
Tanulmányok.

Az egyháztagok fegyelmezése.
I. Kell-e fegyelmezni?

Ebben a részben nem arra keresek feleletet, vájjon az 
egyház tagjainak mai állapota szükségessé teszi-e a  fegyelme
zést, hanem arra, vájjon lehet-e egyáltalán, akármikor is Isten 
iránt tartozó kötelessége az egyháznak a fegyelmezés. Ha az 
utóbbi kérdésre igenlő feleletet nyerünk, akkor az előbbire 
mindegyikünknél kész lesz már a felelet, ha pedig az utóbbira 
nem-mel kell felelnünk, akkor az előbbinek feszegetése úgyis 
tárgytalan.

Az egyháznak nem emberektől, hanem Istentől nyert, örök
kévaló feladata, hivatása, rendeltetése: az emberiség üdvének 
munfcálása. Ha ez csakugyan Istentől nyert feladata, akkor 
minden olyan tevékenységhez, amellyel ezt a feladatot meg
valósíthatja, vagy legalább előmozdíthatja, az egyháznak Istenől 
nyert, tehát semmiféle emberi hatalom által el nem vehető joga 
van, de egyúttal minden ilyen tevékenység az egyháznak isten
parancsolta kötelessége is, melynek teljesítése alól semmiféle 
kényelmi szempont, vagy aggodalmaskodó emberi megfontolás 
által magát fel nem mentheti.

Ilyen tevékenysége-e az egyháznak a fegyelmezés is?
Az egyház tevékenységei asszerint, hogy milyen viszony

ban vannak az egyháznak amaz Istentől nyert örökkévaló fel
adatával, három csoportba oszthatók:

1. Az első csoportba tartoznak azok, melyek az egyház
nak amaz örökkévaló feladatával olyan szorosan összefügge
nek, hogy maguk is örökkévalók, amelyeket tehát az egyháznak 
mindig és minden körülmények között végeznie kell, mert kü
lönben feladatához, hivatásához lenne hütelenné, önmagát ta
gadná meg: amely tevékenységek nélkül tehát egyház soha, 
semmi körülmények között nem lehetséges. Ilyen tevékenység 
mindössze kettő v an : az igehirdetés és a szentségek kezelése. 
Ezért mondhatják hitvallási irataink, hogy egyház csak ott van, 
de ott meg mindenütt van, ahol az evangéliumot igazán tanítják 
és a szentségeket helyesen kezelik. Ezek gyakorlása tehát az 
egyháznak örökkévaló joga is, meg kötelessége is.

2. A második csoportba azok a tevékenységek tartoznak, 
melyek szintén amaz örökkévaló feladatból folynak ugyan — 
tehát az emberiség üdvét munkálják — de csak bizonyos kö
rülmények fennforgása esetén. Ezeknek végzéséhez tehát az 
egyháznak joga van ugyan, de kötelességei ezek csak akkor, 
ha az ezeket szükségessé tevő körülmények fennforognak. Ide 
tartoznak: a lelkipásztorkodás, a bel- és külmissziói munka, az 
evangelizálás stb. és ide tartozik szerintem a fegyelmezés is,
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mint a lelkipásztorkodás szerves tartozéka. Megjegyzendő, hogy 
az e csoportba tartozó tevékenységeket csak elvileg lehet el
választani az első csoportéitól, mert az ezeket szükségessé 
tevő körülmények fenn nem forgása csak elvileg lehetséges, a 
valóságban azonban — legalább emberi számítás szerint — 
sohasem. Az e csoportba tartozó tevékenységek közös ismeret
jegye az előbbiekkel szemben, hogy önmaguknak a felesleges- 
sétételére irányulnak.

3. A harmadik csoportba az egyház azon tevékenységei 
tartoznak, melyek nem az egyház örökkévaló feladatából, nem 
az egyház lényegéből, hanem annak földi szervezet-voltából 
folynak. Ide tartoznak: a  közigazgatás, a  bíráskodás, stb. Mivel 
ezek nélkül a  lényeg egyháza bármikor fennállhat, ezért ezek 
végzése az egyháznak joga ugyan, de nem kötelessége, mivel 
ezeknek bármikor történő elhanyagolása által az egyház ön
magát nem tagadja meg.

Ennek a csoportosításnak — a szóbanforgó kérdés szem
pontjából — különösen az a sajátossága fontos, hogy az egy
háztagok fegyelmezését különválasztja a bíráskodástól vagy 
törvénykezéstől, nevezetesen az egyházi tisztviselők elleni fe
gyelmi eljárástól s míg az előbbit a 2., addig az utóbbit a 3. 
csoportba sorolja. Fontos ez azért, mert ha az egyháztagok 
fegyelmezése a  bíráskodás körébe tartoznék, akkor az csak 
joga lenne az egyháznak, de nem lényegéből folyó kötelessége 
is egyúttal, s így azt bűn nélkül el is hanyagolhatná. Ha el
lenben a  fegyelmezés a 3. csoportba tartozik, akkor az az egy
háznak lényegéből folyó kötelessége, annak elhanyagolása tehát 
bűn és pedig bűn az egyházzal szemben és bűn magukkal az 
egyháztagokkal szemben.

Mindazok, akik az elmúlt évben széltében tárgyalt szabály
rendelet-tervezettel kapcsolatban a  fegyelmezés kérdéséhez hoz
zászóltak, bírói, törvénykezési, jogi eljárásként fogták fel a fe
gyelmezést, vagyis a  fentebb felállított csoportok közül a har
madikba sorolták. Ezért mondhatták, hogy a fegyelmezés gya
korlása által megindulna „evangélikus hazai egyházunknak az 
evangélium alapjáról való lecsúszása", hogy „egyházunk fokról- 
fokra közigazgatási intézménnyé alacsonyodik, rideg paragrafus 
egyházzá lesz, amelyből kivész Krisztus lelke, szelleme", s 
ehelyett „a politikai közigazgatásból jól ismert hatalmaskodás" 
vesz erőt rajta; ezért idézhették a  fegyelmezés ellen a fegyel
mezést gyakorló Pál apostol szavait: „A betű öl, a  lélek pedig 
megelevenít"; ezért emlegethettek Ne temerét, türelmetlenséget, 
máglyát és ezekhez hasonlókat. Mindezek az ellenvetések tárgy
talanokká lesznek, üres levegőt vagdosnak, ha a  fegyelmezés 
csakugyan az egyház tevékenységeinek második csoportjába 
tartozik, vagyis ha nem bírói, megtorló, hanem az emberek 
üdvösségét munkáló kegyelmi tevékenység.

Mielőtt azonban ezt a  kérdést közelebbről megvizsgálnánk, 
előbb azt kell eldöntenünk, vájjon helyes-e az egyházi köz
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igazgatást, bíráskodást, szóval az egész egyházjog-gyakorlást, 
az egyház tevékenységeinek harmadik, vagyis az egyház lé
nyegéből és lényegfeladatából nem folyó, csoportjába sorolni. 
Azt látjuk ugyanis, hogy úgy a róm. kath., mint a református 
egyházban ezek a tevékenységek valamiképen az egyház lé
nyegéből folynak és többé-kevésbbé ahhoz tartoznak. Az ő 
példájukra azután mi evangélikusok is könnyen hajlandók va
gyunk oda sorozni azokat. Az ev. egyházfogalom azonban ezt 
nem engedi meg. A róm. kath. egyházban azért tartozhatnak 
ezen tevékenységek az egyház lényegéhez, mert magát egyedül 
üdvözítőnek vallja, a  reformátusban pedig azért, mert ez kü
lönbséget tesz látható és láthatatlan egyház között. Az evan
gélikus egyház azonban se egyedül üdvözítőnek nem tartja 
magát, se kétféle egyházat nem ismer. Az ágostai hitvallás 
szerint az egyház egy és pedig nem külső dolgoknak és szer
tartásoknak társulata, hanem societas fidei et spiritus sancti in 
cordibus, amelynek mindammellett vannak ismeretjegyei — 
ezek éppen az üdvmunkáló tevékenységek — úgyhogy megléte 
mindenütt felismerhető, amely egyházhoz azonban nem tartoz
nak hozzá az egyházi szervezet berendezkedései, hanem azok 
a traditiones humanae ab hominibus institutae fogalma alá 
veendők, melyeknek vallásos jelentőségük nincs, az üdvösség 
szempontjából nem lényegesek.*

Az egyházfogalmaknak eme különbözőségéből folyik több 
lényeges eltérés a  három egyház között.

Mindenek előtt ez magyarázza meg azt a  körülményt — 
amire már Karner is reá mutat idézett cikkében — hogy úgy 
a  róm. kath., mint a  ref. egyházzal szorosan összenőtt egy bi
zonyos alkotmányforma. Hogy a  római kotholikusoknál ez a 
hierarchia, a  reformátusoknál pedig a  demokrácia, az e szem
pontból mellékes. Az ev. egyház pedig ragaszkodva az újszö
vetségi egyhézfogalomhoz, mely szerint a  jogi szervezet nem 
tartozik hozzá az egyház lényegéhez, szabad és független 
minden alkotmányformával szemben, s azok közül mindig azt 
választhatja, amelyik az adott körülmények között legalkalma
sabb az egyház, vagyis a  congregatio sanctorum, utjának a 
nyitvatartására.

Ezzel függ össze a  jognak különböző szerepe is egyrészt 
a  róm. kath. és a  református, másrészt a lutheránus egyházban. 
Míg amazoknál a  jognak döntő szerep jut az egyház üdvmun
káló tevékenységei körül is, adddig itt a döntést mindig az egy
ház, a  congregatio sanctorum hozza, s a  jogászoknak csak az 
a  szerep jut, hogy jogi szaktudásukkal megkeressék azokat az 
utakat és módokat, melyeken az egyház a  maga feladatait a 
jogilag szervezett társadalmon belül is munkálhatja, annélkül, 
hogy az érvényben levő törvényekkel összeütközésbe kerülne. Ott 
tehát irányító, itt pedig csak szolgáló szerepe van a  jognak.

* V. ö. Lic. Dr. Karner cikkét: Az egyház lényege az ágostai hitvallás 
szerint, a .Hitvallás és tudomány” c. gyűjteményben.
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Igaz, hogy ezzel a jelentéktelenebb, bár még igyis rendkívül 
fontos szereppel az evangélikus egyházjogászok sem akarnak 
megelégedni, hanem az egyház üdvmunkáló tevékenységeinek 
az intézésére is, nem mint a hívők közösségének tagjai, hanem 
mint jogászok akarnak befolyni. így volt ez már a reformáció 
idején is és éppen ez magyarázza Luthernek számos igen éles 
kifakadását a jogászok ellen. Luther egyenesen az egyház meg- 
rontóit látta az ilyen jogászokban, akár csak a  pápában, éppen 
mivel ezek a jogi elveket, tehát végeredményben e világ elveit 
akarták érvényesíteni az egyház belső életében is, ahelyett, 
hogy az egyház elvei megvalósulásának útját egyengették volna 
a  világban. S ki merné tagadni, hogy Luthernek e ponton na
gyon is igaza volt: ahol jogi elvek érvényesülnek az egyház 
belső életében, a tulajdonképpeni vallásos viszonynak, az üd
vösségnek a  munkálása körül, ott az egyház a keresztyénséget 
világgá teszi, pedig az egyháznak ellenkezőleg az a feladata, 
hogy a keresztyénség elveit érvényesítse a világban, még a  
jogászvilágban is és így a világot tegye keresztyénné. A ke
resztyénség pedig e szompontból nézve nem egyébb, mint ép
pen a jogi elvek kikőszöbölése az istenhez való viszonyból a  
Jézus Krisztusban megjelent kegyelem által.

Ez magyarázza a három egyház különböző viszonyát az 
ú. n. türelmességhez is. A pápa és Kálvin egyaránt vindikálta 
magának, illetve az egyháznak az excommunicatio maior jogát, 
sőt gyakorolták is azt mind a  ketten, pedig ennek abban a 
korban szükségképen halálbüntetés volt a következménye. Luther 
és a mi hitvallási irataink pedig egyértelműen elvetik az ex
communicatio maiort, az eretnekek halálbüntetése tehát lutránus 
felfogás szerint kizárt dolog. A római egyházfogalom jobbra, a 
kálvinista balra hajlik el az újszövetségi egyházfogalomtól s 
éppen ezért találkoznak azután a  türelmetlenségben, ellenben 
a  lutheránus egyház hű maradva az újszövetségi egyházfoga
lomhoz, szükségképpen türelmes is. Ez a lutheránus hívő türel- 
messég azonban egészen más valami, mint a liberálizmus és 
a racionálizmus hitetlen törelmessége, amelynek szemében ez 
a lutheránus hívő türelmesség sokszor egyenesen türelmetlen
ségnek tűnhetik fel, amint pl. a  hívő türelmességgel nagyon is 
megférő, sőt abból következő egyházfegyelmezés is türelmetlen
ségnek tűnik fel az olyan emberek szemében, akik legelső sor
ban liberálisok, s evangélikusok csak azért és csak annyiban, 
amennyiben a reformációban a liberálizmus diadalát látják. 
Pedig bármennyi perifériális hasonlóság legyen is a liberalizmus 
és a protestantizmus között, a kettő mégis lényegileg különbözik, 
mert az egyik isteni, a másik emberi bölcseség.

Az egyházfogalmak különbözőségéből folyik végül az is, 
hogy míg a reformátusoknál az egyháztagok fegyelmezése ösz- 
szeeshetik a- bíráskodással, úgyhogy ennek a feladatnak az el
végzésére ők egyszerűen egyházközségi törvényszékeket szer
veznek (lásd a legújabb református zsinati törvényeket) addig
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lutheránus felfogás szerint az egyházközségnek, mint az adó
fizetés kritériuma alapján létrejött egyházjogi alakulatnak — 
ebben igazuk van a  fegyelmezés ellenzőinek — csak a törvény
kezéshez van joga, da nincs joga a tagok fegyelmezéséhez. 
Hangsúlyozom azonban, hogy csak akkor nincs joga hozzá, ha 
a  fegyelmezés valóban a második csoportba tartozó, vagyis 
üdvmunkáló tevékenysége az egyháznak, s ebben az esetben 
sem azért, mert a fegyelmi vétségek, pl. a reverzális-adás, „pri
vát ügyek", hanem csupán azért, mert akkor a fegyelmezés a 
lényeg egyházának, a Szentlélek által vezetett congregació 
sanctorumnak a dolga.* Ugylátszik ennek az egyházfogalom- 
különbségnek öntudatlan megsejtése vezette a  jelenleg érvény
ben levő egyházalkotmánynak megalkotóit, mikor az egyházi 
törvénykezést nem terjesztették ki református módra az egyház
tagokra is, hanem az egyházzal szerződéses jogviszonyban álló 
tisztviselőkre korlátozták, s azt hiszem ennek öntudatlan meg
sejtése vezette a  fegyelmi szabályzattervezet megalkotóit is, 
mikor a fegyelmezés kötelességére reá eszmélve, azt nem utal
ják egyszerűen a bíráskodás körébe, hanem attól függetlenül 
gondolják gyakorlandónak, megérezvén, hogy az lényege szerint 
nem bírói, hanem pásztori munka, az egyház lényegéből folyó 
feladat.

Az elmondottakból azt hiszem eléggé kitűnik, hogy a  lut- 
heránizmusban a közigazgatás és bíráskodás csakis az egyház 
tevékenységeinek harmadik csoportjába tartozhatik. De nem oda 
tartozik-e a fegyelmezés is? Ez attól függ: lehet-e fegyelme
zéssel munkálni az emberek üdvösségét ? Az erre adott felelet 
önmagában eldönti, vájjon az egyház bűn nélkül elmulaszthat
ja-e a fegyelmezést vagy sem.

A Szentirás, hitvallási irataink és saját hívő tapasztalásunk 
szerint az ember számára az üdvösség elnyerésének egyedüli 
útja: a hit. Hitet pedig csak a Szentlélek kelthet az igével és 
a  szentségekkel . . .  „de fegyelmezéssel nem" 1 . . .  szeretnék 
hozzátenni a fegyelmezés ellenzői. Ámde nem lehet a kérdést 
ilyen könnyű szerrel elintézni. Vagy talán belmisszióval, kül- 
misszióval, evangelizálással, lelkipásztorkodással sem lehet mun
kálni az emberek üdvösségét ? Igen 1 . . . de csak azért, mert 
ezek lényegükben nem egyebek, mint az igehirdetés módosult 
alakjai. És a fegyelmezés ? Az talán nem igehirdetés ? Ahol és 
amennyiben nem az, ott és annyiban csakugyan nem a Szent
lélek műve, nem az emberek üdvének munkálása, hanem — 
éppen úgy, mint pl. a fegyverrel végzett külmisszió — valóban 
„önkény" és „hatalmaskodás", s mint ilyen, mindenesetre elíté
lendő és megakadályozandó. A helyesen értelmezett fegyelme
zés azonban szintén nem más, mint az igehirdetés egyik mó
dosult alakja. Az egyháznak két olyan módja van a fegyelme-

* Jellemző, hogy ugyanaz a cikkíró, aki a reverzális-adást „privét ügy
nek" mondja, néhány sorral alább azt állítja róla, hogy „súlyos bűn", tehát 
végeredményben azt mondja ki, hogy a bűn „privát ügy", amely ellen az 
egyháznak nem szabad fellépnie.
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zésre, amelyeket használhat anélkül, hogy az egyházjognak a 
terére lépne. Ezek: a feddés és az úrvacsora kiszolgáltatásának, 
valamint más funkcióknak a megtagadása. Feddésen természe
tesen az Isten igéjével való feddés értendő, ami tehát nyilván
valóan igehirdetés. De éppen így igehirdetés az úrvacsorának 
és egyéb egyházi funkcióknak a  megtagadása is. Az igét nem 
csak szóval lehet hirdetni, hanem hallgatással is, nem csak 
valaminek a megtevésével, hanem meg-nemtevésével is, s igen 
sok esetben ez a  hallgatással és meg-nem-tevéssel történő ige
hirdetés sokkal hatásosabb, mint a szóval és megtevéssel tör
ténő. Amikor Magyari esperes Nádasdy Ferenc feleségének nem 
szolgáltatta ki az úrvacsorát, sokkal hatásosabban hirdette a 
bűnbánatra intő isteni igét, mintha — bármilyen megrázó be
széd kíséretében — kiszolgáltatta volna. El tudok képzelni olyan 
házasságkötést, sőt temetést, amelyeken a hallgatásommal, vagy 
távolmaradásommal megfelelőbben és eredményesebben hirde
tem az igét. mint a megjelenésemmel és prédikációmmal.

Hogy a fegyelmezés lehet igehirdetés s ennélfogva azzal 
lehet munkálni az emberiség üdvét, azt bizonyítja a Szentirás 
is. Pál világosan kimondja, hogy az általa gyakorolt fegyelmezés 
célja: „a lélek megtartassák az Ur Jézusnak ama napján'* (I. 
Kor. 5, 5.), vagyis a lélek üdvének munkálása. És pedig Pál szerint 
a fegyelmezés nem csak annak az üdvösségét munkálja, aki köz
vetlen tárgya a fegyelmezésnek, hanem közvetve az egyház 
többi tagjaiét is (I. Kor. 5, 6.). És nincs-e ebben is igaza Pál
nak ? Én meg vagyok győződve róla, hogy egyházunk tagjai az 
egyház kegyelmi javait sokkal inkább becsülnék, tanításait sok
kal komolyabban vennék, hogy tehát az a sokat emlegetett 
hitközöny sokkal kisebb mérvű volna, ha maga az egyház 
becsülné annyira, illetve venné olyan komolyan azokat, hogy 
még a  fegyelmezés terheit és veszedelmeit is magára vállalná 
azok megbecsültetése és komolyanvétetése érdekében. Hiába 
hirdetem én a keresztség fontosságát a gyermek üdvössége 
szempontjából, hiába hangsúlyozom, hogy a  kis gyermeket csak 
azért keresztelem és keresztelhetem meg, mert annak a  keresz
tyén hitben való neveltetését a szülők és a keresztszülők által 
biztosítva látom, ha az eljárásommal meg rácáfolok magamra; 
ha elfogadok keresztapának olyan embert, aki a paszitai ebédet 
fontosabbnak tartja, mint a keresztfia megkereszteltetését, aki 
annyira nem törődik a gyermek lelkének üdvösségével, hogy a  
templom tőszomszédságából nem hajlandó eljönni a kereszte
lésre. Ha az ilyen esetben megtagadnánk a  keresztség kiszol
gáltatását mindaddig, míg a  keresztszülők is el nem jönnek a 
keresztelőre, úgy vélem, sokkal inkább ráeszméltetnénk az egy
háztagokat a keresztség jelentőségére, sokkal eredményesebben 
hirdetnénk nekik a keresztségre vonatkozó isteni igét, mint bár
mily keresztelési beszéddel, melyet csak a  szülésznő és egyik 
keresztanya, vagy esetleg csak helyetteskeresztanya előtt mon
dunk. Persze tudom, hogy itt nem lehet általánosítani és nem



135

lehet a keresztszülők megjelenését minden esetben a keresztség 
kiszolgáltatásának sine qua non-jává tenni. Még nyilvánvalóbb 
a fegyelmezés üdvmunkáló szerepe az úrvacsorával kapcsolat
ban. Lelkészi működésem ideje alatt semmi nem okozott nekem 
annyi lelkiismereti aggodalmat, mint éppen az úrvacsora kiszol
gáltatása olyanoknak, akik nyilvánvalóan méltatlanul éltek vele, 
s így ahelyett, hogy üdvösségüket munkáltam volna, egyenesen 
kárhozatukat munkáltam azzal, hogy mégis kiszolgáltattam ne
kik az úrvacsorát. Itt azzal szoktuk magunkat megnyugtatni, 
hogy mi nem tudhetjuk: ki él méltatlanul az úrvacsorával. Ez 
azonban már a fegyelmezés gyakorlati keresztülvihetőségének 
a kérdése, mellyel a következő részben foglalkozunk majd, s 
mit sem változtat azon a  tényen, hogy a méltatlannak az úr
vacsorától való eltiltása csak az ő üdvösségét munkálja, sőt 
nemcsak az övét, hanem a többi egyháztagokét is, mert ezen 
eltiltással minden prédikációnál erőteljesebben hirdetjük nekik 
az úrvacsora méltó élvezetére intő isteni erőt.

Ugyancsak üdvmunkáló tevékenységnek fogják fel a fegyel
mezést evangélikus hitvallási irataink is. A schmalkaldeni cik
kek III. rész 9. §. ezt mondja: „Maiorem illám excommunicati- 
onem, quam papa ita nominat, non nisi civilem poenam esse 
ducimus, non pertinentem ad nos ministros ecclesiae. Minor 
autem, puam nominat, vera et christiana est excommunicatio, 
quae manifestos et obstinatos peccatores non admittit ad sacra- 
mentum et communionem ecclesiae, donec emendentur et sce- 
lera vitent. Et ministri non debent confundere hanc ecclesiasti- 
cam poenam seu excommunicationen cum poenis civilibus." 
A fegyelmezés célja eszerint is a megjavítás, a megtérítés, tehát 
az üdvösség munkálása. Ez a hely egyúttal világosan mutatja 
azt is, hogy az egyházi fegyelmezés, mint az emberek üdvét 
munkáló kegyelmi ténykedés lényege szerint más, mint a meg
torló célzatú világi büntetés, mint a joggyakorlás. Az excommu
nicatio maiort éppen azért utasítja el, mert ez, mint amellyel 
halálbüntetés járt, nem lehetett üdvmunkálás.

Az elmondottak azt hiszem eléggé mutatják, hogy a  fe
gyelmezés csakugyan nem az egyház tevékenységeinek második 
hanem harmadik csoportjába tartozik. Akkor azonban erre vo
natkozólag is áll, hogy ez az egyháznak istenparancsolta köte
lessége, amelynek teljesítése alól semmiféle kényelmi szempont, 
vagy aggodalmaskodó emberi megfontolás által magát fel nem 
mentheti. Hogy az egyház mégis oly sokáig elhanyagolta ez 
irányú kötelességét, annak oka, éppúgy mint a lelkipásztorkodás, 
a kül- és a belmisszió, valamint az evangelizáció elhanyago
lásáé is, csak az volt, hogy az egyháznak saját tanai igazsá
gába vetett hite meglanyhult s hogy lelkiismeretét az emberiség 
üdve munkálásának istenparancsolta kötelessége iránt a liberá- 
lizmusnak, filantropizmusnak, szabadkőművességnek lagymatag 
emberi bölcsesége elaltatta. Mindenütt, ahol az egyház egyrészt 
igazán meg van győződve a maga tanainak igazságáról, ahol
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másrészt lelkiismerete felébred az emberiség üdve munkálásá- 
nak istenparancsolta kötelessége iránt, ott a többi második cso
portba tartozó tevékenységgel együtt jelentkezik valamilyen 
formában a fegyelmezés is. És ez természetes is, hiszen a hit 
a  Szentlélek műve, az említett tevékenységek pedig, amint ezt 
az apostoli egyház példája mutatja, a hit, végeredményben tehát 
a  Szentlélek erejének a megnyilvánulásai. Ha azonban az 
apostoli egyházban a fegyelmezés csakugyan a Szentlélek ere
jének a  megnyilvánulása volt, akkor ab ovo nem lehet a mai 
fegyelmezési törekvésekről sem azt állítani, hogy ezek meg 
„hatalmaskodások“ és nem a Szentlélek erejének megnyilvá
nulásai. Ha a Szentlélek fegyelmezhetett a  múltban, miért ne 
fegyelmezhetne a jelenben?

Gyarmathy Dénes
rábaszentandrási lelkész.

Vasárnapi és ünnepi beszédek.

Kérdés — megbízás.
(Husvét u. I. vas. anyaga.)

Ján. 21, 15—17.
Elhivatásuk bölcsőjénél, a Galilei tenger partján jönnek 

össze a tanítványok, hogy Péter kezdeményezésére halásszanak. 
De hiába fáradoznak egész éjjel, áldás nem követi munkájukat. 
Hiányzik közülük a munka áldása: Jézus. „Mikor immár reggel 
volna, megálla Jézus a parton és monda: Vessétek a hálót a 
hajón jobb felől és találtok. Oda veték azért és azt ki nem von
hatják a halak sokasága miatt."

A tanítványok közül János az, aki felismeri, hogy aki a 
parton jár és hozzájuk szól: az Jézus. Ez a csodálatos eredményű 
halászat — úgylátszik — nagyon foglalkoztatta Jánost, mert 
öreg korában, mikor az evangéliumot írta, akkor is világosan 
tudta, hogy 159 halat fogtak. Megemlítésre érdemes az is, hogy 
a másik három evangélista nem emlékszik meg a nagy halá
szatot követő beszélgetésről. Úgylátszik, mintha ez a beszéd 
Péter rehabitálását szolgálná.

Kétségtelen, hogy a beszélgetés során elhangzott kérdést 
első sorban Péterhez intézi Jézus, de intézi a többi tanítványhoz 
is. Hasonlókép a megbízás is szól minden tanítványnak.

De a halászatot követő ebédnél elhangzott kérdés és meg
bízás szól mindnyájunkhoz is.

I. Az újszövetségben két hatalmas kérdés hangzott el. 
Mindegyik sorsdöntő. Az egyik kérdés az egész emberiség sorsa 
felett döntött, a másik az egyes ember sorsa felett dönt. Az első 
kérdés az egyházi törvénykezés alkalmával hangzott el, mikor
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Kajafás azt kérdezte: mondd meg nekünk: te vagy-e a Krisztus 
az élő Isten fia? Jézusnak erre a kérdésre adott felelete az 
örökkévalóság fundamentumára építi fel hitünket, diadalmassá 
teszi a megváltást és minden kétséget örökre a sírba temet.

A másik sorsdöntő kérdést Jézus intézte Péterhez. A halá
szat után a Mester és a tanítványok a szabad ég alatt együtt 
ebédelnek. Végtelen boldogság dagasztja a tanítványok lelkét, 
hogy velük van az Úr s ismét hallhatják ajkáról az örök élet 
igéit. Egyszerre váratlan csend következik s Jézus Péter felé 
fordulva azt kérdezi: „Simon, Jónáhnak fia, szeretsz-e engem 
jobban, mint ezek?"

Ez a kérdés tükör volt, melyben Péter megismerte a) ma
gát és b) Mesterét.

A kérdésben volt vád és szemrehányás. Nem nevezi Péter
nek, Péter csak volt — többé nincs. Az a kőszikla, — Péter 
erős hite — amelyre az Úr anyaszentegyházát akarta felépíteni, 
a zivataros éjben megingott. Maga mondta, hogy ő nem Jézus 
tanítványa s midőn hinni nem akartak neki, még átkozódott és 
esküdözött is. Tehát ellenségei közé állt s átkozódva, esküdözve 
taposta sárba az ő szent nevét. Esküszegő, áruló lett. Mindezt 
kiérezhette Jézus kérdéséből.

Te hozzád is intézi Jézus ezt a kérdést: „Szeretsz-e enge- 
met?" Nem azt kérdezi: Jó keresztyén vagy-e? Jársz-e temp
lomba? Olvasod-e a bibliát? Imádkozol-e? Megadod-e a dézs- 
mát? Könyörülsz-e a szegényen? Kérdésével eszedbe juttatja 
egész élettörténetedet. Az emberi élet szent története: kijöttünk 
az Atyától, élünk az Atyában, visszatérünk az Atyához. Az 
életnek ez a szent története a keresztelő kutnál kezdődik, foly
tatódik a konfirmációi, esküvői és urvacsorai oltárnál. Mind nagy 
kegyelemnek és szeretetnek, de sok és nagy fogadásodnak is 
emlékeztetője. Nos, hogy vagy a fogadásaiddal? Vád és szemre
hányás van a te szavadra is a kérdésben: szeretsz-e engemet ?

Péter ebből a kérdésből bocsánatot és kibeszélhetetlen 
szeretetet olvasott ki. Ha ebben, mint tükörben meglátta ön
magát, meglátta Megváltóját is, meglátta Krisztus szívének olyan 
feltárulását, amilyent még sohasem látott. Most látta csak, milyen 
a Mester, akit ő megtagadott és ettől megtört a szíve és megszo- 
morodék, hogy harmadszor is azt kérdezte az Úr: „szeretsz-e 
engem ?“ A lélek bánata a bűnbánat teljessége. Most már kitárul 
a meggyötrőit szív s átadja magát annak, aki ajtaján kopogtat, 
hogy beköltözzék a maga békességével és vigasztaló, üdvözítő 
erejével. „Uram, te mindeneket tudsz, te tudod, hogy én szeret
lek téged." Mintha csak azt mondaná: ne kérdezz engem tovább, 
hanem jer és lásd meg az én szívemet s szívemben azt a vég
telen szeretetet, mely te feléd lobog. Mintha mondaná: nem 
tudok én tovább beszélni, tudásomban, szavamban se bízom, 
ítéld meg te: szeretlek-e téged?

Szeretsz-e engemet? Ez a kérdés tükör a te számodra is, 
amelyben nemcsak magadat, de meg kell látnod a Mestert is. Ki
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és mi ő a te számodra? Vallásalapitó? Társadalmi reformátor? 
Kiváló filozófus? Erényideál? Ha csak ennyi, úgy az neked 
nem sokat használ. Akkor a kárhozat gyermeke vagy. De a 
kérdésből te is bocsánatot és mérhetetlen szeretetet olvashatsz 
ki. Megláthatod, hogy ő az a Messiás, aki a mi bűneinket hor
dozta a testében a fán, aki példát adott nekünk, hogy nyomdo
kait kövessük. És ha ezt meglátod, kérdésére nem szóval felelsz, 
hanem a lélek szomorúságával, őszinte bűnbánattal. Azért jött, 
hogy a bűnösöket keresse s öröme nagyobb egyetlen megtérőn, 
mint kilencvenkilenc igazon. Ebből a kérdésből Péter nemcsak 
vádat és szemrehányást olvasott ki, de meglátta azt is, hogy az 
ő nagy bűne már megvan bocsátva. És mégis elszomorodik. 
Csakhogy ez a szomorúság olyan volt, mint a hosszas, sűrű 
áldott eső, mely mélyre hat s gyökerében termékenyíti meg a 
lélek életét.

II. Valóban, a kérdés dönt Péter sorsa felett. Péter most 
lesz igazán — Péter. Már nem kételkedik az Űr sem hitében, 
sem szeretetében. Hisz ha kételkednék, nem adná a megbízást: 
legeltesd az én juhai mát. Mert juhait nem legeltetheti más, csak 
aki őt magát is szereti; nem bízhatja másra, csak aki, ha kell, 
életét adja a juhokért. Nem legeltetheti nyáját béres, hanem 
pásztor. Pásztorrá pedig semmi nem avat, hanem csak az iránta 
való szeretet. Aki az Űr nyáját legeltetni akarja, annak az Urat 
és nyáját mindenek felett kell szeretni, annak még a vértanú
halálra is készen kell lenni. Péter kész volt, mert szerette az 
Urat. És ez az, amire az Űr u tal: „Bizony mondom neked, mikor 
ifjabb valál, magad övezéd fel magadat s mentél, ahová akartál; 
mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet s más övez 
téged s oda visz, ahová nem akarod."

És úgy is lett. Az Úr nyáját legeltetve, vértanú halállal 
dicsőítette meg Urát.

Aki legeltetni akarja az Űr nyáját, szeresse az Urat. Sze
retet nélkül nem végezheti el a szolgálatot, amelyet vett a lelkek 
főpásztorától. Pál apostol, István vértanú, Luther wormsi vallás
tétele, a belmisszió hősei.

Hányszor is mondja Jézus: legeltesd az én juhaimat 1 Kiket 
értett Jézus a „juhai" alatt? Kicsinyeket, nagyokat, hitben erő
seket, hitben gyengéket.

Szülők, nevelők nevelői feladatukat csak úgy végezhetik, 
ha van bennük szeretet a Mester iránt. A nevelés alapja Jézus, 
eszköze az ő tanítása és példája.

Nagyok is eltévedhetnek a magok választotta utón. Ezért 
van szükség egyházi szervezetre, rendre, őrizőkre, vezetőkre. 
Minden egyházi munka a krisztusi megbízás teljesítése: legel
tesd az én juhaimat.

— s — n.
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Jézus búcsúzik tanítványaitól
Husvét utáni 2. vasárnap.

Ján. 14, 1—6.
Földi életünknek nincs szomorúbb helyzete, mint amikor 

el kell hagyni azokat, akiket szeretünk. Búcsúzni kell ismert, 
sokszor ismeretlen út előtt azoktól, akiket mieinknek tartunk. 
Átestünk mindnyájan ilyen búcsúzáson. Kisdiák korunktól ko
porsónk megnyíltáig állandóan búcsúzunk egy-egy szerettünktől. 
Előbb csak iskolába menet jó édesanyánktól, szerető édes
apánktól, kedves testvéreinktől, óh, nem győzték tanácsaikat 
újból és újból hangoztatni, nehogy abból valamit is elfeledjünk. 
Mi is, amikor kiskapunkból családi körünk tagjaira visszatekin
tettünk, arcunkon a megelégedettség, szemünkben a bátorság és 
önbizalom ragyogott. Mintha mondtuk volna: ne féltsenek minket, 
megálljuk helyünket, lelkesült örömmel térünk vissza az iskola 
padjaiból, ahol minket jóra és nemesre tanítanak. Később végleg 
búcsúztunk a szülőföldtől, de bárhol járunk is : gyermekkorunk 
emlékei mindig velünk vannak. A csendes falu egyszerű em
berei, fehérfalú házai, az általunk is sokszor bejárt erdők-mezők 
tájékai mindenütt kisérnek. De ki is tudná felejteni a szülőföld 
lelkűnkbe vésődött emlékeit? Járhatunk gyönyörű vidéken, 
épület-kolosszusok között, egy hang ütheti meg fülünket, mely 
konfirmációnk helyének drága templomát, a szülők ünnepélyes 
csoportját, fehérruhás leánysereget, régi harangunk édes-bús 
hangját juttatja eszünkbe s mi újból ott vagyunk gyermekkori 
boldogságunk meleg tanyáján...

Búcsúztunk máskor is nagy szomorúsággal és édes remény
séggel, hogy visszajövünk a szeretetkörbe. . .  A boldogság ér
zése, mely a viszontlátás alkalmával nyilatkozott meg, kifejez- 
hetetlen. Mások azonban Ígéretüket nem válthatták valóra. A 
kenyérért folytatott kemény harc nemcsak lépéseiket vitte 
messze vidékekre, idegen tájakra, de saját magukat is örökre 
eltemette, a halál jéghideg karjaira fektette... Ami a búcsúzás 
folytatása, ismeretlen az ember előtt s így érthető, hogy soha
sem a vigság, hanem mindig a szomorúság jegyében folyik le. 
Búcsúzás és könnyhullatás édestestvérek, melyek egymástól 
szinte elválaszthatatlanok.

♦  *
*

Jézus is búcsúzik a felolvasott Szentige szerint. 0  is na
gyon szerette azt a kört, melyet maga választott és melyre 
megépítette Anyaszentegyházát. Fájt neki is látni tanítványai 
lelkében a kétségbeesést: mi lesz velünk a Mester nélkül? Mi 
lesz velünk az Ö jelenléte, védelmezése, minden testi és lelki 
életünkről való gondoskodása nélkül? Jézus, tanítványai lelké
ben jól látta ezt az aggodalmat búcsúzása alkalmával. Felhasz
nálja tehát mégegyszer az együttlétet, hogy összefoglalja isteni 
tudományának legszentebb tanítását, lelkének vigasztalását



nyújtsa feléjük arra az időre, amikor már nem lesz közöttük: 
„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek!“

A búcsúzás megrázó képe elsimul Jézus intésére és báto
rítására: „Higyjetek Istenben és higyjetek énbennem!“ Fel
figyelnek a tanítványok, hogy mi is az, amit nekik örökség
képpen még mondani akar a Mester, aki nemcsak emberekhez 
hasonló könnyű Ígéretekkel akar vigasztalni, hanem komoly 
valósággal, magasztos küldetésének teljes tudatával teszi a vi
gasztalást maradandóvá: „Az én Atyámnak hajlékában sok 
lakóhely van, elmegyek, hogy helyet készítsek néktek."

Jézus beszédei közül a világ a gúny és mosoly hangján 
ezt szokta leggyakrabban emlegetni. Legyetek csak nyomorultak, 
koldusszegények a földön, hordozzátok rabszolgai igátokat türe
lemmel és békességgel, majd eljön számotokra a mennyország, 
ahol megjutalmaztattok, ahol a fordított világ áldásaiban részesül
tök. Hallgassátok csak az ú. n. szabadelvűeket. Nem ezzel lázítják-e 
a maguk elvtársait az egyházak és a lelkészek ellen, akik nem 
akarják elismerni az egyházak áldásos munkáját, melyet Krisztus 
ideje óta állandóan végeznek, sem a lelkészek munkáját, mellyel 
pedig nemcsak lelki életét szolgálják híveiknek, de a testi bol
dogulásuk elérése érdekében a becsület és a kötelesség határain 
belül mindent elkövetnek. Mi pedig valljuk nyíltan, meggyőző
désünk hitével, várakozásunk reménységével, hogy földi életünk 
után igenis elvesszük jutalmunkat. Mindenki. Szegények és 
gazdagok. Isten ingyen kegyelméből.

Elvesszük azonban már itt a földi életben is. Már itt is 
részesei vagyunk „az én Atyám hajlékának!* A lelkiismeret nyu
godt hajlékai ezek, melyeknek áldásait, érthető, hogy a tolvajok, 
a csalók, a hamisítók nem is ismerhetik. Éppen azért ne vegyük 
komolyan és sohase érzékenykedjünk a mindig alacsony emberi 
érzésről tanúskodó gúny és mosoly miatt. Mégis azonban, te
kintve a mai hitetlenkedő világot, szeretném, Kedves Testvéreim, 
ha lelketek megedzett lenne a hitetlen és alattomos emberek 
könnyűfajsúlyú beszéde ellen. Éppen azért tegye minden egyes 
ember gondolata tárgyává, hogy az ő számára mit jelent „Isten 
hajlékának* birtokosává lenni? Amiképpen jól kell ismernünk 
lakóházunk minden zegét-zugát, éppen oly jól kell ismernünk 
a célt is, ahová menendők vagyunk, amelynek eléréséért meg
aláztatást, bántalmat és gúnyolódást Krisztusunkhoz hasonló 
türelemmel kell elviselnünk. Hogy Jézus a földön is birta a 
nyugodt lelkiismeret hajlékát, életével bizonyította be. Töre
kedjünk mi is elérni. Ezekben a hajlékokban ismeretlen a munka- 
nélküliség kenyértelensége, mert a lélek gazdagsága nem lúd 
kiapadni, de nincs sötétség sem, mert beragyogja a kifejezés: 
„békesség néktek 1“

A nyugodt lelkiismeret hajlékát Isten lelkének ereje épí
tette és tartja fenn. Ennek birtokosa nem csügged el a szen
vedésben, de nem is bizza el magát a szerencsében. Az ilyen 
hajlékban csend, béke és szeretet lakozik! Ha a nehéz időben
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minden el is sötétedik, e hajlékban világosság ragyog, mely 
lelkeket erősít, fájó könnyeket szárít fel és a gyarló embert az 
Örökkévalóval köti össze.

Amikor azt látjuk, hogy beszédünk hallatára és jóakaratú 
magyarázatának dacára is egyesek ajkán a mosoly hullámai 
futnak széjjel, mint a meg nem értés kifejezése, szívből sajnáljuk 
meg őket, mint akik nem ismerik a nagy kincset, melyet pedig 
birtokukba vehetnének. Mi azonban fogadjuk el a nagy szere
tet et: „Elmegyek és helyet készítek néktek!"

A szállás-készítés minden időben nehéz feladat. Aki erre 
vállalkozik, nagyon gondosnak és körültekintőnek kell lennie, 
mert össze kell hordania mindazt, amire csak szükségünk lehet. 
Mivel ismerjük életünkből a kérdés nagy fontosságát, ne cso
dálkozzunk, ha valaki felteszi a kérdést: hol van ez a hely és 
vájjon van-e még ott férő hely a mi számunkra is? E kérdések 
Krisztus óta állandóan izgatták az emberiséget. Megindultak 
tehát az általunk föl nem fogható számítások: a menny hosz- 
szúságának, szélességének, egész határának felmérését illetőleg* 
Amikor ezzel elkészültek, kutatni kezdtek a világ keletkezése 
felől. Ezekben a nagy munkákban hívő és hitetlen tudósok 
sokasága vett részt és a világ várta kíváncsian, hogy miben 
fognak megállapodni. Voltak olyanok, akik a világot huszonöt- 
ezer esztendősnek vallották, mások azonban nyolcvanmillió 
esztendőről beszéltek. Mi pedig azt mondjuk: bármily nagynak 
látszik is a különbség e számok között, az emberi véges értelem 
előtt a két véglet egybeolvad, mert a csekélynek látszó száz 
esztendőt is lehetetlenség érzékeltetni, — hátmég a milliókét!

De bármily nagy számot is veszünk alapul, a számítások 
odavezették az embereket, hogy az évmilliók ideje alatt elhalt 
emberek feltámadott lelkei oly csekély űrt töltenek be a min- 
denségben, hogy az szóra sem érdemes. A hasonlat egy gyufa
skatulyát említett meg, mely egy nagy lakószobában van el
helyezve, melyet, ha nem tudjuk a helyét, bizony sokszor 
keresnünk kell. Nem kell félnünk, hogy a mi Üdvözítőnk éppen 
rólunk nem tudna gondoskodni. Minden csillag egy-egy ragyogó 
égi szobának tekinthető, mely gazdag pompájával éppen nekünk 
nyújthat pihenő helyet. Luther így fejezi ezt ki: „Ha kerget is 
titeket az ördög az ő zsarnokaival a világban, van még mindig 
helyetek az égben."

Jézus a szeretet legnagyobb melegségével, a vendéglátás 
teljes odaadásával hívogat: „Ahol én vagyok, ti is ott legyetek." 
Egy újjáalakult világot akar velünk e kifejezésben megismer
tetni. Nyilvánvalóvá teszi, hogy része van a világ megteremté
sében, különben ily határozott formában nem rendelkezett volna.

Előtte csak paradicsomról és pokolról tudott az emberiség; 
jutalmazásról, büntetésről és arról, hogy „magamhoz veszlek 
titeket" a tanítványoknak sem volt fogalmuk. Érthetetlen volt 
előttük „ahol én vagyok, ti is ott legyetek" kifejezés értelme 
is. Ismeretlen volt az „út" is, melyről Jézus beszélt nekik.
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Jézus a lélek ablakán, a szemen keresztül látta tanítvá
nyainál ezeket a zavarokat, észrevevését mégis figyelmen kívül 
hagyja. Bizonyosan azért, mert tanítványai is csak emberek 
voltak. Az emberi véges értelemmel pedig ezeket a mély gon
dolatokat teljesen megértetni soha nem is lehet.

Könnyen támadhat az a gondolatunk, hogy a tanítványok 
valamelyik palesztinai városba való jutásnak az útját látták, mint 
célt, maguk előtt. „Uram, nem tudjuk hová mégy, mimódon 
tudhatjuk azért az utat?“ — mondotta Tamás, egyike a tanít
ványoknak. Tudnunk kell azonban, hogy a többiek is vele együtt 
bizonytalanságban voltak, nem értették meg a Mester beszédét. 
De ne csodálkozzunk és ne döbbenjünk meg a tanítványok ta
pasztalatlanságán. Lássuk meg saját magunk gyengéit is: Kik 
azok, akik elszoktak merülni Krisztus tanításában s azonnal 
megértik beszédeinek az értelmét? És ha vannak, akik merik 
mondani, hogy teljes száz százalékig megértik, vájjon ezek 
között is hányán lehetnek, akik tudják, hogy e helyen Jézus 
nemcsak a mennyei Atyáról beszél, mint akihez való jutásunk 
emberi életünk végcélja, de elrejtve értenünk kell alatta a túl
világ pompáját is. Már pedig ennek az útját csak a „beérkezés" 
által ismerhetjük meg, addig pedig csak boldog sejtéseink le
hetnek azon áldásról, melyet szem nem látott, fül nem hallott, 
melyben részesülnek Istennek igaz gyermekei.

„Én vagyok az út, az igazság és az élet!" — mondja 
Jézus. Sok ember szokta e mondatot elolvasni s szinte látszik 
rajtuk a töprengés, hogy annak a maguk számára helyes ma
gyarázatát adják. Az Evangélium megvilágításában értelme az, 
Hogy egyedül és kizárólagosan Krisztus az út, senkire és semmi 
másra nincs szükség. A „szentek" közbenjárása nemcsak hát
térbeszorul, de teljesen megsemmisül az „jin vagyok az út, az 
igazság és az élet" kifejezés megvalósítása által.

Lángbetükkel kellene felírni, hogy kerüljünk mindenkit és 
mindent az Atyához való úton, egyedül csak Jézus kézenfogását 
fogadjuk el: „Senki sem mehet az Atyához, hanemha énálta
lam." Bátran és bizalommal kövessük az emberiség legjobb 
Barátját, jól tudva azt, hogy Krisztus nélkül nincs üdvösség, 
amiképpen fény nélkül nincs világosság sem.

Fájdalommal, bánattal és a nélkülözés keserű jajjaival van 
tele a világ. Ki az, aki erősíteni, vigasztalni és megnyugtatni 
tudjon? Egyedül az, aki így szól: „Én tiveletek vagyok minden 
napon a világ végezetéig." Járjunk az ő nyomdokain, válasszuk 
Őt vezérül, de tartsunk is ki mellette életünk minden körül
ményei között.

Harcunk, szenvedésünk, nyomorúságunk aggodalommal 
tölthetik el lelkünket. Iránta való hűségünket, bizalmunkat azon
ban egy pillanatra se engedjük elhomályosodni. Tudjuk nagyon 
jól, hogy a bajban és megpróbáltatásban csak kétféle ember 
lehetséges: türelmesen váró és kétségbeesetten zúgolódó. Mond
hatnám így is: hívő és hitetlen. Az előbbi milyen súlyos ba
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jókat is békességgel hordoz el, az utóbbi azonban sokkal kisebb 
zökkenőnél is feladja a harcot és kész eldobni magától még az 
életet is.

Csengjen állandóan fülünkbe a bátorító biztatás: Bízzál 
fiam, bizzál leányom! Rohanhat az élet, viharok zúghatnak 
körülöttünk: nem félünk, mert miénk a Krisztus a földön és 
az örökkévalóságban.

Jézus tanítványaitól való búcsúzása alkalmával megismer
tette nemcsak velük, de mindnyájunkkal is végrendeletét. A 
tanítványok kitartottak, elvégezték hűségesen a reájuk bízott 
munkát, végezzük el mi is, hogy láthassuk az Atyát és része
sedhessünk az ő áldásaiban itt a földön és dicsőségében az 
Örökkévalóságban. Ámen.

Szuchovszky Gyula
vallástanár.

Az élet könyve.
(Sajtóvasárnapi prédikáció vázlat.)

Ján. 10, 14. Én vagyok a jópásztor, ismerem 
az enyéimet és engem is ismernek az enyéim.

Sajtóvasárnap meg kell emlékeznünk a bibliáról. Kettős 
tartalma van: megismertet Istennel s örökkévaló akaratával, 
azután megismertet bűnös emberi voltunkkal és a számunkra 
elkészített üdvösséggel.

A jó pásztorról szóló bibliai rész kedves vonásai: meg
nyugtató biztatás, hűséges gondozás, védelem, állandó szeretet. 
Napsugaras mezőt látunk magunk előtt, alkonyati bíborban bú
csúzó napot, hazafelé térő nyájat, árnyas fákkal körülvett aklot. 
Látjuk Jézus alakját: nyáj előtt megy, ismeri őket, néven szólít, 
védelmez, életét áldozza.

De van a történetnek egy másik oldala: pásztor mellett 
meglátjuk a nyájat. A kép ezen oldala nyugtalanságot ébreszt. 
A nyájnak ismernie kell pásztorát, hallgatnia kell reá, engedel
meskednie kell, el kell fogadnia védelmét.

Magamra vonatkoztatom a kép ezen részét. Ismerem-e, 
követem-e Jézust s rábizom-e magamat pásztori gondjaira?

Most Jézus megismeréséről szólunk s azt keressük, hogy:
1. miből ismerjük meg? 2. milyennek ismerjük meg? 3. miért 
kell megismernünk?

1. Van egy sajátságos gondolatközlő eszköz: a levél, epis- 
tola. Mint irodalmi műfaj: emelkedett gondolatok művészi for
mába öntve. A mindennapi életben: sorokkal teleírt papírlap, 
gyöngyszem, vagy szarkaláb betűk sora, pontos sorvezetés, 
vagy kuszáit rendetlenség; a lényeg ugyanaz: a levél írójának 
gondolatát tolmácsolja az olvasónak. Sokszor nem is az a fontos, 
hogy mi van benne, hanem az, aki írta és az, hogy megírta.
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Mit jelent egy-egy levél az ember számára? Bús özvegysége 
idejében a gyermek Amerikából kapott levele; mit jelentett a 
világháborúban a harctérről érkező rózsaszínű levelezőlap? A 
szülői levél, mely apai intelmeket, anyai imádságokat tartalmaz?

Van egy levél, chirographum Dei, Isten levele. Égi magas
ságból küldi Isten a szeretet, békesség világából a gyűlölet, 
bűn és irigység földjére. Kenyérharcban, irigység-tusakodásban, 
tehetetlenségedben és bűnbemerültségedben levelet ír néked 
Isten. Ebből a levélből ismered meg Jézust.

Mi van ebben a levélben? Mondani szokták, hogy a bib
liának három nagy fejezete van, melynek mindegyikében a 
hármas szám szerepel: I. Mózes 3: a bűnesetről; János 3, 16: 
a váltság-kegyelemről; Róm. 3: a hit általi megigazulásról szól. 
Ezek a fejezetek világos képét adják Isten üdvösségmunkájának. 
Megismertetik Jézus személyét, hivatását, halálának értelmét és 
áldásait.

2. Milyennek ismerjük meg Jézust?
A jó pásztor példája gazdag feleletet ad. Az igazi választ 

azonban nem értelmünk, hanem szívünk adja meg. Isten levelét 
nemcsak szemeiddel, hanem lelkeddel kell olvasnod. Akkor érted 
meg, ha saját lelked és életed történetét olvasod lapjairól, múl
tadat, jelenedet, jövendődet, küzdelmeidet, elbukásodat, győzel
medet.

a) Jézus vezet: messzeterülő, hegy-völgyes területen útjelző 
tábla, mely irányt mutat. Néhol fakereszt, annak jeléül, hogy 
valaki ott szerencsétlenül járt. Mennyi figyelmeztető jel van a 
bibliában, mellyel Jézus vezet minket.

b) Jézus tanít; minden ismeret Isten félelméből indul ki, 
Isten akaratával gazdagodik és Istenből táplálkozó életbölcse- 
ségre vezet.

c) Jézus védelmez; ez csak azon esetben lehetséges, ha 
Jézus nem dogmatikai fogalom, hanem élő személy; harcol ér
tünk; személyes jelenléte erő közlése; nehéz küzdelemmel, véres, 
könnyes arccal védelmez.

d) Jézus meghal értünk; váltsághalála a legnagyobb szeretet.
A biblia a jó pásztorban a teljes Jézust ismerteti meg velünk.
3. Miért kell megismernünk Jézust ?
Más szövegezésben: miért kell olvasnunk a bibliát? A 

hangsúly a kell szón van. Nem csupán azért, mert jó könyv, 
mert építő tartalmú, mert életpéldákat ad s jellemfejlesztő hatása 
van. A kell szónak nagyobb, szinte megrázó értelme van. A 
bibliaolvasástól függ lelki kialakulásunk, életberendezkedésünk, 
életértékelésünk, vallási szemléletünk, egész életünk, lelkünk és 
üdvösségünk. A kell szó nem ajánlgatás, biztatás, hanem meg
rázó követelés.

Pascal mondja: önzésből mindenkinek behatóan tanul
mányoznia kellene a bibliát!

a) A biblia ismertet meg Isten igazi lényével. A kijelentett 
Isten élővé válik számunkra. Isten akaratát mutatja, amint Isten
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akaratban jelenti ki magát. Ef. 1, 9 : Megismerteti velünk az ő 
akaratának titkát, az ő jókedve szerint, melyet elrendelt eleve 
magában. Ef. 1, 18: Megvilágítja értelmünk szemeit, hogy mi 
az ő hivatásának reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének 
gazdagsága.

b) Belőle ismerjük meg az üdvösséget biztosító isteni munkát. 
Krisztus váltsághalála I. Kor. 13, 3; feltámadása I. Kor. 15, 4; 
örök ítélet Jel. 20, 12; életfejlődés feltételei, II. Tim. 3, 15—16. 
De ki győzné felsorolni azokat az utalásokat, melyekre minden 
léleknek szüksége van. Mennyit ismersz ezek közül? És meny
nyit ismersz a lelkeddel? Mennyit viszel életedbe?

c) A bibliához van kötve az ember hite. Biblia nélkül nem 
születik és erősödik hit. A lélek hitből származik, János 7, 
38—39; Gálát. 3, 2; a hit pedig az igéből. Róm. 10, 17. Hit és 
lélek tévedései ellen egyedül Isten kijelentése védelmez meg. 
Luther: ha ez a forrás eldugul, akkor joga van mindenkinek 
lelket támasztani saját gondolata szerint, a rajongás előtt tárunk 
ajtót. Mert a hit nem felszabadult egyéni hit, hanem a bibliából 
született meggyőződés és bizalom. Az örök élet szintén a hitből 
származik, a hit pedig az igéből.

d) A bibliához van kötve az egyházi közösség. Egyik nélkül 
sincsen egyház, mert az egyház az igén épül fel és az ige 
szolgálatáért van. Ige és hit nélkül nincsen kegyelmi eszköz. 
Augustinus a szentségeket érzékelhető igéknek nevezi.

e) A biblia élettartalmat ad, életeszményt állít szemünk elé, 
szempontokat ad, irányt szab, világnézetünk kereteit megtölti, 
erőt biztosít. A bibliaolvasó számára a biblia életet jelent.

Ha megértenénk a biblia igazi jelentőségét s annak követ
kezményeit levonnánk, akkor nem elégednénk meg a biblia 
langy-meleg ajánlgatásával, vagy aszerint történő olvasásával, 
hanem a kell szót érvényesítenénk.

Amos próféta beszél arról az időről, midőn Isten éhséget, 
szomjúságot bocsát a földre, de akkor nem kenyér és víz után, 
hanem az Úr beszédének hallgatása után szomjuhoznának az 
emberek. Vándorolnak tengertől tengerig, északtól napkeletig, 
futkosnak, keresnek, kiáltoznak: az Úr beszédét akarjuk, de 
nem találjuk meg! Amos 8, 11—12.

Sajtóvasárnapján gondolunk a küzködő ev. sajtóra. A 
sajtó egyházépítő, lelketnevelő, öntudatot ébresztő, építő és vé
delmező munkájára. A sajtó munkásaira, kik éjszakai álmukból, 
nappali pihenésükből ajándékoznak oda egy-egy részt, csakhogy 
a sajtót szolgálhassák.

Ezen a napon perselyeket emelnek elénk. A szűkölködő, 
gazdag, vagy fösvény kedvtelenül gondol az adakozás kény
szerére. Réz, nikkel vagy ezüstpénzt adjak?

Mit teszel te? Természetesnek tartod a napisajtó támoga
tását ; néha könyvet is vásárolsz. Miért felejtkeznél el éppen az 
egyházi sajtóról ?



De tudd meg, hogy a legelső sajtószolgálat a biblia, mert 
az kenyér, élet, világosság, erő és kegyelem. Ha a bibliaolvasás 
ajándékában részesíted magadat, akkor bibliaterjesztővé is válsz. 
És akkor az evang. sajtó támogatását is kötelességnek fogod 
ismerni.

Lépj a jó pásztor elé, emeld hozzá arcodat és mondd: 
Uram, én szeretnélek téged megismerni! Uram, én meg akarlak 
téged ismerni 1 Uram, én meg foglak téged ismerni! Boldog 
ember, ki azt mondhatja: Uram, én ismerlek téged! Ámen.

_____ i.
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„Jézust akarjuk látni “
, Husvét utáni 3. vas.

János ev. 12. 20—26.
Járjuk a kereszthordozók útját s álljuk a harcot a bűn és 

nyomor sötét hatalmai ellen. A pokol fúriái leselkednek reánk 
s a tagadás ősi szellemében kisértő hatalom példátlanul vesze
delmes bűnforrásává lehet az egész emberiségnek. A hit és 
hitetlenség harcában a „lenni vagy nem lenni" kérdése rejt 
magában egy nagy leszámolást. Miként az Üdvözítő mondotta: 
ama napokban a bűn igen elhatalmasodik s a felebaráti szeretet 
sokakban meghidegtil. . .  Egy német tudós szerint a válság, 
melybe Európa s az egész világ jutott, már nem is válság, 
hanem a katasztrófa kezdete.

Az ingadozások s az összeroppanások idején is megáll az 
Ür igéje: „Kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és 
a pokol kapui nem vesznek azon diadalmat." Amit a gyarló 
ember az ő véges elméjének számítása szerint katasztrófának 
vagy végnek nevez, az az Úr egyháza nézőpontja szerint nem 
lehet más, mini új élet kezdete. Mialatt azt hirdeti, hogy „féle
lemmel és rettegéssel" munkáljuk a mi üdvösségünket, oda mutat 
az egyetlenegy szabadítóra, s a lelkek válsága megoldásának 
egyetlenegy lehetőségéül ezt hangoztatja: vissza a Krisztushoz!

Alapigénk meggyőz, hogy „Jubilate" vasárnapja ma sem 
veszthet jelentőségéből. A hozsánna ma is a halál legyőzőjét 
illeti, akinek királysága soha véget nem ér, aki pásztori hűsé
gével s Ígéreteinek biztatásával ma is szelíden őrzi az ő örök
ségét. övéinek siralma örömre fordul. Az ő dicsőségét szolgálja 
a lélekvágyódás vallástétele: „Jézust akarjuk látni 1“

A mi nyomorúságunknak napjai után s az esztendők után, 
melyekben láttunk gonoszt, vallástevően hangozzék ma is: 
Jézust akarjuk látni! Aki hívő szívvel veszi ezt ajkára, az az 
üdvösség útjára lépett, számára Jézus lesz az ut, az igazság és 
az élet, miként erről meggyőz: 1 . a lelkek vágyódása, 2. a meg
világosító felelet s 3. a megmentett élet.

1. „Valának pedig némely görögök azok közül, akik fel
mentek, hogy az ünnepen imádkozzanak. Ezek tehát a galileai
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Bethsaidából való Filephez ménének és kérék őt, mondván: 
Uram! Jézust akarjuk látni." Görögökről szól alapigénk, akiket 
az üdvtörténeti sorrend szerint Pál apostol a rómaiakhoz írt 
levélben így említ: . . .  az evangéliom Istennek hatalma, minden 
hívőnek üdvösségére „zsidónak először, azután görögnek." Mi
ként Athénében „az ismeretlen istennek" emelt oltár is hirdette, 
a pogány görögök szívében is élt a megváltás vágya; bár tudjuk, 
hogy ha volt nép. mely értette az élet művészetét, a görög nép 
volt az. A bölcsek bölcsesége, a tudomány, művészet világra
szóló alkotásai nem elégíthették ki lelkűket; ők is szükségét 
érezték az emberi természet megdicsőülésének, az idő teljessé
gében ők is a szabadítót várták. Azok, akiket szentigénk említ, 
ismerhették Izrael Istenét, aki teremtette a mennyet és a földet, 
s azért jöttek Jeruzsálembe, hogy az ó szövetség népének temp
lomában — a pogányok csarnokában — imádhassák őt. Hallot
tak Jézusról, az ő beszédének és csodatételeinek híre eljutott 
hozzájuk is, S most elemi erővel tör elő lelkűkből a vágyakozás, 
a szív teljességéből szól a száj, midőn ajkukon hangzik a szó: 
Jézust akarjuk látni. Vágyódásuk akaratelhatározássá lett. S nem 
is puszta látásának vágya, hanem az ő közelségének, a vele 
való személyes viszonynak akarása emeli ki őket eddigi környe
zetükből, életviszonyaikból, hogy mint látók járjanak az ő vilá
gosságában s az Ürnak dicsősége rajtuk is feltámadjon.

A földön, hol „forgó viszontagság járma alatt nyögünk, a 
múlandóság törvényénél fogva minden változhatik; ám az em
beri szív mélyebben gyökerező vágyai, kielégítést követelő val
lási szükségletei lényegileg ma is ugyanazok, mint voltak akkor, 
midőn az idő teljességében — az emberiség eme nagy világ
válságában — mindenek várták vala a váltságot. Jézus nélkül 
nincs üdvösség a 20. században sem. A lelkek válságából nincs 
más kivezető ut, mint amaz egyetlenegy ösvény, amely a meg
tartó kegyelemhez, Jézushoz vezet. — A lelkek vágyódása, mely 
a jobb jövőre irányul, ma oly sokaknál határozatlan érzelem, 
midőn időről-időre előtör: Kicsoda láttat velünk jót? A hit és 
hitetlenség harca azért mutat fel oly sok összetört szívet, oly 
sok szétdúlt boldogságot s összeomlást, mert sok névleges ke
resztyén soha sem volt bensőséges életviszonyban a Krisztussal. 
Sokaknak a Krisztus egy életszabály, egy tanítás, egy vallás
erkölcsi példa, de nem a világ világossága, nem az ut, az igaz
ság és az élet. Ismerik Jézust, de csak életrajzilag. Ismerik 
tanításait, ismerik az ő egyházának, a keresztyénségnek jótéte
ményeit, de nem ismerik a vele való életviszonyban Krisztusnak, 
mint megváltójuknak dicsőségét, a megtartó kegyelem csodatevő 
hatalmát. Bizonyos, hogy aki Jézust akarja megismerni az ő 
■dicsőségében, annak előbb önmagát kell megismernie az ő nyo
morúságában. Látásra van szükség, hogy mindenek előtt mi 
magunkat, az ó embert lássuk meg, hogy a lélekvágyódásban 
•ott hangozzék a szabadulás vágya: Oh én szegény ember, ki
csoda szabadít meg engem a halál testéből ? Látásra, a hit látá
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sára van szükségünk, hogy tudjuk, mit kell elhagynunk, mit 
kell megnyernünk s mely útra kell lépnünk. Látók kellenek 
ma, akik az események ok- és okozati összefüggésében megis
merik elhanyatlásunknak, nyomorúságainknak, szégyeneinknek 
valódi okát: a bűnt, mely a szentíró szerint minden végzetes 
következményével együtt „gyalázatjára van a népeknek*. Látók 
kellenek, akik az egyetlenegy fundamentomra mutatva végzik 
a lélekmentés és nemzetmentés munkáját, s akiknek a leplezet
len arculatát megmutató bűn szemérmetlenségével és hatalmas
kodásával szemben van bátorsága odakiáltani az örvény széléhez 
sietőknek: hova rohantok?... Látók kellenek egyházi életünk
ben is, hogy észre vegyük az idők jeleit s vállaljuk az idők 
követelményeiben adatott teendőt, bízva annak az evangéliom- 
nak végső diadalában, melyről azt mondja a Jelenések írója r 
„Láték angyalt az ég közepén repülni, kinél vala az örökkévaló- 
evangéliom.*

Áldott Üdvözítőnk, jóra vezérlő lelkeddel Te munkálkodjál 
bennünk, hogy lélekvágyódás és akaratelhatározás hirdesse ma 
is: Jézust akarjuk lá tn i!...

2. Jézus maga mondá: „Aki én hozzám jő, semmiképeu. 
nem vetem ki.“ Bizonyítja azt alapigénkben a megvilágosítá 
felelet. „Jézus pedig felele nékik mondván: Eljött az óra, hogy 
megdicsőittessék az embernek Fia.“ Mint egy „Jubilate* hangzik 
Jézus ajkáról a szó s feleletében megjelenik előttünk a Kereszt 
dicsősége. Elérkezett a sorsdöntő óra, az ő megdicsőittetésének 
kezdete. Az idő és a jelek beszédes bizonyságot hirdettek, Jézus 
dicsőségéhez hozzátartozott az Ígéret teljesedése: „Tebenned 
áldatnak meg a földnek minden nemzetségei.* A pogányokról 
szóló prófécia teljesülésének kezdete itt van. A pogány világból 
az elsők ime itt vannak, Jézus előtt állanak kérésükkel, a hit 
kezdetének megnyilatkozásával: „Jézust akarjuk látni!* A po- 
gányok keresik az ő királyukat, a népek az ő pásztorukat. Eljött 
az óra, hogy megdicsőittessék az embernek Fia. Miben áll az 
ő megdicsőülése? „Bizony, bizony mondom néktek, ha a 
földbe esett buzamag el nem hal, csak egymaga marad; ha 
azonban elhal, sok győmölcsöt terem." Jézus felelete a természet 
csodás világába nyújt bepillantást, melynek alaptörvényéhez 
hasonlót mutat a kegyelem országa is. A kisded buzaszem életet, 
hasznot, gyümölcsözést rejt magában. Ám egészen más, ha 
„egymagában*, haszon nélkül megmarad, s egészen más, ha 
rendeltetését betölti. Az előbbi állapot számára a halál. De a 
„földbe esett* mag az őt befogadó puha hantokban bölcsőt talál 
s látszólagos elhalása lesz számára az élet, lesz a gyümölcsözés 
kezdete. így jelenik meg Jézus tekintete előtt a Kereszt, a gol
gotái halál s a tőidbe esett mag sorsának képében megváltó 
haláláról s feltámadásáról mond pár szóban örökkévaló nagy 
igazságokat. Jézusnak meg kellett halnia, hogy nekünk életet 
adhasson, fel kellett támadnia, hogy a halhatatlanságot világos
ságra hozza. Nagypéntek után husvét, — halál után feltámadás...
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A vég nem a halál, hanem az élet, egy egészen új élet, minde
nek megújulása. A régiek elmúltak, megújult minden. A kereszt 
győzött a hatalmas római világbirodalomban. Akikben az evan- 
géliom új élet ereje lett, azoknak szívében a kereszt megfeszítette 
a görög s római világot. Az emberiség életében .megindult új 
életfolyamat a győzödelmes Megváltónak élete. Ádám nemzet
ségét Krisztus nemzetsége váltja fel s a feltámadás és az élet 
himnusza szívünk hálaérzetével, ajakunk magasztaló szavával 
egyesülve ma is ezt hirdeti a keresztyénségben: A halál meg
győzőjének, a világ Üdvözítőjének örökké dicsőség legyen.

A halál legyőzőjének dicsőségét láttatja velünk a váltság 
története s az anyaszentegyház; az új teremtés és az új élet. 
Az egyházi esztendő jelen szakasza azt a követelést hirdeti szá
munkra, hogy a keresztnek és feltámadásnak életerői eleven 
valóságokká legyenek a mi életünkben, a ma és holnap embe
rének megújhodásában. A Jézust kereső lelkek vágyódását: 
„Jézust akarjuk látni!* — a Jézust megtalált lelkek vallástéte
lének kell felváltania mibennünk: „Mi láttuk az ő dicsőségét, 
ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal." Ha nem rajtad kívül 
van a Krisztus, ha sajátoddá lett s hívő szívedben bizonyítja 
be, hogy ő a feltámadás és az élet, akkor új látás, új valóság
megismerés lett osztályrészed. Jaj volna nekünk, ha e világ 
szellemének rajtunk való elhatalmasodása vakká tenne bennün
ket akkor, amikor legnagyobb szükség van a látásra, legnagyobb 
szükség van annak megismerésére, hogy a szent Isten és a 
lázadó lélek között tátongó szakadék felett csak a kereszt lehet 
a hid, csak a kereszt evangéliomának világosságában van adva 
az új élet, a szabadulás útja. A világtörténeti Ítéletidő óramuta
tója figyelmeztetését meg kell szívlelniük mindeneknek: Térjünk 
meg Krisztus keresztjéhez! . . .  Nálam nélkül semmit sem csele
kedhettek — mondotta Jézus. De mindenre van erőnk a Krisztus 
által, aki minket megerősít. Megerősít, hogy szenvedéseink sötét, 
gyötrelmes éjszakájában meglássuk az ő keresztjét, az Isten 
atyai keze által váÜunkra helyezett keresztet; megerősít, hogy 
az ó ember halála s az új ember feltámadása mutassa bennünk 
is az ő dicsőségét, az áldott gyümölcsözést — s az új élet dia
dala hirdesse majd a magyar „Hiszekegy* teljesülését i s . . .

3. Akkor Jézusnak, mint Megváltónak dicsőségét láttatja 
mibennünk a megmentett, az örök élet számára megtartott élet. 
Alapigénkben azt mondja a z ú r :  „Aki szereti a maga életét, el
veszti azt, és aki gyűlöli a maga életét ezen a világon, örök 
életre fogja megtartani azt." Ha Krisztus keresztje számunkra 
nem botránykő, hanem Istennek ereje, ha a vele való életközös
ségben a mi életünk is tagadása lesz a halálnak, akkor nem 
botránkozhatunk meg ezekben az igékben, melyek érthetően 
hirdetik, hogy kétféle élet van : a bűn fia élete és Krisztus meg
váltott jának, az új embernek élete. A lélekvágyódás beszédét: 
Jézust akarjuk látni! — az önodaadás, az önáldozás kötelessé
gének kell felváltania mibennünk: Láttassuk az U rat! . . .  Az ó
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ember meghal s feltámad az új ember, akinek Krisztust kell 
ábrázolnia, mint az ő apostola mondja: „Azért halt meg minde
nekért, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek, hanem 
annak, aki érettük meghalt és feltámadott." Úgy kell lennie 
mibennünk is, miként ezt egy különös értékű falikép ábrázolja. 
Két szó ragadja meg ezen figyelmünket. Felül van az : Én, alul 
az: Ő. Az Én egy erős vonással van áthúzva. Az Én meghalt 
és csak „Ő“ él. A Krisztus él énbennem. Eszményem a krisz
tusi életáldozat. Krisztus megláttatása mibennünk az új élet 
győzelmét jelenti a tetté vált vallástételben. „Nekem az én éle
tem is nem drága. . . "  Gyűlölöd a bűnben fogant, a bűnben 
tobzódó, a bűnben bátorságot, ebben a bátorságban szabados
ságot, a szabadosságban a legiszonyatosabb rabszolgaságot talált 
életet, — akkor szereted a megváltott lélek életét. A Krisztus 
erejével, az istenfiúság szabadságával és bátorságával semmisí
ted meg tebenned a bűnnek életét. Akkor új életben jársz s 
üdvös gyümölcsözés lesz annak elmúlása után, aminek meg kell 
halnia tebenned. Mint a virág a nap éltető érintése felé tárja 
szirmait, úgy igazodik Jézusodhoz az élet kútfejéhez a te vágyó
dásod, elhatározásod, célkitűzésed egyaránt; hozzáigazodik a te 
megváltott életedben az öröm, a bánat, a keresztviselés. Őt 
láttatod, midőn cselekedettel és valósággal hirdeted: Jobb adni, 
mint venni. A legjobb adás pedig önmagunk odaadása. Az önzés 
azt mondja: Gyűlöld ellenségedet. Az az indulat, mely volt a 
Jézus Krisztusban is, így kötelez: Gyűlöld szívedben a haragot, 
a gonosz indulatot, — és aki ellenséged, azt csakugyan győzd 
le, — győzd le a minden áldozatra kész szeretet fegyverével. 
Az ó ember beszéde ez: Csak az én kívánságom teljesüljön, 
csak az én akaratom legyen meg. Az új ember szava így hang
zik: Ne úgy legyen Uram, amint én akarom, hanem amint Te. 
A bűn fia akkor veszt legtöbbet, amikor megnyerni akar min
dent; amikor tisztességet, becsületet, lelki békességet kész áruba 
bocsátani azért, ami veszendő; az újjászületett keresztyén midőn 
naponkénti bőnbánat és törödelem által veri vissza az ó ember 
előtörését s győzi le önmagában a legnagyobb ellenséget, azt 
nyeri, azt tartja meg, ami legnagyobb, ami véghetetlen érték: 
a megváltott ember életét. — Mindent megnyer-az, aki a leg
szentebbért mindent odáad.

Ennek a nyereségnek osztályosa alkalmas Istenországára 
s ebben a Krisztus követésére, miként az Úr mondja: „Aki 
nékem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz 
az én szolgám is; és aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya." 
A Krisztus követésében megdicsőülő szolgálatnak, életáldozatnak 
nagy jutalma van : a sokra bizatás, az életnek koronája. A Jele
nések írója látja a Krisztus vértanúit, amint tündöklő fehér ru
hában jőnek és szolgálnak az Isten templomában, — s kérdé
sére: kik ezek? — ezt a választ kapja: Ezek azok, akik nagy 
szorongattatásból jőnek és megmosták ruhájokat a Bárány vé
rében. . .
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íme a lelkek megmentésének, az élet megdicsőülésének 
útja: Krisztusban keresni, Benne megtalálni, érette odaadni 
mindent. A legnagyobb nyereség Krisztus mibennünk, — Krisz
tus mindenütt. Ha az ő közelségébe, a vele való életküzösségre 
hívott lelkünk vágyódása: Jézust akarjuk látni! — ha az új élet 
útját mutatta az ő megvilágosító felelete, — az ő dicsőségét 
szolgálja a megmentett élet nagy elkötelezése: Láttassuk a 
Krisztust keresztyén jellem és hivatáshűség, hit és szolgálat, 
vallástétel és szeretetmunka, lélekmentés és nemzetmentés hódító 
hatásában, — s ha látja a világ, hinni is fog Benne. Ámen.

Takács Elek
homokbödögei esperes-lelkész.

A lélek az, ami megelevenít.
Husvét u. 4. vas.

Ján. VI. 60 -6 9 .

A modern élet mértföldes léptekkel rohan előre. Az ember 
nem elégszik meg azzal, hogy vasparipára ült, mely megszabott 
pályáján száguld, gépkocsijával hegyet-völgyet bejár s a gép- 
madárt is megnyergelve, a levegőeget hasítja, a sztratoszpherát 
kutatja. Gép szolgálja műhelyben, irodában, ha ír, vagy számol, 
mindenütt. A technika vívmányaival emberek százezreit teszi 
feleslegessé egyik napról a másikra, szörnyű fegyvereivel, gá
zaival emberek millióit szempillantás alatt semmisítheti meg. Míg 
az ember ámulva gondol a csodás haladásra, mely az isteni 
parancs betöltésére m utat: hajtsátok a földet uralmatok alá, 
ugyanakkor megdöbbenve eszmél arra, hogy az észt istenítő 
és az Isten trónját ostromló ember mint zuhan a mélységbe 
alá. Minden vívmánya, mely őt emelné, — lélek nélkül — csak 
önmaga ellen emelt gyilokká válik. Nem úr már a gép felett, 
de az uralkodik rajta, ő pedig mellette léleknélküli gép. Kezében 
a kenyér kővé lesz, a gazdagság nyomorúsággá, a siker gyöt
relemmé, az élet halált, enyészetet, pusztulást eredményez. Itt 
sok a gazdasági termény, ott túlhalmozott az ipari termék, amott 
bőséggel az aranyhalmaz; itt elmék készek minden csodás 
alkotásra, ott izmok feszülnének nehéz munkára, mégis kenyér
félén, munkanélküli a világ, nyomorúság mindenütt. Mindene 
van a modern embernek, csak hite, bizodalma nincs, elvesztette 
lelkét. Ahol lélek nincs, ott hiába minden siker, eredmény, az 
ember nem boldog. A modern Bábel-építés ezt mutatja: „a test 
nem használ semmit",

E modern ma zűrzavarában hallgassuk meg szent igénk 
bátorítását:

A lélek az, ami megelevenít.
1. Ismerjük meg a lélek megelevenítő hatalmát
2. és higyjünk, hogy örök életünk legyen.
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1. Amikor az ötezeret megvendégelte az Űr, még Kaper- 
naumba is utána mentek, de Jézus megfeddi őket: „nem azért 
kerestek engem, hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek 
ama kenyerekből és jóllaktatok*. Felhívja figyelmüket arra az 
eledelre, mely el nem vész, de megmarad az örök életre. Meg
értik, hogy az Isten dolgait kell cselekedniük, de Jézusban csak 
akkor hisznek, ha jeleket mutat, aminthogy atyáik jeleket nyer
tek, midőn a mannát ették a pusztában. Ám Jézus arra mutat, 
hogy az testi eledel volt, a mennyei kenyér ő maga; „Én va
gyok az élet kenyere, amely a menny bői szállott alá.* Akik a 
mannát ették, meghaltak, aki pedig Őbenne hisz, él örökké. Ez 
volt ama kemény beszéd, melyet nem hallgathattak, amin nem
csak a sokaság, de a tanítványok is megbotránkoztak.

Ha Jézus megmarad a pusztai manna légkörében, ha az 
Ótestamentom szertartásai keretében mozog beszéde, ha a tör
vény betűjéhez tapad, úgy ők is ragaszkodnak hozzá. De, mert 
arra utasítja őket, hogy az örökéletre szóló eledelért munkál
kodjanak és Őbenne higyjenek, nem hallgathatják őt. Mily 
sokan vannak ma is, kik a betű keresztyénségében sínylődnek, 
akik az evangeliomból a törvény paragrafusait kovácsolják 
bilincsül a lélek számára. A vallásosság mily sokszor puszta 
külsőség. Az ima szava ugyan „Uram, Uram*, de a szív belül 
pogány Isteneket rejteget. A könyörület munkája kegyetlenség, 
akivel tesszük, lelkűnkben pedig ürességet hagy.

Bárcsak meghallaná e léleknélküli keresztyénség az Úr 
szavát: „Én vagyok az életnek ama kenyere; aki hozzám jő, 
semmiképen meg nem éhezik és aki hisz bennem, meg nem 
szomjúhozik soha.* Az ő beszéde lélek és élet. Isten kijelen
tése, szent akarata benne tárul fel előttem a maga teljességében, 
itt ismerem meg életem igazi célját, hogy mit akar ő velem, 
így léphetek vele boldog életközösségbe. Az isteni ige nem holt 
betű marad számomra, de élő valóságként lép elém a testté 
lett ige: Jézus, hogy ne csupán életideált mutasson, de életerőt 
adjon a magasztos cél elérésére.

2. Ismerni valamit a lélek megelevenítő, csodás világából, 
még nem tesz bennünket boldogokká: higyjünk, hogy örök 
életünk legyen.

A keresztyénség több, mint tantétel: élet a Krisztusban. 
Lehet alapos ismeretünk, sok lelki érzékünk minden krisztusi 
tanítás iránt, de ha az életünket át nem hatotta, csak a betű 
uralma alatt vagyunk, a test az, ami fogva tart. Jézus azért 
jött, hogy külső törvények tömkelegéből a lélek világába emeljen, 
élő forrássá tegye a szívet, hogy evangélioma a békeségnek és 
örömnek forrásává legyen szívedben, hogy kedvet és erőt 
nyújtson az Isten szeretetóben való megmaradásra. Azt ígéri: 
„Aki hisz én bennem, élő víznek folyamai ömlenek annak bel
sejéből.*

Ha keresztyénséged nem hangulat csupán, nem külsőséges 
élet, hanem egy belső hajtó erő, amikor a Krisztus szeretető
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gyűl lángra benned és az szorongat, úgyhogy a természetes 
emberi fájdalmát: „Óh én nyomorult ember, kicsoda szabadít 
meg a halál testéből?* felváltja a keresztyén hit diadalmas 
bizonyossága: „Nincsen immár kárhoztatásuk azoknak, akik a 
Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem 
lélek szerint", amikor forrás fakad bensődben, hogy a meg
tisztulásnak, megszentelődésnek áldott útját járod, amikor a 
forrásból buzgó imádság árad, hogy jöjjön el az ő országa szí
vedbe, házadba és egyházadba, amikor az ő akaratának cselek
vésére serkennek munkára a kezek és Megváltóddal vallód: 
„az én eledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, aki 
engemet elküldött: akkor az a keresztyénség a lélek keresz- 
tyénsége. Akkor a Krisztust nem tanításokból, elgondolásból és 
hagyományból ismered, de Isten Lelke tesz bizonyságot a te 
lelkedben arról, hogy Krisztust nem külsőleg ismered: számodra 
élő Megváltó ő.

Nietzsche, a nagy istentagadó filozófus mondotta, hogy a 
keresztyéneknek megváltottabbaknak kellene lenniök, hogy el- 
higyje a világ, hogy Megváltójuk van. Megváltottságunkról bi
zonyságot tesz-e a mi életünk? Zakeus vágyakozásával, bűn
bánatával befogadtuk-e Jézust szívünkbe, házunkba, úgyhogy 
Lelkének újjáteremtő hatalma formálja érzésünket, gondolatunkat, 
cselekvésünket, egész életünket és mi boldogan halljuk biztató 
szavát: „Ma lett üdvössége e háznak 1“

A lélek az, ami megelevenít s az ő beszéde lélek és élet. 
Nem test szerint ismerjük, de lényét annál jobban belevéste 
lelkűnkbe. Míg bűnösségünk tudatában Péter régi vallomása 
rebeg ajkunkon: „Uram, távozzál tőlem, mert én bűnös ember 
vagyok", hitünk karjaival Őt öleljük és valljuk boldog szívvel: 
„Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. 
És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő 
Istennek Fia." Ámen.

Rimár Jenő
vallástanár.

„Szüntelen imádkozzatok."
Husvét utáni 5. vas.

Lukács ev. 11, 5—13.

I. A legkevesebb, amit a hadsereg felesküdött katonáitól 
el lehet várni, hogy a kiadott parancsokat teljesítsék.

Egyesületek elvárják tagjaiktól, hogy azok a hozott hatá
rozatokat tiszteletben tartsák és a rendelkezéseknek eleget te
gyenek.

A tanító elvárja a tanulótól, hogy a részére kiadott munkát 
híven elvégezze.

Egy község elöljárósága csak akkor dolgozhat igazán teljes 
hűséggel, jobb jövendőt munkálón, ha a község lakói alávetik
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magukat azoknak az intézkedéseknek, melyeket kellő megfon
tolás után jónak Ítélt a közjóiét emelésére.

Ha ezeknek a közösségeknek életét nézzük, csaknem mind
egyiknél meg is találjuk a vezetők szava, parancsa iránt való 
tiszteletet és az előrehaladást tevékenyen munkáló engedelmes
séget. Ha ez a tisztelet és engedelmesség hiányzik, a közösség, 
legyen annak bármi neve és célja, meg nem állhat, a tagok 
közönye, érzéketlensége, engedetlensége megtöri előbb-utóbb 
erejét.

Az egész világmindenséget átfogó hatalmas életközösség, 
a kereszíyénség isteni feje, az Úr Jézus Krisztus ezen az ó egyház 
által rogatenak (imádkozzatok) nevezett vasárnapon, mint vezérlő 
parancsnok megismétli évezredes parancsát, imádkozzatok, amikor 
így szól szentigénkben: kérjetek és megadatik néklek...

A keresztség, melyben Isten kegyelméből részesültünk, be
sorozott Krisztus hadseregébe; a konfirmációban tett hűségfoga
dalmunkkal esküt tett katonái lettünk. Hűségfogadalmunk meg
követeli, hogy munkás katonák legyünk. Meg kell fogadnunk 
parancsát, melyet napiparancsként ad ki azzal, hogy érvénye
süljön egész életünkben. Imádkozzunk! Ékességünk kell, hogy 
legyen az imádság. Ha nélküle akarunk Krisztus katonái lenni, 
ezer és ezer Ízben követünk el esküszegést. Különben is Krisztus 
katonájának lenni imádság nélkül, nem lehet. Ez ellenmondás. 
Az imádság levegője, éltető eleme a léleknek. Az apostol, Pál 
is az imádság zászlaját lobogtatja mint hadsegéd, amikor azt 
kiáltja bele a keresztyénségbe: „szüntelen imádkozzatok/"

Az imádság az Isten atyai szívéhez vezető út. Ő pedig 
minden jó adomány és tökéletes ajéndék adója. Ha életkörül
ményeinket nézzük, ha lelki életünkbe pillantunk bele mélyeb
ben, ha embertársainkhoz való viszonyunk ejt gondolkodóba 
néha, ha a nemzet iránt tartozó kötelességünk jut itt-ott eszünkbe, 
ha nemcsak anyakönyvileg, de valósággal akarunk evangéli
kusok lenni, — úgy-e, ha a mi életmezőnket végig járjuk, de 
sok hiányt fedezünk fel, de sok a pótolni, az alkotni való.

Tévúton járnánk, ha mindent a magunk erejével akarnánk 
elérni. Összes kötelességeink hűséges teljesítésének égből alá- 
szálló ereje egyedül az imádság áldott szava. Ne mondd, ez 
csak olyan kitalálás. Próbáld meg és lehet, 12  kísérlet új élet- 
útra állít és te boldogan borulsz le Istened előtt, hogy áldjad 
azért, hogy megtanított újból imádkozni és az imádságban meg
találni lelked elveszett békéjét.

II. A tanítványoknak épen a Miatyánkot, az imádságok 
koronáját tanító Jézus, szentigénkben imádságos életünk kifej
lesztése és helyes irányba terelése érdekében nyitja meg ajkát. 
5—8. vers. (Szemléletesen mondom el a 3 barát egymáshoz 
való viszonyát.)

A második barát kérésében kitartó, állhatatos. Nem tágít a 
harmadiknak ajtajától, ha ez nincs is annak Ínyére. Végül is 
megunja a barátságnélkül való barát a tolakodást és nem ba
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rátságból, de a meg nem szűnő kérések miatt ad. Aki kér, kap, 
aki keres, talál és a zörgetőnek megnyittatik.

Nem gondoljuk-e sokszor, hogy a mi Istenünk, akihez 
küldjük fohászainkat, olyan, mint ez a harmadik barát? Ez az 
ember végül is kénytelen, minden esetleges konoksága, go
noszsága ellenére eleget tenni a barát kérésének. Mennyivel inkább 
teljesíti a szüntelenül imádkozok kérését azok mennyei barátja, 
kinek nem „kellemetlen® földi barátainak könyörgése, zörgetése, 
legyen bár nappal, avagy éjszaka. Ez a mennyei barát — Isten. 
Tőle kérhetünk nemcsak a magunk, de embertársaink számára 
is. A tolakodó barát is annak kért, aki az útról jött. Nincs 
nekünk is olyan ismerősünk, aki a bűn utján járva szüntelen, 
hellyel-közzel mégis betéved hozzánk. Kérjünk az ő számára 
Istentől mennyei kenyeret.

Kedvetlenné tegyen tán bennünket, hogy a szent Isten a 
mi könyörgésünket nem hallgatja meg imádságunk pillanatában. 
Mi sem sietünk sokszor. Ha várat is Isten, segítségének kinyi
latkoztatására, teszi talán azért is, hogy összetörj előtte, hogy 
megölje önteltségednek utolsó csiráját is, azért, hogy a halogatás 
által is új tűzet gyújtson benned.

A hittel teljes imádságban „tolakodóknak® is szabad len
nünk, mert ez „szent tolakodás®, amiben gyönyörűsége van 
Istennek, aki végül is engedi, hogy diadalmaskodjunk felette, 
mint egykor a vele tusakodó Jákob és többet ad, mint kértünk, 
nem 3 kenyeret, de kegyelmének teljességét, mint a tékozló 
fiúnak. Ne legyünk reményt vesztettekké, ha az imádság meg
hallgatása nem az általunk jónak vélt időben történik. A mi 
mennyei „barátunk® jobban tudja mi szolgál javunkra. Hány
szor és hánynak jelentett már a kért időre való meg nem hall
gatás menekülést nagy veszélyből, esetleg a halál torkából. 
(Egy-két példa helyén való. Vonatlekésés — Biatorbágy.)

Vigyük az életbe magunkkal azt az erős hitet, hogyha itt 
kitartó könyörgésünk még a szívtelen barátot is ráveszi, hogy 
segítsen és meghallgasson, mennyivel inkább segít az az égi 
barát, kinek lényegéhez tartozik a hűség, szeretet, mennyivel 
inkább — az Isten.

III. Szentleckénk második fele szinte a családi közösségbe 
állít bennünket. Szülök gyermekeikkel étkeznek. Általánosan 
ismert kép. Az asztal körül ülő gyermekek az atyától kérnek. 
És az atya, ha egyébbként még oly kegyetlen is talán, gonosz
sága közismert, nem ad követ gyermekének, ha kenyeret kér, 
nem kigyót, ha halat és nem skorpiót, ha tojást kór. Mit akar 
Jézus ezzel mondani? Azt, hogy ha a bűnben élő és a bűn 
szolgájaként járó földi atya is csak „jót" ád gyermekeinek, 
mennyivel inkább ád a mennyei Atya jót. Ha az a szívtelen em
ber, mint atya nem képes megtenni, hogy kérőn hozzáforduld 
gyermekét megcsalja, mennyivel inkább nyitja meg szíve szere- 
tetének zsilipjeit a mennyei Atya, aki mindeneket bölcsen és. 
nagy szeretettel igazgat.
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Félő, miközben a mennyei Atya jóságáról való szavak 
ráhullanak a szívekre, azokban megszólal egy hang, a kese
rűség, fájdalom hangja, mely azt mondja, én kértem, de nem 
hallgattattam meg. Imádkoztam gyermekemért, kinek megtört 
szeméből az élet után való vágy nézett felém és — mégis el
költözött. Békességet kértem Istentől a magam, házam népe 
számára s íme — testvérharc pokoli lármája teszi boldogtalanná 
éltem alkonyát.

De fájón vágnak bele ilyen tapasztalások az ember éle
tébe, de sok embernek előbb imára kulcsolt keze szorult a vélt 
csalódás után ökölbe.

Te magad csalódottnak érzett testvér, ne nézz villámszóró 
szemmel a te jó Istenedre, hisz nem tudod, hogy nem épen 
imádságod meg nem hallgatása jelenti-e lelked üdvösségének 
munkálását. Lelkem szeme látja az őskeresztyén idők egyik 
legjelentőségteljesebb alakjának, Lutherünk egyik nagy tanító- 
mestere, Augustinus édesanyjának, Mónikának imádkozó alakját. 
Remegő ajakkal, görcsösen imára kulcsolt kézzel, arra kéri 
Istent, ne engedje, hogy a romlás útján járó fia hajóra száll
hasson és Rómába, a bűnös városba menjen. A kegyes anya 
imája ellenére odatalált Italia földjére — és megtalálta a Krisz
tust. Maga Augustinus azt írja anyja eme imájával kapcsolatban: 
te bölcs Isten, meghallgattad lelke sóhaját, de nem adtad meg 
néki, amit kért, hogy azt tedd velem, amiért szüntelen imád
kozott. Küzdjünk megfeszített erővel, hogy képesek legyünk 
annak elhívésére, a szent Isten mindig csak javunkat akarja, akkor is, 
ha látszólag mindenben akaratunk és kérésünk ellen cselekszik. Ne 
zúgolódjunk, ha jó adományait néha keserű burokban adja, ha 
a kért kenyérnek esetleg kő-, a kért halnak kigyóformája van.

Ilyen feltétlen bizalommal tudunk lenni Istenünkkel szem
ben akkor, ha megkapjuk tőle a Szentlelket, mely megvilágosít, 
azt a Lelket, mely mindig érezteti velünk Istennek velünk való 
békességes gondolatait. Ha a Szentlélek ajándékát vettük, bírjuk 
a kegyelem teljességét, a Krisztus által szerzett üdvösséget.

Ez tanít meg imádságos életünkben a jézusi elv vallására : 
ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint Te. Ha pedig 
ezt fenntartás nélkül tudjuk mondani, olyan hatalomnak lettünk 
birtokosai, melyet hiába keresünk csillámló aranyban vagy 
tündöklő ezüstben. Ez csak Isten imádkozó gyermekeinek birtoka.

IV. Azt mondtuk: sok a pótolni, alkotni való. Csak imád
ságos munkánkon lesz Isten áldása. Kérjünk, keressünk, zör
gessünk a hívő embernek hegyeket mozgató hitével Jézus ne
vében és nem szégyenülünk meg. Legyen ez a mi mostani időnk, 
melyről nem tudjuk mit rejt méhében, mely tele van könnyel, 
fájdalommal, panasszal, jajkiáltással, különösen az imádság ideje, 
bizalommalteljes odamenekülés az „égi baráthoz*, „a mennyei 
Atyához*. A velevaló békesség megnyugvás, az imádságban 
velevaló beszélgetés a csendesség szigete ebben a siralmas 
életben.
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Ugy-e, te gondoktól gyötört testvér, vágyakozol nyugalom, 
csend, békesség után. Ha nem mondod is, tudom, hogy igen. 
Szolgálni akarok néked, amikor mint Krisztusnak, a Vezérnek 
követe azt mondom neked: imádkozom, jer imádkozz velem! 
Ámen.

Hoffmann Ernő
pusztavámi lelkész.

Látjuk az ő dicsőségét!
Áldozócsütörtőki beszéd.

Márk. 16, 14—20.
Van valami szomorú, megható és fájdalmas akkord az 

áldozócsütörtöki énekben: a búcsúzás szomorúsága. A lelkek, 
akik tele vannak a Krisztust meglátás boldogságával, mind 
fekete ruhába vannak öltözve. A Mester, akit szerettek, akivel 
annyi ideig együtt voltak és akinek isteni hatalmát annyiszor 
megérezték, most búcsúzásra nyújtja szegekkel általvert két 
kezét. Szemében ott csillog a szeretet könnye, ajakán ott vibrál 
a szeretet búcsúzkodása: én az Atyához megyek.

Amikor eljött, az övéihez jött, hogy az övéit odavezesse 
az igazság útjára. És mi történt? Már a bethlehemi bölcsőjét 
olyan kevesen keresték fel. Kicsi csecsemő korában az életére 
törtek. Amikor prédikálni kezdte a jó Isten örök evangéliumát, 
olyan kevesen hallgatták. Csak egyszer voltak sokan, nagyon 
sokan, amikor az első virágvasárnapja volt, de akkor sem a 
jó Isten egyszülött Fiát várták, hanem a hódító királyt. És a 
szenvedések hegyére is sokan felkisérték, de nem részvétből, 
hanem kíváncsiságból, vagy gyűlöletből. És most is. Az egész 
világhoz jött és amikor teljes lett az ő dicsősége, alig vannak 
mellette egypáran. És azoknak is csak úgy sajog a lelke: El
megy a Mester, a Messiás! Bizony szomorúan sír a búcsúzás 
éneke!

De arra a kisded seregre, amely az Urat körülveszi, rásüt 
a jó Isten kegyelmének a napja. Lecsókolja a könnyeket, meg
simogatja a sajgó szíveket. A lelkekből kiűzi a kínzó kétségeket 
és helyükbe új reménység virágait ülteti: Krisztus odamegy az 
Atyához, akiről minékünk bizonyságot tett. És meghal a fájdalom 
melódiája, lehull a fekete ruha és egy csodálatos diadalének 
harsog a világba: Krisztus az Atyához megyen!

És mintha már nem is azok az emberek állanának ottan, 
akik az előbb ott voltak. Nem síró, szétvert csapat, hanem egy 
diadalokra készülődő áldott kis sereg, amely most bontja ki 
zászlóját magasan, diadalmasan. . . !

Jajj, mennyire sír a mi életünk szomorú éneke! Eddig 
úgyis mindig csak veszitettünk, mi lesz akkor velünk, ha most 
a Krisztus is elmegy tőlünk?
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Érezzük meg a kegyelmet! Most, óh ezen az ünnepen kell 
nékünk is kezünkbe vennünk a mi hitünk diadalmas zászlóját! 
Most, óh, most szorítsuk meg erősen az Úr Jézus búcsúzásra 
nyújtott kezét, egyedül csak Ő tud minket kimenteni életünk 
nagy szomorúságából az áldozócsütörtöki ünnep kibeszélhetetlen 
nagy boldogságára!

I. Tekintsünk egyre gazdagodó hittel rája.
II. És látván az ő dicsőségét, tegyünk Őróla bizonyságot!
I. Ott fenn a dicsőségek hegyén, ahová Ót lélek szerint

elkísértük, egyre gazdagodó hittel tekintünk rája.
Tizenegyen voltak együtt, akik hűségesek maradtak Őhozzá. 

Hiányzott az az egy, aki elárulta. Talán éppen_ a Mesterről be
szélgettek, amikor megjelent nékik. És látták Őt test szerint és 
hallották az ő szavát. Kemény beszéd volt az. Szemükre hányta 
kishitűségüket, reménytelenségüket. Mintha csak azt mondotta 
volna : nem úgy tanítottalak, hogy ilyenek legyetek. Nem az én 
példámat követitek. Beh másképp lenne minden, ha azoknak, 
akik láttak engem, elhittétek volna, hogy én feltámadtam. Nem 
azért választottalak ki titeket az emberek közül, hogy remegve 
összebújjatok és ne merjétek mutatni senki előtt sem ! Láttatok 
engemet és meggazdagodhatott a hitetek. Menjetek ki az em
berek közé és hirdessétek, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, 
az üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik!

Mintha ma is, ezen az ünnepen is hallanám a Megváltó 
kemény beszédét. Nem mindenki ünnepel ugyan, hiszen ma is 
vannak olyanok, akik Őt véglegesen elárulták és azoknak nincs 
is áldozócsütörtökje. De vannak, akik ünnepelnek és ezekhez 
ma is eljő a Krisztus. Csendesen kopogtatja a lelkiismeretek 
ajtaját, kinyílik az akkor is, ha nem is akarjuk, azután belép, 
helyet foglal és elkezd hozzánk is beszélni. Ma is szemrehá
nyóan mondja: minden bajnak az a fő oka, hogy nem hisztek. 
Óh, ha igaznak vennétek azok bizonyságtételét, akik láttak en
gem feltámadni a halottakból, mennyire másképpen lenne akkor 
minden.

Hallod-e Testvér a Krisztus beszédét? Hallgass rája és 
tartsd meg azt, amit mond néked. Hidd el, hogy akik Őbenne 
bizakodnak, csodálatos hatalomban részesülnek: az ő neve által 
ördögöt űznek, kígyókat vesznek fel, betegeket gyógyítanak. . .  
Nézz fel reá és könyörögj: Uram, mielőtt elmégy az Atyához, 
ajándékozz meg engem is ilyen hittel! Ilyen hitre van ma szük
ségünk. Itt van ez a mi szegény, sárbatiport, ezer sebből vérző 
nemzetünk. A búcsúzás énekébe belezokog minden eltitkolt fáj
dalmunk. Sátort vert közöttünk az ördög, magához csalogatja 
az ifjakat, bilincsekbe veri a férfit, az öreget. Megmérgezi a 
levegőt és lerombolja az oltárokat. Halálos betegségben sorvad 
az istenfélelem és a hazafiság szent érzése, ördögi munka ez, 
amelynek iszonyatos lehet a következménye, ha még tovább is 
tart! De mi nem akarunk így maradni! Hitre van szükségünk, 
egyre gazdagodó hitre, amellyel tönkretehetjük a gonoszság
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minden hatalmát, amely megtanít minket olyan nyelveken szólni, 
amelyet szívesen és örömest hallgat mindenki és amellyel min
deneket egybegyűjthetünk a jövendőt munkáló áldott seregbe. 
Szükségünk van egyre gazdagodó hitre, amellyel meggyógyít
hatjuk a betegeket . . ezer és ezer szegény testvérünket, akik 
a lelkűkben hordozzák a betegségek fájdalmát és szomorúságát.

Hidd el Testvér, semmi más nem kell: csak fogd meg az 
Úr Jézus feléd nyújtott kezét és ismerd meg Őt, a te Megvál
tódat. A te lelked is megtelik egyre gazdagodó diadalmas hittel 
és akkor nem félsz többet senkitől és semmitől, mert megtudod, 
hogyha búcsúzik is, a lelkeddel mindig együt marad a Te Urad 
és Krisztusod bizonyosan!

II. És ha majd ez megtörténik Veled, akkor tudsz is bi
zonyságot tenni Őróla az emberek között.

Mikor Jézus befejezte az ö beszédét, felvitetett a meny- 
nyekbe és Istennek jobbjára ült. A tanítványok pedig kimenvén 
prédikálának mindenütt és az Úr velük volt és az ő beszédüket 
erősíté azokkal a jelekkel, amelyek azokat követték.

így bontakozik ki előttünk az áldozócsütörtöki ének bol
dogsága, a sirató akkordokból így lesz diadalhimnusz: Krisztus 
az Atyánál van, annak jobb keze felől ül, de nem hagy minket 
árvaságban, áldó két kezével a mennyekből is folyton alányul, 
hogy átöleljen és megsegítsen. Az egek egébe költözött, fényes 
dicsőségbe öltözött, de azért a miénk marad, megsegíti azokat, 
akik az övéi maradnak mindvégiglen 1

Most egy kérdés: láttuk-e igazán ma, ezen az ünnepen 
az ő dicsőségét? Nem pusztán üres hangulat az, amely meg
fogta a lelkünket és amely beleringat minket valami képzelt 
boldogságba, amelynek azonban nincsen semmi tartalma és 
értéke? Mit ad nékünk ez az ünnep? Megajándékoz valamivel? 
Ott vagyunk a tizenegy tanítvány között, akiknek búcsúzástól 
könnyes leikéből felharsant a diadalének? Tudunk-e mi is így 
bizonyságot tenni Őróla? És ha teszünk is bizonyságot, vájjon 
ez a mi bizonyságtevésünk igazi, bensőséges és lelkűnkből sza
kad elő? Érezzük-e, hogy ma egy mindennél erősebb fegyver 
hullott a kezünkbe és érezzük-9, hogy mától fogva egy minden 
ellen megoltalmazó páncél takarja a lelkünket? És tudjuk-e azt 
is, hogy nem hiába történtek mindezek, hanem nekünk ezentúl 
bátran és hűségesen bizonyságot kell tennünk a mi Krisztu
sunkról, aki felvitetett a mennyekbe és onnan jön el Ítélni 
eleveneket és holtakat?

A tanítványok lelkűkben a meggazdagodott hit édes ter
hével indultak el hivatásuk betöltésére. Amerre csak jártak, 
mindenütt prédikálták az Isten kegyelmének drága evangéliumát. 
Az Űr pedig velük volt és őket mindenkoron kegyelmesen meg
segítette.

így világosodik meg előttünk is a mi hivatásunk. Nem az 
a kötelességünk, hogy egészen átadjuk magunkat a világ üres 
örömeinek, szertehulló élvezeteinek, avagy pedig a honfiúi bá
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natnak és a szomorúságnak, hanem fel a fejet és előre! Szóval 
és cselekedettel prédikáljuk annak a Krisztusnak a dicsőségét, 
aki az Istennek a jobbján ül és aki megsegít minket minden
koron..

Áldozócsütörtök ünnepén telljen meg a lelkünk az igazi 
öröm szent boldogságával: megaláztatás és kereszthordozás 
után el kell egykoron jönnie annak a boldogságnak, amelyet 
nem ronthat el többé senkisem! Azért én népem, ne nézdd 
ölhetett kezekkel azt a szent csodát, amely megtörtént a te hited 
gazdagítására, hanem kelj fel és indulj el jövendők meghódí
tására ! Amerre csak jársz, építs oltárokat, gyújts új lángokat, 
nevelj új seregeket, hirdess megújító eszméket, régi és mégis 
mindig új evangéliumot, hogy a gonoszok sátora leomoljon, 
hogy a betegeid meggyógyuljanak és minden dolgodon, egész 
jövendődön meglássák: az Ür veled vari, minden lépésedet 
megáldja és kálváriád nehéz útjáról, ahol töviseken jársz, Ö 
vezet el Téged Őáltala megáldott jövendőbe!!! Ámen.

Schöck Gyula
pápai lelkész.

Konfirmációi beszéd.
(Áldozócsütörtök ünnepén)

Ap. csel. 1, 8.
Amióta ott Bethánia mellett sóvárogva-vágyódva csüngött 

a tanítványok szeme a mennyei dicsőségébe visszatérő Jézuson, 
azóta az Ő késői tanítványai is, amikor telve van a szívük forró 
érzésekkel, vágyódással, reménységgel, tudják, hová fordítsák 
tekintetüket, kihez szálljon a lelkűk. Amikor ma, Krisztus Urunk 
mennybemenetelének ünnepén, itt álltok, Kedves Gyermekek, 
az Ő oltára előtt, hogy Őneki és az Ő egyházának hűséget fo
gadjatok és elhatározástokhoz az Ő kegyelmes áldását kérjétek, 
akkor bizonyára Ti is és mi valamennyien, szüléitek, tanítóitok 
és mindnyájan, akik meleg szeretettel, féltő gonddal és remény
séggel tekintünk reátok, mint a jövő biztató Ígéretére, mi mind
annyian úgy érezzük, hogy minden szent érzésünket, minden 
bizakodó reménységünket annak lábai elé kell raknunk, aki 
immár az Atya jobbján ülve a jó pásztor hűséges szemével 
vigyáz az Ő nyájára.

De nemcsak a remények valóraváltását várhatjuk vala
mennyien és várhatjátok ti is egyedül az Úr Jézus Krisztustól, 
hanem irányításért, útmutatásért is csakis Őhozzá fordulhattok 
ezen a szent napon, hiszen arról tesztek ma bizonyságot, hogy 
az Ő vitézei, az Ő hűséges hívei akartok lenni és maradni 
mindhalálig. Ti készeknek nyilatkoztok arra, hogy az Ő szolgá
latába álljatok, Ő pedig megmondja nektek, mit vár el tőletek. 
Megmondja azokkal a szavakkal, amelyekkel tanítványait bocsá
totta útjukra, amikor így szólt: „Lesztek nékem tanúim." Tanú-
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ságtételre hív el benneteket Krisztus, tanuságtételre Ő mellette 
és amellett, hogy Ő élő hatalom és hogy amint Ő meggyőzte a 
világot, úgy mindazok, akik nemcsak szóval, hanem egész szív
vel, lélekkel Mesterüknek vallják Őt, szintén diadalt vehetnek 
minden ellenséges hatalmon, mely vesztükre tör.

Mikor itt ellenséges hatalmakról beszélünk, akkor ezek 
nem üres, hangzatos szavak, hanem olyan szavak, amelyek 
komoly igazságot fejeznek ki és, úgy lehet, éppen ti különös 
mértékben fogjátok megtapasztalni, milyen halálosan komoly 
igazságot fejeznek ki. Krisztusnak és az Ő egyházának mindig 
voltak ellenségei, mert mindig voltak és vannak, akik nem bírják 
el a tündöklő világosság átható fényét és azért a sötétségbe 
menekülnek előle, mindig voltak és vannak, akik vádnak érzik 
a tisztaságot és azért a fertőből, amelybe tévedtek, átkaikat 
szórják feléje. De ti különösen olyan korban éltek, amelyben 
viharra gyűlnek a sötét felhők a keresztyénség égboltján, ame
lyen rohamra és végső élet-halálbarcra készül ellene a világ 
ura és minden sötétlelkü csatlósa. Már cikkáznak itt is, ott is 
a villámok, már fel-fellángol itt is, ott is a harc, Európa keletjén 
már nyíltan dúl, már folynak a vérpatakok. Kedves Gyermekek, 
úgy lehet, annak az időnek mentek eléje, amikor hirtelen kellős- 
közepén álltok ti is a döntő nagy küzdelemnek. Akkor lezáródik 
a kényelmes, se hideg, se meleg keresztyénség kora, akkor 
nyíltan dönteni kell mindenkinek a fölött, hogy azok sorába 
lépjen-e, akik fennen lobogtatják az égi Király lobogóját, vagy 
azokéba, akik durván nyújtják ki öklüket utána, hogy a sárba 
rántsák. Akkor döntenelek kell nektek is. Ma ifjú lelkesedéssel 
Krisztus mellett döntetek: gondoljátok meg jól, elkötelezést jelent 
ez a mellette való tanúságra minden körülmények között, ha Ő 
úgy akarja, a vértanuságra is. Azért ha valaha, úgy ma mérhe
tetlen nagy felelősséget jelent, mérhetetlen nagy elhatározást 
igényel, amikor felettetek elhangzik az Ő hívó, az Ő parancsoló 
szava: „Lesztek nékem tanúim!“

De talán még megkímél benneteket az Úr attól, hogy ti 
legyetek azok, akiknek az utolsó nagy harcban tanúinak kell 
bizonyulniok. De nem kiméi meg akkor sem attól, hogy élete
tekkel minden körülmények között tanúságot tegyetek az iránta 
való hűségtekről. Ez talán nem lesz túlságosan nehéz, amikor 
boldog napokkal ajándékoz meg és így kézzelfoghatóan érezteti 
veletek, hogy szeret titeket; de gyötrelmesen nehézzé válhatik 
számotokra ez a tanuságtétel akkor, amikor gond, baj és szen
vedés eltakarja előletek az Ő irántatok való szeretetét. Kedves 
Gyermekek ! Ez az élet nem mindig olyan, hogy a boldogságá
ban való ujjongásra késztetné az embert, hanem sokszor olyan, 
hogy feljajdul az ember és azt hiszi, nem bírja el a terheket, 
amelyeket vállára rak. De hiszen ezt nektek nem kell különös
képen bizonyítani. Nem kell bizonyítani azoknak közületek, 
akiknek örömét ma tompítja a fájdalom, hogy ezen a nagy 
napján már nem örülhet vele együtt az édesapa, vagy az édes
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anya, vagy egyikük sem; de nem kell bizonyítani a többinek 
sem, akik már megértetek arra, hogy észrevegyétek, hogyan 
barázdálja a gond, a megélhetésért folytatott kemény küzdelem 
az édesszülők arcát, hogyan fakaszt keblükből akárhányszor 
kínos, nehéz sóhajokat. Azonban egész súlyában majd csak 
későbben fogjátok megismerni az élet terhét, akkor, amikor 
magatoknak kell vállalnotok azt, és elmaradnak mellőletek, akik 
sokáig helyettetek görnyedtek alatta. És akkor, akkor nem is 
egyszer lesz úgy, hogy fogyatkozni kezd a hitetek, inogni a 
bizalmatok és kétely, dac és nyílt ellenkezés lopódzik a szíve
tekbe Ő ellene, Akinek puha, simogató keze helyett sujtoló 
karját érzitek magatokra nehezedni. Nos, Kedves Gyermekek! 
tudjátok meg, nem szűnik meg akkor sem az elkötelezés érvé
nye: „Lesztek nékem tanúim !“ A szívetek vérezhet, de az ajka
tok nem zúgolódhat és nem panaszkodhat akkor sem. a térdetek 
rogyadozhat, de a szemeteknek akkor is, könnyek között is ég 
felé kell tekintenie, a megdicsőült Krisztustól várván a szaba
dulást, a sebek gyógyulását, sorsotok jobbrafordulását.

Fogja ezt néktek akárhányszor Ígérni a világ is. A boldog
ság, az élvezetek csillogó ábrándképeit szemetek elé varázsolja 
majd a testetekben lakozó bűn is. Nem kíván majd egyebet 
cserébe az Ígért boldogságért, csak azt, hogy elfelejtsétek az 0  
parancsait, hogy megtagadjátok Őhozzá való tartozandóságtokat, 
hogy mit se törődjetek azzal, hogy számot tart reálok, mint az 
Ó tanúira. Nem szabad meginognotok akkor sem 1 A kisértések 
közepette is, Ígérjenek mindjárt aranyhegyeket, színes paradi
csomot, ott kell állnia a szemetek előtt hivatástoknak, hangoznia 
fületekben az elhívás és kiválasztás igéjének: „Lesztek nékem 
tanúim!"

De lehettek-e így az Ő tanúi, ha felétek tajtékzik a világ 
gyűlölete, ha hiteteket próbálja a szenvedés és nyomorúság, ha 
a kisértések kereszttüzében vergődik a lelketek? Nem olyas
valamit vár-e Jézus tőletek, amit gyenge embertől elvárni nem 
lehet? Kedves Gyermekek! a minden ellenséges hatalmon dia
dalmas keresztyén életet — mert hiszen ebben áll a Jézus mel
lett való tanuságtétel — csakugyan nem lehet elvárni akárkitől. 
De el lehet várni mindenkitől, aki Jézus igaz tanítványa. Mert 
az ilyeneknek szól nemcsak az első tanítványokhoz intézett 
elhívás a bizonyságtevésre, hanem szól nekik az azoknak nyúj
tott biztatás is: „Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő 
reátok is“. íme, hogy kitarthassatok Jézus mellett és megtart
hassátok ma teendő hűségfogadástokat, ahhoz Ő maga erősít 
majd minden alkalommal az ő leikével, ha annak minden alka
lommal kitárjátok szíveteket. És csak akkor diadalmaskodtok, 
ha állhatatosan Jézuson csüngtök! Mert erősíthet ugyan az a 
törekvés, hogy ne szennyezzétek be szüléitek, tanítóitok emlékét, 
akiknek minden igyekezete az, hogy hűséges, tiszta életre nevel
jenek titeket; erősíthet ennek a szent napnak, hűségfogadástok- 
nak emléke is, — de az erő, mely mindebből árad, csak akkor
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nem fogy el, ha Jézus lelke táplálja az Ő erejével. Mert az Ó 
tibennetek való munkálkodása mindjobban meggyőz majd arról, 
hogy itt a földön minden küzdelem a telketekért folyik s meg
győz majd arról, hogy csak egy szörnyű, pótolhatatlan nagy 
veszteség van, az, ha valaki elveszti a lelke tisztaságát és el
veszti a lelke számára az örökkévalóságot.

Hogy ti ne legyetek soha ennek a rettenetes veszteségnek 
részesei, azért száll ma annyi forró ima ég felé azok szívéből, akik 
szeretnek titeket. És azért kisérjen jövendő életutatokon az ég 
felé szálló Jézus biztatása és elkötelezése: „Vesztek erőt, minek
utána a Szentlélek eljő tireátok és lesztek nékem tanúim!* Ámen.

Budaker Oszkár
soproni lelkész.

Miért kell külmisszió?
Róm. 1, 14. 15.

A külmisszió munkája, vagyis a nemkeresztyén népeknek 
keresztyén hitre térítése, az őskeresztyénség kora óta felvetett 
olyan kérdéseket, amelyek ezt a munkát elgáncsolni vagy leg
alább is korlátozni akarták. Már az apostoli egyházban élénk 
megbeszélés tárgyát képezte, hogy vájjon a pogány népeknek 
is szól-e a Krisztus üdvözítő evangélioma, vagy pedig a zsi
dóság körén belül kell azzal maradni. S azóta is mind a mai 
napig akadnak a keresztyénség körén belül emberek, akik kü
lönféle okokat hoznak fel a pogányok megtérítésére irányuló 
tevékenység ellen.

Az okok és ürügyek közt legáltalánosabb és legtetszetősebb 
az, hogy a keresztyénség területén belül is annyi istentelenség, 
pogányság, bálványimádás van, hogy az egyház tagjainak minden 
erejét igénybe veheti a belső misszió, vagyis a keresztyénségnek 
a saját tagjaink közt való behatóbb és mélyebb elplántálása.

Ezzel az érvvel szemben meg kell állapítanunk először is 
azt, hogy a keresztyénség körén belül élő hitetlenek éppen a 
Krisztus evangéliomával szemben is egészen más helyzetben 
vannak, mint a pogány népek. Mert a pogányok olyan sötét
ségben élnek, amelybe sohasem hatolt be a Krisztusban meg
jelent üdvösség világossága; ellenben itthon az istentelenség 
szántszándékos elzárkózás a meglevő világosság elől és tu
datos elkerülése az élet és üdvösség utjának. A külmisszió 
munkájának végzése alól nem adhat nekünk felmentést az a 
körülmény, hogy idehaza vannak emberek, akik nem akarják 
befogadni az igét; mert hiszen ez azt jelentené, hogy a vilá
gosságot rejtsük véka alá, ne vigyük tovább, mert mindegyi
künknek a legszűkebb környezetében is akadna tennivalója. 
Hogyha a keresztyén egyház ilyen szűkkeblű és oktalan fel
tevés alapján cselekedett volna, akkor mi magyarok is még 
mindig pogányok volnánk, mert olyan népektől jöttek hittérítők
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hazánkba, amelyek maguk is rászorultak még arra, hogy köztük 
misszionálás végeztessék.

Másrészt az is bizonyos, hogy a keresztyénség körén belül 
meglevő pogányság és hitetlenség tényleg végez roisszionáló 
munkát a pogány népek közt és elviszi a nemkereszlyén né
pekhez a nyugati istentelen és anyagias civilizációnak bűneit, 
testet-lelket megronló, mételyező mérgeit. Ha komolyan felelő
seknek érezzük magunkat az itthoni istentelenséggel szemben, 
akkor ez a felelősség kiterjed ennek az istentelenségnek a 
nemkeresztyén népek közt végzett rombolásaira is.

Felhozzák a külmisszió ellen, különösen napjainkban, hogy 
a külmisszió nagyon költséges, már pedig a pénzre itthon is 
igen nagy szükség van az itteni nyomor enyhítésére. Nem szólok 
most arról, hogy a külmissziót imádságainkkal is hathatósan 
tudjuk előmozdítani. Ellenben megemlítek két dolgot, neveze- 
zetesen: ha az adakozók névsorára tekintünk, úgy találjuk, hogy 
belmisszióra és külmisszióra ugyanazok adakoznak s ezek az 
adakozók nem panaszkodnak; a gáncsoskodók mindig azok,, 
akik a nyomorúságra való hivatkozással semmire sem adakoz
nak. Megemlítem másodszor, hogy ennek a mai gazdasági nyo
morúságnak is az istentelenség, a bűn az oka, s mivel manap
ság már a világ gazdasági egységet alkot, a nyomorúságon is 
csak az egész világot átölelő spirituális munkával lehet segíteni r 
ha a világon elhatalmasodik az istentelenség és teljes győzelmet 
arat az anyagiasság, annak következményei alól egyetlen nép, 
a mienk sem vonhatja ki magát, mert az ördög nem áll meg 
sem vámsorompóknál sem országhatároknál, az ördög is nem
zetközi és nemzetekfölötti hatalom.

A toleranciát, a vallási türelmet is szolgálatukba és érveik 
fegyvertárába akarják szegődtetni a külmisszió ellenségei. Azt 
mondják, hogy minden vallásban, a pogány vallásokban is van 
jó. Nem arra kellene tehát törekedni, hogy a pogány népeket 
keresztyénekké tegyük, hanem hogy mindegyik vallás teljes 
virágzásra fejlessze azt, ami benne jó s a vallások nemes ver
senye fogja létrehozni a népek lelki harmóniáját, amelyben mind
egyik nép a saját géniuszának javát állítja majd az emberiség 
szolgálatába s itt hivatkoznak arra, hogy a keresztyénségnek 
már nagy érdemei vannak a tekintetben, hogy például a hindu
izmust vagy a buddhizmust megtisztítja, megnemesíti. Mindez 
azonban csak szürke, az élettől elvonatkozott elmélet. Ezzel 
szemben a tény az, hogy nincs senki másban üdvösség, mint 
a Jézus Krisztusban és kétségtelen, hogy a nemkeresztyén val
lásokból hiányzik az az erő, amelyet Krisztusnak Szentlelke ád ; 
ezerszeresen bebizonyult valóság, hogy egyedül a keresztyénség 
az a vallás, amely az embert a legmagasabb erkölcsi követel
mények elé állítja s mindaddig nyugtalanítja, amíg azt a tökéle
tességet el nem éri. Minden más vallás vagy megalkuszik az 
emberi szenvedélyekkel és bűnökkel, vagy pedig beletörődik a 
szerinte megváltozhatlanba. Ha pedig valaki azt állítaná, hogy 
a pogányok meg vannak elégedve a vallásukkal, ne háborgás-
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suk, ne nyugtalanítsuk tehát őket, erre azt felelhetjük, hogy 
maga ez az állítólagos elégedettség csak ösztönzés nekünk arra, 
hogy az evangéliomot elvjgyük hozzájuk. Mert a pogányok lehet 
hogy meg vannak elégedve erkölcstelen kultuszukkal, kicsapon
gásaikkal s nem éreznek lelkiismeretbeli furdalást egyéni, csa
ládi és társadalmi bűneik miatt, amelyekről borzalmas dolgokat 
tudnak elmondani azok, akik e népeket és vallásokat közvetlen 
tapasztalatból ismerik, ámde a vallási tolerancia hívei feledik, 
hogy ezt a toleranciát nem szoktuk gyakorolni akkor, midőn a 
gyermekünk meg van elégedve azzal, hogy nem tud írni, olvasni, 
számolni, hanem kötelezzük arra, hogy megtanuljon; nem gya
koroljuk ezt a toleranciát azok irányában, akik vétkeznek a 
közegészségügyi követelmények ellen, hanem kényszerítjük őket 
a rendeletek megtartására, hogy se magukat, se környezetüket 
meg ne fertőztessék. Minél jobban felismerjük a hitetlenségnek, 
tévhitnek, bál ványi mádásnak testi-lelki veszedelmeit, annál kevésbé 
vagyunk hajlandók belenyugodni abba, hogy a nem keresztyén 
népek meg vannak elégedve azzal a lelki élettel, amelyet élnek. 
A felebaráti szeretet indít bennünket arra, hogy javukat mun
káljuk a legjobbal, amink van, a legjobbal, ami van a világon.

És ezzel eljutottunk oda, ahol a külmisszió munkájának 
emberi oldalon a gyökere és ki nem apadó forrása található: 
a magunk hitének üdvözítő voltáról való benső és megingathat- 
lan megyőződéshez. Hitünknek két nagy parancsolata van: az 
Istenszeretet és az emberszeretet. Akinek a szívében ez a két 
parancsolat él és hat, az nem vonhatja ki magát a külmisszió 
parancsának hatálya alól. Az nem nézheti egykedvű közönnyel, 
hogy azt az igaz Istent, akit ő imád, akit ő szeret, nem ismerik, 
nem imádják, nem szolgálják és nem szeretik. Az nem helyez- 
kedhetik a tolerancia álláspontjára és nem mondhatja, hogy 
semmi köze ahhoz, hogy embertársa megtalálja-e az üdvösséget, 
vagy elkárhozik. A külmisszió nem a politikai imperializmus 
eszköze. A külmisszió nem a felekezeti és egyházi imperializmus 
munkása. A külmisszió indítéka az Isten iránti szeretet és az 
emberek iránti szeretet. Ez a munka az emberek irányában 
azzal a célkitűzéssel dolgozik, hogy lelkeket mentsen meg az 
örök kárhozattól. Az a meggyőződés, hogy a Krisztusban való 
hit nélkül senki nem üdvözülhet, serkent és ösztökél bennünket 
arra, hogy mindenki megismerje a Krisztust és evangéliomát. 
Ez a hit elkötelez bennünket görögöknek és barbároknak, böl
cseknek és tudatlanoknak. Ahol a keresztyén lelkek ezt az ösz
tönzést nem érzik, ott kétségbe vonhatjuk a keresztyén hitnek 
azt a mértékét, amely feljogosít minket arra, hogy magunkat 
keresztyéneknek valljuk.

így a külmisszió egyúttal Ítélet is: Ítélet azoknak, akik 
ottkün hallják az evangéliomot s elvetik, de Ítélet azoknak is, 
akik idehaza hallják Krisztus parancsát: Menjetek el, s ezt a 
parancsot el mellőzik.

Németh Károly
lóbényi esperes-lelkész.
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A megújult élet.
Husvét utáni 6. vas.

Ján. 7, 33—39.
Két felemelő ünnep közötti vasárnapon gyűltünk ma össze 

Istennek házában a harangok hívó szavára. Ez a vasárnap az 
áldozócsütörtök és a pünkösd ünnepei közé esik és e szent nap 
hangulatát Jézus mennybemenetelének és a Szentlélek kitölté
sének üdvtörténeti eseményei határozzák meg. A szomorúság 
és a boldog reménykedés érzései hullámzanak át lelkűnkön, 
ha emlékezetünkbe idézzük a mennybemenetel és a pünkösd 
eseményeit.

A tanítványok is igen elszomorodtak, hogy Uruknak menny- 
bemenetele után egyedül maradtak, vezető, vigasztaló és gyá- 
molító Mester nélkül. Mintha kiesett volna valami életükből, 
talán a lendület, az életkedv vagy a bátorság. Mindenesetre űr 
tátongott életükben és a hiánynak az érzete sajgott a szívükben. 
Hogyne, hiszen a legdrágább Valakitől kellett elválniok, aki 
mindig úgy megvigasztalta és megerősítette őket, az ő Uruktól, 
Mesterüktől.

Csak egy dolog vigasztalta a tanítványokat, az az Ígéret, 
amelyet Jézus adott nekik: Veszitek a Szentleiket, amely meg
vigasztal és bátorít titeket. Elhagyatottságukban és árvaságukban 
ez az Ígéret volt ama reménysugár, amely nem engedte őket 
elcsüggedni és nékik erőt adott a kitartásra.

Az Ígéret be is telt. Az első pünkösd ünnepén eljött ama 
Vigasztaló, amely a tanítványokból apostolokat, a csüggedőkből 
és tétovázókból pedig hősöket és vértanukat formált. Velük volt 
ismét Jézus Lelke által és a megújult hit megnyitotta a tanít
ványok számára a megújult élet kiapadhatatlan forrásait, az 
örök élet folyamait.

I. Megállapíthatjuk, hogy a mai időkben is nagyon sokan 
vannak, akik a tanítványokhoz hasonlóan csüggedtek, elveszí
tették életkedvüket, mert nincs mellettük Jézus. És valóban, a 
Jézus nélküli élet sivár, kietlen és terméketlen. Hiányzik az ilyen 
emberek életéből valami, ami lendületei, emelkedettséget és hősi 
bátorságot ad az embernek. Elzárulnak azok a belső források, 
amelyek a magasabbrendü életből, az örökkévalóságból áradnak 
az ember életébe. Szétszakad a kspcsolás az ember világa és 
az Isten világa között és az égi fény-források kikapcsolása kö
vetkeztében sötétség, homály, bizonytalanság és végzetes össze
ütközések, tévelygések történnek.

Nem lennénk őszinték, ha miden csüggedést, bátortalansá
got és reménytelenséget az embernek rónánk fel, illetve mind
ezért a mai embert tennők felelőssé. Oh, hiszen tudjuk, hogy 
olyan események és katasztrófák rázkódtatták meg életünket, 
amelyek sokak lelkének egyensúlyát érthetően megbontották. 
Szinte kozmikus erők és hatalmak nyúltak az emberi élet folyá
sába és szédületes örvények felé terelték. Hogy úgy mondjam,
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az Isten világával való kontaktust sok ember számára rajtuk 
kívül álló, titokzatos hatalmak tépték szét, aminek következtében 
lelki sötétségben maradtak, elveszítették tisztánlátásukat, főkép 
az élet értelmét, a küzdelmek végső célját nem tudják meglátni, 
észrevenni.

Vannak azonban, természetesen olyanok is, akik tudatosan 
zárkóznak el az Isten világának áldó hatásai elől és akik a 
Jézussal való együtthaladást nem tartják szükségesnek sem a 
maguk egyéni élete, sem az emberiség jövője szempontjából. 
Az ilyenek hasonlatosak a szentleckében szereplő kérdezőkhöz, 
akik nem értették meg, hogy hova megy Jézus és hogy milyen 
új világot tárt fel a föld számára. Ezek a menny ellenségei, az 
ember magasabbrendü hivatásának tagadói, a föld porához lán
colt törpe és torz lelkek. Az ilyenek életéből áldás sohse fakad, 
jótékony, építő erők sohse sugároznak ki, igazi haladás és jólét 
sohasem származott cselekedeteik nyomán. Ellenben mindenkor 
megfeszítették Krisztust, üldözték az erényt, kigúnyolták a ma
gasztosát, a hősit és az égfelé törő eszményiséget!

Ezek ellen harcolnunk kell ma is, mert mételyeznek, rom
bolnak és kínokat készítenek elő az emberiség számára. A beteg, 
csüggedő lelkeket pedig vigasztaljuk, bátorítsuk, megmutatván 
a Jézusban megújult élet szépségeit és áldó hatásait.

II. „Legyetek az én bizonyságtevőim* mondotta Jézus az 
ő tanítványainak. És a pünkösdi csoda után a tanítványok bát
ran bizonyságot tettek Mesterük evangéliumáról. Példájuk, hitük 
és bátorságuk ezreket és százezreket nyert meg a krisztusi világ
nézet számára. Megindult e hősi bizonyságtevés nyomán egy 
olyan szellemi áramlat, amely az emberiség történetének új 
jelleget adott és e földi élet arculatát gyökeresen megváltoztatta. 
Valóban új ég és új föld következett el, amikor is a legszentebb 
eszmék hevítették az emberek millióit új küzdelmekre.

És e bizonyságtevésekben, küzdelmekben és új életformák 
keresésében a Jézusban való hit adott erőt az embereknek. „Ne 
féljetek, én veletek leszek mind a világ végezetéig!* A Szent
lélek által velük is volt mindig Jézus a benne bízókkal és meg
nyitotta számukra az örökkévalóság élő vizeinek forrását. Csodás 
erők buzogtak fel a bizonyságtevők lelkének mélyéről és gaz
daggá tették mások életét is.

Legyetek ti is bátor bizonyságtevők! Higyjetek Jézusban 
és általa Isten gondviselésében! Hogy legyen a ti életetek is 
gazdag olyan csodás erőkkel, amelyekre olyannyira szükségünk 
van ma mindannyiunknak. Mert ha hisztek a Jézus Krisztusban 
és az ő evangéliumában ezekben a modern időkben és meg
próbáló viszonyok közepette is, meglássátok, a lelketek mélyéből 
is élő vizek folyamai ömlenek majd elő. Átrendeződik életetek, 
új, megnyugtató értékeléstek és életfelfogástok lesz. Tudtok majd 
ismét örülni a harmatcsepp csillogásában, a lenyugvó nap suga
raiban, a felettetek elterülő csillagos égbolt ragyogásában és a 
bensőtökben hangzó örök isteni törvény szavában!
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Mert a Jézussal folytatott, magasabb sikban mozgó élet 
tehet igazán boldoggá, erőssé és hasznossá. Ez az élet képesít 
arra, hogy átverekedjük magunkat a mának rettenetes küzdel
mein és ez a megújult élet alakíthatja ki egyedül a szebb jövőt 
hazánkban és egyházunkban egyaránt!

De honnan vegyünk erőt és hitet a megújult élet megkez
déséhez és sikeres folytatásához? Az Istentől, aki elküldte az 
Ó lelkét e világba, hogy segítségünkre legyen. „Kérjetek és 
adatik néktek!“ Imádságos buzgó szívvel forduljatok azért a 
menny Urához, aki elküldi reátok is a Szendéikét.

Olyan legyen közeli pünkösdi ünnepléstek, hogy csüggedők- 
ből bátor hívők, tétovázókból boldog bizonyságtevők lehessetek! 
Teljék meg életetek csodás erőkkel a Jézusban való hit által, 
hogy hősi formálói lehessetek e válságos korszaknak! Ámen.

Korim Kálmán
vallástanár.

 Az igazság és a békesség lelke.
Pünkösd I. ünnepére.

János 14, 16 -1 8 . 27

Nehéz időkben ünnepiünk pünkösd-ünnepet, a gondok és 
bajok százkarú polypja karolja át a nagyvilágnak, nemzetünk
nek és az egyes embernek életét, megfojtással fenyegetve min
dent, amit csak értékünknek nevezünk. A nemzetek között 
egyetértés helyett ellentét, megbecsülés helyett félelem s erő
szak uralkodik és mélyül az őket elválasztó szakadék. E mellett 
a munkanélküliségnek, a termelési, értékesítési és hitelválságnak 
és azok nyomán a gazdasági pangásnak, az általános nyomorú
ságnak és ami még ennél is aggasztóbb, a pártoskodásnak, a 
csüggetegségnek és az egyre általánosabbá váló izgatottságnak 
lidérce is reánehezedik a mi életünkre. És még súlyosbbitja a 
a bajt az, hogy mindezen temérdek nyomorúság hátterében a 
lelki válság: a bűn húzódik meg. Mintha csak korunkról írta 
volna a költő (Arany):

„A renyhe társaság biizhödt állóvízében 
Új bűnök milliárdjai vannak keletkezőben.
. . .  A munka és vagyon egymástól messze esnek 
És a tökélyre vitt csalást mondhatni rendszeresnek.*

Bizony, a világ nyomorának gyermeke, a világ bűnének 
bölcsőjében nevekedett naggyá! Mihez hasonlítsam a nagyvilág
nak és benne nemzetünknek a mostani életét? Olyan az, mint 
az a halálkinban vergődő test, amely végvonaglásában még az 
utolsó megmaradt rongyait is letépi önmagáról! És sehol tanács 
ennek a beteg világnak a meggyógyítására, sehol út ennek az 
útvesztőbe került kornak a helyes irányba terelésére. Mintha 
egy olyan forgószélbe sodort volna bennünket korunknak félel
metes vihara, amely mindent, amivel eddig bírtunk, kiragad a
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kezünkből: üres a kezünk, bágyadt a szívünk, kicsi a bitünk 
és tehetetlen a szeretetünk! Egy világ, amely elsüllyed a tanács
talanságban és a tehetetlenségben!

Hogyan ünnepeljünk egy ilyen korszakban pünkösd-ün
nepet? Hiszen pünkösd a világ megújulásának ünnepe, a mi 
korunk pedig a bomlásnak enyészetes jeleit mutatja! A pünkösd 
a szabadság ünnepe, a mi korunk pedig a bűn szolgasága alá 
vetettségünknek szégyenbélyegét hordozza homlokán!

Testvéreim, ne csüggesszük le fejünket, mert az a sereg, 
amely csak hátráló mozdulatot tud végezni, elveszett! Pünkösd 
ünnepe a reménység ünnepe, ameiy hirdeti, hogy az Isten böl- 
csesége talál utat, hogy bennünket a nyomorúságból és a zűr
zavarból kimentsen. Ünnepeljük hát pünkösd ünnepét azzal a 
reménységgel, hogy ha repedezni látszik is körülöttünk ez a 
korhadt világ, az Isten új épületet fog emelni annak romjain, 
belsőleg alakítván át és újítván meg Lelke által a lelki rom
lásnak indult embervilágot! Igenis, csak belülről, a lelkek belső 
átalakulásától és csak fölülről, az Isten Szentleikének a lelkeket 
megújító erejétől várhatjuk a váltságot, a beteg világ meggyó
gyulását ! Ezen a pünkösd-ünnepen, azért tárjuk imádságra Isten 
felé a mi kezünket:

„ Szentlélek Isten, szállj le hozzánk,
Emeld följebb csüggedt orcánk,
Jelentsd meg, hogy itt jársz velünk,
Hogy a szeretet és igazság 
— Bár a latrok sorsára adják — :
Az a mi örök életünk, —
Szentlélek Istenünk!*

És Isten, mint mindig, hogyha őt teljes lelkűnkből kérjük, 
ma is felel a mi imádságunkra, szólván hozzánk szent Fia által: 
nem hagylak titeket árvákul, elküldöm hozzátok:

Az igazságnak és a békességnek lelkét!
1. Milyen nagy szükség van a világban az igazság lelkére! 

Másfél évtizeddel ezelőtt az igazság volt az a tetszetős jelszó, 
mely a világot harcba vitte és milyen szégyenletes csődöt 
mondott az igazság jelszava azóta! Avagy nem martyr-e nap
jainkban az igazság, aki összekötött kezekkel, homlokán a gúny
nak töviskoronájával járja ezt a világot? Avagy, hogyha az 
igazság uralkodnék a világban, uralkodhatnék-e abban az a 
brutális erőszak, amellyel az erősebb gunykacaj között tapodja 
meg és tiporja szét a gyöngébbet és annak jogait? Tombolna-e 
akkor még mindig a népek között a gyűlölet, tátongana-e a 
magasabb és alacsonyabb társadalmi osztályok között a szaka
dék és tengetnék-e ezrek és ezrek a legnagyobb nyomorúságban 
az ő keserves életüket, ha az igazság uralkodnék a földön?! 
Bizony, „a világ nem látja, nem ismeri, nem fogadta be az 
igazságnak Lelkét!"

Egy új, hatalmas légáramlatra van szükség, hogy elsö
pörje a világot megfertőző igazságtalanságnak miazmáit és egy



170

olyan új légkört teremtsen, amelyben senkit — sem nemzetet, 
sem embert — nem vetnek vissza abba a nemzethez és em
berhez méltatlan állapotba, ahol teljesen föl kell őrlődnie a ke
nyérért való keserves küzdelemben; ahol senkit — sem nem
zetet, sem embert — nem nyomnak el, nem rabolnak ki és nem 
taszítanak le az ő Istentől adott munkamezejéről; ahol senkit 
— sem nemzetet, sem embert — nem tekintenek puszta eszköz
nek, hanem fölismerik, hogy mindenki — nemzet és ember — 
önálló cél, amelynek megvan a maga sajátos és Istentől 
rendelt értékel Hallgassátok meg az emberiség és nemzetünk 
nagyjainak a véleményét: nem azt birdetik-e, hogy egy ilyen 
új szellemi légkörre, egy ilyen lelki megújulásra, egy ilyen 
belső lelki átváltozásra, a gondolat- és életirány teljes átalaku
lására van a világnak, a világ népeinek és a mi nemzetünknek 
is szüksége?

Megteremtheti-e ezt a légkört az emberi bölcseség és em
beri akarat? Alkalmasak-e a nemzetek szövetsége, a döntő
bíráskodás, az újabb és újabb világkonferenciák és egyezmé
nyek és nemzeti életünk keretei között az újabb és újabb gaz
dasági és szociális törvényalkotások ennek a belső gondolat- és 
életiránynak a megteremtésére? Azt a belső lelki átalakulást, 
amely egyedül teszi lehetővé a beteg emberi és nemzeti társa
dalom gyógyulását, csak a Krisztusnak Leikétől, amely az igaz
ságnak Lelke és ennek a Léleknek a lelkeket megszentelő és 
megújító erejétől várhatja a világ! A világválságot, amely első
sorban lelki válság, csak a világnak és a telkeknek Megváltója 
szüntetheti meg! „Az igazság Jézus Krisztus által lett", — 
mondja az evangélista (János 1, 17.); az igazság Jézus Krisztus 
által, az igazságnak Lelke által diadalmaskodhatik a földön, — 
valljuk mi is! Ahol a Krisztus Lelke uralkodik és hódítja meg 
az emberi lelkeket, ott eltűnik az erőszak, a féltékenység, a 
nemzeti gőg, az osztálygyűlölet és a számítás, ott egyszóval az 
igazság Lelke átalakítja és megszenteli az emberi lelkeket és 
azok révén a világot!

Tudom, hogy az igazság Lelkének ez az átalakító mun
kássága óriási akadályokba ütközik. Az ember szinte kételkedik, 
hogy legyőzhetők-e ezek az akadályok és hogy nem álomban 
ringatódzunk-e, amikor az igazság Lelkének a diadalát reméljük. 
Avagy annak a kicsi seregnek, amelyet meghódított az igazság 
Lelke, nem súlytalan-e a szava a parlamentekben, a háborúról 
és békéről döntő tanácskozásokban, a munkának és a tőkének 
óriási küzdelmeiben és ha nem súlytalan, vájjon nem olyan-e 
annak az igazságossággal és a belátással való összecsapása, 
mint a tűznek és a víznek az egymással való találkozása, hogy 
csak köd támad belőle, amely elsötétíti a napot és még a pa
rányi reménycsillagnak a ragyogását is eltakarja? — Testvé
reim, az igazság nem hullhat le az égből, hanem csak az egyes 
embereknek az igazság Leikétől megtermékenyített szíveiben 
születhetik meg! Csodálkozzunk a sötétség szellemének nagy
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hatalmán, amikor mi magunk nem teszünk komoly kísérletet, 
hogy az igazság Lelkét befogadjuk a mi szívünkbe? Panasz
kodjunk, hogy a világ olyan, amilyen? A világ azért olyan, 
amilyen, mert mi magunk is olyanok vagyunk, amilyenek! Az 
igazság Lelke győzelmének azért a mi lelkűnkön aratott győ
zelmén keresztül vezet az ú tja! „Nálatok lakik és bennetek van 
az igazságnak Lelke", — mondja szentigénkben az Úr. Vegyen 
hát szállást a mi szívünkben az igazságnak lelke, legyen lelki 
és életszükségünk az igazságosság és a méltányosság! Vezessen 
bennünket a jézusi igazságosságnak ez a parancsa: „Valamit 
akartok, hogy az emberek cselekedjenek veletek, ti is azon- 
képpen cselekedjetek azokkal!" Hangzatos szavak nem egyen
gethetik az igazság Lelkének diadalútját a világban, de az éle
tünkben megtestesült igazság zászló, amely toboroz és világ
hatalom, amelynek senki sem állhat ellen! A mi életünknek az 
igazság Leikétől megmozgatott hullámgvürüje egyre szélesebb 
és szélesebb köröket fog leírni, az igazság hódítani és győzni 
fog, mert az igazság Lelke az Isten Lelke, az Isten Lelke pedig 
a győzelem Lelke!

2. Mivel az Isten Lelke a győzelem Lelke, azért a mostani 
idők békétlenségét is le fogja győzni!

Az a szomorú korszak, amelyben élünk, a békétlenség 
bélyegét hordozza homlokán. Nézzétek a nemzetközi életet! A 
nemzetek kínai falakkal különülnek el egymástól és a közöttük 
lévő látszólagos béke sem más, mint a háborúknak változott 
eszközökkel való folytatása. Nézzétek nemzetünknek életét! Mi
kor volt nagyobb szükség arra, hogy hazánk boldogulása és 
jövendője érdekében egy szívet és egy lelket képezzen az egész 
nemzet és mikor volt nagyobb a pártoskodás és a visszavonás, 
mint éppen ezekben a szomorú időkben? Nézzétek a társadalmi 
életet! Hol a megértés a munkaadók és a munkások, hol az 
összefogás a különböző foglalkozási ágak között?

Békétlenség, — ez korunknak a szomorú valósága; békes
ség, — ez korunknak a legfőbb óhajtása! Mutassatok kérdést, 
amelyre nagyobb sóhajtások és epedezések között keresne vá
laszt a világ, mint arra a kérdésre, hogy mikor lesz már egy
szer béke! Mikor valósul meg a próféta (Mikeás 4, 3.) látomása, 
hogy a „fegyvereket kapákká és a dárdákat sarlókká ková
csolják, hogy nép népre fegyvert nem emel és hadakozást többé 
nem tanul", meg a költőnek (Arany) az az álma, hogy „fajra 
fajt ne költené az ápolt népgyűlölség s nemzet ne kisérné tapssal 
más nemzet sírbadőltét ?" Mikor jön el egyszer már az a béke, 
amely leveszi a nemzetnek, a társadalomnak és az egyeseknek 
leikéről a mázsányi terhet és amelynek áldástosztó keze alatt 
megint virulásnak és tenyészetnek indulhat a mi életünk ?!

Hogy mikor lesz boldog valóra ébredés a békesség álmából, 
nem tudom. Azt azonban tudom, hogy fölülről való erő és se
gítség nélkül sohasem lesz, mert bármennyire reáeszméljen is 
önmagára a világ, a maga erejéből nem adhatja meg magának
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a békességet. Igaz, már reáeszmélt arra, hogy mindnyájan egy
máshoz vagyunk láncolva és hogy az a kéz, amely ütést mér 
a másiknak az orcájára, önmagát is megsebesíti. Igaz, már is
meri az apostol szavainak az igazságát, hogy „ha szenved egy 
tag, vele együtt szenvednek a tagok mind" (1. Kor. 12, 26.). 
Sőt azt is látja már a világ, hogy válaszút előtt állunk: vagy 
reáeszmélünk az egy szükséges dologra, a békességre, vagy 
csak néhány lépés még a szakadék felé és elnyelik a sötétség 
hatalmai két évezrednek minden kullur-munkáját — és mégis 
kicsoda hihet abban, hogy megválthatja önmagát az emberiség?! 
Az akarása ugyan megvan a békére, de akarásának az erejét 
mindig maga alá gyűri az emberi szenvedélyeknek még sokkal 
erősebb hatalma. És:

„Vájjon ki tékezendi meg 
Az ember szenvedélyét,
Midőn iszappal hányja fel 
Háborgó lelke mélyét ? . .  .
Hiú szándék, vesztett erő 
Ily küzdelemre szállni,
Megáradott, nemes lelkek 
Sziklába vert hullámi!“ (Arany.)

Hol van az a királyfi, aki életre csókolja a békességnek 
halálos álomba merült királyleányát ? Mikor a nagy német költő 
csüggedten és vágyakozva papírra veti az ő halhatatlan sorait:

„Bánt a zaj, mikor lesz vége,
Baj, öröm nem érdekel:
Csendes béke, égi béke,
Szállj lelkembe, óh jövel!“,

akkor egy kér. nő, aki megpillantotta a költő Íróasztalán ezeket 
a sorokat, megfordította a papírlapot és válaszul ezeket a sza
vakat írta az üres hátlapjára: „Békességet adok néktek, az én 
békességemet adom néktek, — mondja az Úr Jézus!" Halljátok-e 
ezt az igét, amely mintha egy áldott kéz puha simogatása volna 
a lázban vergődő világnak forró homlokán: csak az a Krisztus 
adhat a világnak békességet, akinek a szíve maga volt a túl
csorduló isteni szeretet és aki az ő önmagát eltékozló életével 
és tanításával föiléptette a világ színpadára azt a midenkit ma
gához karoló, önzetlen szeretetet, amelynek minden emberi gon
dolkodást meghaladó nagyságát még ma, kétezer év után sem 
tudja fölfogni a világ 1 Bizony, csak egyetlen ut van a békes
séghez : az a Krisztus, aki a mi lábainkat a békességnek útjára 
igazgatja (Lukács 1, 79.) és aki eggyé tette az emberi nemzet
séget, lerontván a közbevetett választófalat! (Ef. 2, 14.) Csak 
egy ut van a békességhez: a mi lelkűnknek a minél teljesebb 
összeolvadása a Krisztusnak azzal az első pünkösd ünnepén 
kiáradt Leikével, mely a szeretetnek Lelke 1 „Á Lélek gyümölcse 
a békesség" — mondja az apostol (Gál. 5, 12.). Mennél több 
embert megragad és átalakít a szeretetnek és a békességnek a 
Krisztusból kiáradó Lelke, annál inkább oszlik ezen a földön 
a békétlenségnek sötét éjjele 1 Győz Krisztus Lelke a világ nem
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zeteinek az érintkezésében ? Ha győz, nemcsak ezeket a neveket 
fogjuk ismerni: nemzetiség és faj, hanem ezeket a neveket is : 
ember és emberiesség! Győz Krisztus Lelke nemzetünknek éle
tében? Ha győz, egy lesz a jelszó: „A haza minden előtt!* 
Győz Krisztus Lelke a társadalomban ? Ha győz, a gazdag le tud 
mondani az ő kényelméről és senki sem akar boldog lenni a 
boldogtalanok között és elégedett lenni az elégedetlenek között 1

De hát hol vagyunk még a Krisztus Lelkének, a szeretet
nek és azzal együtt a békességnek ettől a diadalutjától! Urai 
vagyunk-e mi keresztyének a világnak, vezetői vagyunk-e a 
nemzeteknek, miénk-e a sajtó és a közvéleményben a döntő 
szó ? Nem vagyunk és nem a miénk! De ha a mi kicsiny kö
rünkben meghódolunk a szeretetnek Lelke előtt, ez a meghódo
lásunk a békesség diadalulját fogja egyengetni a világban! Ha 
a nagy angol természettudós (Druinmond) azzal bocsátotta el az 
ifjú misszionáriusokat, hogy Krisztus Szeretetének az életükben 
való visszatükrözése az a hatalom, amellyel győzni fognak a 
pogány világban, mert a szeretet az igazi univerzális nyelv, 
akkor a Krisztus szeretetének a mi életünkben testet öltő Lelke 
és a mi ajkunkon megszólaló világ nyelve is meggyőzi előbb- 
utóbb ezt a pogánnyá lett világot! Annak a törtetésnek helyét 
hát, amely mások kárán akar boldogulni és annak az irigység
nek helyét, amely nem tudja nézni mások szerencséjét, foglalja 
el szívünkben az a szeretet, amely nem keresi a maga hasz
nát és nem cselekszik éktelenül! Ne tudjunk látni sebeket a 
nélkül, hogy azokat ne gyógyítanék, Ínséget, hogy ne enyhí
tenék, nyomorúságot, hogy magunk is ne szenvednénk miatta! 
Ha önző, bennünket letiporni akaró emberekkel kerülünk össze, 
mondjuk nekik azt, amit a pogány fejedelem mondott a világ
hódító Nagy Sándornak: mirevaló közöttünk az egyenetlenke
dés? Ha én vagyok a tehetősebb, szívesen osztozom veled, ha 
pedig te vagy, készséggel elfogadom a te jótéteményedet — és 
hódítani fogunk példánkkal, mint ahogyan a hatalmas királyt 
is meghódította a békés testvéri szó!

Nehéz időkben ünnepiünk pünkösd-ünnepet! Mintha egy 
újabb vizözönnek a távoli morajlását hozná felénk a szellő. De 
én egy másik, egy sokkal hatalmasabb hangot is hallok a ma
gasságból: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen;* 
jöhet egy újabb világitélet, de annak hullámain is Krisztus jön 
az igazságnak és a békességnek Leikével! És míg boldog meg
nyugvással hallgatom ezt az égi szózatot, a tekintetem arra a 
papírlapra vetődik, amelyre egykor ezeket a szavakat írta vi
gasztalásul és biztatásul a Krisztusnak egy hű szolgálóleánya, 
a német költőnő:

„Semmi más nem győz, csak az igazság,
semmi más nem gyógyíthat, csak a szeretet!* Ámen.

Zongor Béla
körmendi esperes-lelkész.



174

A Hit és Meggyőződés Lelke.
Pünkösd ünnepén.

Ap. Csel. II/l—13.
Mikor Jézus, földi életének utolsó estéjén: Nagycsütörtökön 

együtt ült tanítványaival az utolsó, a bűcsúvacsorán és arról 
volt szó, hogy nemsokára el kell válniok egymástól, többek 
között egy Ígérettel vigasztalta megilletődött tanítványait: „Én 
pedig kérem az Atyát és más vigasztalót ád néktek. hogy ve
letek maradjon mindörökké. Tudniillik az Igazságnak Lelkét." 
Mielőtt pedig mennybe ment volna, ezt az Ígéretet így egé
szítette ki: „Veszitek a Szentlélek erejét, minekutána eljövend 
tireátok. . . "

A magukra maradt tanítványok azután várva-várták Jézus 
Ígéretének beteljesedését. S mikor a mennybemenetel után 10 
napra, egy nagy zsidó ünnepen, a Tízparancsolat kiadásának 
emléknapján a tanítványok a jeruzsalemi templom közelében 
egy akarattal együtt valának, ime, megtörtént az Ígéret betel
jesülése, melyről minket a ma felolvasott Szenligék tudósítanak 
és amelyre emlékezve, mi is gerjedező szívvel énekeltük: „Jövel 
Szentlélek-Uristen, töltsd be szíveinket bőven mennyei ajándé
koddal..."

És az addig csüggedt lelkű tanítványok, élükön Péterrel, 
a Szentlélek erejének hatása alatt olyan nagy lelkesedéssel és 
meggyőző erővel hirdették a megfeszített, de feltámadott Krisz
tust, hogy hamarosan háromezer ember hajtotta fejét a kereszt
víz alá. Ezzel megalakult az első keresztyén egyház és a kér. 
egyházban elkezdette munkáját az a Szentlélek, mely azóta is 
oly sokszor lelkesítette Krisztus híveit nagy és dicső tettekre.

* *
*

1. Hogy történhetett az, hogy a pünkösdi Szentlélek ha
tása alatt az addig majdnem gyáva tanítványok valóságos hő
sökké lettek, annyira, hogy még a később rájuk váró kínhaláltól 
se rettentek vissza? Hogy történhetett az, hogy háromezer em
ber csatlakozott Jézus tizenkét egyszerű emberből álló seregé
hez? Hát történhetnek a nap alatt ilyen csodák? Erre a kér
désre csak egyetlenegy felelet adható, még pedig az, hogy a 
tanítványokban is és később a keresztyén egyház tagjai
ban is a Hitnek és Meggyőződésnek erejét ébresztette fel a 
Szentlélek. És ha volt valaha a világon erő, mely csodaszámba 
vehető eseményeket hozott létre, úgy az minden esetben a Hit
nek és Meggyőződésnek ereje volt.

Mert például ki gondolhatta volna azokban az időkben, 
mikor még Jézus gyűjtögetni kezdte tanítványait, hogy pár év 
múlva háromezer ember vallja őt megváltójának? Ki gondolta 
volna, hogy az előtt a Jézus előtt, akit a leggyalázatosabb go
nosztévők módjára, keresztfán végeztek ki s akit ott a kereszt 
alatt csak egyszerű halász- és vámszedő emberek sirattak s
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akinek tanítása eleinte csak a tanulatlan közsorsú nép és rab
szolgák között talált meghallgatásra és követőkre: ki gondolta 
volna, hogy ez előtt a Jézus előtt pár száz év múlva térdre 
borul a hatalmas római császár is?

Ezt mind a Hitnek és Meggyőződésnek ereje mivelte! És 
hogy később egész nagy nemzetek, sőt világrészek meghajtották 
fejüket Isten egyszülött Fia előtt, hogy világszerte templomok 
épültek annak tiszteletére, akit a Golgotha hegyén, mint go
nosztévőt öltek meg, ezt is mind a Hit és Meggyőződés ereje 
tette, melyet a pünkösdi Szentlélek élesztett és szított az em
berekben.

És mikor sokkal később, több mint ezer esztendő elmúlása 
alatt, üres szertartások vallásává lett a kér. vallás, mikor a ker.- 
nek nevezett világ bezárta szívét a Szentlélek hutása előtt: honnan 
merítette bátorságát és hősi lelkesedését a nagy reformátor: Luther, 
ha nem a Szentlélek által felkeltett Hitből és Meggyőződésből, 
mely azt az emlékezetes kijelentést adta szájába: „Ha csak a 
Szentírásból, vagy világos észokokkal meg nem győznek, sem
mit visszavonni nem tudok és nem akarok, mert nem tanácsos, 
hogy az ember a saját lelkiismerete ellen cselekedjen 1“

És a mi régi hitvalló őseinknek, csendes faluikból, békés 
tűzhelyeik mellől kiüldözött régi evangélikus híveknek, gálya
rabságot szenvedett lelkészeknek és tanítóknak ki adott erőt 
ahoz, hogy megtántorodás nélkül elviseljék a szenvedést, ha 
nem a Szentlélek által felkeltett Hit és Meggyőződés?

De mikor most pünkösd ünnepén megemlékezünk arról a 
nagy erőről, melyet a Szentlélek adott rég elmúlt időkben élt 
hitvalló emberek szívébe: meg akarom mondani néktek, test
véreim azt is, hogy mi volt az a Hit és Meggyőződés, melynek 
„ereje sok népet egy hitre víve“ és amely arra késztetett so
kakat, hogy életüket is odaáldozzák és amely Hit és Meggyő
ződés valósággal új földet, új eget teremtett a régi helyébe. 
Ennek a Hitnek és Meggyőződésnek tartalmát a mi nagy Luthe
runk így foglalta össze: „Hiszem, hogy a Jézus Krisztus való
ságos Isten, az Atyától öröktől fogva született, de valóságos 
ember is, a szűz Máriától született, az én Uram, ki engemet 
elveszett és elkárhozott embert megváltott, a bűnnek és ördög
nek hatalmából megszabadított. De nem arannyal és nem ezüst
tel, hanem az ő drága és szent vérével, ártatlan szenvedésével 
és halálával. Hogy egészen az övé legyek, az ő országában, 
őalatta éljek, neki szolgáljak mindenkori igazságban és ártatlan
ságban és boldogságban, amiképen ő is feltámadott a halálból, 
él és uralkodik mindörökké. Ez bizonnyal igaz!“

Rövid hitvallás, de csodatévő hitvallás, mely a régi pogány 
világot átalakította, sok bűnös embert Isten gyermekévé tett, 
sok megtérő bűnöst üdvösségre és örök életre vitt.

Áldott Szentlélek, aki ebben a hitvallásban sokakat meg
világosított ! Áldott Szentlélek, aki erre a hitvallásra az emberek 
millióit, szegényt és gazdagot, tudóst és tudatlant megtanított!
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Áldott Szentlélek, aki e hitvallás által annyi sok népet testvérré 
tett! Nincs még egy erő a világon, mely annyi különböző fajtájú 
különböző gondolkodású és nyelvű népet, amelyeknek mindnek 
más az érdeke, a célja, a reménye, sőt amelyek sokszor gyűlöl
ködtek egymással és akiket mégis összehozott abban a kíván
ságban, melyet mai énekünk így fejez ki: „Add az igaz vallást 
nekünk: Egy legyen a mi Mesterünk! Benne higyjünk, éljünk, 
haljunk, Jézus legyen csak bizodalmuuk!"

A hitetlen ember, ha akarja ha nem, kénytelen elismerni, 
hogy ez a hitvallás egykor a világ legkülönbözőbb tájain lakó 
népeket összefűzte egy nagy lelki testvériségbe. A hitetlen em
ber, ha akarja ha nem, kénytelen meglátni, hogy ez a hitvallás 
az emberiség legjobbjait nagy tettekre lelkesítette és hogy majd 
két ezer éven át nem volt e hitvallásnál nagyobb hajtóerő a 
földön.

Látja ezt a hitetlen ember, de meg nem érti. Mi azonban, 
akik hívők vagyunk, megértjük nem az eszünkkel, hanem a 
szívünkkel, hogy ilyen nagy mozgató-erőt csak isteni lélek: csak 
a pünkösdi Szentlélek adhatott a világnak. Azért mikor Pünkösd 
ünnepén amaz első Pünkösd nagy csudájára gondolunk, mely 
csak Istentől áradhatott a világra, mondjuk el buzgó áhítattal 
énekünk imáját: „Dicsőség légyen Istennek!"

2. De mint minden emlékünnepnek, úgy a mai Pünkösd
ünnepnek is csak akkor van áldása, ha az emléket vonatkozásba 
és összefüggésbe hozzuk önmagunkkal és a mi korunkkal. Ez 
az összehasonlítás azonban szomorú képet mutat: „A szent haj
dani a jelennel összemérvén, szemünk könnyel telik meg ez 
ünnepen. Az volt a hit ifjúsága! Ma? Hidegség némasága vesz 
erőt a kebleken! Szívben hűtlen e nemzetség! Elfeledték, hogy 
Uroknak: Jézusnak mivel tartoznak!"

Bizony azt kell kérdeznünk, hogy hol van ma az apostolok 
hite és szent meggyőződése ? Hiszen találunk ilyet ma is egye
seknél, de bizony a nagy tömeg csakugyan elfeledte, hogy Urok
nak, Jézusuknak mivel tartoznak!

Mert azt az érzést, mely nem tud a felekezetek korlátain 
felülemelkedni, amely a más egyházhoz tartozót elfogult ellen
érzéssel nézi: hitnek nevezni nem lehet! Legfeljebb vakhitnek. 
Hiszen a hit cselekedetekben látszik meg: a szeretet cselekede
teiben! A nagy tömeg hite még a templomlátogatásban sem 
mutatkozik meg, mert azt a magatartást, hogy valaki néhanapján, 
nagy ünnepeken elmegy a templomba, máskor pedig semmiféle 
érdeklődést se mutat egyháza és vallása iránt, amellett élete se 
mutat semmiféle jócselekedetet s e : hitnek, igazi hitnek nevezni 
nem lehet!

A mai evangélikusok nagy részének se hideg, se meleg 
magatartása az egyház iránt nem hit, hanem épen hitetlenség! 
íme, mi evangélikusok milyen kevesen vagyunk. Majdnem azt 
mondhatnánk, hogy a mi számunk másokéhoz képest csak any- 
nyi, mint a tizenkét tanítvány száma volt az akkori hitetleneké
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hez képest. Nekünk is össze kellene tartanunk, egy akarattal 
együtt kellene lennünk minden szépben és jóban, melyre Anya- 
szentegyházunk hívja fel állandóan figyelmünket, úgy, amint a 
tanítványok együtt voltak. És akkor nagy dolgokat cselekedhet
nénk. De hát együtt vagyunk? összetartunk? Könnyen össze 
lehetne számlálni aznkat a férfiakat és nőket, akik hétről-hétre 
megjelennek az Úr házában. A többieket csak nagy ünnepeken 
látjuk és vannak olyanok is, akikre soha semmiben nem számít
hatunk. Ha erre gondolunk, akkor bizony nekünk is fel kell 
sóhajtanunk a mai szent ének fohászával: „Jövel Szentlélek 
Uris4«n. töltsd be szíveinket bőven mennyei ajándékoddal!“

Ha pedig kicsi egyházunk határain túl tekintünk, a társa
dalomra és az egész magyar nemzetre, ott se látjuk az igazi 
krisztusi hitet és meggyőződést, se a Szentlélek érintésének 
nyomát. Ma mintha nem is a Szentháromságos egy igaz Isten 
uralkodna a lelkeken, hanem egy másik, pokolbeli Háromság: 
a testiség aljas vágyainak, a pénz és vagyon megszerzésére 
való törekvésnek és az erőszaknak pogány istensége. Ma nyil
vánvaló, hogy a tömegek Hit és Meggyőződés nélkül a legtel
jesebb önzésben élik le napjaikat. Ma nyilvánvaló, hogy az 
emberek tele vannak hitetlen elégedetlenséggel, egymás iránti 
rosszakarattal. Hiába vannak egyesek — kevesen — akik a Hit 
és Meggyőződés utjain járnak: az ő példájuk és életük nem 
tudja lángra lobbantani a többség szívének kialudt melegét. 
„Hidegség némasága vett erőt a kebleken*!

Amellett pedig a nemzetek jelene telve van a leghihetet
lenebb és legmegdöbbentőbb bűnökkel, jövője aggasztó bizony
talansággal. .. Az emberiséget egyik veszedelem a másik után 
éri és ahelyett, hogy ezeket a veszedelmeket Istentől nyert 
intésnek vennék: mint a vakok rohannak új bonyodalmakba, 
új borzalmakba, új háborúkba: a biztos és feltartóztathatatlan 
végromlásba.

Soha olyan nagy szüksége nem volt a világnak a pünkösdi 
Szentlélek erejére, mint épen manapság!

Annak is szüksége van rá, aki hívja a Szentleiket, de 
annak is, aki talán semmit se tud róla. Az éhes azt képzeli, 
hogy csak kenyér után kell járnia, pedig a Szentlélek adta Hit- 
és Meggyőződésre van igazán szüksége. A szomjas azt hiszi, 
hogy csak üdítő vizet akar, pedig bizonyos, hogy a Lelke a 
Szentlélek kegyelmére és áldására is szomjazik. A beteg úgy 
érzi, hogy néki csak egészség kell és semmi más, pedig az igazi 
és halálos betegsége az, hogy Istennek Szentlelke távol van 
tőle. Aki az igazságot keresi, akarattalanul is Téged kíván, 
Pünkösdi Szentlélek! Aki szívének és életének a szépet, a jót, 
a békességet szeretné megnyerni, az is, ha tud róla, ha nem : 
csak Teutánad áhítozik! Mert csak Te, Istennek Pünkösdi Szent
lelke, töltheted meg szívünket drága és igazi tartalommal!

Testvéreim! Egészen bizonyos, hogy a mi sokat szenvedett 
magyar nemzetünknek is, sokkal inkább, mint máskor, a Pünkösdi
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Szendéteknek, a Kettős Tüzes Nyelveknek ajándékaira: a hazá
ért és egyházért lobogó Hitre és Meggyőződésre van szüksége.

És neked, testvérem, aki most engemet hallgatsz, neked 
is legfőképen arra van szükséged, amit a Pünkösdi Szentlélek 
hozott a világnak: mély, lángoló Hitre és szent Meggyőződésre! 
Csak ha ezek égnek szívedben, csak akkor tudsz diadalmas
kodni minden kisértésen, minden bajon és bizonytalanságon, 
mely a mai zűrzavaros életben annyiféléi leselkedik rá d !

Jövel hát, Pünkösdi Szentlélek, töltsd be szíveinket bőven ! 
És taníts meg bennünket arra, hogy a csüggedés és közönyös
ség nyelve helyett, a reménytelenség, közöny és elfásultság 
nyelve helyett más nyelven: a Hit nyelvén tudjunk beszélni! 
És taníts meg bennünket arra, hogy bármi történik velünk, mi 
az Isten gyermekei vagyunk, akiket maga az Ür Jézus, Istennek 
egyszülött fia mentett meg az örök kárhozattól, hogy az ő or
szágában, ő alatta éljünk, neki szolgáljunk mindenkori igazság
ban és ártatlanságban! Ha kételkedünk; erősíts, ha csüggedünk: 
biztass, ha a jóért harcolunk a rossz ellen: bátoríts és ha arra 
kerül a sor, hogy hitünkről, hitünkért vallást kell tennünk: lel
kesíts! Hogy eljöjjön az a boldogkor, amikor majd „senki sem 
él önmagának, hanem él, hal Krisztusának"!

Hering János
veszprémi lelkész.

Munkába küldés.
Szentháromság vasárnapja.

Máté 28. r. 16—20.

Az egyházi esztendő ünnepi féléve elmúlt. A három nagy 
ünnep, karácsony, husvét és pünkösd, elénk tárta az Atyának 
gondviselő jóságát, a fiúnak önfeláldozó szeretetét és a Szent
iéleknek üdvösségre hívó, megvilágosító erejét. Az ünnepeken 
keresztül, mintha maga a Szentháromságos egy Isten szólt volna 
hozzánk: ezt tettem én érted s mintha most az ünneptelen 
félév kezdetén azt kérdezné: mit teszel te értem és ügyemért. 
A felolvasott szent igékben az Úr munkába küldi tanítványait. 
Ott találkoznak Galileában, az Úr azt akarja, hogy innen indul
janak el a világ meghódítására. Ez a  munkába kiküldés földi 
tartózkodásának legutolsó idejére esik, mielőtt felment volna a 
mennybe. Szeretteink utolsó cselekedeteire, szavaira mindig 
élénken vissza szoktunk emlékezni, az utolsó együttlét velük 
feledhetetlen. Utolsó kívánságaik úgy élnek bennünk, mintha 
emlékezetünkbe írott végrendeletük volna. Jézus is ezt az együtt- 
létet használja fel arra, hogy az utolsó szó maradandó hatá
sával munkába küldje őket: „Elmenvén, tegyetek tanítványokká 
minden népeket." Az evangéliumot át kell vinni a  mindennapi 
életbe s ebben a munkában Istennek szüksége van ránk, egy
házunk számít ránk.
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Istenről azt valljuk, hogy ő  teremtett, igazgat minket. Ok 
nélkül, céltalanul senkit sem küldött a világra. Teremtett egész 
hegyeket tele ércekkel, de soha egyetlen szeget sem csinált, 
azt rábízta az emberekre. Vannak dolgok, amiket csak Isten 
maga tehetett meg s vannak, amiket emberekkel akar elvé
geztetni. A földi élet tökéletesedése, e világ megszentelődése, 
Istennek olyan munkája, melynél a  Krisztus érdeme s a Szent
lélek megvilágosító működése mellett szükség van odaadó, 
Isten ügyéért szenvedni és tűrni tudó emberekre; szükség ránk. 
No gondold, hogy te nem tehetsz ezért az ügyért semmit sem, 
mert téged nagyon lefoglal foglalkozásod, hivatalod, nem érzed 
magadat alkalmasnak ilyen munkára, mert Isten mindig a világ 
Ítélete szerint alkalmatlanokat és elfoglalt embereket hívta el 
az ő  ügyéért való munkára. Neki elég volt egy gyilkosságba 
esett Mózes ahhoz, hogy általa törvényt adjon népének, egy 
sánta Kolumbus K., hogy vele új földrészt fedeztessen fel, egy 
valamikor keresztyénüldöző, beteges Saul, hogy vele küldje el 
az evangéliumot a pogányoknak. Maguk a  tanítványok is, akiket 
e szent ige szerint Jézus az evangélium terjesztésére kiküldött, 
egyszerű halászok és vámszedők. Ezek az emberek sem voltak 
tétlenkedő ráérők, vagy hibátlan eszközök Isten kezében s mégis 
őket válogatta ki. Azért, mert ezekben megvolt az odaadás, 
türelem, szenvedésre is kész elszántság azért az ügyért, amely
nek elvégzésére Isten őket hívta. Ne elégedj meg azzal, hogy 
tartózkodsz a  kirívó bűnöktől, megjelensz nagy ünnepeken a 
templomban. A keresztyénség nem ilyen tétlen szemlélődés, 
nem arra való, hogy egyesek megismerjék s aztán a  puszta 
megismeréssel megelégedjenek. Nem elég nem ártani, használni 
kell. A keresztyénség aktivitást, munkát jelent. Elmenvén, tanít
satok, ez munkát, odaadást jelent. Dehát azt kérdezed, hol 
kezdj bele te? Nem kell okvetlenül Afrikába menned, a  missiói 
terület ott van körülötted, házadban, szívedben. Rájöttél-e már 
arra, hogy gyermekeid azért engedetlenek, mert csak dorgálni 
szoktad őket, de még soha sem imádkoztál értük, vagy velük. 
Gondoltál-e már arra, hogy te papja vagy házadnépének s 
Isten előtt felelned kell tieidért. Ha keresztyénségedet így fogod 
fel, rá jössz arra, hogy Isten munkát, odaadást vár tőled, hogy 
tanítója, példaadója légy embertársaidnak. Istennek szüksége 
van rád. Az igazi keresztyénség odaadás az emberek boldog
ságának munkálására, az elveszettek, bűnösök szolgálatára, 
minden igaz ügy támogatására. S te nem adhatsz nagyobb 
ajándékot embertársaidnak a lelked jóságánál, hűségénél, me
lyekkel abban a  körben, melybe Isten állított, munkálkodnod 
kell. Olyan sok a tennivaló egy Isten kedve szerint való szebb 
és tökéletesebb életért, egy igazabb keresztyénségért, pusztulás
nak indult, bűnbeesett lelkekért, hogy rád is szükség van.

Egyházad számít rád. Erőd, hited ott bontakozik ki egy
házadban. Egyházad vár. Valamikor a keresztségnél keblére 
Jogadott, Isten Ígérete hangzott el feletted; üdvösség és örök
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élet ígérete. Később ott álltái az oltár előtt, fogadalmat tettél. 
Tudod-e, hogy ez egy szent elkötelezés volt? Erzed-e, hogy 
most egyházad rendkívül nehéz időket él á t?  Várja azokat, 
akiket velamikor befogadott, akik neki és Istennek hűséget fo
gadtak. Számít rád! A te egyházad a Krisztus egyháza, ne 
gondolkozz hát egyházad felől úgy, hogy majd elintézik ügyeit 
a lelkész és felügyelő, mert amit Isten a te hited és hűséged 
által akar elvégeztetni, azt nem lehet másokra áthárítanod. 
Gondolj arra, hogy te felelős vagy egyházadért is. Ha ezt így 
átérzed, kapcsolódj bele egyházad munkájába, hogy egymás 
hite által erősödjünk. Egyházi életünknek vannak még puszta 
területei, amelyek munkásokra várnak. A szegényügy, árvák 
ügye, serdülő ifjúság ügye munkásokat és új errőforrásokat 
kíván, állj te is oda, hogy ezek mielőbb megoldást nyerjenek. 
A szervezetten fellépő hitetlenség ellen való küdelemből is kérj 
részt, mert ez a  te és családod boldogságát is veszélyezteti.

Az Isten a leggazdaságosabban kormányozza a világot. 
Nem tűri azt, ami felesleges vagy romlott. A megizetlenült só 
kivettetik, a  terméketlen fügefa elszárad. A hivatását, történelmi’ 
feladatát nem tejjesítő nép elpusztul. Isten nem szereti a rest 
embereket. Az Úr követőitől a lelkiélet területén munkát vár. 
A keresztyénség nem helyben állás, hanem haladás, élet. Az 
Isten ügyének szolgálata sokszor önmegtagadást követel, de az 
önmegtagadás csendes munkásainak nevei az égben vannak 
feljegyezve. Ámen.

Rohály Mihály
csorvási lelkész.

Hogyan fejlődik Isten országa.
Szenthár. vas. ut. I. vas.

Máté 13. r. 31—35.

Világhírű tudósok, kik bámulatba ejtitek az emberiséget 
szellemetek magas szárnyalásával, — költők, kik a gondolatot 
a  legtökéletesebb formában fejezitek ki, — művészek, kik álmai
tokat. eszméiteket a leggyönyörködtetőbb formába öntitek, — 
pedagógusok, kik nemzedékeket neveltek a jövő számára, — 
megcsudált világszónokok, kik népek millióit tudjátok befolyá
solni és magatokkal ragadni, — üljetek le néhány pillanatra a 
Názárethi Jézus lábai elé, hogy meghallgassátok minden idők 
legnagyobb tudósának, költőjének, művészének, pedagógusának, 
szónokának tanítását, amint kimegy a galileai tenger partjára 
és megnyitja száját,. hogy tanítsa a hozzá özönlő sokaságot 
példázatokban. Isteni kinyilatkoztatás minden szava, mert „úgy 
tanítja vala őket, mint akinek hatalma van és nem úgy, mint 
az írástudók."

Tanításai számára a legtökéletesebb szemléltető eszközt: 
a parabolát, a példázatot választotta, mert ennek képies törté
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netében a legtökéletesebben tudta kifejezésre juttatni Isten or
szága magasztos képzeteit és a legkülönbözőbb oldalról tudta 
bemutatni annak történeti fejlődését, lényegét, célját, megvaló
sulásának történeti és egyéni feltételeit. Hallgatósága szívesen 
hallgatta paraboláit, mert a színes képekben és hasonlatokban 
gondolkodó zsidóság könnyebben megértette Isten országa el
vont vallás-erkölcsi fogalmait. Szüksége is volt Jézusnak erre 
a  tanítási módszerre, mert az érzéki messiási reményeket táp
láló zsidósággal másképen nem lehetett volna megértetni, hogy 
Isten országa nem történeti és földrajzi fogalom, amelynek hó
dítás, fegyveres erőszak képezi alapját, hanem az emberek 
szívében, lelki világában élő valóság; hogy az nem egy kivá
lasztott nép tulajdona, hanem a Krisztusban igazán hívők kö
zössége; hogy ez nem egy emberi eszközökkel azonnal meg
valósítható s látható földi hatalmi intézmény, hanem az idők 
végéig fejlődő és tökéletesbedő valláserkölcsi állapot, melybe 
csak a tisztaszívüek, a lelki szegények, a sírók, az alázatosak, 
a  békességre törekvők juthatnak be.

Ennek a minden boldogságot magába foglaló, az Istennel 
való harmonikus lelki közösséget biztosító legfőbb jónak: az 
Isten országának földi fejlődését mutatja be a mustármagról és 
kovászról szóló parabola.

Vizsgáljuk meg hát röviden, hogyan fejlődik Isten országa
I mint történelmi tényező,

II. mint embert formáló erő?
I. „Isten malmai lassan, de biztosan őrölnek" — szoktuk 

mondani olyankor, mikor Isten örökkévaló terveinek minden 
akadályt leküzdő diadalát akarjuk kifejezni. Neki ezer esztendő 
annyi, mint egy nap s egy nap, mint ezer esztendő. Ő az idő
nek és örökkévalóságnak Ura, aki nem késik és nem siet, mert 
az idő mindig Neki dolgozik. Mi halandó emberek, akik elhint
jük a magot, nem tudhatjuk, hogy megérjük-e annak termését; 
akik elültetjük a fiatal gyümölcsfa csemetét, nem tudjuk, hogy 
leűlhetünk-e majd lombsátora alá kipihenni öreg korunk fára
dalmait? Mi, kik egy-egy eszméért lelkesedünk, harcolunk és 
áldozatot hozunk, nem láthatjuk előre, hogy hány generációnak 
kell kidőlni a küzdelemben, hogy az eszméből tett, új világ 
szülessen? E világ legtöbbször nagy hűhóval, hangzatos rek
lámokkal, szemfényvesztő parádékkal kezdi a maga dolgait, 
anyagi hasznot, rangot, kitüntetést kínál és osztogat, hogy a 
végén annál fájdalmasabb legyen a kiábrándulás, annál siral
masabb a  kikerülhetetlen összeomlás.

Nagy így az Isten országa! Kicsiny kezdetből indul ki, 
lassan fejlődik, de biztos és dicsőséges az eredményi Az élet 
természetes, Istentől megszabott törvényeit követi, mint a  kicsiny 
mustármag, mely legkisebb ugyan a  fák magvai között, mégis, 
mikor kifejlődik, fává lesz, annyira, hogy a madarak is reá 
szállanak és fészket raknak ágain. Nem fegyverrel, hanem egye-
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dűl az Ige erejével akarja a világot meghódítani az örökkévaló 
király: a Jézus Krisztus számára. A fejlődés folyamán sok ve
szély, támadás érheti, megsebezhetik ágait, vihar megtépdesheti 
leveleit, emberi gonoszság letördelheti fiatal hajtásait, megszak- 
gathatja gyökereit, de elpusztítani sohasem tudják, mert az em
beriség őstalajából nőtt ki, a  szívekbe és lelkekbe ereszti le 
hajszálgyökereit, az Isten szeretetének napfényéből meríti élet
energiáit.

Ennek az országnak kezdete magának Jézusnak történeti 
személye, aki abban az egyszerű bethlehemi jászolban, a nyo
mor és elhagyatottság bölcsőjében látta meg a napvilágot, a 
názárethi és kapernaumi csendes hajlékban nevelkedett fel. 
Ebből a gyökérből fejlődött ki az a gyenge törzs, melyet a 
hatalmára féltékeny farizeus tábor keresztfái halállal akart el
pusztítani, de amely az apostolok lánglelkü igehirdetése folytán 
dúslevelü és bőséges gyümölcstermő fává növekedett, később 
pedig Isten országáért életüket is feláldozó misszionáriusok 
munkája révén mind az öt világrészre kiterjedő hatalommá, 
világtörténeti tényezővé lett a keresztyén anyaszentegyházban.

Ki hitte volna Jézus idejében, hogy a  keresztyénség 19 
évszázad múlva meghódítja az egész világot, hogy a kezdetben 
csak Palesztina területén működő evangélium az emberiség 
sorsát irányító intézménnyé fejlődik, melynek ágain az Istent 
kereső lelkek milliói találnak menedéket? Ki gondolta volna, 
hogy a római cirkuszok porondjain ártatlanul kiömlő martyr- 
vérből olyan vetés sarjad ki, amelyet már nem lehet lehenge
relni és kipusztítani, mert ebből nőtt ki egész kultúránk és 
civilizációnk ? Ki merte volna hinni, hogy Luther bátor wormsi 
hitvallását 400 év múlva 80 millió ember fogja hitvallásának 
elismerni? Hogy Francke Hermann Ágost 4 tallér és 16 garassal 
veti meg a  világhírű hallei árvaház alapját; hogy Bodelschwingh 
imádságából, élő hitéből és könyörülő szeretetéből megépül a 
bétheli epileptikusok hatalmas menedékház; hogy Wichern 
János hamburgi Rauhes Hausából az elhagyott gyermekek világ
hírű nevelőintézete lesz; hogy Fliedner Tódor, Lőhe Vilmos 
könyörület filléreiből csefkhamar megépül a hatalmas méretű 
diakonissza intézmény, hogy a Britt és Külföldi Biblia Társulat 
100 év alatt 600 nyelven nyomatott sok millió bibliával fogja 
Isten országa fejlődését elősegíteni?

Mindezek a parányi kezdetből terebélyes fává növekedett 
intézmények azt bizonyítják, hogy Isten országa lassú, de biztos 
lépésekkel halad az emberiség teljes meghódítására, hogy min
denek egyek legyenek az Úr Jézusban, aki tegnap és ma és 
örökké ugyanaz.

Tudod-e, hogy ennek az egész világra kiterjedő láthatatlan 
szellemi közösségnek mindnyájan egy-egy atomja, egy elhívott 
munkása, születési jogon örököse, a Krisztusnak polgártársai 
vagyunk ? Eszedben tartod-e, hogy ennek a  polgárságát igazoló 
nemesi oklevelét maga a Megváltó szerezte meg számodra a
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golgothai keresztfán, amikor vére hullásával megváltott a  kár
hozattól s megajándékozott Isten bűnbocsátó kegyelmével? 
Váljon milyen munkása vagy ennek az országnak? Teljesíted-e 
kötelességeidet, gyümölcstermő ág vagy-e ezen az őstörzsön, 
vagy pedig száraz, lehulló galy, elsárgult falevél, melyet lesodor 
a szél és nyomtalanul elvész? Boldogok azok, akiknek élete 
ennek az Életfának gyökeréből táplálkozik s akik százszoros 
gyümölcsöt teremnek az örökkévalóság számára. Boldogok le
hettek azok a  megszámlálhatatlan milliók, akik Isten országának 
mustárfája alatt megnyugodhattak, akik annak szeretetintézmé- 
nyeiben védelmet találtak s az evangélium vigaszában örök 
békességet leltek.

Boldog lehet az az ország, melynek népe Isten országa 
drága kincseiből meríti erkölcsi erejét s boldog az az egyház, 
melynek gyökerei Isten országa fájának gyökérzetével össze
fonódnak, mert azon a  poklok kapui sem vehetnek diadalmat t

II. Ez a világtörténelemben páratlanul álló fejlődésfolyamat 
nem maradhatott belső átalakító hatás nélkül az egyes emberre 
és mindazon intézményekre, szellemi irányokra nézve, melyek
nek működési területét a keresztyénség megtermékenyítő ereje 
megérintette. Szédületes sikerei, külső fejlődése mellett olyan 
nemesítő hatást gyakorolt az emberiség szellem-erkölcsi, társa
dalmi, gazdasági, politikai, tudományos és művészeti életére, 
hogy bátran állíthatjuk, hogy Isten országa sója, kovásza nélkül 
nem juthattunk volna el sohasem a kultúra és civilizációi ily 
magaslatára. Vegyük csak tekintetbe az evangéliumnak az em
beri jogok és közszabadságok kivivására gyakorolt hatását, a 
tudományos és sajtószabadság, az emberbaráti intézmények 
kiépítése körül kifejtett érdemeit, ezek mind átalakító, ember
nemesítő munkáját hirdetik. Míg a mustármagról szóló példázat 
Isten országa külső fejlődését szemlélteti, a kicsiny kezdet és 
diadalmas befejezés közötti nagy különbségre mutat rá, addig 
a kovász példázata a belső erjedésnek láthatatlan, de intenzív 
eredményét tárja elénk. Amint a kovász sajátságos ízt, zamatot 
kölcsönöz a  tésztának és elválaszthatatlanul egyesül vele, úgy 
az emberi szív és Isten országa is szerves kölcsönhatási vi
szonyban áll egymással; megtisztítja az érzelmet, felvilágosítja 
az értelmet, megedzi az akaratot s így elvégzi az újjászületés 
titkos munkáját, hogy az ember alkalmas tésztává váljék Isten 
országa számára. Felébreszti a szívben az Isten utáni vágyó
dást, tisztultabb, emelkedettebb életfelfogással ajándékoz meg 
s érezteti nemes hatását a  család, az egyház, a  társadalom, a 
nemzet életében is. Nem szünteti meg ugyan a faji és nemzeti 
karakter alapvonásait, de új életenergiákkal, új életszemlélettel 
gazdagít meg, új lelkiséget ad, mely a  Krisztusban megtalált 
békességben jut kifejezésre.

Ezt a lelkiekben való meggazdagodást az ember és Isten 
közötti viszony új szabályozását, a vallás-erkölcsi élet megter- 
mékenyülését jelentette a reformációban megtisztult keresztyén-
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ség, az emberiség számára. A családi élet tisztasága, a bűn
bánat mélysége, a  személyes felelősség kötelessége, a  közerköl- 
csiség puritánsága, a munka szolidsága és becsülete, az anyagi 
javak takarékossága mind az evangélium kovászának átalakító 
és embernevelő hatását hirdetik. Az északi protestáns államok 
valláserkölcsi, gazdasági és társadalmi élete azt igazolja, hogy 
ahol az evangélium világossága ragyog s ahol annak erjesztő 
kovásza működik, ott nincs zsarnoki önkény, nincs szellemi 
rabszolgaság, nincs lelki sötétség és babona, de van gazdasági 
jólét, szellemi felvilágosodottság, puritán erkölcsi felfogás, tisz
teletben tartott emberi jogok.

Isten országa mindnyájunkat arra kötelez, hogy aktív mun
kánkkal minél teljesebb mértékben készítsük elő az evangélium 
kovászának erjesztő munkáját, minél lelkiismeretesebben gyúrjuk 
bele az emberiség lelki életébe, mert minden javulás, minden 
újjászületés, minden fejlődés csak megtisztult és újjászületett 
egyén életéből indulhat ki. Hiába beszélünk addig általános 
javulásról, nemzeti újjászületésről, a gazdasági és lelki válság 
enyhüléséről, a magán és közéleti erkölcsök tisztulásáról, amíg 
az evangélium kovászának erjedése el nem végzi munkáját az 
egyes emberek szívében. Ha megakarod reformálni a társadal
mat, reformáld meg előbb saját magadat, különben üres frázissá 
válik ajkunkon a legszebb prédikáció is.

A két példázatban megvilágított Isten országa Jézus szerint 
az idők végtelenségéig fog fejlődni és tökéletesbedni, mígnem min
den teremtmény Öt vallja Urának és lészen egy akol és egy 
pásztor. Ez a jövő diadalát megjósló optimizmus adja meg a 
keresztyén reménység szilárd alapját és segít elhordozni a világ- 
történelmi hanyatlások okozta gazdasági, lelki és erkölcsi de
pressziót. A mai válság ezernyi csapását, fájdalmas megpróbál
tatásait is ez a remény segít elhordozni, tudva azt, hogy aki 
elkezdette mibennünk a  jó dolgot, el is végzi azt a Krisztus 
Jézus napjáig.

Kegyelmes Istenünk, ki a világtörténelem nagy szántó
földjén munkálkodói s ronthatsz, teremthetsz száz világot s nagy 
idők folyamit kiméred, törödelmes szívvel kérünk: teremts ben
nünk tiszta szívet s az erős lelket újítsd meg mibennünk, hogy 
a  te áldott magvetésed százszoros gyümölcsöt teremjen szí
vünkben. Ámen.

Novák Rezső
ajkai lelkész.
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Alkalmi beszédek.

Esketési beszéd.
Ján. 20, 19. alapján.

Kér. mátkapár! T. az Ur Jézus Krisztusban! „Békesség 
néktek!“ Ezekkel a szavakkal lépett a mi Urunk, a feltámadt 
Krisztus, a  tanítványok elé és bocsátotta el őket új életükre. 
Ezekkel a szavakkal köszöntelek benneteket ezen a  ti öröm
napotokon és utravalóul a ti most kezdődő, új életetekre ezt a 
kívánságot adom ngktek: „Békesség néktek!“

Új életre indultok el ezen a napon és szívetek bizonyára 
telve van reménységgel, tervekkel, mindenekfelett pedig forró 
boldogságkivánással. Nos, minden reménységtek és minden 
kivánságtok teljesedni fog, ha békesség hajléka lesz a  ti haj
léktok. Azért minden azon múlik, hogy tudatában legyetek an
nak, mi szükséges hát ahhoz, hogy a békesség betérjen hozzá
tok és mindvégig megmaradjon nálatok.

Mi keresztyének sziklaszilárd hittel hisszük és tudjuk, hogy 
minden jó adomány onnan felülről száll alá és hogy azért a 
békesség drága ajándékát is csak a mi mennyei Atyánk kezé
ből nyerhetjük el. Isten azonban csak annak adja áldásait, aki 
kitárja azok előtt szívét, aki kéri azokat Tőle. Főfeltétele tehát 
annak, hogy békesség lakozzék tibennetek és körülöttetek, az, 
hogy házasságtokból ne zárjátok ki az égi vendéget, ne zárjátok 
ki a vallást, a hitet. Ne zárjátok ki már csak azért sem, mert 
higgyétek el, akárhányszor szükségtek lesz olyan támaszra, aki 
korlátlan Ura minden hatalomnak és azért tud parancsolni 
minden hatalomnak, amely esetleg veszéllyel fenyeget majd 
benneteket. Boldogságtokban nagy bizakodással néztek a jövő 
elé és ez jól is van így. De az élet nem kiméi meg senkit sem 
a rossz napoktól és azért a ti boldogságtoknak is akárhányszor 
kemény próbákat kell majd megállania. Külső bajok, külső 
gondok is várhatnak reátok, egymásnak is okozhattok szomo
rúságot, hiszen az ember gyarló. De semmi sem árthat boldog
ságtoknak, ha hitetek van, ha imádkozni tudtok, ha együtt 
tudtok imádkozni. Azért ápoljátok a magatok hitét, erősítsétek 
egymás hitét, ha arra szükség lesz. Akkor minden bizonnyal 
békesség lesz az osztályrészetek, belső, drága békesség, ha 
még úgy tombol is körülöttetek a  békétlenség.

Mert csak akkor lesz állandó a szeretetetek. Tudom, jegyes
párnak a szeretet állandóságáról beszélni, felesleges dolognak 
látszik, hiszen bizonyára meg vagytok róla győződve, hogy en
nek a ti szereteteteknek nem lehet sohasem vége. Az igazi 
szeretetnek nincs is sohasem vége, de ezt a szeretetet is ápolni, 
táplálni kell, hogy diadalmas erejét megtarthassa. Mert külön
ben elerőtlenedik, a szürke napok szürkeségében elernyed, el
fonnyad. Es honnan vehetné ember az erőt ahhoz, hogy a
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szeretetnek ne ártsanak a  mindennapi élettől magával hozott 
apró félreértések, elkedvetlenedések, hogy a szeretet megacélo- 
sodjék a megbocsátásnak szívből fakadó gyakorlásában, ha nem 
a hitből, amely érzékennyé teszi a saját lelkiismeretet is? Azért, 
ha úgy érzitek is, hogy erre nincs szükség, mégis arra kérlek 
benneteket, a hitből fakadó erővel ápoljátok, mint drága virágot, 
óvjátok széltől, vihartól, perzselő napsugártól a  szeretetet, mert 
csak akkor nyeritek el és tartjátok meg a békességet.

Ha békességtek van, boídogságtok is van. Mert ha Isten
ben megnyugszik a szív és szeretet sugárzik belőle, ugyan mire 
lehetne még szüksége? Az Isten oltalma alatt szilárd alapon 
nyugszik a boldogság, a  szeretet napja pedig aranyos fénnyel 
sugározza azt be. Azért ezen az úton induljatok el, ezen az 
úton járjatok! „Békesség néktek!“ — Ámen!

Budaker Oszkár
f  soproni lelkész.

Temetési beszéd.
Édesanya koporsója mellett.

János 7, 36.

A mindenek ura az egész emberi világba mindnyájunk 
által ismert törvényeket helyezett bele. Ilyen mindenki által 
ismert törvénye Atyánknak, hogy életünk a bölcsőhöz és a ko
porsóhoz van hozzákötve. A bölcső az elindulás, a koporsó a  
megérkezés. A bölcső mellett rendesen a legdrágább szeretet, 
az édesanyai szeretet virraszt s a legdrágább öröm az édes
anyai öröm énekel bölcsődalt. A koporsó mellett, ha a  kegye
lem különösen kedvezett nekünk, az a hála, amit az édes
anyai szeretet ébresztett a gyermek lélekben, hullatja az elválás 
fájó könnyeit s a gyermeki szeretet búcsúzik szeretetének for
rásától az édesanyától.

Épen azért a  gyermeki lélek a válás pillanatában hiába 
gondol arra, hogy ez az élet örök törvénye, hogy amint az 
édesanya virrasztott egykor bölcsőnk felett, mi úgy ráboruljunk 
egykor koporsójára. Hiába tudjuk, hogy nagy áldás, mikor fel
nőtt gyermekek búcsúzhatnak egy megélemedett édesanyától, 
aki elfáradt az élet terheinek hordozásában, aki megnyerte az 
Ígéretet, hogy késő vénségedben mégy be a  te koporsódba s 
megnyerte azt a  másik drága ígéretet is, a  te gyermekeid, mint 
olajfacsemeték a  te asztalod körül s megismerte a legdrágább 
ismeretet a  világon: tudom, hogy az én Megváltóm él s meg
ismerte a  legdrágább titkot: A mi életünk el van rejtve a  Krisztus 
által Istennél s hogy az én Atyám házában sok hajlékok van
nak, elmegyek, hogy megkészítsem számotokra a helyet.

A virágnak nem lehet megmagyarázni, ha eljött az őszi 
dér, hogy ez az élet törvénye. A magyarázat nem pótolja a  
napsugarat, amiből élt. A gyermeki szív számára se pótolja
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semmi az édesanyát. Édesanya csak egy van a világon és 
csak egy anyai hűség, egy anyai szeretet. Ez a hűség, ez a 
szeretet akkor is pótolhatatlan számunkra, ha régóta nem te
hetett egyebet, minthogy szelíd jóságos szemeit megnyugtatta 
rajtunk, minthogy közben hallhattuk ajkáról: édes fiam, édes 
leányom, minthogy tudhattuk, hogy karosszékében, házunk őr
tornyában vigyáz reánk, imádkozik értünk.

Dér idején a nyíló virág számára egy segedelem és vi
gaszban, a meleg szoba napsugaras ablaka. Kerestek engem... 
Az Úr a tanítványokat látja a  kereső úton. Azok számára is 
mennyi vigasztalást adott uruk, míg velük volt, de a vigasz
talásuknál nagyobb volt az, hogy az Urat nem találták. Nem 
volt vigaszuk, megnyugvásuk, míg az Urat újból meg nem ta
lálták.

A tanítványokkal a szerető gyermek lélek hallja az édes 
anya szavát az udvarban, ahol minden az ő dolgos kezére, 
fáradhatatlan szorgalmára emlékeztet: Kerestek engem. A szo
bában, ahol szelíd tekintete napsugara, melege volt a  család
nak, az asztalnál, ahol egy hely üresen marad utána, ahova 
áldott keze annyiszor tette fel a betevő falatot. Most minden, 
minden az Urnák búcsúzó szavát újítja meg az édesanya aja
kén : Kerestek engem.

Nézzétek, gyászoló testvéreim, az Ür Jézus ebben az egyet
len egy esetben nemcsak megengedi, de várja tőlünk, hogy az 
ő  Igéjét kijavítsuk. Az emmausi vánooroknak azt mondja: óh 
balgatagok és restszívüek azoknak elhívésére, amelyeket a pró
féták szóltak, nem tudjátok, hogy a  Krisztusnak ezeket kellett 
szenvednie? Mondja nekünk: nem tudjátok, hogy a meg nem 
találást az ő földi életére gondolta? A tanítványok keresték és 
megtalálták az Urat! Bizonyság rá Péter válasza: Uram te tu
dod, hogy szeretlek 1 Tamás felkiáltása: én Uram és én Istenem, 
Pál kérdése a damaszkuszi utón: mit akarsz, Uram, hogy cse
lekedjem.

Ne keressétek a  holtak között az élőt, akkor megtaláljátok 1 
Keressétek annak nevében, akinek keresztjéhez ő  vezetett el 
titeket s aki azt mondotta, ahol én vagyok, ott van az én szol
gám. Keressétek boldog örömmel annál, aki azért jött le a földre, 
azért váltott meg vére által minket, hogy mindeneket magához 
vonjon. Akkor megtelik örömmel, ujongással a  szívetek, a há
zatok. Az édesanyai szeretet, mely nektek életet adott, mely 
egy életen ápolt az utolsó legnagyobb áldásával az élet utján 
oda vezet az élet Urához, az élet forrásához a Jézus Krisztus
hoz. így a búcsúzó édesanya halála élet lesz reá, élet forrása 
reátok s egy örökké való boldog hallelujának zengése annak, 
aki megváltott minket a  haláltól az életre a Jézus Krisztus által. 
Ámen.

Fábián Imre
sárszentlőrínci lelkész
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Illusztrációi.
A külmisszióról szóló könyv egyik végén van egy térkép, 

amely színes foltokkal megmutatja, hogy hol, melyik vallás van 
elterjedve a földön. Piros színnel van megjelölve a keresztyén 
vallás, feketével a pogány. Mindjárt az első tekintetre látni, hogy 
a pogány vallás sokkal elterjedtebb, mint a keresztyén, hogy 
sokkal több pogány van a földön, mint keresztyén. Majdnem 
egész Afrika; Ázsiának, Ausztráliának legnagyobb része, Ameri
kának tekintélyes és Európának egy része is fekete színnel van 
befestve. Csak itt-ott látni egy piros vonást, foltocskát, pontocs
kát annak jeléül, hogy a keresztyén vallás lassanként tért hódít 
a sötét pogány világban is. De a föld legnagyobb részét még 
pogányok lakják. Kerekszámban 1500 millió ember lakik a földön, 
ebből kb. 500 millió, azaz egyharmad keresztyén, ezermillió, 
azaz kétharmad, pogány. Ezeknek a pogány országoknak épp 
úgy, mint a keresztyén országoknak, épp úgy, mint a mi orszá
gunknak is, be kell teljesedni az Isten dicsőségével, Krisztus 
evangéliumával.

* **
Amikor egy alkalommal egy kishitű lelkész egy kegyes 

tábornok előtt ama véleményének adott kifejezést, hogy a pogá
nyok között végzett misszió hiábavaló és eredménytelen, az így 
szólt: Nem ismeri az Ön királyának parancsát? az így szól: 
„Menjetek el széles e világra. . .  “ Rossz katona az, aki vezéré
nek, Királyának parancsát kritizálja, s annak kivihetőségében s 
eredményében kételkedik. Tegye meg azt, amit önnek megpa
rancsoltak^ a munkának eredményét bizza hadvezérére és kirá
lyára, az Úr Jézus Krisztusra!

* **
Indiából olyan kérvényeket küldenek a keresztyén világba, 

melyeken aláírás helyett 18.000 hüvelykujj-lenyomat látható, 
olyan emberek részéről, akik írni nem tudnak, s akiknek mégis 
az a kérésük, hogy a keresztyén egyházba felvétessenek.

Indiának legnagyobb fia, nacionalista vezére, Gandhi, ami
kor a tömeg őt egyszer hallani kívánta, kivett zsebéből egy 
Ujtestamentumot, felolvasta a hegyi beszédet, s csak annyit 
fűzött hozzá: „Eszerint cselekedjetek 1“ Tudjuk, hogy Indiából 
bennszülött keresztyének, akiknek elődeik még pogányok voltak, 
jönnek el hozzánk, hogy itt a Léleknek erejével evangelizáljanak.

Nem szabad tehát kételkednünk abban, hogy eljön az idő, 
amikor az egész föld beteljesedik az Úr dicsőségével, Krisztus
nak evangéliumával! * **

János 14, 1—6.
Diákkoromban hosszú hónapokon át külföldön, idegen kör

nyezetben voltam, soha ismerőst nem láttam és soha egy ma
gyarszót nem hallottam. Mikor azután hazajöttem s már közel
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voltam az ország határához, az utitársaknak egyike, egy öreg 
anyóka megszólított, megkérdezett, hogy mi az, aminek olyan 
igen nagyon örülök, mert — úgymond — szememről s arcomról 
olvassa le a nagy örömet. Hazamegyek, mondám, haza az én 
szülőföldemre, haza az én édesanyámhoz.

Mennyivel inkább fog kirajzolódni az öröm a mi arcunkra, 
ha mennyei hazánk, az örök Jeruzsálem felé megyünk! A földi 
hazát elveszíthetjük, amint hogy azt napjainkban sokan el is 
vesztették, de a mennyei hazát nem veszítjük el.

Énekeskönyvünkben van egy szép ének: Lelkem fel, égbe 
száll a porbul.. . stb. (Dt. Én. 559.) Ennek az éneknek Istenben 
boldogult szerzője Wimmer Gottlieb Ágoston, felsőlövői lelkész, 
szintén elvesztette földi hazáját. 85 évvel ezelőtt még a felső
lövői gyülekezetnek volt nagyhírű, tevékeny papja, aki bölcs 
belátással ott 31 esztendőn át gyomlált, épített és ültetett az Úr 
nevében, iskolákat alapított s kulturközponttá tette faluját s an
nak vidékét, a népnek tanítója, lelkipásztora, orvosa, édesatyja 
lett. De amikor azután elkövetkezett a szabadságharc és Wimmer, 
mint teljhatalmú kormánybiztos szervezte Felsőlövőn a fölkelő 
csapatokat, karddal az oldalán, oltár elé vonult s Isten segedel
mét kérte a magyar fegyverekre, mikor megmentette szükebb 
hazáját a horvátok garázdálkodásától, pusztításától, akkor Felső
lövő nagy papjának idegen országba s idegen világrészbe kellett 
menekülnie. Bármennyire sóhajtozott is hazája után, sohasem 
láthatta azt már viszont. De Wimmer tudott még egy másik 
hazáról is, ama örök Jeruzsálemről s szenvedések között is 
abban bízott.

*  H«*
V. Károly császár János Frigyes szász választófejedelem 

seregét 1547-ben az Elbénél Mühlberg mellett meglepte, legyőzte 
s a fejedelmet fogságba vetette. Nemsokára rá azután megjelent 
az augsburgi interim, ideiglenes törvény, amelyet az evangéli
kusok nem fogadtak el. A császár a hithű evangélikus lelkésze
ket száműzte. Néhány közülük, mielőtt száműzetésbe ment, fel
kereste János Frigyest a fogságban. Mikor elmondották fejedel
müknek, hogy a császár az egész római birodalomból száműzte 
őket, könnybe lábadt a szeme. De csakhamar úrrá lett érzelmein 
s a száműzött lelkészekhez fordulva ekép szólt: „Vájjon a csá
szár a mennyből is száműzött titeket?" S mikor ezek nemmel 
feleltek, boldogságtól sugározva folytatá: „Nos, akkor nincs 
semmi baj, a menny a mienk, ott sok hajlékok vágynak, ott 
van a mi örökségünk is és azt sem a pápa, sem a császár, sem 
semmiféle más hatalom el nem veheti tőlünk." „Kincsünk, éle
tünk, nőnk és gyermekünk, mind elvehetik, mit ér ez őnekik, 
mienk a menny örökre!“ Krisztus a mi számunkra is helyet 
készített!

He He*
Egy gazdag ember igen szerette fitogtatni gazdagságát* 

Midőn egy gyönyörű szép házat épített s az teljesen készen volt,
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nagy fénnyel be volt rendezve, meghívta egyik barátját s dicse
kedve mulatta néki házát: „Nos, mit szólsz e pompás, szép 
házhoz?" kérdé barátját. „Azt, hogy egy nagy hibája van." 
„Ugyan mi legyen az?" „Nem egyéb, mint hogy kapu is van 
rajta, amelyen egyszer, talán rövid idő múlva, kivisznek, azután 
mi hasznod a szép házból ?“ Igen, csak egy kevés ideig és reád 
borul az éj, a halál sötét éjszakája; vagyonodon az örökösök 
megosztoznak s ha nem gyűjtöttél magadnak kincset a menny
országban, hol leszen majdan a te szíved, a te halhatatlan lelked?

*  **
Amikor a XI. század végén az első kereszteshadjárat vité

zei hosszú, fárasztó, veszedelmes utón s kemény harcok után 
végre felértek a Jeruzsálemet övező hegyekre s egyik szép nyári 
estén elterült lábaik előtt a város, az egész győztes hadsereg 
örömittasan felkiáltott: „Jeruzsálem! Jeruzsálem!" Sokan térdre, 
vagy arcra borultak, vagy levetett saruval köszöntötték a szent
földet s annak megszentelt rögét. Még sokkal fokozottabb öröm
érzéssel köszöntjük majd mi is egy kevés idő múlva a mennyei 
Jeruzsálem szent földjét, rögét. Erre a nagy, örökkétartó örömre 
gondoljunk a siralom völgyében.

* *
jj*

János 7, 33—39.
A XVIII. század végén élt Bajorországban egy kath. pap, 

Boós Mártonnak hívták. Kegyes akart lenni, sokat imádkozott, 
böjtölt, sanyargatta testét, alamizsnát osztogatott. Egyháza nagyra 
becsülte s mindenfélekép kitüntette, de mindez nem elégítette 
ki s nem nyugtatta meg. Csak akkor nyugodott meg, amikor 
— mint Luther — ő is megtalálta a római levélben a gyógy
fűvet : „Justus ex fide vivit — az igaz ember hitből él (Római 
levél 1, 17.)“ s mert ezt prédikálta is, csakhamar üldöztetés lett 
a sorsa. Bajorországból Felsőausztriába ment, ott évek múlva 
a galineukircheni gazdag parókiát bízták reá. Mikor néhány évi 
működése után ott is új élet támadt, börtönbe vetették, amelyből 
hosszú idő múlva csak úgy szabadulhatott ki, hogy késznek 
nyilatkozott elhagyni Felsőausztriát. Visszament Bajorországba, 
ahol tanító, majd megint pap lett. Dacára annak, hogy Boós 
Márton szívben, lélekben evangélikus volt, élete végéig (meghalt 
1825-ben) megmaradt a római katholikus egyházban. De nem 
úgy galineukircheni hívei, azok halála után kitértek a római 
katholikus egyházból. Soká nem engédték meg, hogy az evan
gélikus egyházba térjenek, végül azonban meg lett az örömük. 
Gallneukirchen ma virágzó evangélikus gyülekezet, melynek 
diakonissza anyaháza ellátja a régi Ausztriát nővérekkel és 
otthon is sok testi-lelki betegen és nyomorékokon segít. Lám 
ilyen származhat már e földön is azok működése nyomán, akik 
szívvel-lélekkel a mennyországba vágyódnak s az odavezető 
utat szorgalmasan keresik. Keressük mi is ezt az utat, higyjük 
el mi is, hogy az igaz ember hitből él.

*  **
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János 12, 20—26.
A XIV. században élt Strassburgban egy kiváló dominiká

nus barát, kit Tauler Jánosnak hívtak. Tauler jeles prédikátor 
volt s igen tudott a nép nyelvén szólni. Egyik prédikációjában 
egy apácáról beszélt, aki igen kívánta látni az Ür Jézust. Ez 
egyszer tényleg látta is, de csak úgy, s akkor, amikor egy sürü 
tüskesövénybe belenyúlt, s a tüskéket, töviseket egymásután 
eltávolította. Tudjuk, mit akart e látomás ez apácának s nekünk 
is mondani? Azt, hogy Krisztus Urunkat csak az látja, aki nem 
ijed meg a tüskétől, tövistől, szenvedéstől, a kereszttől. Azért, 

„Óh add. hogy keresztemet 
Békével viseljem".

* **
János 6, 60—69.

Justinus vértanú már akkor is kereste az Istent s közös
ségbe kívánt Vele lépni, amikor még pogány volt. Az élő erős 
Isten után szomjuhozó lélekkel zörgetett a pogány bölcsek, tudó
sok ajtajain. Azok meg is nyíltak előtte. De Justinus nem találta 
ott, amit keresett. Csalódva, könnyhullatás közt hagyta el e világ 
bölcseit, tudósait s a magányba vonult, s ott kereste azt az 
Istent, „Kit a bölcs lángesze fel nem ér, csak titkon érző lelke 
óhajtva sejt". Amit így egykoron a magányban bolyongott, egy 
tiszteletre méltó, szelíd aggastyán követte őt. Justinus beszédbe 
elegyedett vele, kitárta előtte szívét, lelkét, s ez egyszerű, kere
setlen szavakkal megmutatta neki az utat, amelyen Istent meg
találja, megmutatta neki Krisztust, aki az ut, az igazság és az 
élet, s aki által egyedül mehetünk be az Atyához. Justinus kö
vette a tanácsot, keresztyén lett, keresztyén hitét vértanú halállal 
pecsételte meg. Kövesd te is a mi tanácsunkat, s keresd a 
Krisztust! Megtalálod Őt az Ő igéjében.

Ziermann Lajos
soproni lelkész.

Törvények, rendeletek, elvi jelentőségű határozatok.
Közli: Vértesi Zoltán.

10. 240.25—1931. V. K. M. A baptisták egyházi szervezetének 
módosítása. A 77.092—1905. V. Km. sz. körrendelettel elismert
nek nyilvánított baptista vallásfelekezet ama közgyűlési módo
sítását, hogy a baptista felekezetbe való áttérés, illetőleg belépés, 
vagy az abból való kilépés „bejelentése az 1895. 43. t.-c. 21. 
§-a, illetőleg az 1868. 53. t.-c. rendelkezéséhez képest — a hit
községi hitszónok (lelkész), vagy a hitközségi elöljáró, vagy a 
hitközség által megbízott helyettesük előtt teendő" — jóváha
gyólag tudomásul veszem."
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11. 888—1932. M. E. sz. A lakások s egyéb helyiségek 
bérének fizetésére vonatkozó szabályok módosítása.

12. 4.430—I.—1931. B. M. A leventekötelezettság elmulasztása 
nem kihágás, hanem közig, hatóság részéről pénzbírsággal meg- 
torlandó fegyelmi vétség.

13. 1150—1932. M. E. A földbirtokrendezés befejezésével 
kapcsolatos tennivalók ellátásáról szóló 1931. 35. t.-c. végre
hajtása.

14. 73.119—1932. B. M. Magyar állampolgárnak holttá- 
nyilvánitása ügyében elszakított területi (külföldi) hatóság (bíró
ság) részéről hozott határozat alapján a holttányilvánítás magyar 
állami halotti anyakönyvbe nem jegyezhető be.

15. A magyar magánjog szerint az életük 18 évét betöltött 
kiskorúak teljeskoruakká válnak, ha a gyámhatóság nagykorusítja 
őket (1877. 20. t.-c. 4. §.)

16. 189.589—1931. B. M. A baptista hitközségnek temetöhely 
kijelölése iránti igényét, a politikai községek tartoznak kielé
gíteni.

17. 8400—1924. M. E. r. lehetővé teszi, hogy az iskola- 
fenntartó a nyugdíjalaphoz való hozzájárulás 3/i3-át átháríthassa 
az érdekelt tanítóra. A tanítói nyugdíjalapra vonatkozó rende
letek : 1924. évi 95.000 és 1926. évi 95.000 V. K. M.

18. Beszédhibás szegénygyermekek javítására szolgáló ál
lami tanfolyam: Bpst. VIII., Festetich-u. 3 sz. Internatus nincs. 
Szegénységi biz. alapján beiratási és tandíjat nem kell fizetni. 
Beírás szept. és február hó.

19. 403—1932. Szatmár várm. alispánja helyt adott ama 
fellebbezésnek, melyet B. és neje a főbíró ama határozata ellen 
adtak be, mely szerint nevezettek részéről a születendő gyer
mekek vallására vonatkozó megegyezésnek a házasság kötés előtt 
történt visszavonása nem vétetett tudomásul s utasította az anya
könyvvezetőt, hogy a visszavonást, a vőlegény és mennyasz- 
szony házassági anyakönyvébe bejegyezze.

20. B. M. értesítette Békés megye alispánját, hogy az egy
házközségben vallásos célú egyesületek (Oltár, Jézus szíve, 
Mária-leány-egyesület, egyházi dalárdák, stb.) alapszabályait 
nem kell kormányhatósági jóváhagyás végett felterjeszteni, csak 
azokat, melyek a vallásos célon kívül egyéb világi célokat 
(szórakozás, művelés, tanítás) is szolgálnak (Pl. a kath. legény- 
egylet, prot. nőegyletek).


