prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, 
a görögöknek pedig bolondságot... Mikor hozzátok mentem 
atyámfiai, nem mentem, hogy nagy ékesszólással, avagy böl- 
cseséggel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét. . .  az én 
beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcseségnek 
hitető beszédében állott, hanem lélek és erőnek megmutatá
sában."

Ezek az idézetek azt mutatják, hogy az apostol ezúttal 
nem folyamodik ékesen szóló dialektikájához, mert méltatlannak 
tartja, hogy az evangélium tudományát gyarló emberi okosko
dással, mesterkélt szónoki fogásokkal kedveltesse meg, hogy az 
ő hitük ne emberek bölcseségén, hanem Istennek erején nyu
godjék. Pál apostol megnyugvással és hálaadással állapítja meg, 
hogy az evangéliom hirdetésének meg is volt a bőséges áldása, 
mert meggazdagodtak minden beszédben és minden ismeretben.

Az evangélium befogadása új korszakot jelentett a korint- 
husi gyülekezetben. A hitbeli ismeretek terjedésével megszűnik 
a bálványimádás, megjavulnak az erkölcsök, megindul a hitest- 
véri adakozás, különösen a jeruzsálemi szegények részére, erő
södik közöttük a testvéri szeretet, melynek dicshimnuszát éppen 
az ő számukra írja meg.

Testvéreim, váljon elmondhatjuk-e a magunk gyülekeze
téről is, hogy mi is bővölködünk „hitben, beszédben, ismeret
ben és minden buzgóságban ?“ Eldicsekedhetünk ugyan azzal, 
hogy vannak virágzó nőegyleteink, ifjúsági egyesületeink, gyám
intézeteink stb., de az Isten igaz ismeretén, a Krisztusba vetett 
élő hiten felépülő keresztyén életnek bizony csak a külső ke
retei vannak meg. Váljon, ha a nagy apostol a te gyülekeze
tedet is meglátogatná, hálaadással nyilatkozna-e a látottak és 
hallottak felett ? Meg volna-e elégedve a lelki élet mélységével, 
a hitbeli ismeretek tisztaságával, a testvéri szeretet melegével, 
a templombajárás buzgóságával, a kegyelmi javak utáni vágyó
dással, a bűnbánat őszinteségével, a megbocsátás készségével, 
az erkölcsök tisztaságával ? Lehet, hogy egyik-másik gyülekezet 
anyagiakban kiváló eredményeket tud felmutatni, humanitárius 
intézményeket hoz létre, templomot, iskolát, kultúrházat épít s 
a világ szemében káprázatos sikereket ér el, de az egyesek 
szívéből mégis hiányzik a személyes hit meggyőző ereje, az 
evangéliumnak a cselekedetekben megnyilatkozó szelleme, a bűn
bánatban megtisztuló és a bűnbocsátó kegyelmet kereső hitélet.
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Ezekben a lelki ajándékokban kell nekünk is meggazda
godnunk, mert bűnbánat, hitbeli meggyőződés, a Krisztus evan
géliuma szerint való élés nélkül nincsen keresztyénség, nincs 
igazi fejlődés és lelki gyarapodás. Mélyebb hitre, több evan
géliumi ismeretre, odaadóbb egyházszeretetre, igaz bűnbánatra 
van szüksége a mai keresztyénségnek, hogy hálaadással emlé
kezhessünk meg a kegyelmi ajándékokban való gazdagodá
sunkról.

Tudománya, szédületes felfedezései ellenére is azért olyan 
szegény ez a mi világunk, mert nem abban gazdagodik, aki a 
Fő, a Jézus Krisztusban, hanem a mammon gyűjtés a legfőbb 
gondja, az érzéki élvezetek hajhászása a kielégíthetetlen szen
vedélye, a sport, divat, mozi és szenzáció hősök istenített bál- 
ványai és horrupció az erkölcse. Pedig Jézus mondja: Mit 
használ az embernek, ha mind e világot megnyeri is, lelkében 
pedig kárt vall?

Vissza az evangélium hitéhez és erkölcséhez, vissza a 
Krisztushoz, mert ő  az élet forrása. A V«le való szerves vi
szonyt fejezi ki ez a gyönyörű hasonlata: „Én vagyok a szőlőtő, 
ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, én pedig Őbenne, az 
terem sok gyümölcsöt..." János ev. 15, 5.

Maradjunk Őbenne, hogy Vele minden lelki ajándékban 
meggazdagodhassunk s termékeny lehessen egyházi életünk.

I.
A Krisztusban való megerősödés nem maradhat külső 

megnyilatkozás, effektív hatás nélkül. Aki egyszer az Ő szol
gálatába lépett, annak teljes szívvel és lélekkel kell Őt szol
gálni s Róla egész életével bizonyságot tenni. Nem elég az ajk 
üres fogadkozása, a lélek ünnepi hangulata, — életeddel kell 
bebizonyítanod, hogy nem szégyenled a Krisztus evangéliomát. 
Az apostol korinthusi gyülekezetéről igen meleg szeretettel és 
elismeréssel nyilatkozik, midőn kiemeli, hogy „Megerősíttetett 
tibennetek a Krisztus felől való bizonyságtétel." Mint öntudatos 
keresztyének, bizonyára nem rejtették véka alá hitüket, nem 
tagadták meg Krisztushoz való tartozásukat, hanem megválto
zott életükkel, erkölcsükkel, az evangélium megvédelmezésével 
a keresztyénség első apologétái lettek. Az ős keresztyén gyü
lekezeteknek ez a martyromságig menő bátor színvallása, a 
Krisztusért életet is feláldozni kész hősi elszántsága olyan vonzó 
erőt gyakorolt a pogányságra, hogy egy pár évszázad leforgása 
után meghódította Európa összes népeit.

Rajongó, fanatikus evangéliumi hit, mely csudákat hoztál 
létre az apostoli korban, ihlesd meg a mi közönyös, materiálista 
korunkat is, a mi kihűlt szívű, rezignált lelkületű nemzedékün
ket, hogy újra megelevenedjenek a szétszórtan heverő erkölcsi 
tetemek, hogy új ideálokat nyerjen ez a koravén fiatal gene
ráció, hogy új vérkeringést adjon ennek a bűneiben haldokló 
korhadt világnak, hogy újból megtanuljon imádkozni ez az any-
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nyit csalódott, annyit bűnhődött emberiség, hogy újra elismer
jük az Istent szerető mennyei Atyánknak, hogy ismét hódoló 
imádsággal hajtsuk meg térdünket, — nem gyarló, hivalkodó 
emberek előtt, — hanem az idő és örökkévalóság U ra: a Jézus 
Krisztus előtt!

Erről az élő Krisztusról tégy te is bizonyságot Keresztyén 
Testvérem, hogy O nem a múlt, a tegnap prófétája, hanem a 
jelen történelmének, átalakulásainak formálója, az Időnek, a 
végtelenségnek Ura, aki nemcsak népek, nemzetek történelmé
nek fonalát vezeti, de a te parányi életedet is kezében tartja s 
az ő világmegváltó programújának a munkásává nevel. Ismerd 
el Őt életed vezérének s fogadj neki örök hűséget, hogy Ő 
uralkodjék rajtad és általad az egész világon. így lesz élő, ala
kító életelv benned a Krisztus, így születik benned az az új 
ember, aki már nem a testiség törvénzeit követi, hrnem a lelki 
ember magasabbrendű életét éli, akinek egész élete vallástétel, 
a Krisztusban nyert új életről való bizonyságtétel! Ezt az új 
életet nem lehet eltitkolni, mint ahogy nem rejtethetik el a he
gyen épített város sem.

Testvérem! Tudsz-e életeddel bizonyságot tenni Krisztu
sodról, életed Uráról és Királyáról? Van-e bátorságod azt mon
dani minden körülmények között, hogy nem szégyenlem a 
Krisztus evangéliumát!? Róm. 1, 16. Van-e lelki erőd vallást 
tenni Róla az emberek előtt, hogy Ő is vallást tegyen rólad a 
mennyei Atya előtt? Mind oly kérdések, melyek lelkiismere
tünket szorongatják s melyekre csak szégyenkezve, szemlesütve 
tudunk válaszolni.

Evangélikus testvérem, hozzád fordulok s azt kiáltom fe
léd: „Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, le
gyetek erősek!" I. Korinth. 16, 13. Számbéli kisebbségünk, 
anyagi megfogyatkozásunk, társadalmi, gazdasági téren való 
elnyomattatásunk, hitünkben, önérzetünkben való naponkénti 
gyaláztatásunk ne vegyék el bátorságodat, ne gyengítség meg 
önérzetedet, hanem férfias lélekkel valldd a Krisztus evangéli
umát, tégy bizonyságot apáid hitéről, egyházadhoz való hűséges 
ragaszkodásodról, ha kell, szállj szembe e világ hatalmasságai
val, mert az evangélium sorsáról, lelkiismereti szabadságodról 
van szó! Ne félj, mert nem vagy egyedül küzdelmedben, a 
Krisztus Jézus melletted áll, az O országának emberi cselvetés 
és erőszak nem árthat I Hű az Isten aki elhívott titeket az ő 
Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre." Az Ő 
ügye el nem bukhatik, legfeljebb késedelmet szenvedhet, mert 
Ő felette áll a változásoknak, Ő ura az örökkévalóságoak!

Éppen ezért mindnyájunkat buzgó szolgálatra, bizonyság
tevésre szólít fel az Úr, hogy munkánkkal elősegítsük országá
nak teljes eljövetelét és diadalát. Fél szívvel, fél lélekkel nem 
szolgálhatod Őt, mert egész egyéniségedet követeli s két úrnak 
nem szolgálhatsz. Mindnyájan elhivattattunk a Krisztussal való 
közösségre, tehát mindnyájan szolgái vagyunk az Istennek és
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örökös társai a Krisztusnak. Magasztos élethivatás, szent elkö- 
telezés a mi szolgálatunk. Váljon kicsoda az közülünk, aki ki
vonná magát e szolgálat alól? Kicsoda az az evangélikus, aki 
visszautasítaná botor lélekkel ezt a felkínált drága isteni ke
gyelmet, hogy kirekesztessék a Jézus közösségéből?

Atyámfiái! Szánjuk oda a mi testünket és lelkünket a 
Krisztus követésére, hogy mindenben meggazdagodjunk Őbenne 
és feledhetetlenül megőriztessünk a mi Urunk Jézus Krisztus 
eljövetelére. Ámen.

Novák Rezső
ajkai lelkész.

A büntető Isten.
Szentháromság után 19. vasárnap.

I. Kir. 11, 26., 29 -30 .
Kedves Keresztyén Testvéreim!
A mi Istenünk nemcsak szeretni tűd, hanem tűd büntetni 

is. Hiszen az igazi szeretetnek olykor-olykor büntetni is kell. 
És az Isten épen azért tud néha olyan nagyon keményen bün
tetni, mert olyan nagyon-nagyon tűd szeretni. Ha az Ő féltő, 
felejtő drága szeretetét az ember megcsufolja azzal, hogy eltaszítja 
magától, akkor az a megcsufolt szeretet emésztő tűz lesz, amely 
éget, haragos villám, amely sújt, szentséges harag, amely büntet, 
sokszor nagyon keményen büntet. — Oh az Isten mindig csak 
szeretni szeretne, de ha bűnt lát, bűnben való megátelkodott- 
ságot lát, akkor büntetni kénytelen. Mert az Isten szentsége 
nem bírja el a bűnt. Az Isten nem tudja nézni a bűnt: Ő a bűnt 
csak megbocsátani tudja és meg is bocsátja, ha töredelmet lát, 
vagy pedig megbüntetni tudja és meg is bünteti, ha konok 
megátalkodottságot lát.

Most egy olyan történetet olvastam fel előttetek, amely az 
Isten büntetéséről szól. Isten megbüntet egy embert, Salamon 
királyt, akit valamikor kegyelmesen kiválasztott magának, sze
retettel megőrizgetett és aki mégis hűtelen tudott lenni őhozzá. 
Ezért bünteti meg, úgy hogy elveszi tőle az országot.

Bizonyos, hogy a Szentírásnak azok a legmegrázóbb tör
ténetei, amelyek az Istent úgy tüntetik fel, mint sújtó, megsér
tett fenségében büntető, felséges Ítélő bírót. Megrázok ezek a 
történetek azért, mert ezekben tűnik ki igazán, hogy mennyire 
nyomorult senkivé silányul össze egy ember, ha egyszer ki
merte hívni maga ellen az Isten haragját. Mint a könnyű nyár
falevél, amelyet elkap és elsodor a zúgó őszi szél, olyan az 
ember is, ha egyszer kimerte hívni maga ellen az Isten haragját. 
— Salamon király!! Egyszer elmondottam már róla, hogy mi
lyen dicsőséges uralkodó volt, milyen megbámult, hatalmas ki
rály. És nézzétek, amikor ez az ember a maga bűnös életével
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fejére veszi az Isten haragját... mi lesz belőle! Hódolathoz 
szokott hatalmas királyból lesz palotaforradalmak állandó, ül
dözött rettegője, aki ellen szolgák emelik fel a kezüket és olya
nokra kénytelen féltékeny lenni, akiket azelőtt észresem vett, 
akikkel azelőtt szóbasem állt. Oh jaj annak, aki ki meri hívni 
maga ellen az Isten haragját!

Azok a bibliai történetek, amelyek az Istent, mint büntető 
bírót tüntetik fel, megrázok azért is, mert az is, meglátszik 
belőlük, hogy amikor az Isten egy embert büntetni kénytelen, 
szenved ott nemcsak az ember, hanem szenved ott az Isten is. 
Amikor az Ő szentsége büntetni kénytelen, a szeretető mindig 
megsíratja.

Hát te talán tudnád ütni kedvtelésből gyermekedet? Mondd 
nem úgy vagy-e, hogy amikor kezednek kényszerű fenyítése 
nyomán hallod a sírást a gyermeked ajakán, fáj az neked is 
és talán félre is kell fordulnod, hogy letörölj a szemedről egy 
fájó könnycseppet? Egy keleti kényur talán megtudja tenni, 
hogy amikor ólomcsillagos kancsukájával végigver egy rab
szolgát, kéjes, kegyetlen kacagással tűd gyönyörködni annak 
a szerencsétlen embernek fájdalomba torzult arcában, vonagló 
testében, a korbácsa nyomán kiserkenő vérvörös csikjában, — 
de egy édesapa és az Isten ezt nem tudják megtenni. Az Isten
nek fáj az, ha valakit büntetni kénytelen!

Salamon ugyancsak rászolgált a büntetésre. És az Isten 
megsértett szentségének a haragja megrázó viharban háborodik 
fel, amikor látja a király gonoszságát, mégis amikor az ember 
elolvassa ezeket a fejezeteket, csodálkozva látja, hogy az Űr 
milyen sokszor mondja, szinte önmagának ismételgeti, hogy 
„Elszakasztván elszakasztom tőle a birodalmat, mert nem tar
totta meg rendeléseimet, de az ő kezétől még nem szakasztom 
el, hanem akarom, hogy életének minden idejében király legyen, 
csak a fiától szakasztom el, de nem szakasztom el attól sem 
az egész birodalmat, meghagyok a kezén két nemzetséget.* Ér
zed-e testvérem, hogy ezekben a szavakban benne van az Isten 
megsértett szentségének megmásíthatatlan itéletmondása, de 
benne van egy édesatyai szív szeretete is, benne van az Isten 
atyai szívének a büntetéstől való irtózása is. Az Istennek fáj az, 
ha valakit büntetnie kell!

Ezeket azonban csak bevezetésképpen akartam elmondani, 
mert úgy éreztem, hogy emellett a gondolat mellett, amely mai 
szentleekénkből is kicsendül, nem mehetünk el szó nélkül. Fel
olvasott textusunk alapján azonban én ma tulajdonképpen va
lami másról szeretnék beszélni. Úgy érzem, hogy ez a felolva
sott történet Jeroboám és Ahija próféta találkozásának a törté
nete nemosak Salamon büntetését és bűnhödését mondja el mi- 
nékünk, hanem az a történet bepillantást enged az Isten világ
kormányzó hatalmas munkájába, megláttat velünk valamit abból, 
hogy az embersorokat kezében tartó hatalmas Isten hogyan 
irányítja, kormányozza egyeseknek és egész népeknek az életét.
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1. Három gondolatot szeretnék erről elmondani. Az első 
az, hogy az embersorsokat irányító Isten munkája sokszor rej
tett, csendes. Megtehette volna azt az Isten, és milyen hatásos 
lett volna, hogy a hűtlen Salamon fejére hatalmas csapások 
özönét zúgatja, hogy így mutassa meg a világnak és Salamonnak 
azt, mi lesz a sorsa annak, aki szembe mer helyezkedni ővele 
és aki durva lábbal megtapodja az erkölcsi törvényt. Hanem 
az Isten nem ezt teszi. Ehelyett útnak indít két embert. Az egyi
ket Silóból: Ahija prófétát, a másikat Jeruzsálemből: Jeroboámot. 
És ez a két ember találkozik, valahol az utón, amely ott ka
nyargóit a jeruzsálemi mezők között. Ugye nincsen ebben semmi 
különös. „Csak ketten valának együtt a mezőn.“ Annak a nap
nak azt hiszem ez volt a legjelentéktelenebb eseménye. Csoda-e, 
ha odabenn a városban senki sem vette észre, hogy odakünn 
a  városon kívül két ember Isten végzéséből találkozott és csen
desen beszélget. Salamon cédruspalotájában most is vidám az 
élet, aranyos szobákban ezer felesége között mulat a király s 
ezalatt künn a jeruzsálemi mezőkön két ember találkozott és 
csendesen beszélget. Ki hitte volna, hogy annál a találkozásnál 
fog eldőlni Salamon világbirodalmának a sorsa; ki hitte volna, 
hogy abból a titkos beszélgetésből egy hatalmas uralkodó di
nasztia bukása és egy birodalom kettéhullása fog kifejlődni.

íme az embersorsokat kezében tartó, hatalmas Istennek 
sokszor ilyen a munkája: rejtett, kicsi kezdettel induló és csen
des. Szeretném, ha ezt a gondolatot ma mindnyájan elvinnénk 
magunkkal. Oh de sokszor elfelejtjük mi azt, hogy „a mi Iste
nünk titkon van“,hogy munkája rejtett és csendes. Bizonyosan 
voltál már te is úgy kedves testvérem, hogy ezúttal mást ne 
is említsek elfogott valami nagy-nany elégedetlenség amiatt, 
hogy: Istenem hány imádság hangzik el naponként az Isten 
ügyéért, hány prédikáció, hány hűséges szív ég el drága áldo
zati füstként a szolgálat oltárán és mégis hol az eredmény, a 
világ csak nem akar megjavulni, forog tovább bűnös, keserű 
levében. Igaz, alig van még egy ügy, amelyért annyi és akkora 
áldozat hozatott volna már, mint amennyi áldozatot vérben, 
könnyben, imádságban és munkában, a keresztyénség hozott 
azért, hogy az emberiség eljusson a tökéletességre és bizonyos, 
hogy nincs még egy ügy, amely olyan messze volna a meg
valósulástól, mint az emberiség a tökéletességtől. Ez igaz. És 
hogy ha te emiat elégedetlenkedel, kedves testvérem, hadd 
mondjam meg, hogy jól van. A Krisztus is bizonnyal elégedet
lenkedik, de hadd mondjam meg azt is, hogy hidd el ezen a 
világon sokkal több történik, mint amit a mi szemeink látni 
tudnak. Mi talán csak azt látjuk, és azon kesergünk, hogy je
ruzsálemi bünpalotákból ma is a mulatozás szava és az erkölcsi 
métely bacillusárja hömpölyög ki az utcára, de azt nem láthatjuk, 
hogy a cédruspaloták felett szövődik már az Isten Ítéletének 
fekete szála és hogy odakünn a mezőn rejtve, csendben talál
kozást tartanak az Isten emberei és egy új világot készítenek elő !
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Az Isten rejtve és csendben munkálkodik. Szeretném, ha 
ez a gondolat minket nemcsak vigasztalna, ha nem nyugtala
nítana is. K. T. Salamon király az Ítélet kimondása után is nyu
godtan folytatta bálványozását, mintha mi sem történt volna. 
Nem vette észre, hogy az Istenítélet szárnya suhog már a feje 
felett. Amikor járod életed útjait nyugodtan és boldogan, hogy 
minden rendben van, gondolj arra sokszor, hogy hátha még- 
sincs rendben minden: nem tettél-e olyat, amellyel kihívtad 
magad ellen az Isten haragját. Nehogy úgy járj mint Salamon, 
aki későn vette észre, hogy Isten rejtve csendben dolgozik, de 
egyszer mindent hatalmasan nyilvánvalóvá tesz.

2. A második gondolat, amit szeretnék nagyon erősen 
hangsúlyozni, az, hogy az Isten rendelései és végzései sokszor 
nagyon különösek. Szinte az a szó kivánkozna az ajkamra, 
hogy az Isten rendelései sokszor nagyon érthetetlenek. Nem 
szólottám ezzel istenkáromlást: nem azt mondtam, hogy értel
metlenek, hanem azt, hogy sokszor érthetetlenek. S ezt óh ki 
ne tapasztalta volna már. Esaias próféta óta, aki azt mondja, 
hogy az Isten utai nem a mi utaink és gondolatai nem a mi 
gondolataink, ki ne tapasztalta volna már, hogy az ember
sorsokat kezében tartó Istennek a végzései sokszor nagyon 
különösek.

Ez a gondolat érdekesen jut kifejezésre szentleckénknél 
abban, hogy Ahija összetépi Jeroboám új köntösét. Azt hiszem, 
hogy Jeroboám, amikor az utón egyszerre csak nekirontott egy 
ismeretlen ember és se szó se beszéd összetépte az új köntösét 
ugyancsak nagyot nézhetett. Első pillanatban talán azt sem 
tudta, hogy mi ez?! Támadó utonállás-e, vagy rossz tréfa, 
avagy pedig egy beszámíthatatlan ember beszámíthatatlan cse
lekedete!? Csak nézett értetlenül.

Mikor aztán a próféta kezdi magyarázgatni az ő furcsa 
jelképes cselekedetét, hogy ez nem más mint az Isten akarata, 
amellyel készítgeti a jövendőt, nem tudom nem nézett-e Jero
boám keserű mosollyal, köntösét sajnáló keserű mosollyal Ahi- 
jára és nem gondolta-e magában szánakozva: mi mindent be
szél össze-vissza ez az öreg ember?!

Később világosodik meg előtte minden, később látta be, 
hogy amit ő egyszer olyan értelmetlen és hihetetlen dolognak 
tartott, annak felséges értelme van, és ami egykor néki fájó 
veszteséget okozott, abban tulajdonképpen boldog jövendőt 
készítgetett számára az Úr. Ez is egy gondolat, a kijelentés 
egy drága gondolata és azért jelentetett ki számunkra, hogy 
lelkünk drága kincsévé tegyük.

Megjelennek előttem szenvedő emberek, síró szemek, 
könnyes orcák, tönkrement életek, kettétört existentiák, akiknek 
nemcsak a köntösét, hanem a szívet is összetörte az élet; — 
ők nem értik, én sem értem, de valamit megtanultam s ezt 
szeretném megmondani nékik, hogy tudniillik az Isten végzései 
sokszor nagyon különösek, de mindig az ember javát szolgál
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ják. És nincsen egyetlen türelmes szenvedő sem, aki összetört 
szíve szétszaggatott köntöse helyett ne kapna Jeroboámként 
százszor annyit: megvigasztaltatást, kegyelmet, birodalmakat: 
mennyországot. Isten végzései sokszor érthetetlenek, de mindig 
értelmesek, sokszor nagyon különösek, de mindig bölcsek!

3. Végül harmadiknak hadd „említsem meg még azt, hogy 
az Isten munkája mindig lassú. Ő már ma elkezdi azt, amit 
csak holnap fog véghez vinni. Jeroboámot is jóelőre kiválasztja. 
Elmondja neki Ígéreteit. De aztán alaposan megváratja. Egyelőre 
meg kell elégednie az Ígérettel. A beteljesedést csak a jövő 
fogja meghozni. Az Úr megmondja, hogy Salamon még király 
lesz életének minden idejében és csak a halála után jön a 
fordulat. Jeroboámnak évekig kell várnia. Nem lehetett ez 
könnyű dolog. Az Úr Ígéretének birtokában, szívében a király
ság tudatával évekig járni, menekülni, életét menteni (Salamon 
elől Egyiptomba kell menekülnie) milyen nehéz dolog lehetett.

Keserves dolog a várakozás, iszonyú nehéz a türelem 
iskolája. Hányszor vaunak az ember életében alkalmak, amikor 
úgy szeretne valamit sürgetni, siettetni: nem lehet; nem is kell! 
Az Isten nem siet, de nem is késik el soha, munkája lassú, 
de egyszer bizonnyal célhoz jut. Nézd Jeroboám egyszer mégis 
csak király lesz. Salamon hiába keresi halálra, hiába küld ellene 
seregeket, Jeroboám mégis király lesz; nem tudja megakadá
lyozni egész hadsereg. Isten lassan munkálkodik, de biztosan 
célhoz jut.

lm ez történt kedves Testvéreim ott a jeruzsálemi mezőkön: 
Isten kiválasztott, kegyelmesen kezébe vett egy embert, hogy 
kiöntse rá atyai szíve minden drága áldását. Az Isten boldog, 
ha valakit boldoggá tehet. Mégis azt hiszem, ott a jeruzsálemi 
mezőkön az ő boldogsága nem volt teljes. Miközben Jeroboámot 
kegyelmébe vette, sírva nézett a hüteln Salamon után. Mennyi
vel inkább örült volna, ha úgy áldhatta volna meg Jeroboámot, 
hogy azért Salamont se kellett volna elejtenie.

És most hadd térjek vissza arra a gondolatra, amellyel 
kezdtem a beszédemet. Az Istennek fáj az ha valakit meg kell 
vernie. Mózes első könyvének 6. fejezete leírja az özönvíz tör
ténetét. Azt olvassuk ott, hogy mikor az Istennek látnia kellett, 
hogy megsokasult az emberek gonoszsága a földön és szíve 
gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz, akkor 
megbáná az Úr, hogy embert teremtett. 120 esztendőnyi időt 
ad a megtérésre. Az isteni kegyelmen kívül meg kell ebben 
látni egy atyai szív büntetéstől való irtózását is, amely szívesen 
huzná-halasztaná a büntetést. De nem lehetett sokáig halasztani. 
Annyi gonoszságot nem birt el már a föld és nem birt el az 
Isten szentsége. Ki kellett mondani ezt a rettenetes szót: „El- 
törlöm az embert akit teremtettem a föld színéről.® De az van 
utána: „És bánkódék az ő szívében.® Lenn a földön tobzódik 
a bűn, ott fönn az égben az Isten már előre siratja az embert, 
akit el kell pusztítania. És amikor megindul az eső és zug-zeng
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az ég és ömlik a zápor és fuldoklók halálsikolyától nyög a 
levegő, akkor Isten a felhőkárpiton túl eltakarja orcáját: ne 
lássa, hogy most pusztul az ő legszebb álma, szennyes hullám- 
sirba most fullad az ember.

És amikor elmúlik az özönvíz, akkor az Isten szinte meg
könnyebbülten sóhajt fe l: „Nem átkozom meg többé az embert; 
ennekutána inig a föld lészen vetés, aratás. . .  meg nem szűn
n ek !“ Ügye érzed ebből, hogy az Istennek nagyon fáj az, ha 
meg kell büntetni a gyermekét. Testvér te gyermeke vagy az 
Istennek. Isten gyermeke kiméld meg Atyádat a büntetés fáj
dalmától! Ámen.

Szabó József
győri püspöki másodlelkész.

Értsük meg az Úr akaratát.
Szentháromság után 20. vasárnap.

Efezusi 1. 5, 15—21.
Nehéz, küzdelemmel teli napok szántanak gondbarázdákat 

ifjak és öregek arcán. Szinte nem múlik el nap, hogy ember
keblekből ne szállana fel a sóhaj: mi lesz, ha a romlás árja 
nem áll meg, mi lesz, ha a viszonyok nem vesznek oly fordu
latot, mely által az életteher némileg könnyebbedik és nagyobb 
bizakodással ébredhetünk egy új napnak reggelére. A „gonosz" 
napok szeges ostorának ütését érzi az édes anyaföldet verejté
kével öntöző fölemíves, a munkaszerszámot forgató iparos, az 
íróasztala fölé görnyedő hivatalnok, a tudás műhelyében mun
kálkodó tanítósereg, érzi egy népnek minden tagja. Hihetetlen 
erőfeszítésre van szükség, hogy életünket átmentsük egyik 
napról a másikra. Az élen lévők versenyeznek találékonyságban, 
mi módon lehetne munkát, kenyeret adni a kétségbeesés örvé
nyénél állóknak, a kenyér nélkül valók ezrei pedig egyre fo
gyatkozó reménységgel tekintenek a munkalehetőségek felé. 
Rendelkezésre áll az idő, de sokaknak zárva a munka útja.

Testvérek! van egy ország, melyben a munkanélküliség 
ismeretlen fogalom, mely ezernyi ezer munkáskezet tud foglal
koztatni, van egy ország, melyben mindenki számára jelöltetett 
ki munkamező, van egy ország, hol örömmel, tárt karokkal 
várják a munkára jelentkezőket — akár van munkájuk a földi 
életmezőn, akár nincs ■*- mert ez ez ország királyának, Urának 
akarata. Ez az ország nem embervonta határok közé ékelődött, 
de kiterjed az egész földkerekségre, úgy hívják: Isten országa. 
A te munkás életedre is számít, elvárja, hogy te, ki a szent 
keresztségben eljegyeztettél számára, legalább egy téglával erő
dítsd ennek falait.

Ébredjen elhatározás benned, hogy hű munkása akarsz 
lenni a munkanélküliséget nem ismerő országnak és hűséges
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munkádnak jutalmát abban leled fel, hogy könnyebben hordozod 
el a „gonosz" napok terhét, melyek siralmassá teszik földi ván- 
dorlásohat, melyek elhomályosítják előtted igaz életcélodat.

Törvénye ennek az országnak az Úr akarata. Ha vágyunk 
ennek az országnak minden gazdagságát, minden áldását el
nyerni, úgy értsük meg az Úr akaratát!

Bölcs ember mindig hálával fogad jó tanácsokat. Most 
közénk jön Isten országának egyik legbölcsebb polgára, ki né- 
künk jó tanácsokkal akar szolgálni az Űr akaratának teljesíté
sére vonatkozólag. Ez a bölcs polgár Pál, az apostol. Mint ma
gyar emberek hálás kegyelettel gondolunk Deák Ferencre, a 
„haza bölcsére", ki nemzetét uralkodójával békítette ki. Isten 
országának ez a bölcse Pál, ki Isten országa uralkodójával, a 
szent Istennel akar kibékíteni az evangélium által. Ezért mondja, 
megértsétek, mi legyen az Úrnak akaratja. Az Isten képét viselő 
ember, ki tudatában kíván lenni mélsóságának, kell hogy hálával 
teljék el Pál apostol iránt jó tanácsáért.

Mikor értjük meg az Úr akaratát ?
I. Ha meghalljuk az intést: áron is megvegyétek az alkal

matosságot. Máskép így fejezhetjük ki ezt, amint erre az eredeti 
görög nyelvű újszüvetség jogot is ad, az időt pedig felhasználjá
tok. A régi római bölcselő az időre vonatkozólag ezt mondja: 
az idő az egyetlen tulajdon, mellyel büntelenül fukarkodhatnak 
az emberek és mégis nincs semmi a világon, mit olyan köny- 
nyelműen vennének, mint az idő. Közszájon forgó mondás: az 
idő pénz. Az apostol fején találja tehát a szeget, mikor arra 
hívja fel Isten országa polgárait: az időt pedig felhasználjátok.

Hányszor lesz a kihasználatlan idő a rút bűnök meleg
ágyává! Vetítsd magad elé egyetlen vasárnapnak képét, melynek 
az Úr napjának kellene lennie. Azért rendeltetett, hogy meg
szenteljük az isteni ige hallgatásával és tanulásával. Mit látunk ? 
A vasárnap megszentelésre szánt ideje a hétköznapiság ruháját 
ölti magára. A dübörgő szekerek sokasága a vádoló szó az idő 
helytelen felhasználásáról. Átdorbézolt éjszakák, léha játékban 
eltöltött délután, üres fecsegések, lelketrontó semmittevés mind
megannyi bűnbélyeg az ember homlokán.

És mi az eredmény ? A vádlottak padjára jutás. Megszólal 
a belső hang, ez az elnémíthatatlan, a lelkiismeret és gyötör, 
panaszt emel a drága idő elpocsékolása miatt.

Testvér! ha az idő pénzt jelent a földi élet vonatkozásai
ban, még inkább jelenti azt, többet a pénznél a lelki élet, az 
örökkévalóság szempontjából. Jöhet az az idő, mikor úgy érzed 
a halál csontkeze nehezedik rád és számot kell adnod az igaz 
Biró előtt az időről való sáfárkodásodról. Ha előbb nem, akkor 
bizonyára érzed mennyi-mennyi idő maradt kiaknázatlanul rö- 
videbb-hosszabb földi életed folyamán, mennyit mulasztottál el 
tenni és mennyit tettél, mit el kellett volna hagynod. Használd 
fel időd minden pillanatát, úgyhogy ne kelljen reszketned, akár
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tartozol földi életedben, akár annak, aki lelkedet akarja magá
énak tudni. Használd fel idődet földi hivatásod betöltésénél, 
ezen felül bőségesen áll még rendelkezésre, hogy lelked is meg
kapja a magáét.

Nézz fel Jézusra, kinek eledete volt az Úr akaratának 
cselekvése, ki élte minden percét úgy használta fel, hogy avval 
szolgáljon Istennek és embertársainak, nézz az apostolokra, 
milyen fáradhatatlan hűséggel hirdették a Krisztus evangéliumát, 
világosságot gyújtva a pogány népek sötétségében, nézz Lut
herre, erre az Isten kedve szerint való emberre, kinek életmun
kája az idő igaz felhasználásának mintaképe.

Egy perzsa monda szerint egy férfi a tengerparton jártában 
egy zacskónyi követ talál; Nem igen nézte meg a köveket s a 
tenger vizén felbukkanó sirályokra hajította az utolsóig, melyet 
hazavitt s melyről megtudta, gyémántokat dobott el, melyeket 
a tengerfenékről nem hozott fel többé könnye. Ilyen gyémán
tokat néked is adott Isten. Életéveidet. Mondd, mennyit hajítottál 
az élvezetek csillanó sirályai után? Talán egy van még, őrizd 
ezt, vigyázz, lehet az utolsó, használd fel bölcsen a talán utolsó 
időgyémánt követ, a többi úgyis elmerült. Isten akarata, hogy 
az időt felhasználjuk.

II. Ahol az időfelhasználás helyes, ott beteljesednek az em
berek Szentlélekkel és nem részegednek meg bortól. A bor is 
betöltheti az embert, van benne feszítő erő is, azonban ez rom
bol, pusztít, öl ott, ahol nem kellene. Isten adománya a bor is, 
üdít, erősít, de mértéktelen élvezete kivetkőztet az emberi for
mából, alkalmatlanná tesz az idő helyes felhasználására, minek 
következményekép nem teljesedhetünk be Szentlélekkel. Pedig 
szükségünk van rá. Mert ahol a Lélek teljessége lakozik, ott az 
emberen lévő istenkép tisztábban áll előttünk, hisz nemesek a 
gyümölcsei, követésreméltók a Lélek szülte cselekedetek. Pál 
apostol egy másik levelében meg is nevezi ezeket a gyümölcsö
ket, mint szeretet, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, 
szelídség, mértékletesség (Gál. 5, 22.). Ez a Lélek az, mely a 
sebek bekötözésére késztet, könnyet töröltet a sírók szeméből, 
felsegít az elesetteknek. Ez a Lélek kiapadhatatlan forrása a 
tiszta életörömöknek, acélozó erő a bűnnel szemben, óvszer a 
lelki megüresedés ellen.

Az Úrnak akarata, hogy beteljünk Szentlélekkel.
III. Hogy bennünk lakozik-e, akár önmagunk is megálla

píthatjuk. Ha igen, nem szól ajkunk a teremtés koronájához nem 
illő trágár szavakat, megvetéssel fordul el az ocsmány beszédtől, 
mely mételyez, megront, mely könnyen odaállít a hazugságnak, 
becsületrontásnak utálatos utaira. Tekints egy Istent káromló, 
embertársaira átkot szóró emberre, nem olyannak látod, mintha 
kiveszett volna belőle az, amit Isten adott bele, hogy a teremtés 
koronája legyen ? Ilyen lesújtó képet nyújtanak azok, akik bortól 
részegedtek meg.

362
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Milyen mások a Lélekkel teltek! Beszédük nyájas, szavuk 
a szomorú ember számára az, mint a hervadó virágnak a reggel 
napfényében tündöklő égi harmatcsepp, üdítés, felfrissülés. Ahol 
egy ház lakói bortól részegedtek meg, eivakodástól, veszeke
déstől hangos minden, ahol a Lélek feszítő ereje működik, ott 
zsoltárokban, dicséretekben és lelki énekekben beszélgetnek 
egymással. Milyen felemelő is, ha a lélek mélyéből száll fel az 
ének, ha felcsendül a zsoltárnak Istent kereső hangja, ha meg
nyílik az ajak Istent dicsérő énekre, ha megnyugszik a szív egy 
hívő lélek mélyén megszületett lelki ének dallamában. Figyeljük 
csak meg a szenvedő beteget, mikor nem talál már gyógyírt 
fájdalmára, ha szentének hangja üti meg fülét, elnémül a jaj
kiáltás, enyhül a fájdalom.

Nézzünk csak bele egy család életébe, hol nem felejtették 
el, hogy nemcsak az Isten házában szabad felütni az énekes 
könyvet, de otthon, a meghitt családi körben is — mit megtenni 
eleinte el nem mulasztottak — mennyivel nagyobb a családtagok 
egymás iránti szeretete, mennyivel erősebb a segíteni készség 
azért, mert nem feledkeznek meg zsoltárokban, dicséretekben 
és lelki énekekben egyesülve egymással beszélgetni. Testvérek! 
Evangélikus egyházunk különös mértékben volt éneklő egyház 
a múltban, kötelességünk és az Úr akarata, hogy a jelenben is 
az legyen. Ne legyen hát az énekeskönyvünk csak dísz, hasz
náljuk naponként épúgy mint más munkaeszközt, melynek segít
ségével az Istenhez vezető útról hárítjuk el a különböző akadá
lyokat. A család lelki éneklése viszhangja a templomi éneklé
sünknek, kifejezője lelki örömünknek.

De ne legyen előttünk ismeretlen az éneklésnek másik 
változata sem, mely nem hangos ugyan, de szívünk hárfáját 
szólaltatja meg a nagy Isten dicsőségére, mondjunk éneket és 
dicséretet szivünkben is az Úrnak. Azt mondja a szívbeli éneklés
ről egy Istenben békességet talált: az Isten dicsőségére felhangzó 
énekben test és lélek együtt munkálkodik, de a szív a fő, mert 
a szív dicsérheti száj nélkül, de a száj nem szív nélkül az Urat.

Az Úr akarata: énekeljünk Zsoltárokat, dicséreteket lelki éne
keket szívvel, szájjal, lélekkel.

IV. A szívbeli éneklésre indíték nem hiányzik. Tekints 
magad köré. Előtted a nagyvilág mindenség a maga szépségé
ben, pompájában, melyet ember meg nem hamisíthat, melyről 
esztelenségében nem mondhatja: ime én hoztam létre, én al
kottam. Gondolj két kezed munkájának betakarított áldására, 
egészségedre, életörömödre, arra, hogy szenvedésedben is volt 
erőd, reménységed, bizakodásod, figyeld gyermekeid csodálatos 
fejlődését, ne feledd el a hozzád visszatért tékozló fiadat, leá
nyodat s megszólal szíved ezer húru hárfája, hisz mindezt ér- 
demetlentil mondhatod magadénak, Istentől van, ki ellen lépten- 
nyomon vétkezel, ki _ mégis mindenben javadat keresi, mert 
Atyád, akivé lett az Ő fia, a Krisztus által, ki éretted is meg
halt és éretted is közbejárt, ki néked testvéred. Nem várjuk-e
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mi is el gyermekeinktől, hogy a vett jóért hálát mondjanak? 
Ne zúgolódjunk, ha a mi mennyei Atyánk is elvárja a hálát, 
kitől jő minden jó adomány és tökéletes ajándék.

Az Úr akarata, hogy néki hálát adjunk!
Isten országában nincs munkanélküliség! Hallottuk ennek 

a hétnek munkaprogrammját, mely kötelező azonban az egész 
életre. Értsük meg ezt, hogy egymásban embert szeressünk és 
testvért becsüljünk, értsük meg azért, hogy kölcsönös engedel
messég, szolgálatkészség által egymásnak hasznára legyünk, 
hogy megnövekedjék azok száma, kik Zsoltárokban, dicséretek
ben és lelkiénekekben beszélgetnek egymással, miáltal vészit 
az életteher súlyából, könnyebb elviselni a napok hévségét és 
terhét, biztosabb az előrehaladás a keskeny úton.

A keresztyén munkáséletnek alapfeltétele: értsük meg az 
Úr akaratát!

Hoffmann Ernő
pusztavámi lelkész.

A reformáció mint samaritánusi 
szolgálat.

Reformáció ünnepére.
Lukács 10, 30—35.

A reformáció ünnepe örömünnep. Mihez hasonlítsam azt 
az örömet, mely a reformáció ünnepén a mi lelkünket eltölti? 
Hasonlítom ahhoz az örömhöz, amelyet a fogságból hazatérő 
ószövetségi pap érezhetett, mikor a templom kijavítása alkal
mával az elveszett törvénykönyvet megtalálta, — hiszen a re
formáció is egy törvénykönyvet adott vissza a világnak, azt a 
törvénykönyvet, amelynek tartalma a szabadság törvénye: az 
evangélium. Aki azért ev. embernek vallja magát, örüljön ezen 
a mai napon a visszaszerzett evangéliomnak 1 Mihez hasonlítsam 
azt az örömet, mely a reformáció ünnepén a mi lelkünket el
tölti? Hasonlítom ahhoz az örömhöz, amelyet Krisztus tanítvá
nyai érezhették, mikor az ő elvesztettnek hitt Mesterüket vi
szontlátva, „örvendezének, hogy látják vala az Urat“, — hiszen 
a reformáció is a Krisztust és azzal együtt a megváltást adta 
vissza a világnak. Aki azért ev. embernek vallja magát, örüljön 
ezen a mai napon az újra megtalált Krisztusnak és azzpl együtt 
az újra megtalált váltságnak!

De ha a reformáció ünnepe örömünnep is, mégis átszövik 
azon az öröm aranyszálait a borongás sötét szálai, hiszen nem 
ünnepelhetjük a reformáció ünnepét anélkül, hogy össze ne 
hasonlítanék a múlttal a jelent, ez az összehasonlítás pedig olyan 
lehangolóan hat a mi lelkünkre. Avagy tagadhatjuk-e, hogy hi
ányzik belőlünk a reformátori erő, a reformátori szellem, leg- 
főképen pedig az a reformátori nagy szeretet, amely ezt a
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krisztusi érzést öntötte Luthernek leikébe: Szánakozom e soka
ságon, — amely nagy szeretet képesítette a mi nagy reformá
torunkat az ő nagy munkájának a megkezdésére és folytatá
sára. E nélkül a nagy szeretet nélkül Luther igaz utódai és így 
valódi jó evangélikusok nem lehetünk. — Hogy a reformáció
nak az a születésnapja, amelyet ma ünnepiünk, a mi életünkben 
a reformátori nagy szeretetnek a születésnapjává lehessen, vizs
gáljuk meg ezen az ünnepen:

A reformációt az irgalmas samaritánusról szóló példázat tük
rében.

Ebbe tükörbe beletekintve, úgy látom, hogy:
1. A reformáció samaritánusi szolgálat volt a múltban és
2. a reformáció samaritánusi szolgálatot követel a jelenben.
1. A reformáció samaritánusi szolgálat volt a múltban. A föl

olvasott szent igék szerint egy ember megy vala alá Jeruzsálem
ből Jerikóba, vagyis a szent városból, ahol a főpap lakott, a 
a papoknak a lakóhelyére. Nem azt a reformáció előtti embe
riséget ábrázolják-e ezek a szavak, amely az örök Főpaptól, a 
Golgotán keresztrefeszített Krisztusról, az örök Főpapnak az 
emberi papjaihoz süllyedt alá? Bizony, a reformáció előtti em
beriség a Jeruzsálemből Jerikóba, a Krisztustól az emberi köz
vetítőkig vezető úton haladt és ezen az úton rablók kezébe esék. 
Ha gondolunk arra, hogy a reformáció előtti egyház külsősége 
kipusztította a telkekből a vallásos bensőséget, hogy vezekléei 
előírása kitépte a szívekből a valódi evangéliomi bűnbánatot, 
hogy az emberi erényeket túlbecsülő értékelése megsemmisítette 
az alázatosságot, hogy a lelkiismeret fölött gyámkodó uralma 
sírját ásta a kér. szabadságnak és hogy az a papi rendje, amely 
közvetítőül állott oda a Krisztus közé és az egyes lelkek közé, 
elállotta a telkeknek a Krisztushoz vezető szabad útját, akkor 
mondhatjuk-e, hogy szigorú az az alkalmazás, hogy a reformáció 
előtti emberiség a rablók kezébe essék? És akkor sem va
gyunk szigorúak, ha ennek az emberiségnek a sorsára szent 
igénknek azokat a szavait alkalmazzuk, amelyek szerint azt a 
szerencsétlen embert kifosztották, megsebesítették és otthagyták 
félholtan, mert a reformáció előtt is kifosztották a népet az ő 
hitéből, megsebesítették azzal a pásztorbottal, amely ostorrá lett 
a kezekben és ott hagyták félholtan, azaz olyan állapotban, hogy 
hiába akart látni, nem láthatott, hiába akart hallani, nem hall
hatott és a szabadító után való egyetlen nagy sóhajtás volt 
már csak az élete.

A szabadító megérkezett. Érkezhetett volna magából a régi 
egyházból is, mert ott is voltak, akik az egyháznak a főben 
és a tagjaiban való megújulását kívánták, de ezek, épen úgy 
mint példázatunkban a pap és a lévita azt a szerencsétlen em
bert, a szerencsétlen népet elkerülék. A szabadító, az irgalmas 
samaritánus, végre megérkezett Luther Márton személyében. 
Kicsi volt a régi egyházban a tekintélye, akárcsak a zsidók
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részéről a samaritánussal szemben, hiszen csak egy egyszerű 
szerzetes volt, aki, akárcsak az a samaritánus, egyedül járt a 
a maga utján. De ez a kicsi, megvetett és egyedülálló ember 
mégis tudott hatalmas szabadító lenni, mert kemény harcokban 
edzette meg az erejét. Kemény harcokat vivott, sanyargatta a 
testét és sírva verte bűnei miatt a mellét, amig végre fölfedezte, 
hogy az üdvösségre nem saját cselekedeteinek a rögös utján, 
hanem az Isten kegyelmének a napsugaras ösvényén jut el az 
ember. Ezen az ösvényen haladva jutott el Luther, a közép
kornak ez az irgalmas samaritánusa, ahhoz a szerencsétlen 
néphez, amely kifosztva, megsebesítve és félholtan hagyva ott 
feküdt a szemei előtt. Hallotta ennek a szerencsétlen népnek a 
sóhajtását és azt hallva, könyöriiletességre indula. Hozzájárult, 
odament a szerencsétlen néphez, kezében azzal a 95 tételt 
tartalmazó papírtekerccsel, amelyet most 413 esztendeje szöge
zett ki oda a wittenbergi vártemplom kapujára, hogy ezzel az 
egyetlen fegyverrel, az Isten tiszta evangeliomával, elrebbentse 
a lelki halálnak azokat a hollóit, amelyek már ott lebegtek 
fekete szárnyukkal a szerencsétlen nép fölött. Odament a nép
hez, bekötözé annak sebeit, azaz gyógyitgatta a lelkiismereti 
furdalástól megtépdesett szíveket, olajat és bort töltött azokba: 
az Isten igéjének a bűnös lelkek sebeit gyógyító olaját és az 
Isten irgalmasságába vetett hitnek a bűnös lelkeket erősítő 
borát. Majd, amikor már ezrek és ezrek tértek vissza az igaz 
evangéliomhoz és az igaz hithez, bevitte őket a nagy mennyei 
királynak, a jóságos Istennek a vendégfogadó házába, odahelyezve 
őket a mi Megváltónknak a szívére. így lett Luther azzá az 
irgalmas samaritánussá, aki a középkori szerencsétlen emberi
ség megmentése körül tettre váltotta az Istennek ezt a hozzá 
intézett megbízását: viselj gondot reá!

És hogyha kutatjuk azt az érzést, ami a mi nagy refor
mátorunkat az ő áldott munkásságában vezette, tudjátok-e, hogy 
mi volt ennek az érzésnek a neve? Szeretet, ugyanaz a sze
retet, amely az irgalmas samaritánusnak a szívében lángolt 1 
„A szeretet — Írja a nagy reformátor — nem állhatja meg, 
amikor tévelyegni és bűnökben vergődni látja felebarátját, hogy 
el ne igazítsa őt a helyes útra, oda ne vezesse őt, ahol maga 
is vigasztalást és segítséget talált, ne hirdesse neki az evangé- 
liomot és ne igyekezzék arra, hogy az bűneiből kiszabaduljon/ 
Hit volt a reformációnak a forrása, de szeretet volt a refor
mációnak a lelke! Sok kemény harcot vivott a nagy reformátor, 
de nemcsak saját magának, hanem embertársainak az üdvös
ségéért is. Hős volt, hiszen ezt énekelte:

Kincsünk, életünk,
Nőnk és gyermekünk 
Mind elvehetik,
Mit ér ez őnekik?
Miénk a menny örökre !,

de hősiességgénéi még nagyobb volt a szeretető: nem elégedett 
meg azzal, hogy az övé legyen a menny örökre, hanem azt
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akarta, hogy embertársaiéi is legyen örökre! ö  bizony, Luther
nak samaritánusi szeretete volt az, amelynek mi a reformációt 
köszönhetjük!

Csak azt ne felejtsük el, hogy Luthernak e mögött a sa
maritánusi szeretete mögött az Istennek a samaritánusi szere
tete is ott állott! Luther kötötte be az emberiség sebeit, de az 
Isten gyógyította azokat; Luther vitte a lelkeket a mennyei 
király vendégfogadóházába, de a mennyei király adott ott nekik 
szállást és Luther viselte gondját anyaszentegyházunknak, de 
az Isten adott annak a fönnmaradására és a fejlődésére erőt. 
Ezért mondom, hogy a reformációt a samaritánusi szeretet, a 
nagy reformátornak és az ő Istenének a samaritáni szeretete 
hozta napvilágra.

Ha igaz az, hogy azok az erők tartják fönn az államot, 
amelyek azt megteremtették, akkor az is igaz, hogy egyházun
kat is csak az azt megteremtő samaritánusi lélek tarthatja fönn. 
Ezért ha a reformáció samaritánusi szolgálat volt a múltban,

2. samaritánusi szolgálatnak kell lennie a jelenben is. Avagy 
nincsen-e szükség erre a samaritánusi szolgálatra a jelenben is ? 
Avagy elmondhatjuk-e, hogy a reformátori igazságok mind meg
valósultak a mi hitünkben és a mi életünkben? íme, a refor
máció napvilágra hozta az Isten igéjének az ezerféle törmelékkel 
elborított forrását, de elmondhatjuk-e, hogy mindazok merítenek 
ebből a forrásból, akik evangélikusoknak nevezik magukat ? A 
reformáció zsinórmértékül állította a hívők elé az Isten igéjét, 
de elmondhatjuk-e, hogy minden evangélikus ember ehhez a 
zsinórmértékhez szabja az ő életét ? A reformáció érvényre jut
tatta az egyénnek a jogait, de vájjon nem a közösségnek a 
jogai fölé akarja-e ezeket az egyéni jogokat emelni olyan sok 
evangélikus ember? A reformáció életre keltette az őskeresz- 
tyénségnek azt a nemes elvét, amelyet egyetemes papságnak 
nevezünk és amely szerint egyházunk minden tagja közvetlenül 
fordulhat a szent Istenhez és részvehet az anyaszentegyház 
ügyeinek intézésében, de hányán vannak, akik elmondhatják 
magukról, hogy imádságukban naponként Istenhez fordulnak és 
hogy buzgón résztvesznek egyházuknak az örömében és fájdal
mában egyaránt? Látva mindezeket a szomorú jelenségeket, 
elmondhatjuk-e, hogy a reformátori igazságok már minden ol
dalról megvalósultak a mi hitünkben és a mi életünkben és nem 
azt kell-e mondanunk, hogy nagy reformátorunknak az igazsá
gait közülünk olyan sokan kifosztották és ott hagyták félholtan 
az útfélen?

Mije hiányzik a mai világban olyan sok evangélikus em
bernek? Hiányzik az az erős lutheri hite, amely nemcsak az 
egyház tanításának az elfogadásában, hanem mindenekelőtt a 
Krisztus keresztjének a hit erős karjaival való megragadásában 
áll. Ezt az igaz lutheri hitet a mai nemzedék evangélikusainak 
egy jórésze kifosztotta és ott hagyta félholtan az útfélen! Mije 
hiányzik ennek a mai nemzedéknek? Hiányzik az igazi evan-
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géliomi öntudatossága. Avagy olyan büszkék vagyunk-e a mi 
megtisztított evangélikus egyházunkra, amilyen büszkének kell 
lennie a gyermeknek az ő fennkölt lelkű szüleire ? Ezt az igazi 
evangéliomi öntudatosságot olyan sok ember kifosztotta és ott 
hagyta félholtan az útfélen 1 Micsodánk hiányzik ? Hiányzik a 
valódi evangéliomi hűségünk! Hol vannak azok a hívek, akik
nek a leikéből Luthernak a drága szellemi örökségét annyi 
ördög sem tudná kitépni, „amennyi a háztetőkön a cserép ?* 
Ebben a rendíthetetlen hűségben rejlik egyházunknak a szebb 
jövendője, de ezt a hűséget közülünk olyan sokan nem fosz
tották-e ki és nem hagyták-e ott félholtan az útfélen?

Látva mindezt, úgy cselekedjünk, mint példázatunkban az 
a pap és az a lévita, akik látván azt a kifosztott és félholtan 
ott hagyott embert, azt elkerüljük ? Ha egyházunknak olyan sok 
tagja semmit sem törődik az Isten igéjével, nem jár templomba 
és nem él a szentvacsorával, látván egyházunknak ezeket a 
halódó tagjait, azokat elkerüljük ? Ha egyházunknak olyan sok 
tagja az ő anyagi javai mellett a mennyei javakat elveti ma
gától, látván egysázunknak ezeket a lelki kincsektől kifosztott 
tagjait, azokat elkerüljük? Ha egyházunknak olyan sok tagja 
csak névszerint hordozza az evangélikus nevet, a hitével és az 
életével azonban megtagadja azt, látván ezeket az üdvösség 
utjának partján vergődő lelkeket, azokat elkerüljük ? Tagjai va
gyunk egyházunknak: miről ismerjék meg ezt az emberek, ha 
nem érzi a szívünk annak a bajait? Igaz hitünk van: miről 
ismerjék meg azt az emberek, ha semmit sem teszünk annak 
a védelmére?

Ez a mai ünnep, amelyet annak az emlékére ünnepelünk, 
hogy 413 évvel ezelőtt a mi nagy reformátorunk ezen a napon 
tette meg az első lépést az ő samaritánusi utján, komoly intés 
arra, hogy a reformáció mitőlünk is samaritánusi szivet és sa
maritánusi szolgálatot követel! Tudom, hogy ez a szolgálat el
sősorban az egyház szolgáit, a lelkipásztorokat kötelezi, de az 
sem mellékes, hogy a hívek az ő közönyösségükkel megnehe
zítik-e, vagy az ő egyházukért lobogó szeretetükkel megköny- 
nyítik-e lelkipásztoruknak ezt a samaritánusi szolgálatát. Dob
banjanak hát samaritánusi szeretetre a szívek és mozduljanak 
meg samaritánusi szolgálatra a kezek! Érezzük át samaritánusi 
szívvel egyházunknak bajait és élesztgessük samaritánusi szol
gálattal hittestvéreink szívében az igazi evangéliomi hitnek, ön
tudatnak és hűségnek kihunyni készülő parazsait! Ha egy a 
hitünk, legyen egy a samaritánusi szeretetünk és szolgálatunk 
is! Lássátok meg, hogy az Urnák a keze odamutat a közö
nyösség, az anyagiasság, a hitetlenség és a nemtelen élet tőrétől 
halálra sebzett hittestvérekre: viseljetek gondot reájuk!

De hogy hittestvéreinkkel szemben sikeresen végezhessük 
a samaritánusi szeretet szolgálatát, elsősorban saját lelkűnkről 
kell gondot viselnünk. Annyira kifosztott a mi lelkünk és olyan 
sebhedt a mi szivünk, hogy mindegyikünktől méltán megkíván
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hatja a U r: a saját telkedre és szivedre is viselj gondot! Amint 
Luther először a saját lelkét reformálta meg és csak azután 
fogott hozzá az ő nagy munkájához, úgy ma sem kivtilről, ha
nem belülről kell kezdődnie a reformációnak. Evangélikus em
ber, halld meg azért az Urnák fölhívását: a saját telkedre viselj 
gondot!

Mikor Luther nehéz időben a reformáció jövőjén tépelődött, 
a 18. zsoltár ezen szavait irta föl szobája falára: „Nem halok 
meg, hanem étek és az Urnák cselekedeteit hirdetem!* Egyhá
zunk is az Urnák cselekedeteit hirdeti és azért rajta semmiféle 
emberi hatalom erőt nem vehet. De egyházunk fönnmaradásához 
nem elég az, hogy az egyház az Urnák cselekedeteit hirdesse, 
hanem az is szükséges, hogy az egyház hívei az Urnák csele
kedeteit, a samaritánusi cselekedeteket cselekedjék is! Mikor 
Luther végórájának közeledését érezve, aggodalommal gondolt 
egyházának jövendőjére, kérő szóval fordult barátaihoz: „Tegye
tek valamit ti is!* Ha szívünkön fekszik nehéz időket élő egy
házunk szebb jövendője, ne akarjuk csupán nagy elődeink örök
ségéből élni, hanem egyházunkért „tegyünk valamit* mi is, 
engedve a mai reformációi ünnep azon fölhívásának, hogy vé
gezzünk samaritánusi szolgálatot egyházunk halódó tagjai körüli 
Ügy áldjon meg bennünket az Isten, amint ennek a samaritá
nusi munkának a szolgálatába állítjuk a mi lelkesedésünket és 
erőnket!

Brückner nyomán
-----------r ------ a.

Prófétai „elhivatás" — prófétai „sors“.
Gyászbeszéd rákóczi Rákóczy István nyug. főispán, nógrádi 

esp. m. felügyelő koporsója felett.

Előima : Irgalmas Isten! Étet és halál szabados U ra! Hoz
zád emeljük szemeinket e gyászkoporsó mellől és kérünk küldd 
te a Te vigasztaló Szenttelkedet a mély gyásszal sújtottaknak, 
minket pedig taníts meg bölcsen számlálni napjainkat, hogy 
járhassunk bölcs szívvel. Ámen.

Textus: Jeremiás próféta könyve I. r. 4—10. 
vers. „Szóla azért az Űr nékem, mondván : Prófétá
nak rendeltelek Téged a Pogányok között. . .  És 
kinyujtá az Űr az 6 kezét és megillettő az én szá
mat és mondá nekem : Imé adom az én igémet a 
te szádba. — Imé én ma Téged Prófétává teszlek, 
hogy gyomlálj, ronts, vezess, törj, építs és plántálj!“

Keresztyén halotti Gyülekezet! Szeretett Testvéreim az Űr 
Jézusban! A koporsók, — a virágokkal borított ravatalok néma 
világa, — szomorú, megdöbbentő! Az emberi létek, — ez a 
csodálatos madár, — mely az öröm és boldogság napsütéses
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óráin, a remények szárnyán magasra röppen, mint a bérezi 
sas, — itt a koporsók néma homályában sikongva száll. , . fel
sír, felzokog, mint végtelen hullámok, örvénylő mélységek fö
lött vergődő hófehér Sirály, mely a tenger végtelenje fölött 
enyhet adó menhelyet hiába keres, nem talál.

Itt ennél a néma ravatalnál is aléltan, döbbenettel állanak 
a gyászolók és gyásztisztesség tevők. Reá borulnak a ravatalra, 
hogy a szeretet harmatával öntözzék meg azt a szemfödelet, 
mely előlük a legdrágább kincset: a hűséges hitvest és édes 
jó Atyát takarja el, — fájó megilletődéssel néznek e kopor
sóra mindazok az intézmények, melyek elvesztették a tettre 
kész, hivatott Vezért.

Zokogó Hitves! Ma vetted fel először az özvegyi fátylat 
s annak sötét szállain keresztül oly komoran tűnik szemeid elé 
családi éltetek fája; magadhoz vonva szeretett gyermekeidet 
és kis unokáidat, elzokokjátok Jerémiás siralmát: „Leesett a 
mi fejünknek koronája... Jaj most minékünk... ezért szomorú 
a mi szivünk, ezekért meghomályosodtak a mi szemeink. (Jer. 
sir. V. 16.).

De könnyed, s zokogástok nem egyedül álló, — Evan
gélikus Sionunk, a Vármegye, a Város és az egyes intézmények, 
egyesületek, — félárbócra vont gyászlobogóval hirdetik a vesz
teség mérhetlen nagyságát, melyet e néma koporsó jelent szá
mukra s az egész magyar közélet számára.

S ha végig tekintek ezen a népes gyászoló gyülekezeten, 
úgy tűnik fel előttem, mintha a bánatos magyar erdőnek egyik 
részlete sirna, zokogna, suttogna körülöttem s a mikor ezen 
erdőnek egy hatalmas törzsét látom itt kettétörve, eszembe jut 
a klassikus költő gyönyörű szép mondása: „Alfa ruit caedrus, 
trepidate minoresl" — „Magas cédrus hull alá a porba, remeg
jetek ti kisebb cédrusok!"

Mert Rákóczy István „magas cédrus" volt a magyar köz
élet küzdő porondján. Nagy történelmi név hordozója, amely 
névhez ő Istentől értékes lelki ajándékokat kapott s ezekkel 
felékesítve, méltó is akart lenni azokhoz a családi traditiókhoz, 
melyekre őt nemesi múltja és neve kötelezte. Kemény egyéni
sége, hajthatatlan jelleme, az élet harcában megingathatlan 
helyt-állása, oly vezéri elhivatottságról beszélnek, mintha benne 
a régi prófétai időknek nagy jelenetei és történetei újultak 
volna fel. Előttünk áll — a felolvasott szent Igék alapján — 
Hilkia főpapnak a fia: Jerémiás, akit az Űr az ő kicsiny szülő 
falujából Anatóthból szólított elő a Prófétai tiszt betöltésére, 
hogy nehéz időkben legyen Izraelnek őrt álló vezére. És szóla 
az Ű r: . . .  Prófétának rendeltelek Téged. Imé adom az én igé
met a te szádba: hogy gyomlálj, ronts, vezess, törj, építs és 
plántálj!"

Én úgy érzem Gyászoló Keresztyén Gyülekezet, midőn e 
pillanatban végigfut tekintetem egy 67 esztendős életpálya 
gazdag eseményein, mintha Rákóczy István sorsában, élethiva-
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tásában Jerémiás példája ismétlődött _ volna meg, mert ezelőtt 
egy emberöltővel Hozzá is szólt az Úr :  „Vezérnek, prófétának 
rendeltelek téged, imé én ma téged prófétává teszlek a pogá- 
nyokon, hogy gyomlálj, ronts, vezess, törj, építs és plántálj!“. 
És ebben a prótétai elhivatásban látom én Rákóczy István ke
mény-vágású, tiszta magyar jellemének, élet-energiákban, böl
csességben gazgag életének egész programmját!

Ő nemcsak hordozója volt nagy történeti nemesi nevének, 
hanem élő megtestesítője a meg nem alkuvó, hajthatlan magyar 
gondolatnak, mert érezte mindég, érezte tisztán és világosan 
„az Űrtől" való küldetését, érezte, hogy Isten ihlette meg és 
adta szájába az ő Igéjét, hogy legyen egy vigasztalásra szorult 
népnek; a magyarnak Orálló Vezére, Prófétája,

És Rákóczy István egy emberöltővel ezelőtt ezzel a prófétai 
tűzzel, ezzel a vezéri lelkesedéssel és hevülettel, a prófétákat 
jellemző és ellentmondást nem tűrő „fanatizmusával" lépett a 
magyar közélet kopár, sivár mezejére, hogy a magyar közigaz
gatás sok tapintatot, bölcsességet és erélyt követelő utain „has
son", „alkosson" és „gyarapítson", hogy ezen az utón feljusson 
a csúcs-pontra, a Vármegye Főispáni székébe, — Küldetését 
prófétai lélekkel teljesítette; amint az Úr rendelte: „gyomlálj, 
ronts, vezess, törj, építs és plántálj!" 

Gyomlálta a magyar közélet sok-sok kinövését, az ártalmas 
gazt és gyomot, — rontott, lerontotta a magyar lelkekben sötétlő 
Potemkin-falakat. . .  „vezetett", először egy járást, azután egy 
egész vármegyét, letörte a magyar nemzet élete fáján a vad 
hajtásokat, hogy plántáljon egy nemes Fát, építsen egy fényes 
palotát, a magyar jövendő igézetes épületét.

Nehéz időkben volt a vármegye élén, a szennyes áradatot 
megállítani Ő sem tudta, de a harcot, melyet élethivatása elébe 
szabott, mindvégig állta és majdnem martyriummal pecsételte 
m eg!!

Sorsa: a Próféták sorsa volt! Élete útjára, lábai elé a meg 
nem értés, a félreértés sziklái meredtek, sőt Jerémiással; a ke
servek és fájdalmak zokogó prófétájával együtt elszenvedte a 
megaláztatást és szidalmakat és a börtönt i s !

S itt Rákóczy István koporsójánál, amikor szomorú meg- 
illetődéssel látjuk élte fényes fáklyájának kialuvását, bizonysá
got kell tennünk arról, hogy lehettek emberek, akik őt meg 
nem értették,. . .  lehettek emberek, akiknek politikai hitvallása 
más volt, lehettek emberek, akik ellenfelei voltak s lehetett idő, 
amikor ő egyedül, magára maradt felfogásával a közgyűlési 
termek tumultusában... azonban hajlíthatlan magyar jelleme, 
meg nem alkuvó meggyőződése, nyílt, egyenes életiránya, pu
ritán egyénisége rajongó honszerelme, — mint ragyogó ékes
ségek — tiszteletet parancsoltak mindenki előtt számára és arra 
késztetnek itt ennél a koporsónál mindnyájunkat, hogy a ke- 
gyeletes emlékezés lobogóját hajtsuk meg, mint olyan magyar
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előtt, amilyet a mai kuszó-mászó egyedekből álló alkalmazkodó 
és megalkuvó magyar közélet keveset mutat fel.

Ez a markáns egyéniség, ez a tevékeny élet, ez a bátor 
küzdő nincs többé közöttünk! Alta ruit caedrus trepidate minóres. 
Remegjetek meg, ti kisekb czédrusok, mert egy erős, magas 
czédrus hullott a porba.

Azonban — a döbbenetes sötét éjben — hitünk lángja 
gyűl, a reménység szent tüze lobban, a szeretetnek fénye vilá
gok A porba csak a „test" hull alá, a lélek él tovább, él örökké. 
— „Rákóczy é l!“ Halljátok beszól. — Ott áll már az igaz Biró 
itélőszóke előtt s ezt mondja Pál apostollal: „Ama nemes har
cot én megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartot
tam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet 
megád nékem az Ur ama napon, amaz igaz Biró; nemcsak né
kem pedig, hanem mindeneknek, akik várják az ő dicsőséges 
eljövetelét.0 (II. Thim. IV. r. 6—8. v.).

S midőn rátekintünk porba hullott életére, Hozzátok az 
Üdvözítő így szól: Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik meg
fáradtatok és megvagytok terhelve és én megnyugosztlak tite
ket.* (Máté XI; r 28-30. v.).

Gyászbaborult özvegy, gyermekek, tisztességtevők, jertek 
helyezzétek gyászfátyoltokat Jézus lábaihoz s öntözzétek meg 
a bűnkánat könnyeivel*, mert ő megmutatja néktek nemcsak a 
földi martyrium, de az égi megdicsőülés útját is. Ezen az utón 
térj be a te nyugodalmadba, térj az Atyákhoz: Rákóczy István, 
Ámen.

Kardos Gyula
• nógrádi alesperes.


