
Első ige.

A lelkipásztor újesztendeje.
Ján. IV. 34.

Az óév estéjén az ember a múltba tekint, az újév reggelén 
gondolata a jövendőt vizsgálja. Vájjon mit hoz ez az újesztendő 
reánk, lelkipásztorokra. Talán még nagyobb megnyomorittatást 
az anyagiakban, vagy a várvavárt enyhülést; csalódást vagy 
sikert; örömet vagy bút ? Ki tudná mindezt megmondani. Pedig 
hát a lelkipásztorság — az igehirdetés révén — prófétaság is. 
Micsoda megnyugtatót fogunk mi mondani tudni a ránkbizottak- 
nak az ő jövendőjüket illetőleg, ha jómagunk is, a magunk 
jövendője felől is, a legnagyobb bizonytalanságban, tanácstalan
ságban vagyunk. Hová vezetjük majd őket, mikor magunk is 
csak ködöt és homályt látunk.

A sötétben szövétneket gyujtnak. Az ige szövétnek. Az 
árasztja azt a világosságot, melynek fényében a dolgok és a 
jövendő az egyedül igaz arculatukat mutatják. Emeljük hát fel 
és lássunk. És kérdezzük most, hogy mi vár hát ránk a ránk 
virradt újesztendőben.

ím, semmi kétség, sőt — halálos bizonyosság! Akár élünk, 
akár halunk ugyanegy, mindig ugyanaz a dolog. Szolgálat: 
Krisztus szolgálata. Nem üres szójátékot kívánok fűzni, ha ki
javítom azt a közhasználatú mondást, hogy halálos bizonyosság, 
arra a másik szokatlanabbra, hogy éltető bizonyosság. De ez 
itt így megfelelő, mert így igaz.

Az ige másithatatlanul megáll. Az igaz hitből él. De ha ez 
a hit megfészkelte magát az ember szívében, menten csupa 
akcióvá, cselekedetté, szolgálattá válik. S ez a hitből fakadó, 
odaadó, hűséges szolgálat az, ami éltet engem. Ez ad nekem 
kenyeret. Kenyeret is és azonfelül minden mást is, ami az élet
hez nélkülözhetetlenül szükséges; tisztességet, becsületet, külső 
és belső értéket. És ez éltet engem akkor is, akármilyen külö
nösen hangozzék is, ha már meghaltam. Hiszen az én és mind
nyájunk örök, soha el nem múló élete igaz valója szerint nem 
más, mint folytatólagos szolgálat, tovább szolgálata Krisztusnak 
úgy, ahogy azt a mi Lutherünk is mondja a II. hitágazat ma
gyarázatában.

De ez az én hűséges szolgálatom és megmaradó, az örökké
valóságba torkoló életem azért mégsem úgy viszonylik egy
máshoz, mint a munka a fizetséghez, de még csak úgy sem, 
mint a jótétemény a jutalomhoz. Ez nem bérszolgálat. Ez áldo
zatos szolgálat. Nem úgy rendezte ezt el az Isten, hogy én őt
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szolgáljam, hogy^ élhessek belőle, hanem megfordítva: éltet, hogy 
szolgálhassam Ötét.

De milyen is az az áldozatos szolgálat.
Olyan, mint az édesanyáé, aki az ő gyermekei jóvoltáért 

való odaadó munkában éli ki és emészti fel magát. Neki semmi 
sem sok és neki semmi sem teher és fáradság, amit a gyer
mekéért teszen. A maga boldogsága a gyermekének a boldog
sága. A kettő nemcsak hogy oly minuciózus pontossággal esik 
egybe, mint két összevágó háromszög, hanem az övé belemerül 
és felolvad, elválaszthatatlanul eggyé lesz a gyermekével. Vájjon 
egy édesanya miért tud önmagától így elvonatkozni. Ennek 
végtelenül egyszerű és mélységes oka van: t. i. szereti a gyer
mekét.

A mennyasszony elhagyja az apai házat és elhagyja az 
édesanyját, követi és rábízza magát a vőlegényére. A küzdelem, 
a gondok, még a csapás is kívánatosabb dologgá válik az ő 
oldalán, mint a jólét és biztonság nélküle. S mindez miért. Mert 
minden mást eltörpítő indulattal szereti a vőlegényét.

S mi a lelkipásztor önmagát felemésztő szolgálatának a 
hajtó ereje ? A Krisztus szeretete. Itt úgy mint genitivus objec- 
tivus, azaz: mert ő Krisztust szereti. Szereti épp oly olthatatlan 
lánggal, mint ahogy a menyasszony szereti a vőlegényét és épp 
oly szolgálatos hűséggel, mint az édesanya szereti a gyermekét. 
S hogy ezt a szeretetet mi ébresztette fel benne? Megint csak 
Krisztus szeretete, de most úgy fogva fel, mint génit, subjecti- 
vust: azaz mert Krisztus szereti, mert Krisztus előbb szerette 
őtet azzal a szeretettel, mely a golgotái kereszten lett minden 
szív számára a leginkább nyilvánvalóvá.

Azért ha mégegyszer feltesszük az újesztendei kérdést, 
hogy mi is vár hát ránk lelkipásztorokra ebben a ránk virradt 
évben, a feleletet így kellene summázni:

A Krisztus keresztjének, az áldozat törvényének mind 
mélyebb megértése és élése.

Kiss István
vallás tanár.



Tanulmányok.

Csalódások a lelkész életében.
Az, hogy csalódásaink legyenek, kikerülhetetlen. De hogy 

a csalódásokba belefuljunk, az kikerülhető. A lelkész életében 
ezeket a csalódásokat az tetézi, hogy az Űrban való csalódásokká 
lesznek. Az előtérben emberek, dolgok, egyesületek, felsőbb- 
ségek, vagy alánkrendeltek szerepelnek, de mindezeknek oly 
szoros összefüggésük van az Úrral, az Ő igéjével, Ígéreteivel s 
anyaszentegyházával, hogy szinte elválaszthatatlanok Tőle s 
azért megrendülés esetén magukkal rántják az Urat.

Kétségtelen, hogy a Biblia emberei bőven éltek ilyen 
csalódásokat. A Kánaánt első megérkezés után késznek váró 
Ábrahám, — az elsőszülöttségi jogot ígéretben kapó Jákob, — 
az Ígéret földjétől egyre távolodó Mózes, — a Kanaán elfogla
lása után nyugalmat váró Józsue, — a Jezábel hangja elől futó 
Illés — s a mennybemenetel napján az Urat faggató tanítvá
nyok : „Uram, avagy nem ez időben állítod-e helyre az országot 
Izraelnek!" És épen ez a jó! ?Maga a Biblia van tele ilyen 
csalódásokkal. „Isten, hát Te hallgatsz? Hát megtartóztatod-e 
magad mindemellett is és gyötörsz minket felettébb ? Miért rej
ted el orcádat? Csúffá akarod tenni népedet, prófétáidat, azokat, 
akik kockára tették Érted egész életüket?" Mily vad hangok! 
S ezek mégsem idegenek a Bibliától. Az Isten országa történe
tének nagy alakjainál találhatnánk meg a folytatást.

Az ő tusakodó imádságaik mutatják, hogy a csalódások 
legsüppedőbb talaját is megjárták.

Ez az első, amit meg kell értened. Nincs oly csalódás, 
melynek szakadékait már jóval előttünk meg ne járták volna 
mások. Megengedem, hogy e tekintetben még ezután is lesznek 
ellenkező érzéseid. Tényleg hallatlan esetek, soha fel nem nyílt 
örvények tárulnak fel egyes keresztyének előtt. Nem baj! Még 
ha olyan eseteid is volnának, amiket szem nem látott, fül nem 
hallott s embernek gondolatjában sem ment, az út, amely ki
vezet, olyan, amit már megtapasztaltak sokan.

Ha csalódásokon győzni akarsz, akkor ne ülj félre, hanem 
menj velük az Úr elé. Néha olyan közönséges, rebellis csalódá
sok lepik el bensőnket, hogy szinte illetlennek tartjuk, hogy mi, 
felavatott lelkészek, megtért keresztyének ilyen sötét odúk falán 
termett penészvirágokkal menjünk az Ür elé. De ezekre is áll 
az, ami egész valónkra: „Aki hozzám jő, semmiképen ki nem 
vetem." Nagyon szép legényeknek képzeljük magunkat, mikor 
erre a hívásra könnyed léptekkel megindulunk, de ijesztő csa
lódásunkat, rakoncátlan gondolatgnómjainkat előkelőén arra
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hessegetjük, amerre az Úr nem jár. A mi részünkről semmi 
sem lepi meg az Urat. Ne féljünk, hogy őt zavarba hozzuk. Az 
még nem győzelme az ördögnek, hogy a leglehetetlenebb gon
dolatokat támasztja bennünk. Győzelme csak az, ha lehetetlen
nek tünteti fel, hogy az Úrhoz menjünk velük.

Nemrég kaptam egy volt tanítványomtól, akit jeles volta 
ellenére elvitt a bányász-ballagás, „Egy bajom volt nekem. — 
kulminál e vallomásban levele — hogy nem tudtam feltárni 
soha a szívemet."

Testvéreim, nem ez a baja sokunknak?
Lehet, hogy már az győzelemhez segít, hogy az Úr előtt 

kiöntöd szívedet. Lehet azonban, hogy emberekhez is el kell 
menned. Egy lelki barátodhoz, akit talán máskor te pásztoroltál, 
vagy aki már egyszer valamiben téged pásztorolt. Együtt lesztek 
ketten, hárman, az Úr nevében s köztetek lesz Ő maga.

Az Űr nem úgy gyógyít a csalódásból, hogy megállítja a fekete 
elevátort. A csalódások bányája nem ürül ki, a fekete elevátor 
folyton talál felkotorni valót, de te most már józanabbul és 
férfiasabban nézed járását. Csalódása csak annak lehet, akinek 
túltengő várakozásai voltak. Isten országa drága gyöngyének 
első meglátása után ki ne várna valami szép folytatást! Bizo
nyos, hogy hívő ember nem képzelhető nagy és messzemenő 
várakozások nélkül. De az Igében való elmélyedés itt is nagy 
nyereség. Mindjobban felismered, hogy az Úr nem mindent Ígért 
meg mostanra, amit te nagyon türelmetlenül vársz. Észre ve
szed, hogy sok olyant Ígért, amit te nem jegyeztél meg magad
nak, mert nem voltak neked szimpatikusak. Sírsz, hogy az Ige 
üresen tér vissza, hogy nincs megmozdulás a gyülekezetedben, 
hogy nálad csődöt mond a filippi böríönőrnek tett Ígéret: „Higyj 
az Úr Jézusban és üdvözölsz mind te, mind bázadnépe." Sírsz, 
mintha az Úr nem beszélt volna háromszor annyit a rossz talaj
ról, mint amannyit a jóról. Sírsz, mintha nem hallottál volna 
arról, hogy a szél fú, ahová akar. Sírsz, hogy az, „Aki a leg
szebb az emberek fiai közt, miért nem hódít sorra mindenkit, 
— mintha nem arról a legszebbről lenne feljegyezve Ésaiás 
53-ban, hogy ábrázata nem vala kívánatos." Nem az Úrban kell 
tenéked csalódnod, hanem abban a képben, amelyet egy-két 
benyomás után az Úrról rajzoltál magadnak. Tudod, ki csalódik 
legkevesebbet? Az, akinek legigeszerűbb az élete.

Elhiszem, hogy nem a világ fáj néked. Ha csak az okozna 
csalódást, könnyen kibírnád! De ép az, hogy a csalódások ellen 
nincsen kínai fal. Hogy az egyházi élet is tele van a legkiáb- 
rándítóbb tünetekkel. Visszaélnek legjobb erőiddel! Négyesen 
járnak a gazdáig s négyesükben egy paripa te vagy. Mindennel 
visszaélés, mindenütt az oroszlán zápfogai csattognak, melyről 
a zsoltáríró is ir. S jaj, oly fojtó a por, melyet a szentek sere
gének sokszor oldatlan saruja felver. Nem nagy a különbség 
a keskeny utón járók nyomán felverődő por s a széles út pora 
között!
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Sírsz ? Azokkal a szemeiddel, amelyeket fel kellene emelni 
a hegyekre ? Tudod, hogy nem a síró szemek a legigeszerübbek, 
hanem a hegyre emeltek. Lám, mily könnyű a reflektor fény
sugarával a földről felsurranni az égre. Hát azt nem vetted 
észre, hogy a szemednek is van egy gyors járású fénykévéje? 
Nem kell neki hangyamód cammogni a vakondtúrásra, — egy 
pillanat s a Himalája vakondtúrássá törpül alatta, hogy egészen 
kitáruljon az, ami fönt van: valami abból, amit szem nem látott, 
fül nem hallott, embernek goudolatjába sem ment s mégis a 
tied. Itt nincs más győzelem, mint a feltekintés.

Kierkegaard ezt így mondaná: Ne csodálkozzatok, hogy a 
keresztyénségben annyi csalódással van dolgotok, hisz az egész 
keresztyénség egy kétségbeesésből született s bizonyossága csak 
annak lehet, akinek voltak kételkedései.

A csalódás hinárjából végül is csak az szabadul ki, aki 
az ekeszarvára tett kéz mögül nem tekintget vissza, aki úgy 
fut, mint Pál Filippi 3, 11-ben: azokat, amelyek háta mögött 
vannak elfelejtvén. Érted most már ilyen értelemben is, hogy 
aki visszatekint, nem alkalmas Isten országára, hogy hit nélkül 
miért nem lehet Istennek tetszeni s hogy hinni annyit tesz, mint 
az utolsó vergődésben is „dennoch“-ot mondani s Pál apostol 
módján, de semmivel nem gondolni?

Van a csalódásnak és csüggedésnek egy lappangó formája. 
Mikor csak a neve csalódás, Sőt még ennél is szebb. A józan
ság, higgadtság talárjában bujkál, a belseje pedig gyáva meg- 
hunnyászkodás. Gyávaság, megalkuvás, hogy lehetne legyőzése 
valaminek? Knapp egy alkalommal így biztatja a fiatalabb 
Hófackert, Vilmost: „Ne térj ki a gonoszok elől, hanem annál 
bátrabban vonulj ellenük! Minden kegyes szív örülni fog s 
áldani téged. Sajnos, még az evangéíiomért buzgó Württenberg 
is legtöbb esetben gyáva. Ám ha valaki már kikaparja a gesz
tenyét, ezrek állanak melléje. Örülj, hogy reád ilyen bizonyság- 
tétel vár. A sok félénk lelki diplomata által, akik mindvégig 
csak kunktátorkodnak, ne hagyd elraboltatni férfiasságodat. 
Krisztusé vagy, Krisztus veled! Vessd magad nyugton a Vörös 
Tengerbe, nem fogsz belefutni, a túlsó parton vár már a Mózes 
hárfája."

Az Ür hű! A legújabb theológia szerint ez az, ami az 
Úrról legjobban megtudható. Ez a csalódásokban megrendültek 
evangélioma. Az Úr hű és nem hagyja cserben azokat, akik 
Őreá függesztett szemekkel hitbeli lépéseket tesznek. Ezek alól 
a hitbeli lépések alól fel nem menthet senki és semmi. Isten 
országa és a saját lelki életed kibontakozásában többet jelent 
belőlük egy, mint a Góliálhéból százezer.

*
Ki tud az Urra feltekinteni? Csak az, aki tud magától 

eltekinteni. A bibliai élettanban ez fiziológiai szabály.
Az az állapot, hogy tudunk magunktól eltekinteni, győzel

mek nélkül nem áll be. Az első dolog eltekinteni a saját pro-
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grammomtól. Nemcsak szolgálati helyemmel szemben nem lehet 
kikötésem, de nem lehet kikötésem a legaprólékosabb berendez
kedésre nézve sem. Valamikor azt mondták ideális életnek, 
amikor valaki meg tudja valósítani a saját gondolatait. Ma azt 
mondjuk ideális életnek, amelybe bele tud szólni a „das ganz 
Andere." Amelynek nincsen saját programmja, hanem folyton 
az Úr kezéből hagyja peregni az orsót. Erre jöttek rá a legjob
bak. Ezen az orsón sokkal több van, mint amit én készítek el 
magamnak. Ha a magam orsójáról pereg alá a fonal, abból idill 
lesz, vagy egy szép góbién-szőnyeg. De hogy lehetne idillnek 
helye ott, ahol nincs már egy bokor sem az Eden-kertből, ahol 
a golgothai kereszt a legnagyobb esemény. Ott ahol a sötétség 
és világosság harca folyik, félre a lovagi tornajátékokkal! Hogy 
maradhatnék a magam aranyfonalas orsójánál, mikor az éltem 
nem az enyém, hanem azé, akinek nem volt fejét hová lehaj
tani s aki azt mondta Péternek: „Míg ifjabb valál felövezéd 
magadat és oda mégy vala, ahová akaród, mikor pedig meg
öregszel, kinyújtod kezedet és más övez fel téged és oda visz, 
ahova nem akarod.*

Más? Ki ez a más? Ez az Úr!
Kell-e bizonyítani, hogy sok, sok győzelem kell ehhez? 

Mikor te sokszor arra is kényes vagy, hogy a saját tollszáradat 
hagyják a helyén s mindennél nagyobb patáliát csinálsz ezért, 
— mi kell ahhoz, hogy jó tollszár lehess az Úr kezében, amely- 
lyel Ő olyan krónikát ír, amilyent akar! Nem pályázom nagy 
életre — mondta valaki — de ha az a nagy élet, hogy meg
valósíthassa a maga gondolatait, akár a maga nagy keresztyén 
gondolatait, akkor az én életem eddig nem volt nagy élet. Egész 
máshova vitettem, mint ahova hajlamom vitt. egész mást talál
tam, mint amit kerestem. Azóta is, hogy az Urat megismertem. 
S a feloldó szót és magyarázatot az Ige mellett Barth adta meg. 
Ennek így kell lenni, mert a keresztyén életet legmélyebb értel
mében nem mi éljük, hanem Isten éli a Krisztus által bennünk*.

Ha van köztünk, akit nyom valami, mert nem tudta meg
valósítani azt, amit kitűzött, ne vergődjék tovább. Vedd át az 
orsót az Úr kezéből s azt helyezd fel a pergetőre! A magadét 
soha sem fogod megvalósítani, d« ha győzöl önmagad felett s 
megértetted, hogy Krisztus az Ő drága vérével mindenestül 
megvett, nyugalmad lesz. „Minden nyugtalanságomat annak 
köszönhettem, hogy a magam programmját erőltettem. Minden 
nyugalmamat annak köszönhettem, hogy a magam gondolatait 
feladtam.* Vajha az lehetne a mi önvallomásunk is !

A győzelem másik feltétele a saját erőnk félretétele. Lelki 
szegénység az, amire az Úr eszközeit elakarja juttatni. A lelki 
szegénység nem teljes addig, míg csak a programm másé, de 
az erő az enyém. Az ó-testamentom lényege abban van, hogy 
az ember először csak programmot kér Istentől, amihez még 
elégnek tartja a maga erejét. Az új testamenlom nem tűzött ki 
új programmot. Erre nem volt szükség. De igenis hozta a prog-
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rammhoz az erőt, amelynek hiányát az Isten igazságát betölteni 
akaró ember a kétségbeesésig megérezte. Lemondani a saját 
erőnkről, — oly mily nehéz ez! Nehéz a Góliáthnak, meg a 
Sámsonnak. De mily könnyű Dávidnak s a damaszkuszi úton 
összetört Pálnak. Ma is könnyű, mert a lehetőség megvan rá. 
Aki a Golgothán rájött minden emberi csődjére, s a Róma 8.- 
ban az új kincsre, a lelki szegények kincsére, hogy minden 
kimondhatatlanul könnyebb lesz, ha az emberihez már nem 
ragaszkodunk.

Könnyű, de ne várd, hogy egyszersmindenkorra elintézhe
ted egycsapásra mind a kettőt. Egyszer letettem a saját program- 
mot, egyszer ráléptem a keskeny útra, — folyjon most már a 
többi magától! Egyszer összeroppantam a saját erőm alatt, egy
szer a végérvényesség szándékával elfordultam tőle, legyen most 
már mindez legyőzve. Ne kelljen többé bajlódnom ezzel!

Ez az, ami Isten üdvháztartásában nem lehet. Nincs olyan 
megtérés, nincs olyan megszentelődési élmény és görbe evan
gélium ellenes utakra visz mindenik kísérlet, amely egy győze
lemmel akarja elintézni az egészet. Kétségtelen, rendkívül sokat 
jelenthet az első győzelem, de a gnadaui konferencia ez évi 
együttlétében joggal állapították meg, hogy Jézusnál maradni 
annyit jelent, mint újból és újból Jézushoz menni. Arra a percre, 
arra az órára feltétlen elég lehet egy Jézushoz-menés, de a 
kegyelem perpetuum mobiléje senkit sem helyez kényelmi álla
potba. Még azt sem lehet mondani, hogy holnap már kitapo- 
sottabb lesz az út a Mória hegyére, mint ma volt, mert lehet 
hogy ép a századik utad lesz a legfájdalmasabb és legössze- 
törőbb.

A lelki szegénység harmadik próbája vár itt reád. Mert, 
hogy nincs egyszersmindenkorra való elintézés, ez a lelki sze
génységünk harmadik dimenzióját állítja elénk. Efezus 3, 18. be
mutatja Isten jóvoltának hármas dimenzióját egybevéve annak 
magasságát és mélységét. A lelkiszegénység sem fér el egy 
dimenzióba. A saját programmunkról való lemondás csak a 
hosszát, a saját erőnktől való megüresedés csak a szélességét 
adja. Az egész keresztyénségben csak egy dolog van, ami 
egyszersmindenkorra elvégeztetett s ez a Golgothai nagy áldo
zattétel. De egyébként nincs mannakészlet, a ma gondját nem 
intézheti el a tegnap, nincs fejpárna, nincs a múltnak bebizto
sító ereje, folyton előre kell dőlnöd, nincs megállás a legszebb 
győzelem után sem. Oh mily jó, mikor ez a győzelem is fel
ragyog tenéked, kész vagy leszállni s benne élni a lelki sze
génység harmadik dimenziójában is!

Ezután már csak egy győzelemről kell szólnunk. Ez az 
„én“ feletti. Mert az én bújik a saját programmomba, az én 
bújik a saját erőmbe s az én igényli, hogy egyszersmindenkorra 
intéződjék el minden. Az én az ember legnagyobb problémája. 
Az én a győzelemnek legnagyobb problémája, mert a bűnnek 
sincs ennél nagyobb problémája. Az én az, amire minden ne
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hézség és harc visszavezethető. Az én az, amely legnagyobb 
támadásokat intézi, a Krisztusban megjelent váltság teljes meg
valósulása elé, de az én az is Barth szerint, aminek megtámadá
sára az Úr Jézus minden műve s főkép a Kereszt céloz. Igen, 
a győzelem a Kereszten van. Itt sem várhatsz oly elintézést, 
mely után napirendre térhetnél minden felett. A győzelem csak 
a Kereszten van s a Kereszten van győzelem, van hálaadás, 
van felújongás, van remény, de nincs napirendretérés. Nincs 
napirendreiérés! Odaérkeztünk ezzel, ahonnét kiindultunk. Nincs 
napirendretérés, tehát gzőzelmekre van szükség, nem egy győ
zelemre. Csak így tárul fel a mi lényünknek mélységesen a 
mélyre zuhant állapota s az Ür megigazító művének mérhetetlen 
felettünkvalósága.

Befejezésül egy kérdést! Van-e haszon az efféle győzel
mekből ? Mi haszna lesz a gyülekezetnek, ha lelkipásztora min
den különös dekoráció nélküli valakivé lesz, aki mindjobban 
a lelki szegénység kopár völgyeibe kényszeríttetik alá. Ha annyi 
összetörettetésen, magamat elitélő s fegyelem alatt tartó önis
mereten kell keresztül mennem, lehetek-e élet illatja, táncolva 
futó Dávid a szövetség láda előtt, másokat magával ragadó 
atléta az aréna porondján? Két dolgot feltétlen eredményeznek 
az efféle győzelmek. Megismerem az ellenséget, aki a pénz és 
nagyravágyás, a csüggesztés és elbizakodtatás s legfőkép az 
énem leplében van. Ez az első. A másik: megismerem ugyan
akkor a segítséget: a Golgothán elvérzett Bárányt, Aki egyben 
Juda oroszlánja: a győző. Már pedig senki sem túd úgy hasz
nára lenni a reábizott lelkeknek, mint aki ismeri az ellenséget 
is, meg a Megváltót is.

De vájjon nem árt-e meg nekem, még efajtájában is a sok 
győzelem ?

A győzelmek nem engem gazdagítanak. Hisz a legfőbb 
győzelem épen az, hogy lelki szegény, üres edény és vezeték 
legyek az én Uram kezében! A győzelmek nem engem gazda
gítanak, hanem az én Uramnak reámnézve való jelentőségét. 
Győzni annyit tesz: folyton Jézushoz menni. Győzni annyit 
tesz, mint folyton mosolygónak, az Ür és a lelkek számára 
odaadottnak lenni, bízni s a „Dennochok" hidján, magunkkal 
nem gondolva a horizontális, földi síkból kilépni s a hit verti
kális síkjába teljesen belerejtözni. Elrejtőzni a megfeszített és 
feltámadott Krisztusba.

Erre pedig kicsoda alkalmatos ? Az, aki térden harcol, aki 
elsősorban és naponként magát helyezi az Ige alá, aki átéli a 
meghívást, a megtérést, újjászületést és Golgothát, aki minden 
elválasztó gát ellenére is hisz a szentek közösségében. Mint 
lelkipásztor pedig, nem állja útját annak, hogy kialakulhasson 
minden igaz lelkipásztor titkos vágya: az Úr lelkének engedel
mes közösség formájában a lelkipásztorok lelki közössége. Sok 
győzelem kell hozzá, de minden győzelem újat sarjaszt abban, 
aki őszinte és nem áll ellent.

Gáncs Aladár.
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A prédikációra való előkészülés.
i i .

„Óra et labora!“ Az Isten nevében való kezdetre követke
zik az Isten segítségével folytatott munka. Az oratiora a medi- 
tatio, ami mindenek előtt is az alapul vett textusba való komoly 
elmerülésben, elmélyedésben áll.

Ennek az elmélyedésnek egyik fontos és elengedhetetlen 
előfeltétele az eredeti szövegnek a használata, szem előtt tartása. 
Hivatása magaslatán álló igehirdető még nyelvi tekintetben is 
„ad fontes" megy vissza. Ne gondolja senki, mintha a bibliai 
nyelvek tanítását csak a theológusoknak négy éven át való 
kínzása végett találták volna ki s vették volna fel a theol. stú
diumok közé. A gyakorlati lelkésznek éppen olyan szüksége van 
azokra. Különösen is pedig a görögre, mint a prédikációink 
nagyobb részének alapjául szolgáló Újszövetség eredeti nyelvére. 
Az eredeti szöveg olvasása és tanulmányozása olyan apró 
nüanszokra is figyelmessé tesz sokszor, amin máskülönben talán 
átsiklanánk. S megóv az írásnak olyan értelmezésétől, ami 
tulajdonképen nincs is benn a szövegben; vagy pedig éppen
séggel ellenkezik a keresztyénség szellemével, a tiszta krisztusi 
elgondolással.

Egy példa. Még az áldott munkásságu és gyakorlati mun
káival a lelkészeknek igazán jó szolgálatot tevő Korén Pál is 
beleesik olyan hibába, hogy Máté 5, 22. alapján hosszasan 
magyarázgatja bizonyos haragnak a jogosságát (Jézus beszédei 
I, 112—114). Mert úgymond: „Krisztus okkal és ok nélkül ha- 
ragvókat, más szóval indokolt és indokolatlan, szent és bűnös 
haragot külömböztet meg“. Téved. Már azért se állhat meg ez 
a külömbségtevés, mert az eredeti szövegben személy elleni 
haragról (tó adelphó) van szó, ami bibliai, közelebbről evangé
liumi felfogás szerint sohasem lehet „indokolt*. Maga Isten sem 
haragszik a bűnösre személyileg, hanem csak a bűnre. Hiszen 
ha ilyen engedményeket tennénk, ugyan ki ne tudná menteni 
„indokolni" a maga haragját? Minden haragvó abban a szilárd 
meggyőződésben él, hogy őneki „oka", joga van a haragra. . .  
Korent e téves és erőszakolt magyarázatra a magyar szövegben 
levő „ok nélkül" kitétel vezette. Ha az eredeti szövegnek utána 
néz, ezt elkerülhette volna, mert ott nincs meg. Mintahogy az 
újabb magyar fordításokból: a Czeglédy, Masznyik és Raffay- 
féle fordításokból, valamint a Luther-féle német fordításból is 
hiányzik. A hivatalos magyar szövegbe az angol fordításból 
jöhetett át (without a cause) ez a hozzátoldás.

De az eredeti szöveg csak nekünk, lelkészeknek, és a 
magyarázásra, értelmezésre nézve szolgáljon útbaigazításul és 
zsinórmértékül. S éppenséggel nem arra való, hogy a reá való 
hivatkozással az elfogadott magyar bibliát korrigálgássuk s általa 
a nép kezén levő bibliának a hitelét esetleg csökkentsük, meg
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ingassuk. Szövegkritikai megjegyzések nem valók a szószékre 
a nép elé. Különösen nem, mikor esetleg úgyis lényegtelenek. 
Felesleges ennél fogna Székácsnak is a Róm. 1, 16-hoz fűzött 
azon megjegyzése: „Az eredeti szövegben azon szó, melyet 
Károlyi Gáspár hatalommal fordít, sajátképen erőt jelent* (ösz- 
szegyűjtött beszédei I. 3). Szorosan véve: igaza van. De a két 
kifejezés között csak árnyalati, vagy mondjuk úgy, hogy meg
nyilatkozási külömbség van. Mintahogy aztán Székács is foly
tatja: „Elfogadhatjuk mindegyiket, mert az erő az által erő, 
hogy hat és működésében hatalmat fejt ki. A hatalom az erő 
nyilatkozása*. Valóban kár a hallgatóság figyelmét az eredeti 
és a fordítás közötti ilynemű külömbségre felhívni s ezzel bár 
csak a halovány gondolatát is felkelteni annak, hogy a közkézen 
forgó biblia hiányos, vagy hibás. Tisztára theológus hallgatóság 
előtt lehet az ilyesminek csak helye.

Viszont mégis fordulhatnak elő esetek, amikor az eredeti 
szövegre, vagy szóhasználatra vonatkozó egy-egy utalás a szó
széken is nagyon helyénvaló. Különösen mikor megjegyzéseink 
nem mennek a biblia tekintélyének a rovására, sőt inkább az 
emelésére. Pl. mikor Ján. 2, 4-ben olvassa, vagy hallja az egy
szerű ember Jézusnak a mi nyelvhasználatunk szerint szokat
lanul erős szavait: „Mi közöm nékem te hozzád, óh asszony ?“ 
— hajlandó talán megütközni azokon. Nem árt azért itt rámu
tatni arra, mint ahogy ezt Kaiser is teszi (Zűr Heiligung d. Sonn- 
u. Feiertages I, 112), hogy ez az eredetiben éppen nem tiszte
letlen és egy gyermek szájába illetlen kifejezés volt ám.

Az eredeti szöveg mellett felbecsülhetetlen értéket jelente
nek az igehirdetőre nézve az u. n. parallel helyók, melyek által 
az írás mintegy önmagát magyarázza. Azok az egyes versek 
alatt levő apró betűs bibliai utalások első sorban az igehirdető
nek szólnak. Útjelzők, iránymutatók azok ránézve a biblia ren
getegében, melyek megóvják az eltévedéstől s megtartják a 
biblicitás területén. Éppen Ahlfeld, egyik legkiválóbb igehirdetőnk 
az, aki különös súlyt helyezve erre nyomatékosan ajánlja: „A 
textusban rejlő összes finomságok megérzése és meglátása végett 
nézzen utána a lelkész, a bibliai parallel helyeknek*. Ahlfeld 
beszédei biblikusságának a magyarázatát bizonyára jó részt 
ebben találjuk.

Csak az eredeti szöveg beható ismerete, tanulmányozása 
s annak a parallel helyekkel való egybevetése után jöhetnek 
szóba egyes exegetikai munkák. Néhány jó írásmagyarázati 
könyvre és prédikációs kötetre szüksége van minden lelkésznek. 
Főképen a kezdőnek. Nem azért, hogy azok mankók legyenek 
számára, amelyekre támaszkodva bicegjen, botorkáljon; hanem 
atyai kezek, melyek a járni tanuló gyermeket kézen fogják s 
elindítják. Az a gyermek, kinek a járni tanulás, kezdés idején 
megfelelő vezetője akad, előbb megtanul járni a saját lábán, 
mint aki teljesen magára van hagyatva. Bezzel e célra különösen 
ajánlja: Harlesz, Thomasius, Harms K. Kögel, Gerok, Ahlfeld
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műveit s Martensen és Löhe böjti elmélkedéseit; Ahlfeld pedig: 
Luther, Müller, Seriver munkáit. És mindakettő egyértelmüleg 
Bengelt. Ez utóbbinak Gnomon-ját külömben az idősebb lelké
szek is mindig nagy haszonnal forgathatják. Az újabbak közül 
ajánlhatók: Schlatter (Erlauterungen Z. N. Testament, 3 vaskos 
köt.), Frommel Emil és Miksa, Pank, Dryander, Frensen, Geyer- 
Rittelmeyer, Kaiser, Modersohn; a magyarok közül: Ravasz, 
Kapi, Mindszenti, Paulik, Szabó Imre művei, Czeglédy Robertson- 
fordításai és Raffaynak legújabban megjelenő sorozatos füzetei... 
Hangsúlyozom azonban ismételten is, hogy ezek nem arra valók, 
hogy a lelkésznek egyéniségét felszívják és megsemmisítsék, 
hanem hogy a gondolkozásmódjára és lelkivilágára termékenyí- 
tőleg, impulsive hassanak.

Mikor az alapul vett szöveggel s annak helyes tartalmával 
tisztában van az igehirdető, akkor következik csak az alkotás 
munkája. E komoly előmunkálatok nélkül, mintegy semmi nél
kül, ne fogjon hozzá senki a prédikáció kidolgozásához, meg
írásához. Mert semmiből egyedül az Isten tud alkotni, teremteni. 
A lelkésznek prédikációja elkészítéséhez szilárd bázisra van 
szüksége. S mikor azon túl van, akkor is előbb egy pár esz- 
méltető, indítást, lökést adó gondolatot kell keresnie. Ilyen gon
dolat hiányában nehezen indul meg s halad előbbre a munkája. 
De viszont meg tagadhatatlan: ha lelkiismeretes volt a textust 
boncoló s annak értelmébe behatoló előkészülete, akkor köny- 
nyebben jut ilyen gondolatnak is a birtokába, mely aztán a 
kedvvel és szeretettel végzett munka közben egymásután hívja 
életre, mintegy mágnesként sorakoztatja maga körül és vonul
tatja fel a többi gondolatokat. Csak kezdeni kell, csak a kezdet 
nehézségeit leküzdeni; a többi szinte magától jön. Elvitázha- 
tatlan igazság van Horatius szavaiban: „Dimidium facti habét, 
qui coepit".

Az a kérdés már m ost: hogy mikor kezdjük ? Mikor fog
junk hozzá a prédikáció kidolgozásához, elkészítéséhez? Erre 
nézve nagyon eltérők a vélemények és szokások, harms K. 
Pastoraltheologiá-jában (I. 37.) olyan lelkészről tesz említést, aki 
pünkösdkor már a reformáció beszédén dolgozott. Ugyanő írja, 
hogy Reinhard a saját vallomása szerint: mikor prédikált, a 
következő vasárnapi prédikációja már rendesen készen volt a 
fiókjában.

A helyes és követésre ajánlható felfogást lélektani moz
zanatok szemelőtt tartásával kell keresnünk. Minden prédikáció 
és természetesen annak az elkészítése is bizonyos lelki diszpo
zíciót, kedélyállapotot, hangulatot kíván meg. Ilyen igazi han
gulatot a szószék, maga a prédikáció, a lelkésznek a hívekkel 
való Pál apostol szerinti hitbeli közössége és kölcsönhatása ad 
(Róm. 1, 12.). Ki ne tapasztalta volna már önmagán, hogy a 
szószékről lejőve bír igazán azzal az érzékkel és fogékonyság
gal, mely a prédikációhoz és prédikáláshoz szükséges. Akkor 
érzi át elmondott beszédének jó tulajdonságait, de egyúttal hiá
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nyait, fogyatékosságait is. Előbbi esetben az önmagával való 
megelégedés, utóbbiban pedig az önszemrehányás s az annak 
nyomán felébredt felelősségérzet, mely a még élénken emléke
zetében levő mulasztásainak a pótlására, hibáinak a jóvátevésére 
sarkalja: olyan lelki állapotot teremt nála, amely a legalkalma
sabb a következő prédikációjának elkészítéséhez, kidolgozásához 
való impulzus-adásra.

Tehát még vasárnap, az istentisztelet végeztével kezdjen 
hozzá az igehirdető a következő vasárnapi prédikációjához. 
Természetesen nem úgy értem ezt, hogy akkor egyszerre üljön 
le és tollat véve a kezébe azonnal fogjon íráshoz. Nem! Hanem 
hogy ahhoz az emelkedett hangulathoz rögzítse oda a következő 
vasárnapi beszédét valami módon. Vagy a vezérgondolatnak 
abban a kedélyállapotban való meghánya-vetésével, vagy pedig 
legalább az alapul veendő szövegnek lassú, komoly elolvasá
sával. Ha sikerül neki az istentisztelet utáni lelkivilága és a 
következő vasárnapi textusa között ezt a kapcsolatot megterem
teni, akkor hét közben beszédének a kidolgozásakor az a kap
csolódó gondolat, eszme, vagy szó az asszociatió révén egy kis 
önfegyelmező utánagondolással, fantáziával visszaidézi számára 
a kívánt lelki diszpozíciót. Ha mindjárt nem is olyan erővel 
és élénken.

Aztán a hét folyamán meditáljon minél többet a szövegen 
és beszédén. Magános sétái, pasztorális és hivatalos útjai mind 
nagyon jó és kínálkozó alkalmak erre. így magában lassanként 
megérleli, kiterveli és termeli a mondanivalóit. Itt ott egy-egy 
szebb gondolatot, hasonlatot, képet papírra is vethet. A végle
ges alakba-öntéshez, a leíráshoz pedig a szombatot tartom ré
szemről a legmegfelelőbbnek. A lelkész előre látható elfoglalt
sága esetén kivételesen a pénteket is. De szerintem nem helyes, 
ha a hétnek minden napján egy-egy részt — külön napon a 
bevezetést, egy másikon az első, majd a második, megint más
kor a harmadik részt — dolgozza ki és írja le. Tartalom és 
stílus igen egyenletlenné válik e mozaikszerű, nem egyfolytában 
való munkától. Másrészt meg szoktassa magát az igehirdető 
ahhoz, hogy kellő meditálás után formailag egy nap alatt elké
szüljön a prédikációjával. Mert esetleges munkatorlódás, vagy 
más irányú elfoglaltság esetén mit fog tenni, ha hozzászokik 
egy-egy beszédének teljes egy héten át való megírásához. A 
szombaton egyhuzamban fogalmazott és leírt prédikáció eleve
nebb és üdébb is íog lenni, mint amelyik egész héten, szaka
dozottan készült. A frisseségénél fogva a megtanulása, beem- 
lékelése is sokkal könnyebb lesz.

Tehát egy napnál többet ne fordítson az igehirdető beszé
dének a megformulázására, alakba-öntésére. De viszont meg 
egy napot okvetlenül; s ne essék a másik szélsőségbe, hogy 
csak szombaton este, vagy éppenséggel vasárnap reggel kapkod 
össze innen is onnan is valamit, vagy csak a pillanat ihletére 
bizza magát s úgy megy fel kellő készülés nélkül a szószékre.
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Mert amint a legutolsó hallgatója is vasárnap templomba menve 
tisztességes ruhába öltözik: úgy neki sem szabad a maga hét
köznapi, lelki póriasságában megjelenni ott. Éreznie kell a 
szószéken komoly felelősségét s állandóan a fülében és lelkében 
kell csengenie az égő csipkebokorból Mózeshez hangzott intés
nek: „Oldd le a te saruidat lábaidról; mert a hely, melyen 
állasz, szent" (II. Móz. 3, 5.).

Kiss Samu
nagybarátfalui lelkész.
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Verses előfohászok.
Irta: Schöck Gyula. 

János Vili. 34—36.
Én édes Istenem!
Bűnök börtönében, irtózatos helyen 
Bilincsekbe verve vergődik e világ,
Mégis Jézusunkat oly kevesen hívják.

Taníts, hogy egyedül Őutána járjak, 
így akármely sorsban mindig feljebb érek,
S végül énbennem is győztes lesz a lélek!

Lukács II. 22—32.

Látni Uram azt, kit elküldöttél hozzám,
Gyarló életemben legnagyobb kegyelem.
Üdvösségem útja nem elrejtett többé:
Jézus világosság, bátorság énnekem 1

Lukács II. 36—40.

Ha hűséges vagyok én Jézusom Hozzád, 
Gyönyörűnek látom szegény lelkem sorsát.
Azért Téged várlak, mindig Téged várlak,
Mígnem rámköszönt majd az a boldog ó ra :
Élő lesz éltemben lelkem Megváltója 1

Lukács XVII. 26—30.

Én édes Jézusom, megremeg a lelkem,
Mikor rágondolok az utolsó napra . . . 
ítélőszékednél, hová el kell jutnom,
Milyen lesz az Isten rámtekintő arca?

Megváltó érdemed legyen igazságom,
Majd ha meg kell állnom ott a véghatáron 1

Máté XI. 27 -30 .

Kevesen ismerik Jézusom nevedet.
Nem tudják, hogy áldás Teutánad járni,
Jöhet kereszt, tövis, fájó megalázás, j 
Bűnös életemben történhetik bármi:
Hitem fáklyafénye Tehozzád elvezet,
t s  én mindent tűrve boldogságban áldlak.4.
Könnyet hullatva is csókolom kezedet!!
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Vasárnapi és ünnepi beszédek.

Az Úr gondot visel.
Újév utáni vasárnapra.

Máté II. 13 -23 .
K. T .! Mi, ez új esztendőnek vándorai elérkeztünk az első 

nyugovóhoz. Jó alkalom ez, hogy mégegyszer átvizsgáljuk úti 
készletünket s az esetleg még hiányzókat pótoljuk, az esetleg 
hiányosakat rendbehozzuk s így nyugodtan indulhassunk tovább 
a vándorúton.

Az nem lehet kétséges, hogy a vándornak, aki teljesen 
ismeretlen, bizonytalan tájnak vág neki, legnélkülözhetetlenebb 
utikészsége egy jó köpeny, mely megvédi az idő minden viszon
tagságai ellen; melynek árnyában épúgy oltalmat talál a napnak 
perzselő heve, mint, magára öltve, biztos védelmet tagy, vihar 
és zápor ellen.

Mi is ilyen vándorok vagyunk, Testvéreim, kik ismeretlen 
tájnak; a bizonytalan jövőnek indulunk neki, melyről nem 
tudjuk mit hoz s mit rejt számunkra magában? Nekünk is 
nélkülözhetlen szükségünk van tehát egy ilyen viharköpenyre 
s mi lehetne &z számunkra más, mint az isteni gondviselésbe 
vetett hit? Az a tudat: „Az Úr a mi oltalmunk*. Vizsgáld meg 
azért Testvérem: megvan-e ez úti készségeid között? s ha nincs, 
úgy siess pótolni, tárd fel szívedet az imént felolvasott evangé
lium előtt, mert az éppen ezt akarja szívedbe csepegtetni: „Az 
Úr gondot visel". Gondot visel nemcsak általában a világra, 
hanem a te személyes életedre is. Ugy-e milyen megható az a 
mindenre kiterjedő gondos szeretető Istennek, melyről evangé- 
liomunk szól, mellyel a gyermek Jézus életét fenyegető minden 
veszélyt elhárítani igyekszik ? De Jézuson keresztül Ő néked is 
atyád, a Jézusban te is édes gyermeke, tehát féltő szeretetének, 
atyai gondoskodásának épúgy tárgya vagy. Lehet-e számodra 
ennél nagyobb megnyugtatás a bizonytalan jövővel szemben?

A gondos vándor azonban mielőtt elindulna, nemcsak azt 
vizsgálja meg, hogy megvannak-e a legszükségesebb utifelsze- 
relései, hanem azt is, hogy azok jó és használható állapotban 
vannak-e ? Enélkül könnyen érheti csalódás. Akkor veszi észre, 
hogy egyik-másik felszerelésében csak nehéz, de értéktelen ter
het cipelt, mikor legnagyobb szüksége lenne reá s pótolni már 
nem lehet. Ép ilyen utikészség az isteni gondviselésbe vetett hit 
is. Amilyen hasznos és becses, ha jó és igaz, ép olyan érték
telen, sőt veszedelmes, ha róla az ellenkező áll. S ha manapság 
annyi, a megpróbáltatások súlya alatt összeroskadt vándorral 
találkozunk, annak legfőbb oka, hogy úti készségében éppen a
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legfontosabb, a legszükségesebb: az isteni gondviselésbe vetett 
hit hibás s azért értéktelen volt.

Az elmúlt és közelgő ünnepek árnyékában szerényen meg
húzódó ezen vasárnapot használjuk fel azért arra, hogy evan- 
géliomának fényénél megvizsgáljuk gondosan azt a gondviselés
hitet, amellyel neki akarunk indulni az előttünk álló bizonytalan 
jövőnek. Szentleckénk két fontos útmutatással szolgál erre nézve. 
Két olyan tanítást ad nékünk az isteni gondviselésre vonatko
zólag, melyet nagyon jó lesz figyelembe vennünk, ha nem 
akarjuk, hogy mi is szaporítsuk a csalódások kövében megbotlott 
vagy el is esett vándorok számát.

1. Az isteni gondviselésnek határozott célja van: a lélek 
üdvének biztosítása. A szentleckénkben leírt egyes történések
nek a szent író így jelöli meg célját: ez azért történt, hogy 
beteljesedjék a próféták mondása. A próféták mondásai, jöven
dölései pedig mind Istennek az emberiség üdvözítését célzó örök 
végzéséről szólnak, melyet a Messiás által fog megvalósítani. 
Ezt a célt semmiféle emberi ármány, ravaszkodás és erőszakos
kodás által nem engedi meghiúsítani. Heródes forralhat gonosz 
terveket, kielégítheti vérengző természetét, legyilkoltathatja az 
ártatlan kisdedek ezreit, de a világ üdvözítőjét s vele az embe
riség üdvösségét meg nem semmisítheti. Mintha csak Luther 
diadalénekének szavai csendülnének felénk: „Kincsünk, életünk, 
nőnk és gyermekünk mind elvehetik, mit ér az őnekik! Mienk 
a menny örökre*.

„Az Ür gondot visel*. Evangéliomunk tanítása szerint tehát 
ez nem azt jelenti, hogy az Ő gondviselésének szárnyai alatt 
nem érhet semmiféle csapás, baj, szerencsétlenség — pedig 
legtöbben így értelmezik a gondviselést — hanem jelenti azt, 
hogy semmiféle csapás, baj, szerencsétlenség nem foszthat meg 
attól a bizonyosságtól, hogy Isten nekem szerető mennyei Atyám, 
aki minden intézkedésével üdvömet munkálja.

Ha az a Heródes, kiről szentleckénk szól, meghalt is, sok 
ilyen Heródese támadt azóta is az emberiségnek. Talán soha 
vérengzőbb és kegyetlenebb, mint az, amely a mai világválság 
és tömegnyomor képében ül nyakunkon. Sokan kiáltanak ma 
fel: ennyi gyötrelem, ennyi szenvedés hogyan egyeztethető ösz- 
sze az isteni gondviseléssel ?! Pedig ha nyitott szemmel nézünk, 
még homályosan látó emberi szemeinkkel is észrevehetjük, hogy 
Isten ezek dacára, sőt jórészt éppen ezek áltul milyen nagy 
lépéssel viszi előre az emberiséget a dicső cél felé. Azért

Én lelkem miért csüggedsz el ?
Van neked Istened,
Őt nem vesztheted e l :
Ki veszi el üdvösséged,
A mennyet,
Amelyet
Jézus szerzett néked?
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2. „Az Úr gondot visel“. Szentleckénk tanítása szerint ez 
nem azt jelenti, hogy az isteni gondviselés tárgyának, az em
bernek nincs semmi más teendője, mint ölhetett kezekkel várni 
Istennek szabadítását. A szabadulás érdekében neki magának is 
közre kell működnie. Rövid szentleckénkben háromszor is téte
tik róla említés, hogy az Úr meginti Jézusnak szüleit, megadja 
nékik utasításait és ők mindannyiszor minden vonakodás és 
késedelem nélkül végrehajtják azokat. Az Isten szeretetteljes 
intézkedéseinek és az ember engedelmességének ilyen össze
találkozása teheti csak a gondviselést hatályossá.

Akkor Isten különleges eszközökkel nyúlt bele a dolgok 
folyásába, álom által adta meg intéseit. Ma azonban ne vára
kozzék senki ilyen különös intézkedésekre. Ma ezekre nincs 
szükség. Ha az a példázatbeli dúsgazdag is ama kívánságára, 
hogy Isten hasonló különös intézkedéssel intse meg testvéreit, 
ilyen feleletet nyert: Vagyon Mózesük és prófétáik, hallgassák 
azokat, — nekünk sokkal inkább szólna, mert nekünk nemcsak 
Mózesünk és prófétáink vannak, hanem van Jézusunk is, ki 
megajándékozott bennünket az ő üdvözítő evangéliomával és 
abban mindenki megtalálhatja Istennek minden korra és az élet 
minden viszonyaira egyaránt érvényes intéseit. Isteni intézke
désben, intésben ma sincs hiány, de annál több és annál na
gyobb emberi engedelmességben.

Sokan panaszkodnak és zúgolódnak ma ebben a nehéz 
időben ezt mondván: Hol van hát az a sokat magasztalt gond
viselő Isten? Én legalább nem tapasztaltam az ő gondviselő 
kezét! Megengedem Testvéreim, de kérdem: nem sokkal több 
oka volna-e Istennek panaszkodni a te engedetlenséged miatt? 
Ha az ő igéjét megvetjük, abban kijelentett akaratát semmibe 
vesszük, lehet-e akkor csodálkoznunk és szabad-e panaszkod
nunk, hogy gondviselő munkájának eredményét saját életünkben 
nem látjuk? A gondviselés Istennek és az embernek közös 
munkája. Istené az intés, az emberé az isteni intésekre való 
állandó éber figyelmezés és az irántuk való hű engedelmesség. 
Ahol ezek együtt vannak, ott az eredmény el nem maradhat.

íme, testvéreim, szentleckénk két fontos tanítása. Vésd 
ezeket jól szívedbe s ezek útmutatása szerint javítsd meg, for
máld át gondviseléshitedet s akkor benne olyan eszközt nyersz, 
mely az élet minden megpi’óbáltatásai között biztos védelmet 

; nyújt. iTamadjon bár ellened veszély s halál, felfegyverkezve 
talál! Ámen.

Teke Dénes
sandi lelkész.
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Kisded Jézus mellett a templomban.
Vizkeresztkor.

Lukács 2, 22—32.

I. Amikor testet öltött a mi Urunk Jézus Krisztus, akkor 
a földi ember életének minden következményét, a jót is, a 
fontosat is, a kevésbbé fontosat is egyaránt vállalta. Ennek volt 
az elsők között egyik állomása az az esemény is, amelynek 
megtörténtét a felolvasott szent igében örökítette meg az evan
gélista. Amint azonban testetöltésének a ténye is, hiába rejtőzött 
el egy egyszerű falusi istálló jászola mellé, nem maradt rend
kívüli mellékzönge nélkül, amit a beíhleini angyalok kórusa 
zengett bele a világba, az éjszakába, a lelki éjszakába, — úgy 
az Ő bemutatása az Úr Isten előtt se ment végbe anélkül, 
hogy valami meghökkentő, gondolkodásra késztető esemény 
nem kísérte volna. Itt nem az ég, hanem a föld, az égről álmodó, 
a megvénült, a csalódások, testi és lelki nyomorúságok tenge
rétől megőszült föld hajtotta oda hálás homlokát az Égi Kisded 
keblére Simeon személyében s úgy zokogott fel a leikéből áldás 
az Istenre, azért, hogy mégis megtörtént. . .  megtörtént az Isten 
szívének megindulása az ember nyomorúságán, a bűnök kár
hozatában való vergődésén és végre földre szállt az üdv. . .

a) A gyermek Jézus és az ősz Simeon ilyen találkozásán,
— ami a mai Evangéliumból elénk lép, — amíg elmerengünk 
s az Isteni Irgalom Szívén itt a templomfalak csendjében amíg 
megpihentetjük a fejünket, — addig Simeon zsolozsmájából az 
utolsó akkordok, az utolsó hangok azok, amik ezúttal mélyeb
ben közelébe akarnak férkőzni a lelkűnknek.

1. Nagy dolog, a halandó ember életében az elképzelhető 
legnagyobb : az Isten üdvadó kegyelmével találkozni. Azt olvas
suk Simeonról is, hogy az a fohász szakadt fel a leikéből, hogy 
most már elbocsáthatja őt is az Úr az élők sorából is, csakhogy 
megláthatták elgyengült szemei az isteni üdvözítő kegyelem 
megjelenését. Mint ahogy könnyűszerrel elhagyta az ember az 
ősidőkben a makkevóst, amikor megtalálta a búzát, mint aho
gyan szakít a lóerővel, amikor a géperő áll szolgálatába, mint 
ahogy nem bírja a rossz kutvizet, amikor tiszta forrásra talál
— valahogy úgy van az ember Simeon élményével is. Az élet 
se érték többé. Minden javával, minden kincsével és örömével 
együtt is. Mert ettől kezdve még az élet is csak úgy valami, 
csak úgy van valami értéke, ha egy áldott belefeledkezéssé 
válik az Istenbe minden gondjával, bajával, keresztjével, hív- 
ságos boldogságával együtt.

Ámde — Testvérek — ez a Simeon által átélt és megér
zékeltetett állapot egész érdekes természetű. Nem olyan, mint 
a világ egyébb dolgai. Nem marad az emberben, abban, aki 
birtokába jutott. Hanem mint valami szent és áldott túláradás, 
kicsordul a bensőből és mások felé, az embertestvérek felé is
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továbbjutni kíván. Szólásra nyilt Simeon ajka is. Bizonyságtevése 
himnuszok szavaiba veszve bele, hirdetett olyan dolgokat a vi
lágnak, amely abban az időpontban bizony csak értelmetlen 
bámulattal és csodálkozással figyelt fel hangjaira. Még ott az 
Élő Istennek a szent templomában is. Ahol^ pedig egy és más 
dolgot mégis csak tudtak az Istenről és az Ő Ígéreteiről. — S 
ki merné állítani, hogy nem áll-e meg ugyanezzel az értelmet
lenséggel sok ma is élő ember az ilyenféle bizonyságtevés 
mellett, — hogy ne menjünk nagyon messzire, — akár csak 
itt ebben a templomban is, ezen az istentisztelő órán is?

A víztorony üdítő vizének az a hivatása, de az egész viz- 
viztoronynak az egész létalapja is az, hogy az alatta elfekvő és 
vele kapcsolatban álló vezetékeket ellása azzal, amije van. Ha 
ezt nem teszi, úgy nincs értelme a fenntartásának. Ezeknek a 
szerepét kell betöltenie a tiszta Evangélium templomainak is. 
Amelynek egyetlen, másoknál értékesebb tartalma ez a simeoni, 
üdvadó kegyelmet átéreztető, megéltető élménynyújtás lehet 
csak. Ezt nemcsak a megszomjazóknak, nemcsak az érdeklő
dőknek, nemcsak a közömbösöknek, az Istenről mit sem tudók
nak, hanem még az Istenről tudni sem akaróknak is adni kell, 
továbbadni. Ha van már valami kapcsolat, úgy ezen át, ha 
nincs, ilyet teremteni és megteremteni, mert odafent nem akar
ják, hogy csak egy is elvesszen azok közül, akik itt alant hitre 
ébredhetnek még. Hogy ne éljen csak kenyérrel az ember, bú
zából valóval, amikor Krisztus testének megtöretett, érettünk 
meglöretett kenyerével táplálkozhat ma már az örök életre!

2. Simeon akkor, amidőn a templomba hozott Kisded szí
vére hajtotta ősz fejét, az emberi élet örök törvényei szerint 
bizonyára elvesztette volt rendes látását. De csak a Közeire 
valót. De hogyha nem is a térbeli, de az időbeli messzeségbe 
sugárzó látása mindenkinél épebb maradt, bizonyítják további 
szavai. Mert meglátta annak a kisdednek a homlokán azt a 
titokzatos, messzevilágító szent glóriát, amely világosság a po- 
gányok megvilágítására, minden népek szemeláttára készíttetvén.

A népek — talán kivétel nélkül mind — a lelki élet 
makkjain rágódtak, amint lehullt az Isten kezéből, itt az evan
géliumi mai részben a prófétalelkű agg Simeon kezébe az áldott 
mustármagként az örök élet buzaszemecskéje, a Kisded Jézus. 
A lelki éjszaka örök sötétjében úgy botorkáltak, úgy tántorogtak, 
s úgy tapogatództak, amint a maguk keze által gyújtott vallás
fáklyák erre nekik módot adtak, Ittas tántorgás volt — ez 
mind, kivétel nélkül — a Hades felé.4* A feneketlen nyomorú
ság, vagy az elvakultság mámorától-e, az most nem fontos. A 
bölcsőtől a sírig csak egy út vezetett: a Hades felé!

Ennek az ideje is betelt. És adatott világosság a pogá- 
nyoknak is megtalálni az ösvényt, a habár keskenyet és szoros 
kapu felé vivőt is.

Míg Simeon ősz feje meghitten pihent a Gyermek keblén, 
s amíg színtelen tekintete ennek a világosságnak az első lob
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bánásait figyelgette, addig mi már az egész világot betöltő és 
a népek százmillióinak sorsát irányító világosságként látjuk 
előttünk lobogni a Simeon ölét, Gallileát, Golgothát és a szik
lasírt megjárt Szent fiát az Istennek.

Mint a hajnaltól napestig az égboltot járó Nap a nagy 
természetet, úgy árasztja el a Szellem országa küszöbéhez a 
földi élet vándorútján elérkezett emberi lelkeket üdvadó vilá
gossága szent fényével.

Hogy azonban csak ennyi embermillióhoz és csak iay ér
kezhetett el, — Testvérek — abban részünk van nekünk is. 
Akik arra vagyunk hivatva, hogy az Ő világosságával eltelve 
és mind és mindjobban telítődve, továbbadjuk azt, amit egyéb
ként is ingyen kaptunk. Az Isten üdvözítő Kegyelmét.

Az egész emberiségnek nem kevesebb, mint úgy négyötöde 
még mindig makkon él a lelki élet tekintetében. Ez az 1500 
millió (a legújabb adatok szerint) emberiélek pedig egyenként 
és összesen is Vád ellenünk. Kemény és kibírhatatlan. Vád a 
Krisztus világosságában kultúrához jutott ember ellen, aki eltúd 
fecsérelni milliókat arra, hogy holdrakétát készítsen, hogy a 
földet körülhajózó légi építményeket teremtsen, hogy magának 
jó napokat szerezzen, azonban arra csak könyöradományai, 
csak alamizsnái vannak, hogy gyarló emberlelkeket az Isten 
számára megmentsen. Vád az egyházak ellen is, amelyek tevé
kenységüknek csak egy elenyészően kis hányadát fordítják, 
vagy fordíthatják erre a célre. De vád ellenünk is, mert hányán 
vannak itt e templompadokban is, akiknek igazán van gondjuk 
arra, hogy kivegyék részüket abból a munkából, amelynek se
gítségével az Isten országának áldott ragyogó Napja, a golgothai 
sziklasírból kihajnalodott: fényével nemcsak heragyogja, de 
élteti is a világot és benne az Embert!? Ha kibírod e vádat, 
vagy még csak meg se túd indítani, úgy csak cselekedjél úgy, 
amint eddig — Testvér. Majd számolsz érte. De ha égeti a lel
ked, úgy cselekedjél másként, mint ahogy eddig. Hogy mi le
gyen ez a másként: majd megmondja a íelkiismereted!

Lelkiismereted, melynek — akár tetszik, akár nem, 
— Krisztus az iránytűje, a világossága, az értéke. Mint ott 
hajdan, a jeruzsálemi szent templomban, tentested templo
mában is Ő a központ, Ő az élet, Ő a világosság, aki a halál 
karjaiba roskadónak életet, az élőnek pedig az életnél drágább 
Életet ad! Amíg az övé maradsz!

Dr. Csengődy Lajos
salgótarjáni lelkész.
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Lépcsőfokok a Jézus bölcsőjéhez.
Vizkereszt utáni I. vasárnapra.

Lukács 2, 36—40.
A múlt évszázadot, köziudomás szerint, a felfedezések 

századának szokták nevezni. Annyi mindent felfedeztek, hogy 
a 19. század gyermekei szinte sajnálkozva gondoltak előre a 20. 
század gyermekeire, akik számára már semmi felfedezni való 
nem marad. Olyan nyitott könyv lesz az egész természet min
den titkával, csudálatos voltával, mint a Nagyalföld felülete a 
térképezők részére. Annál meglepőbb, hogy a felfedezések ma 
is nemcsak hogy tartanak, hanem több megoldatlan problémát 
állítanak elénk, mint amennyit számbavenni tudunk.

Bennünket mégis az a titka érdekel életünknek leginkább, 
hogyan van, hogy az ember — bár folyton a boldog életért 
akar dolgozni — a boldog élettől még mindig annyira távol van, 
hogy az emberiség egyik nagy gondolkodója megkockáztatta 
azt a következtetést, hogy a mai ember felfedezése, vívmányai, 
művelődése birtokában boldogtalanabb, mint valamikor volt. Ha 
e sötéten látó bölcsnek nem volt is teljes igaza, mégis a mai 
áldatlan viszonyok között annyit legalább el kell ismernünk, 
hogy az emberiség boldogulásáért, jobb jövőjéért hozott évez
redes sok nagy áldozat célra nem vezetett.

Ugyanígy érdekel bennünket az a másik rejtély, hogy 
mikor Isten beleküldi saját Fiát a boldogabb élet után fáradozó 
világba, hogy az vezér legyen a boldogabb jövő felé, csak kis 
csapatokban követik a boldogabb holnapot keresők a keskeny 
utón az élet vezérét.

Ránk nem az a feladat várakozik, hogy a világ számára 
oldjunk meg feladatokat, esetleges titkokat, hanem sokkal inkább, 
hogy a magunk egyéni életének titkait megoldjuk és rendbe
hozzuk. Nem az a főkérdése a mi életünknek, hogy a világ és az 
emberek közelebb kerültek- e a boldogabb élethez, hanem az, 
hogy mihozzánk közelőbb van-e az üdvösség, mint mikor hí
vőkké lettünk! Nem az a főkérdése a mi életünknek, hogy 
mások engedték-e magukat az élő Isten egyszülött Fia által az 
üdvösséghez közelebb vezetni, hanem az az életbevágó kérdés, 
hogy te Atyámfia és én felhasználtuk-e a kellemetes időt s 
engedted-e, engedtem-e magamat az Űr Jézus által, aki az én 
és a te kedvedért hagyta el égi dicsőségét — nem közelebb 
vezetni, hanem belevezetni abba az életbe, amit az Atya készí
tett az őtet szeretőknek. Nézd ez nemcsak a te ügyed, ez nem
csak a te lelkedet égeti — a felolvasott Ige reá a tanúbizonyság 
— ez az üdvösséget szerző Istennek is az ügye, az Ő atyai 
lelkét is ez a kérdés égeti. Ezért mutatja meg Ő maga a bol
dogabb élet útját, ezért adott a boldogabb élet számára vezetőt, 
Vezért s ha még eddig nem tudta megtenni, Igéjében ezért akar 
most az Élet fejedelméhez vezetni boldog várakozás által.
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1. Isten várakozás által akar odavezetni a megszületett 
Jézus Krisztushoz. A várakozást is lépcsőfokká akarja tenni, 
amelyen át közelebb juthatunk Hozzá. A várakozást pedig so
hase tartotta valami kívánatos dolognak az ember. Csak úgy 
nem, mint ahogy a zsidók soha nem tartották a keresztet a 
dicsőség jelvényének. Judást talán az vitte bűnre, talán az tette 
Mestere árulójává, hogy várakoznia kellett, míg megláthatja Ura 
dicsőségét. És Judás nem akart várakozni, nem tudott várakozni, 
inkább lelkére vette az igaz vért. Absolon is azért lett lázadó 
Absolon, mert nem tudta megvárni, míg Dávid megöregszik. 
A várakozás miatt fegyvert emelt apja ellen. Mindennek ellenére 
az Ige örökös várakozásra akar vezetni minket. Különösen a 
zsoltárok énekei tele vannak a várakozásra való felhívással. 
Várjad az Urat! De maguk a próféták küldetése se volt más, 
mint egy nagy és szent várakozásra való felkészítése a népnek. 
Ahány próféta, annyi várakozás; ahány prófétai könyv, annyi 
buzdítás a várakozásra. Az ősz Simeon csak úgy, mint Anna 
ennek a szent várakozásnak voltak nemcsak hirdetni, de boldog 
képviselői. Keresztelő János is avval zárja le a próféták sorát, 
hogy vár, várakozást hirdet, majd boldogan belekiáltja a vi
lágba : elközelített az Isten országa. A börtönből is az volt utolsó 
kérdése: Te vagy-e aki eljövendő, vagy mást várjunk? ! A jele
nések könyvének írója ugyanazt mondja: láték új eget és új 
földet, de ennek a látomásnak jelentése is az: várj új eget és 
új földet!

Tényleg ennek a várakozásnak, várakozni tudásnak nagy 
szerepe van a Krisztushoz való odatalálásban, a Hozzá való 
felemelkedésben. De nem szabad azt se gondolnunk, hogy Isten 
légbuborékot akar adni csupán várakozás által kezünkbe, ame
lyet mikor megfognánk, szétpattan kezünkben s odalesz a színes 
világ. Mi valóságokat keresünk és Isteu a várakozás által épen 
a legboldogabb valóságra akar elvezetni minket. Isten minden 
ígérete édes valóság és a várakozás Istennel szemben nem más, 
mint áldott Ígéreteinek boldog elfogadása.

ígéreteiben boldog valóságot ad nekünk, de nemcsak a 
valóság beteljesedését töltötte meg boldogsággal, hanem a szó- 
lakozásnak a beteljesedéshez vezető útját is szépségekkel, örö
mökkel rakta tele. Isten nélkül a várakozás lehet kétségbeejtő, 
Istennel, Istenért a várakozás áldott öröm s édes boldogság. 
Van-e édesebb öröm annál a várakozásnál, mellyel az édesanya 
várja e világra szíve alatt hordott magzatát? mellyel várja 
annak első szavát, első elindulását? Van-e édesebb öröm annál 
a várakozásnál, mellyel a nagyvilágot járó gyermek várja a 
pillanatot, mikor belép az apai ház küszöbén, mellyel az otthon 
levők várják a távollevő hazatértét. Van-e édesebb öröm, mint 
amit a karácsonyváró s krisztusváró ádvent ad azoknak, kik 
arra felfigyelnek — gyermekeknek, öregeknek! Ha ezek a vá
rakozások kiesnének életünkből, életünk legszebb örömei sem
misülnének meg.
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Az Úr ezeket az áldott várakozásokat megakarja toldatni 
egy áldó nagy és szent várással: Várjad az Urat! Eljön az 
égnek felhőin! Minden szem meglátja Őt!

Anna próféta asszony 84 esztendeig várt nemcsak magáért, 
hanem te érted is testvérem I Tőle kell megtanulnod, hogy soha 
nem esett terhére a várakozás. Nem türelmetlenkedett, tudta: 
Isten nem késik, nem siet, bölcsen rendel mindeneket. Nem 
gondolta, hogy hiában vár, közben elfut az élet. Tudta, hogy 
Isten ígérete, mellyel üdvösséget Ígért népének, élő valóság. 
Amily bizonyosan e;ljön az éjszaka után a reggel, olyan bizo
nyosan betelik az Úr Ígérete. Érezte, tudta, hogy Isten készít 
ünnepet az Ő népének. A kalendáriumában nem volt beírva, 
hogy melyik napon, de a szívében annál biztosabban ott volt 
annak az ünnepnek képe. Ennek a türelmes, gyermeki bizalom
mal biró, a beteljesülésre boldogan figyelő várakozásnak adta 
jutalmul az Úr a beteljesülés megvalósulását. Várjad az Urat!

2. Várta az Urat s megtalálta az Urati De várakozása a 
prófétákéval s Keresztelő Jánoséval együtt nem volt a kezet 
ölbe rakó s tétlen szemforgató várakozás. A várakozás idejét 
a kegyelem idejének tartotta, azért jól felakarta használni a 
kegyelem idejét. A sok várakozás sok munkát jelentett nála; 
a hosszú örömmel teljes várakozás, hosszú örömmel végzett 
munkát azért, akire várt. így a nagy várakozók nem nagy 
álmodozók, hanem nagy útegyengetők s nagy munkások lettek 
Isten országa számára. Vigyázzatok, nem tudjátok, mely órában 
jő el a ti uratok! Boldog szolga az, akit Ura készen talál! Böj
tölésekkel és imádkozásokkal szolgál vala éjjel és nappal Anna 
is. De nemcsak, hanem mindent elvégeztek azokkal, akik Jeru
zsálemben várták az üdvösséget. így a várakozás áldott ered
ményt adó, munkás várakozássá lett.

A lélek örömével végzett, munkában töltött várakozásra 
mutat rá a kegyelem Ura Anna életében a mi világunk előtt. 
Várni most is sokan várják a jobb, áldottabb holnapot, de sok
szor mintha ölbe tett kezekkel szeretné az ember azt megérni. 
Mintha a munka világát akarná az ember megvalósítani munka 
nélkül. Fél a világ a munkától. Faluról városba, városból ten
gereken túlra futna, ahol munkája nélkül hullana ölébe, vagy 
virradna rá a boldogabb holnap. Az Isten is ilyen várakozásra 
ad holnapot, de olyan holnapot, amilyet adott annak a szolgá
nak, aki ura talentumát elásta s akit gonosz szolgának nevezett 
s a külső sötétségnek szánt. A boldog holnapot Annának adta, 
aki — mindent — elvégezett s annak a szolgának, aki az öt 
talentumon nyert más ötöt.

Az Istennek mindig vannak és voltak feladatai. De talán 
sohase volt annyi feladata övéi részére, mint ma. Az Atya fel
adatait gyermekei által akarja elvégeztetni. Micsoda szédítő 
feladatok! A világ 2/s része még azt se tudja, hogy megszületett 
az Üdvözítő, hogy lehet keresni az Urat! A világ másik egy- 
harmada meg régi pogányságba sülyedt. Az emberek nyelvek,
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fajok, országok, vallások, foglalkozások, lakóhelyek szerint egy
más ellen fenekednek. Mindez ebben a mi világunkban, amely
ben az Úr egy akolt s egy pásztort akar; ebben a világban, 
melyben a Krisztus akar lenni minden mindenekben.

Tudják sokan a földön, hogy az asztalra kerülő falat ke
nyérért dolgozni kell, de hogy Isten országáért, a Jézussal való 
életért is tennem kell valamit, sokan elfelejtik. Azt várja az 
ember, hogy valahogy odasodródjék a Krisztus bölcsőjéhez!

Nem félsz-e, Testvérem, hogy a közel, távol uralkodó po
gány áradat elvág Téged a Te Uradtól, mielőtt kezét megfog
hattad volna ?! Lásd rengeteg a munka, amit elvégeznünk kell, 
hogy a megszületett Úr zavartalanul köztünk lakozhasson. Annyi 
az ellen, hogyha az Űréi 1000 helyett dolgoznak, se végezhetnek 
el mindent I Hátha lesznek közönyös, vagy lecsüggesztett kezek! 
Hátha lesznek lazán dolgozó, vagy ölhetett kezek! Azért fel a 
szent munkára a Jézusért, vele a jobb jövőért! Kezet kézbe 
téve, imát imával egyesítve törjünk a Krisztus felé! Dolgozzunk 
a Krisztusért!

3. De ennek a munkának boldog reményből kell táplál
koznia. Remény nélkül dolgozni se lehet, de a Krisztus közelébe 
jutni meg épen lehetetlen. Milyen kevés dolog kell a boldog 
reménységhez annak, aki az Urra néz. Anna egy kis gyermeket 
látott csupán. „Fiú adatik nekünk". Nem mondta, hogy bárcsak 
felnőve látnám, vagy csak a szavát hallanám! Vagy: már ne
kem úgyse használ; ma, vagy holnap ér véget életem!

Tudsz-e Te, Testvérem, ilyen reménységgel örülni s ilyen 
kevéssel beérni ? Hiszed-e, tudod-e, hogy az Ur minden keveset 
sokra használhat fel! Nem fitymálod-e közben Isten áldásait! 
Tudsz-e keveset elfogadni örömmel és mindent várni boldogan 
a Te jó Atyádtól?

Nagy — nagy kérdés a János evangéliomának kérdése: 
A világban volt, a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg 
őt; az övéi közé jőve és az övéi nem fogadák be őt! De a 
főkérdés mégis az: Te megismerted-e őt? Te befogadtad-e őt? 
— Még tovább! Az Űr most Anna prófétaasszony által lépcső
ket is hozott számodra, hogy közelebb juss hozzá: felléptél-e 
azokra? Felléptél-e legalább egy lépcsőfokra? — Nem tudod 
se a napját, se az óráját!

Fábián Imre
sárszentlőrinci lelkész.

Megváltó és ítélkező Jézus.
Vizkereszt utáni 2. vasárnapra.

Lukács 17, 20—30.

Isten országa eljöveteléről és Ítéletéről szólnak a felolvasott 
szenligék. És mi először nem akarjuk megérteni, hogy hogyan 
kerül egymás mellé ez a kettő ? Meglep bennünket, hogy a fari
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zeusokkal folytatott beszélgetés után olyan váratlanul fordul 
tanítványaihoz Jézus s hogy az Isten országa eljöveteléről tett 
közlései után olyan átmenet nélkül az Ítéletről kezd beszélni. 
Mi ezt a kettőt igen távollevőnek gondoljuk egymástól. Vala
hányszor csak ezt a szót halljuk: Isten országa, mindig valami 
kellemes melegség járja át a szívünket. Úgy érezzük, hogy 
ebben a panasszal és csalódással teli földi életben éppen ilyen 
országra van szükség. Szeretjük is kihangsúlyozni Istennek azt 
a kegyelmét, amely az Ő országát jellemzi. Az Ítéletet pedig, 
amely nekünk kényelmetlen, mert megzavarja nyugalmunkat, 
sokszor tespedésünket, szeretjük elodázni. Pedig a kettő még
sem választható el egymástól. Mert az Istenországának eljöve
tele élet és üdvösség ugyanazoknak, akikhez valóban eljön, 
akik tehát tagjaivá lesznek, de a többiek számára Ítélet. Azért 
ez a szent ige mindenki számára komoly figyelmeztetés, hogy 
sorsdöntőén fontosnak tartsa karácsonyt, Jézus első eljövetelét, 
mert minket csak a Megváltó Krisztus tarthat meg. Az Ítélkező 
Krisztus előtt már reménytelen a helyzetünk. Isten mindkettőt 
Reája bízta: országának a földre aláhozását is, országának a 
teljessé tételét, az Ítéletet is. A Megváltó Krisztus megjelenése 
és Benne az Isten országának földre szállása karácsonykor 
megtörtént. Ezért mondja a farizeusoknak, hogy: „az Isten 
országa tibennetek van“. S ezzel a válaszával nemcsak az Isten 
országa eljöttének idejét, de annak helyét is pontossan meg
határozza Jézus. Az a szó, hogy „tibennetek van“ nemcsak azt 
jelenti, hogy már eljött, hanem azt is, hogy ott keressük valahol 
a szív mélyén, ahová bűnös életünk eltemette. (Az „entos hü- 
mon“ azt is jelenti, hogy: köztetek van. De akár köztünk van, 
akár a szívünk mélyére van eltemetve, élő valósággá csak úgy 
lesz, ha a szív centrumába kerül.)

*
1. Mi az Isten országa? Jézus kijelentése és az ujszöv. 

írók szerint „a világnak az a szellem-erkölcsi állapota, melyben 
Isten akarata mindenütt és mindenben beteljesül és ez a betel
jesedés magában foglalja a természeti és emberi erkölcsi világ
nak minden végessegtől és tökéletlenségtől, romolhatóságtól, 
bűntől és haláltól megszabadulását, minden teremtménynek, 
főleg az embernek rendeltetése végcéljához: az örök boldog
ságához eljutását". (Czeglédy-Hamar: Bibi. Lexicon.) Tehát álla
pot. Ez a meghatározás már eleve kizárja Isten országának min
den olyan fogalmi meghatározását, mellyel a zsidók felruházták 
azt. Mert ők Isten országa alatt, különösen kezdetben egy olyan 
zsidó országot értettek, melyben Isten maga a király, a zsidó 
nép az Ő népe s mint ilyen uralkodik minden nép felett. Ez-e 
a felfogásuk, különösen a prófétai korban sokat tisztult, de 
akkor is — noha a Messiás eljöveteléhez fűzték az Isten orszá
gának eljövetelét — földi hatalomban és dicsőségben látták 
megvalósulni. Ezért is nem tudták elfogadni Jézust Messiásnak. 
Ők azt várták, hogy a Messiás nagy hatalommal ül zsidóország
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trónjára, hogy hatalmas seregek járnak a nyomán, melyekkel 
minden népet igájába hajt. S ehelyet jött egy olyan Jézus, aki 
szelíd, szegény és alázatos volt, aki, ha királynak mondotta is 
magát, megmondta azt is, hogy országa nem ebből a világból 
való.

Valljuk meg őszintén, hogy mi is szívesebben látnánk egy 
olyan Messiást és egy olyan Istenországát, amely hatalomban 
és dicsőségben jönne el közénk. Ez a Jézus és ez az Isten 
országa kétségkívül nagyobb sikereket aratna ezen a világon. 
Mert a világnak mindig a hatalom volt a bálványa. Érdemes 
megfigyelnünk, hogy a történelem is a nagy hadvezéreket tartja 
a világ legkiválóbb és legnagyobb embereinek. A hatalmasok 
lehettek sokszor igen sekélyes lelkületüek, ha egyszer felkerültek 
a hatalom polcára, milliók érezték boldognak magukat, ha csak 
láthatták őket. Hiába, a világ mindig kívánatosabbnak tartotta 
a Heródes márványpalotáját, mint a bethlehemi jászolbölcsőt, 
még akkor is, ha emebben egy Jézus született. És a világnak 
ez a felfogása ma sem változott. Sajnos, ma is asszerint osztá
lyozza az embereket, hogy mekkora hatalom áll mögöttük, le
gyen ez a hatalom a vagyon, a fegyver, vagy az állás. És ezt 
az értékelést végig vezeti egész életén is. Csak az olyan esz
méket és az olyan intézményeket tartja értékesnek, amelyekből 
kézzelfogható előnyei származnak. Jézus és Isten országa a 
világ szemében nem tartozik ezek közé. Pedig minél nagyobb 
lesz a világ lelkében az anyag szeretete, annál szomorúbb és 
sivárabb lesz az ember élete.

Isten jól tudta ezt, azért országát lelki országgá tette. 
Olyan hatalomban is elküldhette volna Fiát, amely mindenkit 
térdre kényszerít, úgy is megvalósíthatta volna országát, hogy 
az egyedülállóvá lett volna. De nem ezt tette. Nem pompázó 
dicsőségben adta Jézust, hanem alázatos szegénységben. Or
szágát pedig mintegy mustármagból növeli naggyá és egyedül
állóvá. De azért a világ csak ebben a Jézusban és csak ebben 
az Isten országában találja meg lelke nyugodalmát, élete bol
dogságát és örök üdvösségét. Akarva, nem akarva reá kell 
eszmélnie erre a világnak. Reá kell eszmélnie, hogy Isten orszá
gának éppen azok a törvényei, amelyek a földi életet boldogítják, 
az örökéletet biztosítják. Ezeket a törvényeket most mélyen 
eltemette ez a rohanó, tülekedő élet. Az a mi örök feladatunk, 
hogy ezeket a törvényeket téve uralkodóvá életünkben, kiter
meljük magunkból az Isten országát. Mert az nem vigasztalás 
számunkra, hogy karácsony óta itt van Jézus és benne az Isten 
országa. Ha bennünk nincsen, ha életünkben nem mutatkozik, 
az inkább kárhoziatás számunkra. Bennünk kell lennie, életünk
ben kell mutatkozni. Hogy most nincs meg, azt életünk mutatja 
legjobban. Isten országában nincs gyűlölet, nincs tolvaj, nincs 
gyilkos, nincsen parázna és nincsen hamis esküs. S ha e világon 
vannak ilyenek, az csak annak bizonysága, hogy elérkezett 
ugyan Jézusban az Isten országa, de hozzánk még nem érkezett
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meg. Nem is érkezik meg addig, míg meg nem váltjuk belé az 
útlevelet. Ez a világ mindaddig a bűnök országa lesz, míg 
Jézus nem lesz élete és Isten országa az ő országa. Hiába szállt 
ide alá Jézus, hiába jött el az Isten országa, megváltottságunk 
boldogságát csak akkor érezzük, jobb jövőnk és örök életünk 
reménységét csak akkor bírjuk Benne, ha hozzánk is alászáll és 
eljön. Enélkül Jézus nem Megváltónk, Isten országa nem életünk, 
hanem Jézus Ítélő bíránk, Isten országa pedig Ítéletünk lesz.

2. Ezt az Ítéletet pedig nem áll majd módunkban kikerülni, 
vagy feltartóztatni. Mert — Jézus szerint — „miként a felvillanó 
villámlás az ég aljától az ég aljáig fénylik, úgy lesz az embernek 
Fia is az ő napján". Második és utolsó eljövetelekor már sen
kinek sem lesz ideje megjavítani elrontott életét. Akkor már 
nem hívogat megtérésre. Nem mond példázatot a terméketlen 
fügefáról, a tékozló fiúról, az elveszett bárányról és könyörtelen 
adósról. Azon a napon már senki számára nem lesz bűnbo
csánat, aki már előbb érdemessé nem tette rá magát. Azon a 
napon csak ítélet lesz. S azt az Ítéletet rettenetesnek kell tar
tanunk. Az rosszabb lesz az özönviznél, rosszabb Sodorna pusz
tulásának napjánál. A szent igénket követő versekben azt mondja 
Jézus, hogy azon a napon „kelten lesznek egy ágyban; az 
egyik felvétetik és a másik elhagyatik. Két asszony őröl együtt; 
az egyik felvétetik és a másik elhagyatik. Retten lesznek a 
mezőn; az egyik felvétetik és a másik elhagyatik." Ez a leg
rettenetesebb Ítélet. Elszakadni kedveseinktől, nyomorultul, te
hetetlenül. Látni, hogy jobbra megy az apa, boldogságra, balra az 
anya kárhozatra, Jézus jobbjára áll az egyik testvér, baljára a 
másik, hogy soha többé ne találkozzanak. Az a nap nem ismer 
tisztítótüzet. Ahová akkor megyünk, onnan nincs visszatérés.

Sajnálom, ha valaki azzal akarja elütni ezt a kérdést, hogy 
„én — remélem — úgysem érem meg azt a napot". Mert azt a 
napot mindenki megéri. Nem tudjuk, mikor jő el, azért minden 
találgatás is meddő, de azt tudjuk, hogy Vele akkor mindenkinek 
szemtől-szembe kell állania. Mert Jézus akkor Ítélni fog elevene
ket és holtakat. Jaj annak, aki akkor találkozik Vele legelőször. 
Boldog aki ismerőseként, jóbarátjaként, Megváltójaként üdvözöl
heti, mert első eljövetelekor találkozott Vele és az Övé lett.

Boldog az, aki nem az Isten országa teljessé létele alkal
mával választatik ki, akit nem az Ítélkező, hanem a Megváltó 
Jézus vezet az Atya elé, mint a keresztfái áldozatával megváltott 
kedves bárányát.

*

Mi egy boldogabb élet után vágyódunk itt, ebben a pa
nasszal, jajjal és nyomorúsággal teli földi életben és egy boldog 
életre vágyunk ott, az örökkévalóságban. Elérhető-e ez? Igen, 
elérhető. Csak a most, karácsonykor közénk jött Jézus legyen 
életünk, itt is, ott is valóság lesz számunkra a boldog ország: 
az Isten országa.   »

vitéz Balogh Ernő
nagygeresdi lelkész.
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Könnyítő teher.
Vizkereszt utáni 3. vasárnapra.

Máté 11, 27—30.
Ezek az igék két gondolatkört tartalmaznak; az egyik az 

Atya és Fiú közötti viszony bensőségét jellemzi, a másik a Fiú
ban megjelent üdvözítő kegyelemnek a kiáradásáról, iga-köny- 
nyítő, tehercsökkentő varázsáról beszél.

Nekünk, keresztyéneknek, ismét és ismét reá kell eszmél
nünk a Krisztus személyének emberfölötti természetére és e 
szent személyiség áldott hatására. Az Isten szeretete, ez a min
deneket fénnyel, élettel elárasztó Nap a Jézus szívében szállott 
alá a földre, hogy tőle annyi szegény, szürke élet, mint tavasz- 
szal a megmelegedett rög, virágba borúljon.

A fizikai fénygyűjtő lencsének van olyan tulajdonsága, 
hogy a napsugarat magába fogadja, összesürjiti, hogy azután 
bájos szivárvánnyá bontsa s színes sávot fessen a falra. Ezt 
cselekedte Jézus. Isten szívéből e föld felé áradó áldott suga
rakat magába fogadta s az Ő emberi érzéseket ismerő, a köny- 
nyet, jajt és gyászt részvéttel átvevő, megérző szívén át árasz
totta a sírokra és keresztetviselőkre, hogy az ő  szeretetében 
lássuk az Isten szeretetének csodagazdagságát, erejét és meleg
ségét, szépségét és vonzását.

Lelkemre szent gyönyörűség száll, midőn e csodaszeretetről 
elmélkedem. Nézegetem, csodálgatom s a szívemet szent, boldog 
öröm tölti el, hogy én, a szegény ember, a múlandóság szár
nyára kapott porszem e végtelen szeretetlen, mint szépségeket 
hozó napfényben, megszépülök, mert örök rendeltetésem, isten- 
gyermeki méltóságom, Isten családjába tartozásom tudata koro
nafénnyel övezi halántékomat.

Jertek: elmélkedjünk róla.
1. E szeretet egyfelől az Atya és Fiú,
2. másfelől a Fiú és az emberek között fonja meg szálait.

I.
Magasba nézek ... Kicsoda tudná megvonni azokat az 

erővonalakat, melyek a végtelen égen tovagördülő világrajokat 
összekötik ? Ki tudná megmondani, mint kötözte össze a Teremtő 
„a fiastyuk szálait s a kaszáscsiilag köteleit44 (Jób 38, 31.)? 
Micsoda a mozgások rendje és célja? Hol az a végcél, mely felé 
a göncölszekér rohan? Kicsoda nézheti szabad szemmel a Nap 
tűztengerének hullámait, amint képzelhetlen hőségben és fényes
ségben tovarohannak színén ? . . .

Kicsoda ismerhetné az Istent?... Mózes remegő szívvel 
kérdezi: „Kicsoda vagy Uram?44 A nevét tudakolja, hogy tanít
hassa nemzedékét e pokolverő, mennyet varázsló szóra, de a 
csipkerózsa csak lobog és nem ég; zúgó, szédülő fejében ezer 
gondolat fogamzik, de csak ennyit ért: „Vagyok14. . .  Ez az 
Ur neve.
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Kicsoda ismerné őt, a végtelent, kiről Pál ódák nyelvén 
írja: „Óh Isten gazdagságának, bölcseségének és tudományának 
mélysége! Mely igen kikutathatlanok az ő Ítéletei és kinyomoz- 
hatatlanok az ő utai! Mert kicsoda ismerte meg az Or értelmét? 
Vagy kicsoda volt néki tanácsadója?... (Róm. 11, 32—34.) 
A magyar költő, az evangélikus Berzsenyi felkiált gyönyörű 
„Fohász“-ában: „Isten, kit a bölcs lángesze föl nem ér, csak 
titkon érző lelke óhajtva sejt, léted világít, mint égő Nap, de 
szemünk bele nem tekinthet".

Itt, ebben a lelkemet lesújtó, csüggesztő tehetetlenségem 
tudatában, hogy a Végtelent soha sem ismerhetem meg, biztató 
szelídséggel, az Isten-fiának magasztos méltóságával szól hozzám 
Jézus: „az Atyát senki sem ismeri, csak a Fiú, és akinek a 
Fiú akarja jelenteni“.r

Lelkem átöleli Őt s esengve kéri: oh avass engem azok 
közé a boldog kiemeltek közé, akiknek akarod megjelenteni az 
Atyát, azt a végtelen Tökéletességet, akinek lénye betölti a 
Mindenséget, ki ott van az ég titkaiban s a szív mélységeiben, 
ott a gondolat röpülésében s a boldog édesanya szelíd mosolyá
ban, ott a villám-lobbanásban s az éjszaka titokzatos csöndjében, 
az erdők zsongásában s a temetők békességében...

— Uram, mutasd meg nékem az Atyát, a Te atyádat, ki 
az enyém is, mert Te általad én is fiává, gyermekévé avattat
tam. Te vagy az áldott kapocs az én szívem és az Atyád szíve 
között. Te vagy a teljes kijelentés, ki magadon mutatod az 
Atya szeretetét.

Istent látni csak tiszta szívvel lehet (Mát. 5, 8.), mint csak 
a nyugodt, tiszta tó tükréből mosolyog vissza a fölötte elszálló 
Nap orcája; oh kicsoda ismerhetné más teljesen az Istent, mint 
az, akinek szíve az egyedül tiszta szív, mert távol volt tőlejja 
bűnnek még árnyéka is, Jézus, Ő ismeri az Atyát, mert „teljes 
szívéből, teljes elméjéből, minden erejéből" szereti. Azt az áldott 
közvetlenséget, melyben Ő élt az Atyával, csak az angyalok 
ismerik, csak ők vágyakoznak a szeretetnek ama teljességére, 
melybe Jézus lelke elmerült, mert boldogan tudta, hogy őt „sem 
élet, sem halál, rsem mélység, sem magasság el nem szakíthatja" 
az Atyától, az Ő édes, áldott Atyjától.

Úgy marasztal, von magához az a gondolat, melyhez elér
keztem, mint hajós a gyönyörű parthoz; ez a gondolat a sze
retet megismertető, lélekközlő, nevelő hatalma. Nincs más hatal
masabb nevelő-tényező, mint a szeretet. Ez az az aranyhid, 
melyen lelkek átjárnak egymáshoz; ez az az aranykapu, mely
ben lelkek várják egymást. Szülők! Tanítók! Véssétek ezt a 
szabályt szívetekbe: csak szeretet melegében nyílnak ki, mint a 
gyenge virágok, a gyermekszívek, mert a szeretet írja fel a jó 
tanításokat, mint hű szív búcsúszavát, az emlékezet könyvébe.

Marasztal e kedves, szép gondolat; de ha nem maradha
tunk mellette, maradjon ez bennünk, a lelkűnkben: szeretet a 
neveléstudomány áldott bölcsesége, az oktatás megőrzője, átadója
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és átvevője. A lélek igazi arcát mindig csak a szerető szívre 
vetíti. Jézus szíve azért boldog, mert tiszta sugárzásában élt az 
Atya végtelen szeretetének.

II.
De átadta, magáról szertesugározta e szeretet gyógyító, 

vigasztaló, bátorító fényét, melegét, mint a tiszta tükör a reáeső 
napsugarat.

Az Ő istenfiui öntudata, messiási öntudata e szavaiból is 
kiragyog: „Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok 
és megterheltettetek és én megnyugosztallak titeket" (28. v.). 
Micsoda végtelen szeretet, mely odakinálja magát, mint a hegyi 
forrás valamennyi fáradt, elalélt léleknek és nem fél, hogy 
elapad, nem fél, hogy e végtelen szomjazás eloltásához kevés. 
Oh félhetett-e ő, aki a végtelen, tökéletes isteni szeretetet hor
dozta áldott szívében? Hiszen Ő közvetlen és eltéphetlen kapcso
latban állott az erők erejével, a szeretet kútfejével, az Atyával, 
ki folyton táplálta szívét, mint a kristályforrást titokzatos, rejtett 
erek táplálják, hogy soha ki nem apad.

Testvéreim! Mennyi itt a nyomor, baj és bánat! Ha leg- 
feketébb tusba mártanám toliamat, nem tudnám elég feketesé
gében megfösteni, mert a szenvedés fekete karvalya itt kering 
a mi emberi nemünk felett és ráhull árnyéka minden szívre. 
Mennyi fáradt lélek! Mintha síró sivatagon tovavánszorgó uta
sokat látnék, akik vonszolják tagjaikat, melyek minden lépésnél 
nehezebbek s nincs, nincs sehol árnyas, hűs oázis. Mintha nagy 
teher alatt roskadó építő munkásokat látnék, kik Fáraó rabszol
gáiként verejtékezve, zihálva vonszolják a követ mindig feljebb, 
mindig magasabbra, de nincs megpihenés, pattog a korbács, 
szakad a verejték, „az élet fáj" (Madách) s nincs, ki e fájdalmat 
mngenyhítené, a terhet átvenné... Nincs? Halljátok szavát: 
„Jöjjetek hozzám ..  én megnyugosztallak". . .

De mivel? Mivel nyugosztal? Igával. Hogyan? Nem ke
gyetlenség a megfáradtakat igába fogni, a megterhelteket új 
teherrel megrakni s továbbküldeni: menjetek! ?

Lelkem leoldozza saruját, midőn e szentélybe, az Isten 
orvosszobájába, gyógyító, műtő termébe lép. „Az Ő gondolatai 
nem a mi gondolataink, az Ő utai nem a mi utaink". ő  a terhet 
teherrel könnyíti, a könnyet sírással gyógyítja, a fáradságot új 
elhivatással szünteti.

Csodás módszer, isteni módszer... Képtelenség a mi sze
meink előtt, de mégis — igazság. Tapasztalható, látható igazság.

Jöjjetek, lássátok!
Ismertem boldogtalan édesanyát, ki a temetőbe járt dél

esténként ahhoz a drága sírhoz, mely szívének két szerelmes 
gyermekét eltakarta, benyelte előle. Mindennap újra felszakadtak 
a sebek, melyek szívén égfek-fájtak. Mígnem Isten — meggyó
gyította. Mutatott neki új élethivatást: más szívek sebét szelid 
részvéttel gyógyitgatni, más életek, bezárkózott szívek sötétsé-
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gébé a szeretet napsugarát árasztani. A meghajlott lélek vállaira 
igát helyezett, az Ő igáját, a vigasztaló, gyógyító, emberszerető 
szeretet magasztos áldott igáját. A megpróbált szív átvette má
sok fájdalmát, a pusztává tarolt életen az emberszeretet virágai 
fakadtak; s amit nem talált meg sem a távoli országok nap
sütésében, sem a tengerek végtelenségében, azt megtalálta az 
általa felruházott, megtáplált árvagyermekek hálás, csókdosó 
szeretetében. A céljavesztett életnek új tartalma le tt: világítani. 
A megpróbált szív sajgó sebe gyógyult, gyógyult a — gyógyí
tással, mellyel ő vezetett másokat az áldva-áldott Orvoshoz.

„Mert az én igám gyönyörűséges és az én terhem köny- 
nyű“. Igen. Gyönyörű iga, könnyű teher, mert ezek emelnek, 
emelnek feljebb, mindig feljebb az örök Szeretethez.

Ki itt az övé, bizonnyal övé lesz túlnan is. Ámen.
Duszik Lajos
miskolci lelkész.
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Alkalmi beszédek.

Esketési beszéd.
Vázlat.

Józsué XXIV. 15. Ruth I. 16.
Kér. jegyesek, kedves testvéreim! Egy-egy régi festmény, 

melyet valami ihletett művész keze vetett vászonra, mély be
nyomást szokott tenni az emberre. Valami régi világba, a maitól 
elütő légkörbe varázsol vissza bennünket s az elmosódó szí
nekből is kitűnik a művészi igazság s megfogja lelkünket az 
ünnepi hangulat. Kedves nászajándék lehet ifjű házaspárnak 
egy ilyen antik kép! K. t., én két ilyen antik képet akarok 
nektek itt az Úr sz. oltára előtt adni. Nem művészkeze festette 
azokat, hanem maga az élet, nem aranyozott fa á kerete, ha
nem az Isten örök Igéje, az igazság amely azokból kiárad: az 
Isten országa, melyet már itt a földöh kell nekünk építgetnünk.

I. Az egyik képnek középpontján egy férfiú áll, az ókori 
Izrael népének honfoglaló vezére, Józsua, aki egy küzdelmes 
múlt után, élete forduló, pontján, mikor belenéz népe bizony
talan jövendőjébe, ezt a fogadalomszerű vallomást teszi: Én és 
az én házam tiszteljük az Urat! Nagy élmények s élettapaszta
latokból leszűrt igazság és örökkévaló programm ez mindazok
nak, kik új élet felé indulnak. S ha mindig ez volna az élet
elvük, nem volna oly sok csalódás és boldogtalanság ezen a 
világon.

És a kép tégedet illet kedves vőlegény, testvérem. Férfias küz
delem, munka és kötelességteljesítés árán te egy új országot 
hódítottál meg, egy új világot szereztél magadnak: hitvesednek 
szívét s a vele alkotott családi élet drága virányait akarod most 
birtokodba venni. S ha a bizonytalan jövőbe nézel és keressz 
valami erős támaszt, biztató igazságot, melyben a magad és 
tieid boldogságát kötöd, nem lehet az más, mint annak a hős 
Józsuának igazsága: Én és az én házam tiszteljük az Urat! Lehet 
megpróbálni Isten, hit és vallásnélkül való élést, boldogulást e 
világon, — meg is próbálták már, lehet a családi életben is 
életelvül tenni a jólét, fény és gazdagság anyagias elvét, — 
de egyszer ráeszmél mindenki arra, hogy ezek hamis funda
mentumok, mert egyetlen igaz, örök alapja van a családi, élet
nek : az Istenfélelem, melynek vallomása, fogadalma ez : „Én és 
én házam tiszteljük az Urat!“ írjátok ezt ti is k. t. ajtótok fölé, 
szívetek táblájára, legyen legmeghittebb szobátok legkedvesebb 
festménye ez az antik kép, melyet hű szolgája által maga az 
Isten keze festett.

II. A másik képet tenéked nyújtom kedves menyasszony testvé
rem! Ennek középpontjában meg egy kedves nőalak áll, az
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ó-szövetségnek legvonzóbb, bájos alakja, Ruth asszony. Siral
mas gyász és fájdalmas csalódás után ott áll hazája határán 
egy új ország kapujánál. Az a kérdés küzködik lelkében: 
menjen-e egy idegen világba azzal akit a lelke szeret, vagy 
maradjon otthon a régi tanyán, hova ezer szál köti egész 
életét ? I. . .  Felcsillan ekkor szemében a tiszta, áldozatos sze
retet könnye s megfogja kezét annak, akit szeret, felcsendül 
meleg hangja: ahová te mégy, oda megyek, ahol megszállsz, ott 
szállók meg én is, — a te néped az én népem és Istened az én 
Istenem. — Ez a bájos kép minden szónál többet, szebbet mond, 
beszél helyetted is k. testvégem, akinek a szíve sokkal telvébb 
most, semhogy szólni tudna, de az Ament a könnyed csillogja, 
a szíved dobogja vissza úgy-e k. testvérem?! Igen te is elha
gyod azért, akit a lelked szeret, gyermek reményeid s bánátid 
tanyáját, az édes otthont, abban édesapád simogató kezét, 
édesanyád vigyázó két szemét, testvéri és baráti körödet, hol 
olyan sokan szerettek. Megfogod a társad kezét, akit magadnak 
választottál: ahová te mégy, oda megyek én is. Pihenőd csak 
ott lesz, ahol az övé: ahol te megszállsz, ott szállók meg én is. 
Bele társulsz egy új világba, új családba: a te néped az én 
népem lesz! Mindez amennyire szép, szent elhatározás, de 
úgy-e, olyan fájdalmas is! Ámde kisugárzik a képből a vigasz
talás is: a te Istened az én Istenem. Milyen plasztikus vonás 
ez, milyen aranyos fényt, derűt áraszt az egész képre. Beleol
vadni egymás Isten hitébe, van-e ennél igazabb egyesülés, szen- 
tebb, boldogabb családi élet?!

K. t. két képet szántam nektek lelkipásztori szeretettel. 
Isten keze festette azokat sok ezer évvel ezelőtt. Fogadjátok 
tőlem megértő lélekkel. És mikor Isten áldására emelem ke
zemet fölétek, ti ajándékozzatok meg viszont engemet ezzel a 
fogadalommal: a te Istened, az én Istenem lesz. Ámen.

Pálmai Lajos.
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Illusztrációk.

Ján. 8, 34: Egy arab közmondás szerint a bűnnek öt ujja 
van. Kettővel áldozatának a fülét fogja be azt mondván: „Ne 
hallgass az intő szóra"; kettővel a szemét: „Ne nézz magad elé 
az útra". Eggyel pedig a száját: „Kövess elíenmondás nélkül!“ 
így formálja át a bűn az Isten képére teremtett embert a maga 
akarat nélküli szolgájává.

*

Ján. 8, 36: Az angol kormány 1833-ban elhatározta, hogy 
360 millió márka kiegyezési összegért megváltja gyarmatain a 
rabszolgák szabadságát uraiktól. A szabadonbocsátás terminu
sára nézve 1838 augusztus 1-jében állapodtak meg. Előtte való 
estén 9 órától kezdve a nyugat-indiai szigetek minden templo
mában istentiszteleteket tartottak, melyeken az összes keresztyén 
négerek részt vettek. Kevéssel 12 előtt imádkozva borultak 
térdre mindannyian s mikor éjfélt ütött az óra, ezer meg ezer 
ajakról zúgott fel egyszerre a leírhatatlan ujjongás: „Szabadok 
vagyunk, szabadoki" Majd hálaadó énekbe csapott át a kitörő 
öröm. 800 ezer feketére ragyogott fel e napon a szabadságnak, 
polgárjognak, az emberségesebb és szebb életnek a hajnala. — 
Ha már a közönséges szolgaságból való szabadulás ilyen örömöt 
okoz, micsoda öröm a bűn szolgaságából a Jézus Krisztus által 
való szabadulás!?

*

Luk. 2, 26: Flattich lelkésznek panaszkodott egy híve, 
hogy: Még csak egy prédikációt szeretne végighallgatni. „De 
hiszen maga évek óta rendszeresen eljárt a templomba", — 
mondja neki Flattich. „Igaz, hangzik a felelet, de a prédikáció 
alatt mindig valami másra gondoltam, sőt nem egyszer bólogat
tam is ; igazán sohasem figyeltem oda". — A templomlátogatás
nak csak akkor van haszna, ha az nem puszta megszokásból, 
időtöltésből, hanem a Lélek indítására, tehát belső szükségből 
történik s célja és eredménye Jézusnak hitünk karjaival való 
magunkhoz ölelése s a Jézusban nekünk adott nagy kegyelem
ért az Isten dicsőitése, áldása.

*

Luk. 2, 32: Egy kanadai misszionáriushoz egy keresztyénné 
lett szegény indus nő jött s egy bibliáért könyörgött. Esengő 
kérésére a hittérítő odaadta neki a sajátját, mert éppen nem 
volt neki több. De a lelkére kötötte, hogy négy hét múlva visz- 
szahozza, mert neki is szüksége van rá. Négy hét múltán újra 
beállít hozzá az asszony, azonban biblia nélkül. „Hát hová 
tetted, mit csináltál vele?" — kérdi tőle a misszionárius. „Uram, 
— vallja be töredelmesen az asszony, elmentem vele a roko
naimhoz és ismerőseimhez, felolvastam nekik belőle; s míg
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olvastam, úgy megkívánták és annyira könyörögtek, hogy mind
egyiknek egy-egy lapot kellett belőle adnom. Magamnak is csak 
ez az egyetlen maradt", s előveszi kebléből a szétszedett bib
liának egyik féltékenyen őrzött lapját. — Micsoda epedő vágya
kozás a Krisztusban megjelent világosság után!

*

Luk. 2, 32: Sokan olyan közönyösek, érzéketlenek a misz- 
szió ügye iránt. Egyszer Wellington herceg jelenlétében egy 
lelkész beszélt kicsinylőleg a hittérítésrői; „Hiábavaló és feles
leges törekvés; s kárbaveszeti, kidobott pénz minden ráfordított 
összeg. Az egész misszió tulajdonképen nem más, mint szek- 
táskodó, túlbuzgó lelkek szüleménye". Mire az öreg katona 
összeráncolta a homlokát és így szólt: „Uram, az ön  királyának 
a marsrutája úgy szól: „Elmenvén e széles világra, hirdessétek 
az evangéliumot minden teremtésnek. Rossz katona, aki a pa
rancsnak nem engedelmeskedik, hanem ahelyett gáncsoskodik 
és tétováz. Maguk csak tegyék meg a kötelességüket híven és 
becsülettel; a többit bízzák az Istenre. Az már az Ő ügye".

*
Luk. 2, 37: Egy hetven éves aggastyán a halálos ágyán 

meghagyta hozzátartozóinak, hogy a fejfájára azt írják: „Élt 
húsz évet". Mikor kérdő csodálkozással néztek rá, így foly
tatta : „Igen, mert csak húsz év óta ismerem igazán és szolgálom 
a Krisztust; a Nélküle eltöltött ötven évem nem számít". — 
Boldog, aki úgy éli le Annaként a maga 70—80 évét, hogy 
mind beszámíttatik neki.

*
Luk. 2, 38: Auréliusz pogány császár szokta mondani: 

hogy inkább szagol rothadó hullát, mintsem hogy rothadt be
szédet hallgasson. Mennyivel inkább kell egy keresztyénnek 
megfogadnia az apostoli intést: „Semmi rothadt beszéd a ti 
szátokból ki ne származzék" (Efez. 4, 29). Anna asszonynak a 
szájából, aki Jézus felől szóla mindeneknek, bizonyára nem 
származott ilyen hiábavaló, megrovást érdemlő beszéd. Vajha 
ebben a mostani téli időben, mikor annyira ráérnek az emberek 
s a családtagok, rokonok, ismerősök összeülnek egy kis beszél
getésre, az ő példájára Jézusról is ejtenének egy-egy szót. 
Különösen az Annáknak, az idősebbeknek volna ez közöttünk 
is a hivatása.

*

Luk. 2, 40: Vargha Gyulánénak van egy németből fordított 
kedves verse: „Nőttél-e gyarmekem?" Az ajtón az édesapa 
vonalzóval s irónnal meg-megjelöli időnként gyermekeinek a 
magasságát.*A gyermekek minden mérés után örömmel újságol
ják édesanyjuknak, hogy mennyit nőttek. Az édesanya furcsán 
mosolyog és így szól: „Óh mond nekem, vájjon mint „lelki 
ember" nőttél-e gyermekem?" A kérdés állandóan a fülébe 
cseng a költőnek. Úgy érzi, mintha estennen Jézus is ezt kér
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dezné löle. S mikor férfiúvá serdülve hazavetődik a szülőföldre, 
édesanyja ismét csak azzal fogadja: „Belső hitéletedben nőttél-e 
gyermekem?* E kérdés azután szent örökségként kiséri végig 
az élet utjain. — Nőttél-e gyermekem? Óh intézd magadhoz ezt 
a kérdést te is. Hogy nemcsak testben, hanem nőttél-e lélekben 
és bölcseségben, Isten és emberek előtt való kedvességben is? 
Mint ahogy a názárethi gyermekről olvassuk.

*
Máté 11, 28: Dóré Gusztáv francia festőnek van egy meg

rázó képe: „A siralmak völgye*. Utolsó alkotása a híres festő
nek. A háttérben egy sötét völgynek egyik oldalán terméketlen 
kopár sziklatömegek. A völgy bejáratánál áll Jézus hosszú, fehér 
ruhában. Vállán a kereszttel. Kezeit hivogatólag emeli fel és 
tárja ki a köréje tóduló szenvedők, betegek, nyomorultak, sze
rencsétlenek felé. A tolongó sokaság közt a siralmak völgyében 
a királytól a legutolsó koldusig ott látjuk az életnek sok-sok 
változatú nyomorát. Itt egy bibor-ruhás, koronás fő, amint fáradt, 
szomorú tekintetét Jézusra emeli. Mellette egy rab, lábain bilin
csekkel, csuklóin a hollétét jelző csengetyükkel; arcát Jézus felé 
fordítja, mint aki a megkötözötteknek szabadulást hirdet. Ott 
egy jól öltözött édesanya szívére szorított holt gyermekével, 
könnytől ázott szemeit Jézusra függesztve. Odább egy másik 
rongyokban, amint haldokló, erőtlen karjaival Jézus felé tartva, 
mintegy az Ő gondviselésébe ajánlva árvaságtól féltett csecse
mőjét. A világ minden tájékáról összesereglett jövevények; 
indiánok, négerek. Amott egy magányos kiszáradt fa tövénél 
egy bélpoklos áll. Tele van a völgy szenvedőkkel, megfárad
takkal, kereszthordozókkal. De valamennyi Jézus felé fordul s 
a szemeit Jézusra emeli. Nem hiányzik az ős ellenség, a kígyó 
sem ; minden rossznak, bajnak, nyomornak az okozója. Krisztus 
tekintetétől megvakítva, a keresztjétől megriadva ott igyekszik 
tova lopódzni, elsompolyogni. Krisztus jobbja felől pedig a kes
keny ut, mely örök tavaszra, boldogságra, életre visz s melyre a 
Megváltó karja rámutat. — A képre tekintve szinte hallani véli 
az ember a nyájas, szelid hivogatást: „ Jőjetek ón hozzám. . .  “

*
Luk. 17, 17: 1900 január 2-án este 11 órakor a Genf és 

Bellegarde közötti alagút a közepén egy darabon beomlott. 
Romhalmaz borította a síneket; de a szerencsétlenséget nem 
vette észre senki. A lyoni gyorsvonat száguldó iramban köze
ledik. Vörös lámpái izzanak az éjszakában s óriási gyorsasággal 
vágtat be az alagútba, Nincs senki, aki figyelmeztető jelt adna. 
Egyszerre csak a mozdonyvezető a lámpa fényénél megpillantja 
a romokat. Fékez, ellengőzt ad; hiába, már késő. A mozdony 
teljes erővel rohan neki egy hatalmas kősziklának s a követ
kező pillanatban a postakocsival és három személykocsival ki
siklik és darabokra törik. Rémes sírás és jajveszékelés tölti be 
a sötét alagutat. A mozdonyvezető sebesülten is igyekszik meg
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nyugtatni az utasokat, akiknek könnyebb sérüléseken és az 
ijedtségen kívül szerencsére nem történt bajuk. Azután munkához 
fog; nagy fáradsággal keresztül küzdi magát a romokon, hogy 
a másik sínpáron Geuf felől hamarosan szembe jövő személy- 
vonatot még idejében figyelmeztesse a veszedelemre. Sikerült 
is a derék embernek. A gyorsvonat utasai pedig összegyüle
keztek s mit teltek? Talán térdenállva adtak hálát Istennek a 
csodálatos megmenekülésért? Nem. Hanem a bellegardei állo
máson örömükben táncmulatságot rendeztek. Óh a Nőé és Lóth 
korabali könnyelműség nem veszett ki a vizözönnel és Sodorna 
kónköves esőjével az emberi természetből. Nem látjuk-e a testi
ségnek ezt a kultuszát lépten-nyoinon ma is. Különösen ezekben 
a farsangi napokban! ? *

Luk. 17, 29: Egy fuvaros az előtte haladó társától kér
dezi: „Mit viszel a kocsidon ?“ „Rumot és pálinkát", — hangzik 
a felelet. „No akkor a sorrend szerint csakugyan téged illet az 
elsőség, mert én meg koporsókat szállítok." A testiségnek, a 
has istenitésének a vége mindig veszedelem (Fii. 3, 19.).

*
Luk. 17, 30: Egy előkelő ifjú egy tapasztalt keresztyént 

arra kért, hogy adjon neki valami tanácsot testi vágyainak a 
leküzdésére. Mire az a következő tanácsot adta: „Ha este le
fekszel az ágyadba, a fejedtől állíts egy égő gyertyát, lábaidhoz 
pedig a megfeszített Krisztus képét. Erre összekulcsolt kezekkel 
feküdj csendesen negyed óráig." Az ifjú úgy tett. Pár perc 
múlva hideg borzadály futott végig a tagjain: úgy tűnt fel 
neki, mintha koporsóban feküdne s Ítéletére várakoznék. Ettől 
fogva teljesen megváltozott; mert folyton a fülébe csengett az 
intő szó: „Elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghal
janak, azután az Ítélet" (Zsid. 9, 27t). — Az ítéletre, az Ember 
Fiának megjelenésére való komoly gondolat tartson vissza 
téged is a bűntől, a veszedelembe döntő könnyelmű élettől!

Kiss Samu
* nagybarátfalui lelkész.



94

Könyvismertetés.

D r. theol. H . G a u d y  L á s z ló :  A gyakorlati theológia vázlata. Buda
pest, 1930. — Szerző kiadása. 144 oldal. Ára: 8 P.

Nagy dolog az, ha valaki, aki már benne él az ezer követelési! gya
korlati élet forgatában teljes lélekkel, akar és tud magának erőt és időt sza
kítani a műkedvelősködés mértékén túl is tudományos dolgokkal való fog
lalkozásra.

Még nagyobb dolog az, ha valaki, aki — ha az ifjabb generációhoz 
számítódik is még — túl van már az ifjúság intellektualizmust bálványozó 
korának naivságán, ki is meri adni ebben a nehéz és tudományos könyvek 
megjelenésének nem kedvező világban tudományos munkálkodásának ered
ményét.

Ez a munka azonban többet is megérdemel, mint a nagy dolgokban 
kifejtett akarásnak kijáró jóindulat vállveregetését.

A munka legszembeötlőbb, de egyszersmind legdicséretreméltóbb tu
lajdonsága a hitvallásos jelleg. Nem általános gyakorlati theológiát akar írni, 
hanem a lutheránus egyház gyakorlati theológiáját. Még ezt sem minden 
lutheri egyház számára, hanem a magyar lutheri egyház számára. így lesz 
gyakorlati theolőgiája igazán a gyakorlat theológiája. Ezt az elvet nemcsak 
a munka alkalmazó részében érvényesíti, hanem az elvi megalapozó részben 
is, amikor pl. a mi homiletikánk rendszerét Luther igehirdetésének elemzé
séből szeretné összeállítani.

Ha a munkát részleteiben figyeljük, akkor legerősebbnek a valláspe
dagógiai részt találjuk Ez természetes is, hisz a szerző a budapesti hitoktató 
testület igazgatója. Érdekes új tantervet dolgoz ki, nyolc elemi osztályt véve 
tekintetbe, melyben legfeljebb az kifogásolható, hogy az egész Kis Kátét az 
az ötödik osztályra osztja be. így sok egy évre s így azok, akik középisko
lába mennek, a lutheri Káté nélkül nőnének fel, mert a középiskolai tan
tervbe nem osztottta be Luther Kis Kátéját.

E pontnál kissé nagy hangú s tudomásom szerint nem teljesen helyt 
álló az a történelem számára szánt feljegyzése, hogy „hazánkban ev. vallás
tanár a konfesszionális hűség és dogmatikai megbízhatóság tekintetében soha 
semmi váddal nem illettetett“. Bárcsak így lenne!

Minden fejezetnél külön elismerést érdemel a modern kérdések tár
gyalása, mely széles látókörről és nagy olvasottságról tesz tanúbizonyságot. 
Ezeken az oldalokon több javaslata is van az egyháza élet új berendezése 
tekintetében, melyek közül, itt csak a paróchusi jog revíziójára és korláto
zására utalok.

Amikor az ember a kritikai megjegyzéseit szeretné érvényesíteni, min
denekelőtt a könyv címe állítja meg. Munkáját a szerző szerényen vázlatnak 
nevezi, célkitűzése szerint nem akar rendszert adni s úgy érzi, eléri könyve 
célját, ha néhány ember munkásságát eredményessé teszi. Ilyen alázatos és 
alacsony célkitűzések mellett nem mer az ember magasabb kritikai szem
pontokat érvényesíteni. Ha azonban az ember azt veszi figyelembe, hogy a 
munkát a szerző jubileumi alkotásnak szánta s különösen a könyvhöz fűzött 
német függelékben öntudatosan állapítja meg, nemcsak azt, hogy munkája 
az első magyar ev. gyakorlati theológia, hanem munkájának egyéb önálló 
eredményét i s ; ha azt olvassuk az egyház istentiszteleti tevékenységének 
történelmi összefoglalásában, hogy a gyakorlati theológia irodalmának ren
getegében szerző oly újító eljárást is alkalmaz, melyet még senki sem tett 
eddig, ha a könyv befejezésénél meglátjuk, hogy bizonyos dolgokat azért 
nagyol el a szerző, mert az az elvi meggyőződése s bizonyos hiányokon épp 
elvi meggyőződése miatt nincs módja javítani, akkor mégis feljogosítva érzi 
magát az ember bizonyos megjegyzések megtételére.

Minden gyakorlati theológia egy lelkésztipust képvisel. Ennek a lelkész 
típusnak kiemeltem már három értékes jellemvonását: hitvallásos, valláspe-
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dagógus és modern. Rá kell azonban, matatni, ennek a típusnak egypár hát
rányos vonására is.

Ez a lelkésztipus szűk látókörű. Szűk látókörűvé teszi épp legértéke
sebb jellemvonása: az egyháziassága. Az egyháztól nem látja az Isten 
országát. Ha látná, akkor nem merné olyan egyszerűen elintézni azt a kérdést, 
hogy tanítható-e a vallás? (30. old.) S nem merné oly határozottan kijelen
teni, hogy oly élő keresztyén jellemek nevelésére, „akikben a hit megszakit- 
hatatlan és állandóan Istenben élő élet, elegendő lehetőséget nyújt a vallás
pedagógia.* (35. old.)

Ennek a szűklátókörűségnek a következménye az, hogy ennek a lelkész- 
típusnak nincs elég evangélizáló érzéke. Kissé furcsán hangzik az a megálla
pítás, ha figyelembe vesszük, hogy az evangelizációnak külön paragrafust 
szentel munkájában, de épen ez a paragrafus mutatja azt, hogy milyen nehe
zen barátkozik meg az evangelizációval. Pedig ő maga is idézi Luthernek azt 
a kijelentését, mely minden igehirdetést evangelizációvá óhajt tenni: „Az 
Isten-tiszteletet nem azok kedvéért csináljuk, akik már keresztyének." Az 
evangelizáció a missziói igehirdetés, vagyis támadó beszéd, melyet nem pó
tolhat semmiféle apologetikus beszéd, mert az csak védekezik és nem támad. 
A szerző szemei előtt az igehirdetés olyan formája a rendes igehirdetés, mely 
nem lelkeket akar az örökkévalóság számára megmenteni, nem a megtérést 
akarja elősegíteni, hanem amely „épít és Istenhez vezet". Ennek a meghatá
rozásnak megfelelően „nem is lehet más igazabb célja az igehirdetésnek még 
a legmegrendítőbb témáknál is, mint megnyugtatni a hívőket arra nézve, hogy 
Isten él és mindig gondol velünk." (100 old.) A quietivumoknak ilyen előtérbe 
állítása után nem csodálkozunk, ha olyan igehirdetéseket is el tud képzelni, 
amelyeket „igehirdetési beszélgetéseknek" lehet mondani. (90 old.) S hogy a 
vasárnapi iskola a szerző beállításában teljesen elveszti evangelizáló jellegét 
s hogy a diákmisszió, KIÉ. munka, iparostanoncok gondozása, serdülőkkel 
való foglalkozás külön egyesületekben mind fölösleges, a vallástanítás kiter
jesztése és a templom elég az ifjúság megtartásához. (65 old.)

Az evangelizáló érzék hiányából folyik, hogy ez a lelkésztipus nagyon 
kényelmes. Ahogyan ez a lelkész készül az igehirdetésre, (95 old.) hat napon 
át, úgy ma a lelkésznek nincs ideje készülnie. Ezt a casuális előírást végig 
lehet csinálni annak, aki hetenkint egyszer prédikál, de ki az, akinek csak 
ennyiszer kell ma prédikálnia ? Ha ezzel szemben a szerző azt állapítja meg, 
hogy az ilyen készülésre elegendő a lelkész mindennapi pihenő félórája, az 
meg különösképen ennek a típusnak a kényelmességéről beszél. Egyáltalában 
ennek a lelkésznek nagyon sok a pihenő ideje. Minden csütörtökje a teljes 
pihenésé, azonkívül vasárnap délután is (121 old.) van ideje együtt szóra
kozni a gyülekezettel. A filiák és szórványok gondozásában is azt gondolja, 
hogy igen sokat csinál, ha levelezik. (131 old.) Ez a kényelmesség nemcsak 
visszatartja egyes munkáktól ezt a lelkésztipust, hanem a vállalt munkaterü
leten is megakadályozza a Krisztusért való exponálásban. Ha a szerző jól is 
látja (101 old.) hogy „az igehirdető próféta, akinek sokszor Isten hatalmat és 
parancsolatot ad a szólásra" mégis azt kívánja, hogy „az igehirdető beszéde 
mindenkiben a szeretetteljes és jóságos ember benyomását keltse." Ez a lel
késztipus nem érzi teljesen a felelősséget magánéletének evangelizáló vagy 
destruáló voltáért. Ő csak attól a pillanattól szűnt meg magánember s csak 
önmagáért lenni, hogy Luther-kabátot öltött magára. (73 old.)

Mindezekből a jellemvonásokból folyik, hogy ennek a lelkésztipusnak 
nincs érzéke az úgynevezett evangéliumi mozgalmak iránt sem. Az evangeli
záló érzék felelősségvállalás a hitetlenekkel szemben, az evangéliumi mozgal
mak iránt való érdeklődés pedig felelősségvállalás a hívőkkel szemben. Pedig 
maga a szerző is idézi Luther kijelentését, mely szerint azoknak, „akik komo
lyan törekszenek a keresztyénségre és az evangéliumról szóval és tettel tanú
ságot tesznek, névszerint össze kellene iratkozniok és valahol valamely házban 
összegyülekezniök" még pedig nemcsak bibliaolvasásra, hanem külön szakra- 
mentális közösségül is. Könnyelműen eldobja magától azokat a kínálkozó 
munkaerőket, melyek az evangéliumi mozgalmakból kinálják fel egyházszere- 
tetük indításából és az egyetemes papság jogán munkakészségüket az egyház
nak. A vasárnapi iskolát pl. lehetőleg nem bízza közösségi mozgalmak tagjaira.
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Örülök, hogy ebben a tekintetben kivételt tesz a „Fébé“-vel, csak ott téved, 
hogy a „Fébé“-t a magyar ev. egyház diakonissza-intézményének tekinti.

Az még a kisebb baj volna, hogy meglévő közösségi mozgalmakkal 
szemben ellenszenvvel viseltetik, súlyosabb az, hogy nem érzi azt, amit Luther 
érzett, hogy vannak, akiknek más is, meg több is kell, mint amit a templomi 
igehirdetésben kapnak. Ellenzi kisebb csoportok megalakulását, s ha a biblia
órákat egy rövid bekezdésben említi is, csak a veszedelmeit látja, az áldásokat 
nem. Úgy tekint a biblia-órára, mint hidra, amelyen a hívők a szekták kar
jaiba sétálnak át. (129 old.) így azután nem csodálkozik az ember ilyen 
kijelentéseken: „Egyszer végre be kell látni, hogy a megtéréseket, az új 
misszionálást nem a zárt szobák meghitt imaórái munkálják, hanem az élet 
porondján való küzdelmes élet.“ Csodálkozom azonban azon, hogy szerző, aki 
annyira lutheri akar lenni, nem veszi észre, mennyire ellenkezik ez az állítása 
a lutheri dogmatikával (lásd : Az ágostai hitvallás cikkelye az eredendő bűnről 
és a Kis Káté III. hitágazata.) A lutheri dogmatika szerint az ébredés nem 
az ember munkáján, hanem az Istenén fordul meg. Én magamtól semmi jóra 
képes nem vagyok.

A közösségi mozgalmakkal szemben elfoglalt állásfoglalásából követke
zik, hogy ennek a lelkésztipusnak nincs liturgikai érzéke. Annyira benne él 
az elkálvinizálódott magyar evang. Isten-tiszteleti rendtartásban, hogy a litur- 
gika neki csak egyházpolitika (44 old.), a mysticizmus veszély (61 old.), leg
feljebb a csend meditálását és az apostoli hitvallást hajlandó beiktatni Isten- 
tiszteleti rendünkbe.

Mindezekből természetszerűleg következik azután, hogy ennek a lelkész
tipusnak nincs külmissziói érzéke. (116, 144 old.) Ez annál feltűnőbb, mert 
hiszen a modern élet jelenségeit élénk figyelemmel kiséri, mégsem látja meg, 
hogy mennyire benne van ez ma a levegőben.

Volna még egy pár aprólékos megjegyzésem, ezek azonban nem elvi 
kérdések és nem tartoznak bele szorosan a fentiek logikájába. Csak megemlí
tem közülök a hitvallásos iskolák kérdését, melyet szerző a szanálás érdeké
ben talán túlságosan könnyen volna hajlandó prédául adni. (118 old.)

Lehet, hogy néhol a munka tudományos csontvázára a szerző más húst 
és vért rakott a maga képzeletében, mint ahogy azt következtettem. Termé
szetes, hogy minden kritikus a maga véleményével ellentétes dolgokat veszi 
észre először. Bárcsak ugyanígy észrevenné az a fent ábrázolt lelkésztipus is 
ebben a könyvben azokat a nyugtalanító mellékgondolatokat, melyek e típus
sal szemben a szerzőben itt-ott magában is meggondolásokat ébresztenek !

Turóczy Zoltán.


