
Első ige.

Áthidalás.
I rásmagyarázat lel készértekezleten.

Máté ev. 6, 6. „Menj be a te titkos kamrádba 
és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz . . .  
és megfizet néked nyilván.”

Szállóigévé lett már boldog emlékezetű Gyurátz püspök 
egykori mondása, amely azt hangsúlyozza, hogy a lelkészi 
pálya a világ legszebb — de egyben a legtövisesebb pályája 
is. A  legszebb pálya Isten megbízásából Isten követei gyanánt 
szerte járni — de a legtövisesebb pálya is, mert élethivatásunk 
minden küzdelme itt pereg le egy ellenséges világnak a földjén. 
Itt, ahol „a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet 
kérkedése" halálos feszültségbe vonja a milliókat — itt kell 
nekünk megállani mindörökké hűséges „maradékként" az Űr 
mellett. Egy „megromlott és elvetemült nemzetség közepette" 
kell magunkat megőrizni úgy, hogy mindig meglássák rajtunk, 
hogy Isten követei vagyunk és homlokunkon a küldetés atyai 
csókja világol . . .  Itt kell prédikálni a hitet, ahol minden eről
tetett jelszó dacára is a hitetlenség fekete serege nyomul előre. 
Itt kell élesztgetni a szeretet-Iángját, itt, ahol „az erőszaknak 
széket emeltek" és „a szükölködőt eladják egy saruszíjjért". 
Itt kell rendületlenül megállani az újkori, a mostani Achabokkal 
és Jezábelekkel szemben; itt kell felkiáltani az új Heródesek 
tivornyás palotáiba nem a magunk, de az Isten tiltakozását. . .  
Itt kell pusztulást és ítéletet, — kegyelmet és jövendőt hirdetni; 
itt kell a közönyösség alattomos pusztításának erős gátat emelni 
és itt kell Isten akaratát képviselni, sőt végrehajtani — itt, ahol 
a Sátán könyveli el az időleges diadalt . . .

Mindezért azután kapunk hol kisebb, hol nagyobb, de 
mindig panaszos kenyeret . . . Kapunk gáncsot, fellengzős, le
kicsinylő kritikát. . .  vagy a másik oldalról sértő vállveregetést, 
bántó gratulációt. Az elveink melletti férfias kitartásunkra rá
sütik a csökönyös hajthatatlanságnak, a makacs rebelliónak a 
bélyegét, — engedékenységünket, szelíd félreállásunkat gerinc- 
telenségnek, nádszálingásnak minősítik . . . Jószándékainkat, 
legönzetlenebb megmozdulásunkat félremagyarázzák . . . Szol
gálatunkra ráhull a hálátlanság fullasztó hamuesője. Egyik he
lyen nem vagyunk elég „modernek", másutt kötelességeink hű 
betöltését beteges túlhajtásnak, rajongásnak minősítik. Egyszerű 
híveink sokszor „a nem kívánatos" urat látják bennünk — e 
világ urai viszont nem tartanak eléggé magukhoz simuló urak
nak bennünket. . . Felhőkben járunk — mondja az egyik — 
teszi, mert ez a kenyere, — mondja a másik . . .
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Van-e ennél nehezebb élethivatás? Melyikünk nem ta
pasztalta már a saját maga életében Gyurátz püspök mondását, 
hogy a mi hivatásunk a világ legszebb, de legtövisesebb élet
pályája . . .

Csak az a kérdés: hogyan lehet ezen a tövises pályán 
is, tépett égő sebekkel is tántorgás nélkül s a próféták hűsé
gével végighaladni? Hol nyerhetünk emberfeletti erőt az em
berfeletti harc megharcolására ? . . .

„Menj be a te titkos kamrádba 1 . . .  Jaj minékünk, ha 
nincsenek csendes óráink, amikor nagy magányosságban együtt 
vagyunk az Úrral . . . Megtántorodunk, elbukunk, ha erőért, új 
meg új megbízatásért nem járulunk az Isten színe elé. Ez a 
csendes szemtől szembefordulás ez a prófétaság titka . . .  ez 
az Istennel való társalkodás, ez a Ielkipásztori győzelem titka. . .  
Mózes ezért vonul el a Sinai hegy szakadékai, kopár sziklái 
közé . . . Illés ezért barangol egymagában a Hóreben . . . Ke
resztelő János a Jordán melléki sivatag csendességében beszél 
az Úrral . . . Jézus minden nagy tusája és győzödelme előtt 
elvonul a nép, sőt még a tanítványok szeme elől is : elvonul 
a hegyre, a bethaniai házba, a Gecsemánéba vagy éppen a 
pusztába . . . János Pathmos szigetén nagy, árva magánosság
ban látja a mennyei jelenéseket. . . Pál a damaszkuszi utón 
tart csendes órát, találkozást az Istennel . . . Luther Wartburg 
magányába vonul és ott ölti magára a lelki fegyverzet páncél
já t . . .  íme a csendes óra áldása! Egy egész sereg, amely előt
tünk járt erőtlen csüggedései, helyébe ott nyert erőt, ott hallotta 
újra a nagy megbizatást: „Én küldtelek téged 1“ A  csendes óra 
után is jött nehézség, akadály, jött gúny, szegénység, megaláz
tatás, de ők hajtogatták a csendben hallott igét: Isten küldött 
engem ! Neki adok számot. Mellettem érzem hatalmát, bennem 
erejét, felettem kegyelmét. . .  És így tudtak győzni. Még látszó
lagos elbukásuk, pillanatnyi leverettetésük is diadalt jelentett.

Ugye, nekünk is éppen erre van szükségünk. Azért: „menj 
be a te titkos kamrádba*'.. .  A  lelkipásztor olyan ember, akire 
az Isten nagy kincset bízott azzal a kötelezettséggel, hogy vigye 
át, mentse át azt a kincset egy ellenséges világon. A  világ tele 
van rablóval. . .  a kincsünket akarják, s a mi kezünk oly igen 
gyenge. . .  a mi szívünk oly hamar aggodalmaskodó. . .  a mi 
hűségünk oly gyorsan meginog . . . azért, menj be a te titkos 
kamrádba, erőt gyűjtő találkozásra. . .  A  virág egy rövid éjsza
kán át kelyhébe gyűjti azt a néhány harmatcseppet, amellyel 
szembeszáll a nappali forróság lankasztó erejével . . .  így kell 
nekünk is az Úrral való csendes egyedüllétnek, szent találko
zásnak rövid perceiben erőt gyűjteni új küzdelmek új harcaira... 
mert „a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván**. . . 
Megfizet nyilván! Könnyebb lesz a hántásra bocsánattal felel
n i . . .  könnyebb lesz a hűtelen népnek szolgálni. . .  könnyebb 
lesz az elpártoltaknak megint az élére állni. . . könnyebb lesz 
a hatalmasoknak is megrezzenés nélkül, semmit el nem alkudva
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hirdetni ugyanazon hit és erkölcs kötelező erejét. . .  könnyebb 
lesz a magunk hasznát nem számítva menni a legszebb, de 
legtövisesebb élethivatás vándorutján. . .  Könnyebb lesz . . .  Sőt 
nemcsak könnyebb — egyedül így lehetséges!

Melyikünk nem volt már csüggedt, elkeseredett ? Hányszor 
lépünk fel nehezen a szószékre? Hányszor látjuk hiábavalónak 
minden munkánkat, hányszor akarnánk menekülni a feltornyo- 
sodó nehézségek elől! Egy az orvosság: „Menj be a te titkos 
kamrádba!*. . . Menj az Isten színe elé! Ott történhetik meg 
az igazi papavatás! Felszentelés, felvértezés egy szent szolgá
latra. A  csendes óra termeli a prófétát, aki által Isten győzni 
tud e világban! . . .

Jövendőnkért remegve: gondoljuk csak el, hogy nem 15 
pap, hanem 15 próféta járja egyházmegyénk gyülekezeteit, hogy 
Illésként új tűzet gyújtson a hamvadó tűzü oltárokon! . . . Mi
csoda csodás látomás! Micsoda fényes jelenés! . . . Oh, menj 
hát be a te titkos kamrádba! . . . Ámen.

Nagy Miklós
zalaegerszegi lelkész.

Tanulmányok.

Az evangélikus lelkész napjainkban.
Pál apostol azt mondja magáról (Róm. 1, 1.): „Jézus 

Krisztus szolgája, elhívott apostol, elválasztva Isten evangyélio- 
mának hirdetésére**. Ezekben a szavakban kifejezésre jut a 
lelkészi hivatás lényege: méltósága és kötelezése.

„Krisztus szolgája. Christou Jésou“ : ez a szó genitivus 
subjektivus és genitivus objektivus gyanánt vehető. Vagyis a 
lelkészi hivatás, szolgálat Krisztustól ered és egyúttal Krisztusra 
irányul. 0  küld, Ő adja a megbízást: „íme én elbocsátlak tite
ket (Mt. 10, 16); Elmenvén tegyetek tanítványokká minden né
peket (Mt. 28, 19); Amiképen engem küldött vala az Atya, én 
is aképen küldelek titeket (Ján. 20, 21)“. Ezen küldetésünknek 
a tárgyát és célját pedig ugyancsak Ő a róla való vallástételben 
és bizonyságtevésben (Mt. 10, 32; Ján. 15, 27; Csel. 1, 8) ha
tározza meg. Még ahol közelebbről nem is jelöli meg ezt külön, 
hanem csak annyit m ond: „Hirdessétek az evangyéliomot min
den teremtésnek** (Mk. 16, 15), implicite ott is benne van ez a 
tárgyi vonatkozás. Mert hiszen ennek az evangyéliomnak a 
tartalma, tárgya Ő maga (Ján. 5, 31b). — Nagyon fontosak, 
alapvető természetűek és irányt jelölők témánk kifejtése szem
pontjából ezek az exegetikai jellegű elvi megállapítások.

Krisztus szolgái vagyunk mi tehát. Azé a Krisztusé, aki 
tegnap és ma és örökké ugyanaz (Zsid. 13, 8). Ebből követ
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kezik, hogy amint a mi megbízónk, Urunk, úgy vele együtt 
szolgálatunk tartalma is változatlan és változhatatlan. A  ma 
lelkészének lényeg szerint ugyanaz a feladata, mint volt a re
formáció idején, vagy az apostolok korában. A földön minden 
változik; örökös mozgásban, hullámzásban van. „Pantha rei,“ 
— mondja Herakleitos. Változnak a természeti világ jelenségei p 
változnak a korok, események, életkeretek; változik a tudomány, 
életfelfogás; változik az emberek gondolkozása, nézete. Börne 
aforizmájaként: „semmi sem állandó, csak a változás**. Ez a 
szünet nélkül való örökös változás bizonyos, hogy haladást is 
jelent. Amint az a folyó hullámzása közben — ha itt-ott aka
dályra is talál s hullámai ha visszafelé is csapódnak, végered
ményben mégis csak — mindig előbbre jut, közelebb céljához: 
úgy ezek a változások is rendszerint előbbre és előbbre viszik 
a haladás utján az emberiséget. A  változatlan Krisztust és vele 
együtt a keresztyén vallást ezért vádolják meg maradisággal an
nak ellenségei. S ezt a vádat aztán kiterjesztik a lelkészekre is.

Ezeknek a vádaskodóknak és gáncsoskodóknak azonban 
egy végzetes tévedésük van. Az, hogy kizárólag csak anyagot 
ismernek s mindenre csak a fizikai, természeti törvényeket al
kalmazzák; az, hogy Krisztusnak természet-feletti, isteni voltát 
feledik s arról tudni, hallani nem akarnak. Mint ember Jézus 
is alá volt vetve az egyetemes törvényszerűségnek s benne a 
változásnak; de ő  egy személyben Isten is. S mint Isten örökké 
egy és ugyanaz. Éppen a változó időkhöz és változó vélemé
nyekhez való idomulása, alakulása cáfolná s döntené meg 
isteni lényét. Változatlansága ennél fogva nem maradiságát, 
hanem maradandóságát, Örökkévalóságát és isteni voltát bizo
nyítja. Mint a Krisztus szolgáira alaptalanul sütik reánk is a 
haladás-ellenesség bélyegét. Mert bár van a mi hivatásunkban 
változatlanság és változhatatlanság, vagy az ú. n. modernek 
kedvelt kifejezése szerint „maradiság**; azonban ez semmiképen 
sem restelni és szégyelni való. Ha úgy tetszik, igenis maradiak 
vagyunk: de csak a Krisztushoz és a Krisztus evangyéliomához 
való viszonyban. Maradiak vagyunk, mert a kétezer éves evan- 
gyéliomot hirdetjük a huszadik században is; s mert annak a 
Krisztusnak szolgálunk ma is, aki volt tegnap, sőt kezdetben, 
az Istennél. (Ján. 1, 1.)

De maradiaknak tart bennünket a modern világ nemcsak 
Krisztushoz való viszonyunkban, vagy hivatásunknak essenciá- 
lis tartalma, hanem annak megnyilatkozása miatt is. Azért, hogy 
életideálunkat a szolgálatban keressük, „Krisztus szolgája**, — 
mondja Pál apostol. S ez kell, hogy rólunk is elmondható le
gyen. A  mi korunk húzódozik a szolgálattól s a szolgálattal 
egyértelmű dologtól és vele járó fáradalmaktól. Ha a mostani 
munkanélküliségben hallhatjuk is gyakran a követelést: „Mun
kát és kenyeret!“ — ebben a munkában a nagy rész inkább 
csak kényszerű életfenntartási eszközt lát, de örömet nem talál. 
A  mai ember könnyű szerrel, munka nélkül szeretne meggaz
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dagodni s boldogulni; úr akarna lenni, aki csak parancsokat 
osztogat s irigyli azt, aki felette áll. A  társadalmi osztályokat 
elválasztó ellentét és feszültség, a legyőzött s letiport nemzetek 
közti hatalomvágy és gyűlölet mind erre vezethető vissza. De 
a keresztyénség körén belül is sűrűn találkozunk uralkodásra 
törekvő, másokat elnyomni akaró tendenciákkal. Ezzel szemben 
az evangélikus lelkipásztori eszmény mindenkor a szolgálat volt 
és a szolgálat marad. Nevezetesen a Krisztusért s benne és 
általa az emberiségnek való szolgálat.

A  Krisztusban és Krisztus által embereknek szolgálunk 
tehát mi, de nem — embereket. Aki embert szolgál, annak a 
viselkedésén, magatartásán hamar kiütközik bizonyos szolga- 
lelkűség: az könnyen elégedetlenné, meghunyászkodóvá lesz. 
Az evangélikus lelkész előtt mindezek ismeretlen fogalmak. 
Lehet neki panasza; rásúlyosodhatik a megélhetés sok gondja, 
keserve, nehézsége, — mint éppen napjainkban i s : de szolgá
latával nem elégedetlenkedik, hivatása ellen nem zúgolódik. 
Éppen úgy senki előtt csúszó-mászóvá, folyton a cipője orrát 
nézővé nem alacsonyul. Az embereknek való szolgálat követ
keztében nem esik abba a hibába, hogy másokat lenézzen, 
hogy magát mások fölé tolja s képzelje; hiszen ő szolgálni 
van hivatva. Viszont ez a szolgálat megóvja őt attól is, hogy 
megalázkodóvá, alantas lelkűvé s gerinctelenné váljék; hiszen 
ő  embereknek szolgálván is a Krisztust szolgálja.

Ez a Jézushoz való szolgai viszony még más szempontból 
is figyelmet érdemel. A  szolga fogalmára az Ujtestamentomnak 
két kifejezése van: diakonosz (Mt. 20, 16; 22, 13; 23, 11.) és 
doulosz (Mt. 10, 24; 18, 32; Ján. 15, 15.). Pál ez utóbbit hasz
nálja ; a doulosz szót alkalmazza magára, ami voltaképen rab
szolgát jelent, akit adnak-vesznek, aki az ő urának kizárólagos 
és feltétlen tulajdona. Aki a szolgaságból mindaddig nem sza
badul, míg érte, helyette a váltságdíjat valaki le nem fizette. 
Nos ilyen douloszok vagyunk mi, akikért a váltságdíjat Jézus 
fizette le az Ő ártatlan szenvedésében és halálában. Jézusnak 
ezen áldozatához való állásfoglalásban van az egyik nagyon 
lényeges különbség köztünk és a katholikus klérus között. Ami
ből kifolyólag katholikus részről sokszor ér bennünket az a 
lekicsinylés, hogy mi nem is vagyunk papok. Igaz, nem vagyunk 
olyan értelemben, mint ők. Nem vagyunk áldozó papok, akik 
a misében naponként bemutatják, megismétlik Jézus áldozatát. 
Mert hiszen arra semmi szükség nincs, amennyiben Krisztus, 
a mi főpapunk az Ő tulajdon vére által egyszersmindenkorra 
örök váltságot szerzett (Zsid. 9, 12.). Az „áldozárság“ ótesta- 
mentomi szempontból nem más, mint már a szellemi Izráel 
képviselői által is gyakran kifogásolt és elitéit kultuszcselekmé
nyek (I. Sám. 15, 24; Zsolt. 51, 1 8 -1 9 ; Péld. 21, 3 ; Hős. 6, 6; 
8, 13.) közönséges utánzása; újszövetségi szempontból pedig 
Krisztus áldozatának, váltságának a kevésbe vevése s egyszers- 
mindenkorra szóló jelentőségének a kétségbe vonása. Ezért
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nemcsak hogy nem fáj nekünk, de magunk is valljuk és hirdet
jük, hogy nem vagyunk „áldozó papok".

Mi douloszok vagyunk. Tehát nem mások fölé emelkedő, 
külön rendet képező hierarchiának a tagjai, hanem hallgatóinkkal, 
a lelkigondozásunkra bízottakkal egyformán váltságra szorulók. 
Fontos követelmények folynak ebből ránk, főleg pedig igehirdeté
sünkre nézve. Nevezetesen, hogy ahhoz az igéhez mi nemcsak 
nominativusi, hanem dativusi viszonyban is állunk. Hirdetjük azt ̂  
de nemcsak másoknak, hanem magunknak is kell hirdetnünk. 
Ahol a quis és cui nem egyesül, nem olvad fel a lelkész sze
mélyiségében, ott többnyire a legékesebb beszéd is hatástalan, 
eredménytelen marad. Míg ha a lelkész mint önmagának is 
prédikáló és tanításait, intéseit önmaga is megszívlelő megy fel 
a szószékbe, vagy ül le a biblia-órai asztalhoz, akkor szavainak 
nyomatékot adnak s ez által azokat megerősítik és foganato- 
sabbá teszik a cselekedetei (Ján. 10,25; 14, 11b). Mert valamint 
a törvényszék előtt is csak két tanú azonos vallomását veszik 
bizonyítéknak és valónak: úgy a törvényszéki, nyomozó, vizs
gáló biró tekintetével figyelő, kutató és ítélő hívek is csak ak
kor fogadják el igaznak a mi igehirdetésünket, ha két tanú: a 
szánk és életünk egybehangzóan tesznek bizonyságot mellette....

Pál a lelkészi eszmény megrajzolásához és teljesebbé té
teléhez újabb vonásokat használ, amikor önmagára vonatko
zólag azzal folytatja, hogy „elhívott apostol". A  lelkészi hiva
tásnak három egymásra következő mozzanata, fejlődési foka 
domborodik ki e szavakban előttünk. Rabszolga: a kezdő ál
lapot, amelyből a Krisztus kiemel; elhívás: az forduló pont, 
mikor vele találkozunk; apostol: a feladat, amidőn munkába 
állít. Az első a tévúton való menés, haladás; a második a 
megállás és visszafordulás; a harmadik pedig az új helyes 
irányban való elindulás.

Pál apostol életében a második fázis: a döntő, elhatározd 
fordulat a damaszkuszi úton történt. Ott találkozott az Úrral; 
ott szólította meg s hívta el Krisztus az Ő apostolává. Több
ször felvetett kérdés volt már, különösen német lapokban és 
methodista irányzatok részéről, hogy enélkül a páli fordulat,, 
vagyis megtérés nélkül lehet-e valaki lelkész, igehirdető. Cso
dálkozni kell már magán a kérdésen; valahogy nem olyan 
formán hangzik-e ez, mintha azt kérdeznők: lehet-e valaki 
vaksága ellenére festő, vagy süket és botfülü létére operaéne
kes? Ahol az istentiszteleti cselekmények és lelkészi tényke
dések opusoperatum-jelleggel bírnak, ott még eshetne róla szó. 
De bibliai alapon, evangélikus szempontból semmiképen. Hi
szen akinek magának sincs, hogyan adhatna másnak; aki maga 
is hiányt szenved és éhezik, hogyan elégíthetne meg s táplál
hatna másokat; aki maga sem ismeri az utat, hogyan vállal
kozhatnék mások kalauzolására. „Vájjon a vak vezethet-e vi
lágtalant? Avagy nem mindketten a verembe esnek-e ? “ —  
mondja Jézus (Luk. 6, 39.). S kép nélkül még világosabban is
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szól, amikor azt az utasítást adja Simonnak: „Te azért idővel 
megtérvén a te atyádfiáit erősítsed" (Luk. 22, 32/b.).

A  megtérés a lelkészre nézve magától értetődő természetes 
követelmény tehát. Hivatásának egyik sine-qua-nonja. De óva
kodjunk a megtérést methodista értelemben venni, mintahogy 
azt manapság különösen a szekták igen gyakran teszik. Mintha 
az a megtérés mindig páli módon egy határozott időpontban 
végbemenő, egy bizonyos élményben konkretizálódó s egy- 
szersmindenkorra befejeződő és lezáruló aktus volna. Aminek 
következtében aztán valaki jogosan megtértnek — célhoz ért
nek — tarthatná s mondhatná magát. Ellenkezőleg a megtérés 
egy folytonos belső, lelki folyamat, amelynek csak addig van 
értéke s értelme, míg ez a folytonossága megvan. A megtérni: 
pszichikailag és ethikailag hiányos idő-alaku ige; amennyiben 
annak itt e földön az emberre nézve nincs múltja, hanem csak 
jelene. Azért mondja Luther a 95 tétel elején: „A  mi Urunk a 
Jézus Krisztus azt akarja, hogy az ő  híveinek egész élete foly
tonos bűnbánat legyen". Azért írja Pál is: „Nem mondom, 
hogy már elértem, vagy tökéletes volnék; hanem igyekezem, 
hogy el is érjem, amiért megragadott engem a Krisztus Jézus" 
(Fii. 3, 12.).

Ez a Krisztus által való megragadás lényegileg a folyto- 
tonos bűnbánatra sarkaló s következéskép a megtérést munkáló 
belső erő az emberben, ami aztán egyértelmő krisztusi vonat
kozásban, azaz Krisztustól kiinduló és eredő mivoltában az 
elhívással, ránk nézve emberi oldalról pedig az elhivatással. 
Az elhivatás eszerint valami dinamikai képesség és tulajdon
ság ; helyesebben s közelebbről — mint a szónak grammatikai 
alakja is kifejezi — valami passzív kényszerűségi állapot. Ami
ként Pál mondja is magáról: „Szükség kényszerít engem. Jaj 
ugyanis nékem, ha az evangyéliomot nem hirdetem" (I. Kor. 
9, 16.). Spurgeon beszéli, hogy egy öreg lelkész egy pályavá
lasztás előtt álló ifjúnak, aki azzal a kérdéssel kereste fel, hogy 
lelkész legyen-e, azt a tanácsot adta: „Ha más is tud lenni, 
akkor ne". Amihez a híres angol prédikátor azt fűzi hozzá : 
„Csak az lépjen a lelkészi pályára, aki más nem tud lenni"; 
vagyis akit leküzdhetetlen vágy hajt s ellenálhatatlan erő visz 
arra. Aki belső kényszer alatt áll, mert hivatást érez magában.

Súlyos és bizonyos tekintetben talán visszariasztó köve
telmény. De mégsem olyan, hogy az ember önmagával számot 
vetve s azt száz percentig magában nem találva azért elcsüg
gedjen, elkedvetlenedjék. Mert hiszen ez a hiány akár a-priori 
jellegű, akár pedig közben a megélhetési nehézségek vagy ku
darcok, sikertelenségek folytán állott elő, pótolható és kiegé
szíthető. Erre utal már magának az apostol által használt szó
nak az analizálása s természetes jelentése is. „Klétosz —  el
hívott." Amiből nyilvánvaló hogy ez a lelkészi arravalóság nem 
valami készen kapott örökség, tehát az embertől független 
adottság, hanem — bár a születéssel nyert egyéni, lelki disz
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pozíciók befolyásolják, elősegítik, vagy akadályozzák azt — 
végeredményben mégis csak az ember utána s érte való törek
vésének a gyümölcse. Az isteni hívással szemben elfoglalt ál
láspontunknak, magatartásunknak, munkásságunknak a követ
kezménye. Isten állandóan hív bennünket. Az ő  részéről meg
van hát elhivottságunknak a feltétele. Ha ezt a hívást elfogadjuk, 
vagyis a mi készségünk az Ő kegyelmének a felajánlásával és 
odakinálásával találkozik s a mi kereső, tapogatódzó kezünk 
az ő  felénk nyújtott hívogató kezébe bele kulcsolódik: ott, 
azon a találkozó ponton s abban a kézfogásban lesz az ő  
hívása ránk nézve hivatássá.

A  hivatásból folyik az apostolkodás. „Elhívott apostol“ , — 
mondja Pál. Jellemző a sorrend is: első az elhívottság s csak 
utána következik és következhetik az apostolság. Ez a kettő 
egymásban nyer kiegészítést és teljességet. Az elhivatottságnak 
tudata és érzete expanzív erővel tör kifelé, keresi az apostol
kodásra való alkalmakat és lehetőségeket; s viszont ez utóbbi 
tevékenységnek az erőforrása és sikereinek a kezessége, záloga 
a hivatásban rejlik. Azért minél több energiánkat emésztik fel 
a küzdelmek s minél nehezebb és fárasztóbb a szolgálatunk; 
minél több kudarc kiséri nemes célú kezdeményezéseinket és 
vállalkozásunkat s minél nagyobb hálátlansággal fizet rápaza
rolt sok jóságunkért a világ: annál inkább szükségünk van 
Istenhez való viszonyunknak a rendezésére, ápolására s a bele
való kapcsolódás által tőle nyert hivatásunk tudatának a ki
mélyítésére és élesítésére. Ismeretes Luthernek a szokása, mely 
szerint minél több munka várt reá, annál több időt fordított az 
Istennel való érintkezésre, az imádkozásra.

Kiss Samu.
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Vasárnapi és ünnepi beszédek.

Melyik szereti. .  .?
Szenthár. u. 11. vas.

Lukács evang. VII: 36—50.
Két ember, kétféle élet-típus az Úr Jézus közelében. Me

lyik szereti jobban?
I. Mintha csak a mai vasárnap ősi evangéliumából (Luk. 

XVIII. 9—14.) lépne elénk szentigénkben ez az ön-igazságával 
eltelt, büszke farizeus: Simon. Azok közé az emberek közé 
tartozott, akik nem bírják elviselni azt, hogy ne a legfontosabb
nak tartsák a saját személyüket és a szenzációnak bármilyen 
alkalmát is elszalasszák. Noha semmi lelki kapcsolata sincs az 
Üdvözítővel, mégis meghívja őt házába, hogy Jézust vendégül 
látva, — a saját hírnevét emelje. Meghívásával az Úr iránti 
elismerését is ki akarja fejezni — ennek a világnak finom, lé
lektelen udvariasságával. Simon szemében — akárcsak manap
ság is a sok reklám-keresztyén előtt! — Krisztus Urunk csak 
olyan „előkelő idegen*, akivel néhány órára együttlenni ugyan
csak a divathoz tartozik. A büszke házigazda azt gondolja, hogy 
ő megvendégelheti Jézust, — adhat neki anélkül, hogy a lelkét 
megnyitná előtte. — Kimért udvariasság minden mozdulata, 
amely mögött ott rejtőzködik a számítás: majd meglátom, pró
féta-e valóban (39. v .)?

Simon jóformán semmit se vár az Úrtól. A törvény betűit 
külsőlegesen megtartó farizeus semmi fogékonyságot se mutat 
a lélek kérdései iránt. Sívár életéből csaknem teljesen hiányzik 
a bűn — ítélet, kegyelem — élet összetartozásának tudatossága; 
hiányzik belőle a bűnbocsánatnak és az új életnek vágya: 
— Simon igen megelégedett önmagával. Míg kérlelhetetlen szigo
rúsággal ellenőrzi, bírálja mások külső életét, addig egészen meg
feledkezik arról, hogy önmagába tekintsen, befelé nézzen és 
meglássa a saját szegénységét, szánalmas nyomorúságát, amely
ből ugyancsak nincs mit adnia.

Simon nem látja, nem akarja meglátni, hogy semmije 
sincs, legfeljebb adóssága; nem érzi, hogy ő az, aki rászorul 
a Vendég ajándékára; még a példázatból sem érti meg, hogy 
ő is az Isten adósa, hogy még a jelentéktelennek látszó 50 
dénárt se tudja megfizetni és Ítélet vár rá. Nem érzi a tartozás 
terhét, nem értékelheti az adósság elengedését. Hogyan szeresse 
a kegyelem felkínálóját, az Úr Jézust?! — Milyen szegény ez 
a gazdag Simon ? Nem érti meg másnak, megmentett lelkeknek 
Jézus iránti hálás szeretetét; szinte öntudatlanul kénytelen kimon
dani a kérdésre — „melyik szereti jobban?* — válaszként a sa
ját elítélését és az Űr igéjéből csak a vádolás marad meg Simon 
számára: „akinek kevés bocsáttatik meg, kevésbbé szeret*!
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Simon hiába hívta házába az Urat, közelében is távolma
radt. Szereti-e ? — Jézust szeretni csak a töredelmes, hívő szív 
odaadásával lehet, — hálából a megtapasztalt kegyelemérti

Keresztyén hívek! Ha az Úr Jézus a lelkűnkbe tekint: 
mit talál mibennünk? — Árad-e, szállhat-e feléje szívünk sze- 
retete? — Vagy a Simon lelkülete vergődik mibennünk?!

II. A galileai városkában gyorsan elterjedt a bír, hogy a 
názáreti Mester a farizeus Simonnál van vendégségben. A ki
váncsiak hamarosan ellepik a ház táját, sőt egészen a tornácig 
nyomulnak, hogy a házigazda nem kis örömére szemtanúi le
gyenek Jézus megvendégelésének.

A tömegből hirtelen kiválik egy nő, besiet a házba és 
benn, az ebédlőben megáll — közvetlenül az Úr közelében — 
„a bűnös asszony". Mindenki csak ezen a néven ismeri, jól
lehet a város többi lakosa se volt bűn nélkül való. „A  bűnös 
asszony" a bűnből élt és olyan mélyre süllyedt, hogy már csak 
a biztos pusztulás várt rá. A törvény ellene volt, vádolta a VI. 
szent parancsolat; az írástudók elitélték; a kegyesek és a kép
mutatók egyaránt megvetették, — pedig lelkében ott égett a 
bűnbocsánat és szabadulás vágya.

Egyszer már látta is az Urat. Úgy érezte, hogy éppen 
akkor, amikor Jézus egy pillanatra rátekintett, odabenn a lelke 
mélyén megmozdult valami: „de jólenne, nekem biztosan elég 
volna, ha csak a ruhája szegélyét illethetném, biztosan meg
gyógyítana!“, — és ettőlfogva egészen megváltozott az élete. 
Nem volt nyugta, irtózott önmagától, a bűneitől, amelyek vég
telen adósság terheként nehezedtek rá, — de mégsem esett 
kétségbe. Azt hallotta: azért jött Jézus, „hogy a bűnösöket hívja 
megtérésre" (Máté IX. 13.) és „hogy megkeresse és megtartsa, 
ami elveszett" (Luk. XIX. 10.). Ez az ige bevilágított az életének 
sötétségébe, fájdalmas öröm reménységével töltötte el a szívét. 
Hiszen ha Jézus nem az „igazakért" jött és nem azokat keresi, 
akik nélküle is egészen jól érzik magukat, — hanem a „bűnö
söket" keresi, akik keserves elbukásaik során, az életük mély
ségei és szakadékai közt összetört szívvel tanulták meg, hogy 
saját erejükből semmit se várhatnak, hogy felülről való segít
ségre, isteni Szabadítóra van szükségük, különben menthetet
lenül elpusztulnak, — akkor még ő is remélhet: Jézus érte is 
eljött. Van valaki, aki őt nem veti el, nem gyalázza, hanem 
megkönyörül rajta, felemeli, kiszabadítja és megmenti. Jézus 
kegyelme végtelen, hatalma még az ő megmentésére is elégi

Az a könyörülő szeretet, amely az Úr Jézusból már eddig 
is feléje áradt, bűnbánó lélekkel, a bünbocsánat vágyával és 
azzal a szent bizonyossággal hozza el ezt „a bűnös asszonyt" 
az Üdvözítőhöz, hogy Jézus személyéhez van kötve lelki-testi 
nyomorúságából való teljes megszabadulása, hogy békességet, 
boldogságot, üdvösséget egyedül itt talál!

Semmivel se törődik. Tudja, hogy végtelen a bűneinek 
száma, —  nagy — 500 dénárt is meghaladó — az adóssága, 
pe tudja, hogy Jézus a bűnösök Megváltója!
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Az utca leánya ott van az Úrnál. Törödelraes szívvel jött; 
a kegyelmet megragadó hitének szent bizonyságaként hozza 
hálás szeretetének tékozlásával a drágakenettel teli alabástrom- 
szelencét; egészen közeljutott a Megváltóhoz. Könnyeivel elsí- 
ratja eddigi életét, odaadó alázattal # teszi le az Úr lábához a 
jövendőjét. Az asszony se szól, az Úr Jézus se szól egyetlen 
szót sem. Majd a csendben Jézus rátekint „a bűnös asszonyra*, 
azután pedig Simonhoz fordul és beszél neki a két adósról és 
adósságuk elengedéséről.. — Milyen boldogan fogadta szívébe 
az „a bűnös asszony* az Úr minden egyes szavát! Szinte fel
ujjong a lelke: én is azok közé tartózhatom, akiknek 500 dé
nárt, igen spkat. minden adósságot, minden bűnt elengedett a 
kegyelmes Úr 1 Égő, kínzó sebére megkapja az igazi balzsamot: 
„sok bűne bocsáttatott meg* — hangzik a nagy absolutio — 
„megbocsáttattak neked a te bűneid* ! és Simon a ház népével 
együtt szinte ámulva, megdöbbenve hallja az igét, amely a 
megtapasztalt kegyelem bizonyságaként jelenti ki „a bűnös 
asszony* Krisztus iránti hálás szeretetét: „sok bűne bocsáttatott 
meg, — íme láthatjátok — mennyire szeretett* ! — „Én tudom* 
— mondja az Úr, — „a leikébe láttam, — én tudom, miért 
szeret ő engem ilyen nagyon!“ — „Azért, mert a szíve túl
áradt az én — hívő alázattal befogadott — kegyelmemtől!*

A szeretet tényekből é l: a Krisztus iránti szeretet mértéke 
a bűnbocsánatban részesült hívő szív odaadása. Az „a bűnös 
asszony* először hitt az Úr Jézus Krisztusban, mert Ő előbb 
szerette; azután szerette az Urat, amikor már Jézus megmentette.. 
Az anyaszentegyház tanítása a hit által való megigazulásról 
nem elmélet, hanem maga az élet!

Melyik szereti.. . ? — Jézust igazán csak a töredelmes 
szív, a nála bűnbocsánatot, kegyelmet nyert, megmentett élet 
szeretheti! — Testvérem: te szeretheted?!

III. Két ember, kétféle élet-típus az Úr Jézus közelében. 
Melyik szereti jobban? Melyik szereti, — melyik szeretheti?!

Hová lett a büszke Simon farizeus? Hová lett „a bűnös 
asszony* ?

Az imént még ön-igazságával eltelt házigazda helyén egy 
magábaroskadt férfi hallgatja az élete ürességére ráeszméltető 
igét, amely bevilágítja a Krisztus nélkül maradt lélek sívár sö
tétségét; — az imént még Jézus lábánál vezeklő „bűnös asz- 
szony* helyén a bűnbánat és diadalmas hit királyi köntösében 
áll egy boldog, megmentett asszony, akinek Krisztus irgalmából 
újjászülető szive balzsamként fogadja a bűnösök Megváltójának 
a szeretet hálaáldozatára kegyelmesen tekintő igéjét: „Bejövék 
a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adál: — ez pedig 
könnyeivel öntöző az én lábaimat és fejének hajával torié meg. 
Engem meg nem csókoltál: — ez pedig az időtől fogva, hogy 
bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal 
az én fejemet meg nem kented: — ez pedig drága kenettel 
kéné meg az én lábaimat (44—46. v.)“ ! . . .
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Testvérem az Úrban: látod ezt az asszonyt? A legnagyobb 
méltóság részese: megkegyelmezett bűnös, Jézus tulajdona 1 

Ne mondja senki sem közületek: ugyan mit keres ez az 
evangélium a kegyes, istenfélő hívek gyülekezetében? — Éppen 
azoknak szól, akik valóban Krisztus tulajdonaként szeretnének 
élni; akik érzik, hogy „saját erőnk mit sem ér®; akik súlyos 
terhek alatt roskadoznak; akik vérző szívet hordoznak: akik a 
lelkűk mélyén elfojtott sóhajok, titkolt nyomorúságok közt gyöt
rődnek, amelyeket kimondani senki ember fia előtt nem mer
nek. Ezeknek, akik érzik, hogy mindennél nagyobb szükségük 
van Jézus Krisztusra, az Úr mentő szeretetére, bűntörlő és meg
váltó kegyelmére, — ezeknek szól különösképpen ez a mai 
szentige! Testvér! Tedd a szívedre kezedet és adj feleletet a 
kérdésre: vágyódsz-e az Úr Jézus után? Érzed-e, hogy csak 
egy lehetősége van az életednek, boldog jövendődnek: — Jé
zushoz menekülni, terhedet őnála lerakni, bűnbocsátó kegyel
mében részesülni és — az Urat a megtapasztalt kegyelem szent 
örömével úgy szeretni, mint ez „a bűnös asszony11?!

A két ember közül az Űr Jézus közelében csak az egyik 
maradt. Már a kérdés is — „melyik szereti.. . ? “ —  elhalóban 
és „a bűnös asszony® nyomában közel 2000 évnek a töredelmes 
hit útján az életre megmentett hívek seregét látom, amint imád- 
ságos szívvel, szent alázattal segít nekünk is megadnunk a fe
leletet: Jézust csak bűnös szeretheti, az Urat igazán szeretni 
csakis a kegyelmet nyert hívő szív odaadásával lehet! Ámen.

Dr. Jánossy Lajos
rév-komáromi h. lelkész.

Jézus mellett maradás feltételei.
Szthár. u. 12. vas.

János 8, 31—36.
A Szentírásban sokszor olvashatjuk, hogy: sokan hívének 

Jézusban. Csodatételei elmondásakor, szebbnél szebb tanításai 
leírásakor, életének felemelő vagy megrázó tanításait ecsetelve 
újra meg újra papírra vetik ezt az evangéliomok. Hány ezer 
lélek érezhette úgy magát a Krisztus közelében, mintha boldo
gító, napsugárban fürdő szárny hullanék vállára, mely kibon
tásra vár csak, hogy utasát, azt az eddig törődésekben agyon
hajszolt emberleiket egyetlen könnyed lebbenéssel egy új, szebb, 
igazabb s boldogabb világba mentse át. S hány lélek csalódott 
meg e szárnyak erejében! Bontogatni akarta azokat s erőtelenül 
hullottak alá, szállni vágyott vélök s csak vergődni lett képes 
s a törött szárny csak nehezebbé tette életét. Felolvasott szent 
igénk előtti versben azt mondja a szeretett tanítvány: sokan 
hívének őbenne, s a szent lecke utáni versekben azt tárja eli- 
bénk, mint töredeznek össze e sokak lelkében a hitnek szárnyai.
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Hivő hangulatba ringatni lelkünket sokszor olyan könnyű, de 
Jézus hívévé lenni s annak maradni mégis oly nehéz.

Jézus nem áltatja sem magát, sem az Őt csodáló zsidókat 
azzal: íme a ti álmélkodó szemetekből látom, ti az enyémek 
vagytok! Az ő tekintete nem az elfutó perc hangulatos vallásos 
mámorába, hanem az élet hitet tördelő harcos mindennapjába 
állított embereket lát maga előtt, kik így, ahogy vannak, az 
övéi semmiképen nem is lehetnek, ővele csak szabad és igaz: 
ember maradhat meg végig.

I. Jézusnak szabad emberek kellenek! Hiába kínálja fel 
magát a kedvesen enyelgő szellő a madárnak: „jöjj, segítlek 
röptédben tégedet", ha hurokba szorult lábait nem tudja eloldani 
a biztatott madár. Hiába feszíted neki hajód minden vitorláját 
a kedvező szélnek, ha ugyanakkor ezer meg ezer horgony kö
telével nyűgözöd hajódat a parthoz s a tengerfenékhez. Szolga
ságba nyűgözött ember nem tud mellettem maradni, szól hozzánk 
is Jézus.

Én elhiszem, hogy fájt a Jézusban hinni vágyó izraeliták
nak, mikor Jézus az ő ábrándozó hitükből így ébreszti fel őket: 
„legyetek szabaddá először, addig nem tudtok igazán hinni én- 
bennem." — „Kinek a szolgái vagyunk m i?“ — csattanik fel 
az ellenérzés szava! . . .  Azt is elhiszem, hogy nekünk is fáj, 
amidőn Jézus ma minket is odasoroz a szolgaság igájával meg- 
kötözöttek közé. Azt is elhiszem, hogy a csalódott lélek felcsat
tanó szavával szeretnénk mi is tiltakozni: „ne nevezz szolgáknak 
bennünket itt a Te igéd hirdetésére rendelt szent hajlékban, 
mert még e hajlék is idegenné lesz nekünk miatta. Nem állunk-e 
úgy itt mindnyájan előtted, mint akik szabad akaratból s jó  
érzésből jöttünk el az imádság házába, mit kisebbítesz minket !“ 
— Hallom e tiltakozó beszédet, nemcsak a ti szívetek, az enyém 
is így szeretne szólni, büszkén, dacos önértékeléssel. De érzem 
rajtunk a Krisztus tiszta szemét. S az ő szeméből, a szabadság 
tükréből a mi elesettségünk képe néz vissza reánk. Szabad 
vagyok, szeretném mondani és egy parányi ok miatt napokig 
tartó haragnak béklyóit hordozom; szabad vagyok, mondanád 
keményen és meg kell döbbenned, midőn a kicsinyes és álnok 
embertetszés miatt odakötözve látod éltedet, hol az minden jobb 
érzésednek fájdalmat okoz. Hát szabadság-e az, hol gyűlölet, 
irigység, nagyravágyás, élvezethajhászás, egymás és a földiek 
szerint nagyobbak hibáinak oktalan majmolása, rideg érzéket
lenség, mindent kigúnyoló könnyelműség és ezekhez hasonlók 
vetettek hurkot a magasba fölszállni óhajtó emberi lélekre ? Ki 
volna képes megszámolni a tenger fövényét? Ki volna képes 
felsorolni a bűn szolgaságát jelentő összes kötelékeket? Végte
len a számuk és mindegyiknek az a hivatása, hogy odakötözzön 
a bűn szekeréhez minket. Szegény szomorú, bűnt szolgáló em
berélet! Jár-kél, szabadnak gondolván magát s rabszolgasorsot 
hordoz vállain! Betéved a lelki szabadság otthonába, belenéz a 
szabad lélek tisztaságától tündöklő Krisztusszembe, bevonja őt
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is a tisztaság derűje: de jó  is lenne a Krisztus szemével látni 
s nézni e világot!! Jaj, de nem lehet! Nincs maradása Krisztus 
közelében. Szegény bűnös ember: elszerződött szolga. A bűn 
parancsol, neki menni kell! Ellenáll talán? Maradni vágyna? 
Vagy menni a Jézus nyomában ? Százezer kötelék húzza-vonja 
vissza s csüggedten lemondva vagy kezet legyintve szolgálat
helyére visszatér s a bűn diadalszekere vonszolja tovább. — 
Mondd, mit érhet Jézus az ilyen emberrel ? Reábizhatja tán az 
Ő dolgait? Vagy munkát várjon tőle, ki esetleg épen a legszor
gosabb munkaidőben hagyja cserben őt, hisz sem magával, sem 
az idejével nem rendelkezik!? Mit ér a gazda az olyan mun
kással, kinek más parancsol, kivel bármely aratási napon leté
tetheti valaki a kaszát, vagy bármely más égetően sürgős mun
kától is elparancsolhatja egyetlen szavával? Jó gazda volna-e, 
ki ilyet keresne munkásnak magának? Nem úgy okoskodik s 
nem úgy fog-e beszélni az igazi jó  gazda, ha dolgos kezű embert 
szerződtet magához: nekem szabad emberre van szükségem, 
barátom, nekem nem fél vagy negyed, hanem egész emberek 
kellenek! És úgy-e, te is helyesnek találod azt, hogy így beszél? 
És mi keresztyén emberek mégis azt akarjuk magunkkal elhitetni, 
hogy a Jézus Krisztus munkamezején fél, tized s parányi töredék 
emberek is meg fognak felelni! Ne áltassuk magunk! Jézusnak 
egész emberek kellenek! Csak, aki minden máshova elkénysze- 
rítő köteléket föloldani és széjjelszakítni tud, az lehet Jézusé!

II. Jézus embere csak oda lehet elkötelezve, hova Jézus is 
elkötelezte önmagát. Jézus az Isten igazságának kötelezte el 
magát s ez tette őt minden földi erőtől s nagyságtól szabaddá. 
S az elkötelezés az ember számára is a szabadság útja.

Jézus mellett csak úgy maradhat meg valaki, ha elkötelezi 
magát az Isten igazságának. Isten igazságának és nem az emberi 
úgynevezett igazságoknak.

A szabadság szava mellett az igazság a másik szó, amely- 
lyel legtöbbször visszaélnek az emberek. Mennyi Isten ellen való 
vétekre borították már rá képmutató szemforgatással azt a taka
rót, melyre az volt írva: az igazság nevében. Hányszor dúltak 
föl békés tűzhelyeket, semmisítettek meg városokat, országrésze
ket ú. n. állami vagy vallásos igazságok nevében. Az bizonyos, 
hogy nem ez az az igazság, amelyről Jézus beszél, ebből nem 
szabadság, de szolgaság s elnyomás fakad, ahol érvényesítik azt 
az emberek. Ez az emberi erőszak igazsága.

Hányszor látod, hogy akadnak emberek, kik lelkűk jobb 
meggyőződését nagy alkalmazkodó képességgel tagadják meg 
az érdekek harcában vagy a hiúság vásárán a méltányosság 
színeibe festett áligazságokért vagy ismerik el önző céljaik 
elöbbrejuttatása miatt azt is igazságnak, mire még a méltányos
ság kalapját sem lehet illesztgetni. Ez az emberi gyengeség és 
az emberi aljasság igazsága.

Majd jön eléd az ember, ki mathematikai pontossággal, 
természeti törvények feltétlenségével, történelmi kutatások hite
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les adataival megalapozott dolgok számára foglalja le az igazság 
szót. Csak adat, ok és okozatszerűen bizonyítható dolgok vilá
gában lehet igazságról szólni, másféle igazság nincs. Ez a hideg 
emberi ész igazsága.

Félre az emberi gyarlóság igazságaival. Ne kutassuk a 
többit, nekünk az Isten igazsága kell! Az, amely a földi erőktől 
és áligazságoktól szabadságot á d ! Hol ez az igazság ? Ha emberi 
bölcselkedésben keresed, itt is tévútra jutsz. Az ember nagy 
művész abban is, hogy az Isten dolgait összekeverje az ember 
dolgaival és azon törekszik gyakorta, hogy Isten akaratát hamis 
mesterkedéssel a maga bűnös volta számára takargatóul, sőt 
megmagyarázásul is felhasználhassa. Nekünk nem magyarázga- 
tásra szoruló holt betűigazságot adott az Isten, de élő igazságot, 
a Jézust, az Igazat. Ebbe az Igazságba kell belegyökereznünk, 
mint a fának az éltető talajba. Ebből a talajból kell számtalan 
apró gyökérszálon magunkba szívnunk a Krisztus életét, hogy 
olyan lehessen a beszédünk, mint az Ö beszéde, a gondolko
dásunk, amilyen az övé, a szívünk formálódjék át az Ő szíve 
szerint valóvá s az egész ember a Krisztus lelkének hordozó
jává, egy szóval: igazzá.

Az emberi igazságok tények és eljárások igazságáért har
colnak, az Isten Igazsága, a Krisztus azért, hogy minket magun
kat tegyen igazakká.

Ismered-e ezt az Igazságot ? Nem úgy, hogy hallottál róla, 
vagy olvasol róla néha-néha, hanem úgy, hogy Benne és belőle 
élsz s ez a Benne való élet minden mástól szabaddá és függet
lenné formál tégedet, csak az Istentől nem! Ismered-e Őt, az 
Igazságot? Azt, aki benned él és benned munkálkodik? Látod-e, 
mily könnyű néki belülről a lélekben eltépni a kötelékeket, me
lyeket kívülről elszakíthatatlannak Ítéltél s felesleges vergődés
nek hitted a küzködést velük? Érzed-e, hogy minél több gyö
kérszálat bocsátasz a Jézus életébe, annál több szál szakad el 
magától, mely a bűn szekeréhez kötött tégedet?

A mi emberéletünk semmi mással fel nem érő kincse az, 
hogy Jézusé lehetünk s Vele járhatunk úgy az Isten otthonában 
már e földön is, mint szeretett és szabad gyermek az atyja 
házában és lehetünk Vele igaz gyermekké az örök Igazság ál
dott közelében.

Szabadság, igazság! Oh, hányszor akarták ezeknek nevé
ben boldoggá tenni az embervilágot! Mennyi ádáz tusa s nemes 
igyekezet, mily sok nemes törvény s álnok paragrafus termett 
és hullott el útjokon. Hányféle szabadság, hányféle igazság 
akarta már birtokba venni az ember jövendőjét s harcolt e 
jövőért más szabadságokkal, más igazságokkal s pusztított e 
harcban embert és értéket, hitet, reménységet, oltárt és erköl
csöt s bukott el aztán maga is a harcban új szabadság s igaz
ságeszmének adván át helyét, hogy az fokozza tovább az em
beri nem boldogtalanságát, Mi ne menjünk ez oktalan harcokban 
keresni szabadságot és igazságot jövendőnk számára. Mi vigyük
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bele az emberiségnek életébe az Isten fiainak szabadságát és 
igazságát, nem paragrafusokkal, szépen hangzó ámító beszéddel, 
mert az mit sem ér, mi az életünkkel adjunk Istenben élő sza
bad és igaz embereket ennek a világnak! S mondjon vagy 
tegyen bárki bármit ellenünk, mi a Krisztus szemével nézve, 
szavával szólva, szívével érezve nyugodtan megyünk: mi igazán 
a szebb és boldogabb jövőnek dolgozunk. Ámen.

Kovács István
csöngei lelkész.

Kinek van joga ünnepelni?
(Egyházi beszédvázlat István király napjára.)

15. zsoltár,
1. Alig van még egy nemzet a világon, amely annyit ün

nepelne, mint a magyar. Ennek pedig két oka van.
a) Első az, hogy talán nincs még egy nemzet, amelynek 

Isten az Ő bőkezű gazdagságából annyi ünnepelni való drága 
alkalmat adott volna, mint a magyarnak. Ha mi szorosan ven
nénk, nálunk az évnek úgyszólván minden hónapjára esnék 
egy-egy Isten-küldötte nagy ember, vagy nevezetes esemény, 
akinek alakja és amelynek emléke mellett érdemes volna meg- 
állani, ünnepet tartani.

b) A másik oka pedig az, hogy talán nincs még egy 
nemzet a világon, amely úgy tud ünnepet teremteni, mint a 
magyar.

2. Azt is nyugodtan elmondhatjuk, hogy nincs még egy 
nemzet, amelynek olyan jól áll az ünneplés, mint a magyarnak. 
Nincs a világnak még egy katonája, amelyen úgy meg tud fe
szülni a díszatilla, mint a magyar katonán, nincs még egy nyelv, 
amely olyan gazdag ünnepi szókincset termelt volna ki, mint 
a magyar.

Annak idején, még mint diák jelen voltam Sopron átadá
sának szomorú aktusánál. Akármilyen szívfájdító volt is ez a 
jelenet, valami pompás ellentét volt abban, ahogyan felvonult 
az olasz sereg a maga csinadratta zenéjére, szaporázó léptekkel 
s aztán ahogyan elvonult az átadó magyar sereg, mint egy 
döngőléptű szoborregiment, úgy hogy megrengett az utcaköve 
masírozó léptük alatt. Az egyik magasrangú olasz tiszt nem 
tudta megállni, hogy az elámulás reflexmozgásával ne tiszte
legjen és egy bravót ne küldjön a magyar fiúk után. Senki se 
tud úgy ünnepelni, mint a magyar.

3. Ámde az is igaz, hogy talán egy nemzet se követett 
még el annyi visszaélést a maga ünnepléseivel, mint a magyar. 
Valahányszor megtette ez a nemzet — és oh hányszor meg
tette — , hogy a késői ünnepeltetés virágaival hordta meg azok
nak a sírját, akiknek életükben csak koldusbotot és megnem-
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értést adott, — mindannyiszor visszaélt az ünnep szent jogával. 
Valahányszor megtette ez a nemzet — és oh ezt is milyen 
sokszor megtette — , hogy puszta üres külsőséggé tette ünnep
lését, amelyen mondvacsinált szóvirágokkal szórta tele az em
lékezés oltárát, mindannyiszor visszaélt az ünnep jogával; mind
annyiszor jobban tette volna, ha nem ünnepelt volna.

Ez az apró kis zsoltár, amelyet felolvastam, jó  arra, hogy 
megnézze a tükörében magát az ünneplő magyar s meglássa 
mikor van joga ünnepelni, meglássa: mi a feltétele annak, 
hogy ez a mai nap, amelyből első királya emlékére ünnepet 
teremtett — igazi ünnep legyen?

„Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakoz- 
hatik szent hegyeden ? “ A hétköznap nyelvére lefordítva ez azt 
jelenti: Uram, mit kell tennem, hogy igazi ünneplés legyen szent 
házadba való feljövetelem, előtted való megállásom?

A 15. zsoltár erre a kérdésre kettős feleletet ad. Az állhat 
meg az Isten sátorában, annak van joga ünnepelni, akinek 
rendben van a dolga Istennel (1—2. vers) és rendben van a 
dolga embertársaival (3—5. vers).

a) Rendben van-e ennek a népnek ügye az Istennel? Bi
zonyos, hogy ettől a néptől joggal elvárhatná Isten, hogy gyer
meke legyen. Mennyi mindent tett az Isten ezzel a néppel a 
múltban! Hordozd végig tekintetedet a magyar történelmen. 
Kezdetben látsz egy fergeteges sereget, amely rabolva száguldja 
be Európát, átokká téve magát a népek szemében. Mennyi ke
gyelem volt abban, hogy Isten István királlyal kicsavartatta 
ennek a csatangoló népnek a kezéből a mérgezett nyilat s he
lyébe adatta a keresztet, kivette a kardot s rákényszerítette 
rabló kezét az ekeszarvára. Mohi pusztán a tatár ordasok ta
nyájává tette Magyarországot. Mennyi kegyelem volt abban, 
hogy Isten újra odaállott emellé a nép mellé és talpra állította. 
Mohácsnál újra sírba esett a nemzet. S Isten keze újra kivonta 
onnét.

A jövőben se lehet másban bizakodásunk, mint az Isten
ben. Az események megmutatták, hogy a külföld szemében na
gyon kicsi ügy a mi fájdalmunk. Egy valaki van csak, akinek 
számára nagy a mi kicsi ügyünk, kinek fáj a mi fájdalmunk, 
az Isten. Hogyne kellene hát ennek a népnek rendbehozni ügyét 
az Istennel. Lehet a mi nemzetünknek sok elintézésre váró kér
dése; külkereskedelem, export, import mérlege stb. De legfon
tosabb elintéznivalója az Istenhez való viszonya. Hogy az Is
tennel való közösségből nyerje a hűségnek, tisztaságnak, böl- 
cseségnek azokat az erőit, amelyeknek birtokában, minden többi 
kérdését meg tudja oldani. Amíg a magyar le nem térdel a 
bűnbánat oltárzsámolyához, mindaddig nem állhat meg Istene 
előtt: mindaddig nincs joga ünnepelni, mert mindaddig üres 
frázisok emlegetése lesz minden hazafias ünneplése.

b) Az ünneplés második feltétele az, hogy rendben legyen 
ügyünk az embertársainkkal (3—5.). Ez a feltétel is hiányzik
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nálunk. Nagyon sok szomorú bizonyítója van ennek. Vegyünk 
észre legalább néhányat.

Ebbben a hazában nincs az emberek közt igazi békesség. 
Sohase volt még itt ember és ember között olyan magasra húzva 
a különböző ellentétek szétválasztó palánkja, amelyek mögül 
kölcsönös hántások mérgezett nyilaival lövöldözik egymást az 
emberek.

Ebben a hazában nem érti meg egyik ember a másik fájdal
mát. Ha megértené, akkor nem tudna a pazarló fényűzés selymé
ben járni az egyik ott, ahol kolduscondrában jár a másik, duskál- 
kodni az egyik ott, ahol az éhség sáppadtságával jár a másik.

Ebben a hazában nem tudnak igazán egyet akarni, közös 
célokért közösen nekifeszülni az emberek. Valami ezerfeléhúzó 
szertehullottság bénító átka üli ezt a népet.

Minek szaporítsuk a sok szomorú szimptomát: ebben az 
országban az embereknek nincs rendben a dolguk felebarát
jukkal. S amíg ez nincs rendben, addig hiába való minden ha
zafias ünneplés.

Az igazi ünneplés igazi jogának ez a második feltétele 
különben függvénye az elsőnek. Nem jöhet addig rendbe a mi 
viszonyunk felebarátunkkal, amíg rendbe nem jött az Istennel. 
A  betlehemi angyal először felfelé mutatott: dicsőség a ma
gasságban Istennek s csak azután mutatott a földre: békesség 
a földön a jó embereknek.

Majdha a magyar fel tud nézni az égre, hogy megkeresse 
ott az Isten kegyelmes orcáját, akkor meg tudja keresni kibé
külő szeretettel a társa kezét. S akkor lesz igazi ünnepe ennek 
az országnak.

Első királyáról emlékezik ma a magyar, aki magasra tar
totta a keresztet, hogy köréje gyűjtse egész népét. Ahelyett, 
hogy a pillanatnyi átmelegedés szalmalánglelkesedésével olcsó 
frázisokból cifra görögtűzeket gyújtanánk ennek a nagy király
nak dicső alakja mellett, — jertek, istenfélelemmel, embersze
retettel induljunk el az ő útmutatása felé. Hogy közelebb jöjjön 
ma is egy lépéssel az ő szent álma: kereszt alatt egységes 
Magyarország!

Szabó József
dunántúli püspöki másodlelkész.

A szegény asszony fillérei.
Szenthár. u. 13. vas.

Márk 12, 41—44.
A nemzeti és vallási élet középpontja a jeruzsálemi temp

lom volt. Ide jött a nagy ünnepeken, de legalább évenként 
egyszer minden igaz zsidó.

Ide zarándokolt szent vággyal Jézus is már gyermekkorá
ban s nyolc napi ünneplés sem volt neki elég, ott maradt tovább



275

is, hogy az ő Atyja dolgaival foglalkozzék. Működésének jó  ré
sze is ott játszódott le Jeruzsálemben. A nagy ünnepekre föl
ment s többször is ott látjuk a templom udvarán, vagy tornácán, 
amint tanít, vitatkozik, korbácsot suhogtat, hogy a templomból, 
mint az ép szívből, tiszta vér áradjon szét a nemzet életébe.

Most is ott kérdezi: hogyan hogy Krisztus Dávid fia, Dávid 
mégis urának nevezi őt? Majd az Írástudók kevélységétől és 
kegyeskedésétől óvja hallgatóit.

Azután leül a persellyel szemben: nézi és megítéli az 
adományokat.

*

Jézus figyel: van-e adományod?
Szokatlannak látszik, mégsem véletlenül, hanem tudva, 

készakarva ül a persellyel szembe, egyenesen, hogy lássa, ki 
mit vet abba.

Az a persely templomi célt szolgált. Joás király arra ren
delte valamikor, hogy az abba szánt összegeket a templom 
javítására fordítsák. Istenháza legyen mindig Istenháza s rendes 
külsejével is maradjon méltó magamagához!

Sokan mennek ki-be a templom kapuján s Jézus látja, 
hogy a perselyről szépen megemlékeznek. Észre veszi a nagy 
adományokat, észre a szegények filléreit.

Ne felejtsük: Jézus m ais ott figyel a templom kapujában. 
Keres minket is a ki-bejárók közt. Észre veszi, ha ott vagyunk; 
még inkább, ha hiányzunk. Templom-e nekünk igazán a temp
lom ? A  mi Atyánknak is háza-e, vagy mi az ott lakó Atyát 
nem ismerjük, nem tartjuk magunkénak ? Tudunk-e hozzá öröm
mel sietni, mint a jó gyermek siet az apai házba? Van-e tehet
ségünkhöz mért adományunk, hogy a templom az lehessen, 
amire rendeltetett: méltó lakása Istennek, családi otthona az 
Isten gyermekeinek és tiszta vért árasztó szíve az egyháznak, 
gyülekezeti, községi, nemzeti életnek?

Jézus a templom kapujában! Tehát mindig, mindenütt ott 
vár, ott néz, ott figyel bennünket, mert az egész világ Isten 
temploma, mert mindenütt van kapu, ut az Isten felé, mert az 
Isten, mint a gyermekei után vágyódó atya, mindig mindenütt 
együtt akar lenni velünk.

És mennyi persely, mennyi Isten házát s isteni célokat 
szolgáló alkalom! Csak észre kell venni, mert Jézus észre veszi 
azt is, ha meglátjuk, azt is, ha elkerüljük.

Hozzájárulásunkat váró persely: a kopadozott, roskatag 
templom és iskola, az ezek nélkül élő s utánuk vágyódó, de 
még inkább a templom és iskola után nem is vágyódó gyüle
kezet, a vallástalan és erkölcstelen közszellemű község, vagy 
társadalom, a jók megfogyása, a gonoszok elszaporodása és 
elhatalmasodása, a sápadt arc, az éhes száj, a ruhátlan árvaság, 
a züllött erkölcsi élet, a gyöngét eltipró igazságtalanság, a ki
fosztott és nemcsak ellenségtől, hanem még inkább fiai bűnétől 
meggyalázott haza!
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Ezek építése mind Isten céljait szolgáló áldozat, mind azt 
segíti elő, hogy ez a világ minél inkább Isten lakása legyen.

Hadd lássa a mindent figyelő és számontartó Úr gazdagok, 
szegények adományát!

*

De Jézus egyúttal Ítél is: Mit ér adományod?
Sok gazdag sokat vet a perselybe. Jézus nem ellensége a 

gazdagoknak, mint sokan gondolják; nem is várja tőlük, hogy 
mindenüket a perselybe szánják, nem is korholja őket, hogy 
ezt nem teszik, mint ahogy nem hibáztatja Mártát, amiért szor
galmas és sokra igyekszik: csak összehasonlítja adományukat 
a szegény özvegyével, mint Márta szorgalmát a jobb részt vá
lasztó Máriával.

Nem kell itt képmutató adakozásra sem gondolni, mert 
Üdvözítőnk egy szóval sem említi; a nagy adományok jó része 
is származhatott jó  szívből, az Úr háza iránt való szeretetből.

A különbség mégis igen nagy s az isteni mérlegen a sze
gény asszony két fillére lenyomja a többiek sok-sok adományát, 
mert a többi csak a fölöslegből kiszakított rész, vagyis csak 
adomány, a szegény özvegyé pedig nehezen nélkülözhető egész 
vagyon, vagyis áldozat.

Amazoknak marad még elég, amit adtak, meg sem érzik, 
tehát áldozathozatalról, keserves mégis örömmel végzett lemon
dásról nem lehet szó: ellenben emitt szegénynek, elhagyott 
özvegynek utolsó két fillére, vele talán utolsó falat kenyere 
hull a perselybe. A többi talán egy fának, vagy erdőrésznek 
pár ágát, vagy levelét, egy-egy forrásnak tán egy veder vizét 
szánja oda, ez az utolsó szálkát, az utolsó kortyot js  odaadja. 
Megvonja magától, elfelejtkezik magáról; csak a szent célra 
tekint, azért nem látja magát. Magának nincs háza, de legyen 
Istennek és az az Istenhez méltó legyen!

Az ilyen pénz, legyen bár fillér, arannyá nemesedik, mert 
a szív drága meleg érzése tapad hozzá. Ez a szegény özvegy 
nem is pénzét, mert az ugyan kevés volt, hanem szívét adta 
oda Istennek.

Nagy a szeretete, nagy a hálája, de igen nagy az Istenben 
való bizodalma is. Nem kérdi, mi lesz ezután. Aki adott két 
fillért, tud adni helyette!

Ilyen szent elfelejtkezéssel, ilyen gyermeki, szinte köny- 
nyelmű Istenre hivatkozással dobják oltárra szívüket, életüket, 
mindenüket a próféták, apostolok, vértanuk s az igazi hívők és 
igazi anyák. Amazok Istenért, hitért, igazságért, hazáért, az 
anyák gyermekeikért.

Az isteni szem a szívet nézi, az isteni mérleg a belsőt méri 
le : azért lesznek sokszor az elsők utolsók, az utolsók elsők.

Nemesedjenek adományaink Istennek tetsző áldozatokká, 
hogy mérlegén a kicsi is nagynak és áldásosnak találtassák. Ámen.

Szalay Mihály
lovászpatonai lelkész.
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Bethesda.
Szenthár. u. 14. vas.

János ev. 5, 1—11.
Nem kérdem meg tőletek az apostol szavával, hogy „szen

ved-e valaki küzöttetek ? * . . .  Azt se kérdem tőletek, Trianon 
keserű kenyerén élő magyar testvéreimtől, hogy van-e közietek 
olyan, akinek tövis a vánkosa, gond a kenyere, könny az imád
sága ? . . .  Nem kérdem meg, mert úgyis jól tudom, hogy alig 
van ma köztünk olyan ember, akire mosolyog az ég és virágos 
az útja! . . .  De mikor arra gondolok, hogy sok testvérem re
ménytelenül, kimerültén vergődik a bajok tengerén és már-már 
elmerül, már-már öngyilkosságra gondol, akkor szeretném, ha 
olyan hangom volna, mely harsogva szállna el az egész föld
kerekségre és odakiáltanám minden erőmből a roskadóknak, a 
fuldoklóknak az én szent, rendíthetetlen hitemet, azt a hitet, 
amire Krisztus urunk tanított az élet iskolájában, hogy „minden 
lehetséges annak, aki hisz!* Nincs veszve az, akinek hite van ! 
Nem vesztett semmit sem az, aki hitét megtartotta, mert hitével 
talpra áll és győz! Az Úristen nem gyönyörködik a puha, meg
hátráló emberekben. Ő nem a gyávák, hanem a bátrak Istene! 
Azoké, akik hittel megragadják az Ő mindenható atyai jobbját 
és mennek előre minden bajon, legázoltatáson, kálvárián ke- 
Tesztül, minden pokollal szemben a biztos diadalra. Erős várunk 
az Úristen minden bajban, minden megpróbáltatásban, minden 
veszedelemben! Aki gyáván meghátrál, aki eldobja a remény
séget, aki megtagadja hitetlenségével a jó  Istent, azon a jó  Isten 
sem segít, ellenben akinek van Istenen csüggő, benne bizó, 
rendíthetetlen hite és szembeszáll az élet óriási nehézségeivel 
és veszedelmeivel, azt semmiképen sem hagyja el a jó Isten, 
hanem feltétlenül megsegíti és győzelemre juttatja. — Koszorús 
költőnk a maga tapasztalatát mondja el ismert szép szavaiban: 
„Gyermekszívvel öntudatlan, nyugszom meg a gondolatban, hogy 
üvéit el nem hagyja, ki mindnyájunk édesatyja!*

Igen, keresztyén testvérem! Lehet a sorsod a legnyomo
rúságosabb, legázolhat, íöldhöz verhet a sors csapása, de ha 
hited van, elszánt, dacos, rendíthetetlen hited, akkor veled az 
Isten és megsegít minden Ínségedben! íme a felolvasott szent 
igék is ezt bizonyítják. Sok értékes, mély tanulság van a bet- 
hesdai, 38 éve súlyos betegségben sínylődő ember meggyógyí- 
tásában, de manapság ez a legvigasztalóbb, legalkalomszerűbb 
tanulsága, hogy a jó  Isten segítséget, megváltást küld a legna
gyobb nyomorúságban sínylődő embernek, ha annak van hite, 
a jó Istenben való hűséges bizodalma.

Krisztus urunk szent életének egyik nagyon szép törté
netét beszéli el ez a történet a mi tanulságunkra, vigasztalá
sunkra. Krisztus urunk a zsidó Purim ünnep alkalmával, mely 
vidám farsangja a zsidóknak, épen Jeruzsálemben tartózkodott.
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Üdvözítőnk kiment a mulatozó városból a közeli Bethesda-tó 
mellé, mely ott ringatózott a szent templom közelében lévő Juh- 
kapu előtt. A tó körül oszlopcsarnokos tornácban szomorú kép 
tárult eléje. Nem mulatozó, Purim ünnepet ülő, vidám em
berek voltak ott, hanem az élet Lázárjai, a legsúlyosabb be
tegek és rokkantak. Volt ott egész sereg vak, sánta, aszkóros, 
béna, nyomorék ember, aki gyógyulását, egészségét kereste. A 
Bethesda tónak ugyanis csodás gyógyító ereje volt. A néphit 
azt tartotta, hogy időnként egy angyal száll le az égből a tóra, 
szárnyával megcsapkodja a vizet, a víz hullámzik, forr, buzog 
és ilyenkor bámulatos gyógyító erőt észleltek rajta, mert akár
milyen súlyos beteg ment bele a víz megmozdulásakor elsőnek, 
az menten meggyógyult. Micsoda tülekedés, versengés lehetett 
ott a szegény betegek között a víz megmozdulásakor! Mind 
első akart lenni, mind meg akart gyógyulni! Aki pedig olyan 
rokkant, vagy béna volt, hogy a víz minden megmozdulásakor 
megelőzték a többiek, az szegény vájhatott heteken, hónapokon 
keresztül a gyógyulásra, ha volt türelme és kitartása. Volt a 
sok szegény beteg között ott az oszlopcsarnokos tornácon egy 
nagyon-nagyon beteg ember is. Képzeljétek csak keresztyén 
testvéreim, 38 esztendő óta súlyos beteg volt és alig volt jár- 
tányi ereje. Csak a földön csúszva, vergődve birta előbbre von
szolni a beteg testét a tó vizének megmozdulásakor. Ki tudja 
hány hónap, vagy hány év óta várt ott a tó pariján? A víz 
minden megmozdulásakor elindult a tó felé reménykedve, de 
alig haladt pár métert a földön, szerencsésebb társai akkorra 
megelőzték és gyógyultan vigan jöttek kifelé a vízből. Azt kér
ded magadban, hogy nem akadt ott a tó körül senki sem, aki 
megszánta volna ezt a nyomorult beteget és az ölében bevitte 
volna a tó vizébe, mikor az megmozdult? Bizony, nem akadt 
ilyen ember. 0  maga mondta szerényen, alázatosan, nem pa
naszkodva, hogy nincsen senkije sem. De szegény ember lehe
tett ! Világ koldusa, Isten árvája. De ez így szokott lenni ezen 
a földön. 38 esztendeig beteg volt. Ha volt is előbb vagyonkája, 
az elfogyott a csaknem 4 évtizedes munkaképtelen életben. 
Talán családja sem volt, mert melyik nő osztaná meg a nyo
morúságot ilyen emberronccsal, aki csak terhére van a környe
zetének, de semmi hasznot sem hajt? Ha volt felesége, bizo
nyára otthagyta nyomorúsága idején. Barátjai ? Hogy volna ba
rátja ilyen nyomorult embernek, akitől nem lehet semmit sem 
várni? Milyen élettragédia sír abban a szavában: „nincsen 
senkim se.“ Bizony az ő életében is látjuk a régi. római köz
mondás igazságát: „amíg jól megy sorsod, sok barátod lesz,, 
de ha bajba jutsz, akkor egyedül maradsz!* Ő is egyedül ma
radt, nem volt senkije sem. És mégsem adta fel a reményt, 
nem dobta el gyáván a hitét. 38 évi keserves, kínos szenve
dését alázatos, csendes türelemmel viselte és várt, várt, egyre 
várt, mert érezte, hitte, hogy aki a magasságban lakik, a leg
nagyobb szenvedők Atyja megsegíti őt és elküldi hozzá a meg
váltását. Hány ember öngyilkos lett volna az ő helyében 1 Nem.'
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38, hanem 3 vagy 4 évi szenvedés után is. 0  38 esztendei gyöt
relem után is ott fekszik a tornácon és bénán lesi a tó vizét, 
hogy odakúszhasson a föld porában az életadó vízbe, ha az 
Isten angyalának a szárnya megérinti! . . .  Nem volt senkije, de 
valakije mégis. . .  Istene. . .  Hite. . .  És ez elég volt. Elég, m ert' 
maga a jó  Isten üzeni minden küzdő, roskadozó embernek: 
„Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség 
által végeztetik e l!“ . . .  es ez a hely: Bethesda héber nyelven 
valóban „kegyelem háza" nevet viselt. És azzá is le tt... A 
Purim vidám ünnepén Jeruzsálem városából, a templom mellett 
lévő Juh-kapun keresztül íme jön egy kis csapat. Középen egy 
magas, királyi alak, méltóságos, nyugodt járással. Magas hom
lokáról királyi hajfürtök hullámoznak alá, arcán átszellemült 
fenség, szemében valami csodás, szent tűz és világosság... 
Megjelenése oly lenyűgöző volt, hogy még a 38 év óta gyöt
rődő, a tó vizét leső szegény betegünk is reászegezi tekintetét... 
Vájjon ki Ő ? . . .  Ő feléje lépked a királyi tartású idegen ... 
Most reátekint átszegező tekintetével, ragyogó szemével... Most 
megszólal és őhozzá szól. De micsoda kimondhatatlan jóság, 
mennyi lélek és mennyi erő van a szavában: „Akarsz-e meg
gyógyu ln i?"... Alázatos, lemondó hangon válaszol a beteg: 
„Uram, nincsen emberem, aki bevigyen engem a tóba, mikor 
a víz felzavarodik és mire én odaérek, akkor más lép be 
abba!“ . . .  Milyen szelíden, nyugodtan, milyen nagy lelki erővel 
mondta ezt! Nem panaszkodik, nem vádaskodik, nem irigykedik 
másokra, csak azt tudja, hogy nincsen senkije, aki rajta segí
tene az emberek közül.. .  De nem ! Bethesda a kegyelem háza. 
A 38 éven keresztül minden kínját, gyötrődését, koldus sorsát 
türelemmel, hittel hordó, a reményt gyáván fel nem adó em
berre, e világ Lázárjára leszállt az Isten kegyelme! Az Isten 
fia neki adott hatalmánál fogva azt mondta e világ Lázárjának: 
„Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat és já r j ! " . . .  A nyomorult 
Lázár testében, tagjaiban vér pezsdül, melegség, erő, élet áramlik 
és érzi, hogy újra azzá lett, mint régen, gyermekkorában a 
virágos réten pillangó kergetés közben: ép, egészséges ember. 
Boldogan ugrik fel és odaborul sírva, hálálkodva az Isten fia 
lába elé. . .  De Jézus a jó tett után eltűnik a sokaság körében 
s a mi boldog emberünk nem tudja, ki volt az áldott jótévője. 
Később a templomban megismeri Jézust s akkor elhíreszteli, 
hogy „Jézus volt az, aki engem m eggyógyított!"...

íme, mit tesz a jó Isten kegyelme ott, ahol hit van! Cso
dát! Őáltala, Ővele minden lehetséges annak, aki hisz! Ezért 
mélységes tanulság számunkra ez a szent történet. Hiszen ez a 
mi csonka magyar hazánk, sőt lassanként az egész földkerek
sége is valóságos Bethesda lesz már, tele-tele nagy baju, moz
dulni nemtudó, beteg életű emberiséggel. Bethesda azonban e 
világ annyiban is, hogy ez is lehet „kegyelem házává" ott, 
ahol olyan hit van, mint amilyen azé a 38 évig szenvedő nagy 
betegé volt, aki mindaddig remélt, amíg meg nem segítette a
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jó  Isten. A jó Istennek kedves és drága minden embernek, még 
a legnyomorultabb Lázárnak a lelke is, hiszen a maga Lelkének 
a szikrája és áldását, kegyelmét árasztja mindenkire, aki Benne 
hisz rendületlenül! Higyjetek Ti is, testvérnim! Ne dobjátok el 
a reményt, a hitet, ne tagadjátok meg, ne áruljátok el a jó Istent, 
hanem az Ő megsegítő kegyelmében bízva rendületlenül vállal
játok az élet terhét és harcát Istennel a biztos győzelem tuda
tában ! Ne kételkedjetek, ne csüggedezzetek, ne hátráljatok, mert 
azzal megtagadjátok, meggyalázzátok az Istent, a minden Lázárt 
megsegítő jóságos Istent! Ő megsegít Téged is, aki azt hiszed 
szintén, hogy „nincsen senkid sem", hogy a Te életed a leg
nehezebb élet, hogy helyzeted lehetetlen, hogy az előtted álló 
feladatok legyőzhetetlenek. Nem, testvérem, lehetetlen helyzet, 
legyőzhetetlen nehézség nincs annak a számára, aki igazán hisz 
a jó Istenben, aki valóban érzi és vallja, hogy Istennel minden 
lehetséges az embernek. Meglátod, így leszel Te is, csak bizva- 
bizzál és higyj a jó Istenben, ha mindenki másban csalódnál 
is. Ő megsegít, megáld Téged, meggyógyítja a Te beteg életedet 
és akkor pár év múlva, ha újra találkozol régen nem látott 
ismerőseiddel és azok kérdik Tőled, hogy micsoda változás, 
micsoda csoda történt a Te életedben, miért ragyog a szemed 
és miért sugárzik békét a lelked, elmondod majd Te is nekik: 
„Jézus volt az, aki engem meggyógyított!“ . . .  Ámen.

Pass László
kölesdi lelkész.

A betegség, mint Isten dicsőítésére 
szolgáló alkalom.

Szenthár. u. 15. vas.
János 11, 1—11.

„Vala pedig egy b e teg "... Milyen természetes, egyszerű 
és folyamatos stílusban beszél az írás. Akinek lelkét köti, fogja 
az Ige, aki szereti a csendes órák boldog békességét, midőn 
kinyitott bibliája fölé hajolva ott ül a Mester lábainál s feledi, 
hogy van gond, bánat, verejték és könny, feledi a földet, mert 
lát „megnyilatkozott egeket",.. .  aki azt a „jobb részt" választja 
a múló, elomló és elromló életrész helyett, az tudja és ámuló 
lélekkel élvezi a biblia egyenletes, szelíd stílusát. Nincs benne 
semmi előzetes beharangozás, az elkövetkezendő nagy esemé
nyek, káprázatos csodák beigérése, tehát nincs benne az épo- 
szok, a nagy hősköltemények és operák szokásos bevezetése, 
nyitánya, hanem úgy indul el, úgy lendül, emelkedik, mint a 
szirti sas, mely kiterjeszti szárnyait a bércfokon s halk suha- 
nással száll, száll fénylő magasságok felé a sötétlő mélységek 
felett.

„Vala p ed ig "...



281

A kis bethániai házba, melyben három testvér élt, belépett 
a szomorú, halovány asszony, a betegség... El kellett pálma
ágakkal takarni a világító falrészeket, el kellett némulni a dal
nak, kacagásnak; szomorú árnyék hullott a kis házra, mert a 
csonkacsalád feje, a férfitestvér, a kenyérkereső lázasan, ziháló 
lélegzéssel ott feküdt a földre terített szőnyegen, mint a sebesült 
nemes oroszlán... A két nőtestvér elfojtott zokogással főzte a 
gyógyfüveket, hátha balzsamos, csodás nedvük visszatérítené 
az el-elinduló öntudatot, visszatartaná az útra kész leiket, amint 
kilincsretett kézzel meg-megáll a küszöbön, az élet és halál 
tragikus küszöbén. . .

A betegség a halál előrevetett árnyéka; oh hogy szeretne 
kifutni, kimenekülni belőle az ember, mint a kergetett madár 
a fölötte keringő, rácsapni készülő sas árnyékából. De a beteg
ség Isten nevelő eszköze, hívó, hazafelé hívó követe.

E történetben a betegség mint Isten dicsőítésére indító életárnyék 
jelenik meg.

1. Benne felragyog a hit oltári lángja és
2. Erősebben fonja át a szíveket a szeretet.
1. Beszéljünk már egyszer a betegségről, mint Isten hívo

gató, örök hazánk felé mutató követéről; tehát rajzoljuk be a 
betegséget a hit síkjába, szóljunk róla, mint lélekedző, hitet 
próbáló isteni üdv-eszközről. Ritka szó: üdv-eszköz. Mi azt 
tanultuk iskolai hittan-könyvünkből, hogy az üdv eszköze az 
Ige s a szentségek, mert ezekben nyúlik le hozzánk az az áldó, 
megtartó és magához emelő égi kéz s ezekben árad lelkűnkbe 
az Isten megtartó, megbocsátó és kiengesztelő kegyelme. Nem 
így szólok a betegségről, hanem azt is Isten eszközének látom, 
mellyel farag, mint szobrász az éles vésővel, faragja a szíveket 
s vele szépíti, simítja, mint érdes, tisztátalan köveket, a mi 
lelkünket

A betegség áldott hatása a lélek szépülése. Figyeljétek 
meg a betegeket, amint sorban egymás mellé telepednek egy- 
egy híres orvos rendelőjének ajtaja előtt, mint útra készülő, 
vándorlásuk előtt a távíró dróthuzaion egymáshoz húzódó fecs
kék. Érzik, hogy fú a szél, az az örök, hideg lehelletű szél, 
mely olyan nyirkos és hűvös, mint a kripták ajtaján kiáradó 
nehéz levegő. Maguk elé néznek, mintha eltávozott drága ven
dég lábnyomait keresnék, amint révetegen, hosszan odatapad 
tekintetük az eléjük hulló napfényre, melyben apró porszemek 
szikráznak, mint picinyke csillagok, jönnek-mennek, tel s alá 
szállingóznak... Nem beszélgetnek, csak sóhajtoznak azzal a 
nehezen felszakadó, mélyből feltörő sóhajjal, melyben benne 
van az aggódás, a rettegés, benne a bekövetkező sors árnya s 
a távolodó reménységnek vissza-visszavillanó, halványuló ragyo
gása és benne van az Isten palástjába fogózó lélek imádkozó, 
csengő, esdeklő felpillantása az égre. Igen. Mindegyik beteg 
imádkozik, mielőtt belépne az orvoshoz.
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Itt látható a lélek, itt ezekben a merengő, szomorú, árnyé
kolt szemekben. Míg az egészség, e pajkos, csalfa tündérleány, 
kacagva hinti arcodra és lábad elé a piros rózsákat s életed 
látóhatára messzeterjed a távoli öregség fénylő, rezgő nyárfás, 
fehér tornyokkal teletűzdelt távlatába, addig még csak elapad 
szívedben a hit forrása, még csak elhalkul ajkadon az imádko
zás, de ha rád csap a betegség, oh az az elapadt forrás újra 
buzogni kezd s az imádság sóhaja újra megered az ajkon.

Hová, hová mennél betegségeddel, ha nem az — Orvoshoz, 
az orvosok orvosához, ki vezeti az operáló kést, az Orvoshoz, 
ki a keserű poharat kiveszi kezedből s ha nem veszi ki, veled 
együtt üríti,... bús magányodban, melyben magadra hagynak, 
mert a betegség csak addig szépít, szelídít, míg könnyű és 
rövid, de ha súlyos és hosszas, lassan eltávolodnak a barátok, 
a jószavú látogatók s olyanná lesz a szegény beteg, mint a 
„ronccsá vált hajó", melyet kikerülnek a boldog, egészséges 
hajók, mert félnek tőle, nos, bús magányodban meglátod, amint 
ágyadhoz telepedik, kezedet szelíd, hatalmas kezébe veszi s reád 
néz édes, szent szemével, melyben benne ragyog a Mennyor
szág szépsége s az Élet biztató mosolya, benne fehérük az Ut, 
melyen angyalok járnak, közelednek feléd, benne hinti fényét, 
mint a sarkok pompás, titokzatos éjszaki fénye, a Feltámadás. 
Ott lesz, veled lesz — Jézus.

A kis család is egyszerre megérezte Jézus hiányát. „Hűi
dének azért a testvérek ő hozzá, mondván: Uram, akit szeretsz, 
beteg". Rágondol Mária és Márta azokra a boldog órákra, me
lyeket a Mester látogatásakor átéltek, mikor Mária önmagát 
feledve, ott üldögélt a bűvös szavú, a csodás varázsú Jézus 
lábainál s le!ke édes-bűvös álomba szédült, látott „megnyilat
kozott egeket", hallott túlvilági öröméneket, mert aki Jézust látja 
és hallja, ma is azt, azt a csodás szépséget látja, hallja, érzi és 
élvezi. Oh hogyne siettek volna küldeni érette: „Jöjj te, áldott 
ember, te betegségek ismerője, bűvös hatalmú férfiú, kinek tűz 
nem árt, víz nem veszedelmes, ki ördöngősöket szelídít, poklo- 
sokat tisztít, tengert csendesít és halottat támaszt, jöjj most, mert 
mossa-mossa a gond tengere a mi kis házunk falát, a mi élet
békességünk bástyáját, jöjj s tarts meg minket, mert elveszünk".

így esengett a lelkűk.
Nézzétek a betegeket, azok is így imádkoznak. A leghatal

masabb orvosság minden betegségben a — hit; míg imádkozik 
a beteg, míg nem csüggeszti le bús megadottsággal szárnyait 
a lelke, addig van megtartás, megmaradás. Az a betegség ha
lálos, melyben nincs hit, imádkozó hit, mely csodás erőforrás, 
megépítő hatalom s halált eltávolító angyal.

„Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére 
való" — mondja az Úr. Tehát van betegség, mely halálos; de 
van betegség, mely Isten dicsőségét szolgálja. Igen, igen. . .  
Figyeljétek egy-egy nagy kórház belső életét s látni fogjátok, 
hogy ott ég, ragyog, mint éjszakában a csillagraj, az imádkozó
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hit. Egyik beteg bibliáját csúsztatja kórházi vánkosa alá, másik 
összekulcsolja kezét, amint belefeküdni készül az ágyába, mely 
olyan, mint a tengerpartról elsikló csónak: „hol fog kikötni?" 
De lássátok a boldog, ujjongó örömöt, mellyel az égre sóhajta
nak s a kimondhatlan hálát, mellyel mennek haza a gyógyult 
betegek. Van-e szó, mely kifejezhetné a boldogságot, amint 
csodálatosan megtisztult szemmel áldva intenek búcsút a maradó 
bajtársaknak: „Én már meggyógyultam, megyek".

Emberek! Építsétek egy fedél alá a templomot a kórházzal. 
A templom tornácában édesebb, szentebb az álom, az oltár kö
zelében tisztább a szív, az Isten házában biztonságosabb az élet.

Legyen templommá minden betegszoba, melyben altató 
láng a — hit; de legyen minden betegszoba a szeretet temploma.

2. A betegségben erősebben fogja át a szíveket a szeretet.
Előbb a hitről, az Isten felé néző hitről szóltam, most a 

szeretetről, az emberek felé áradó szívbeli melegségről.
Ugyanaz a gondolatkör, ugyanaz a lelki élmény, csak más 

a szava, mellyel jelezzük, hiszen a hit is szeretet: Isten szere- 
tete; viszont a szívek jóságába, viszonzó, vonzódó erejébe vetett 
hit a szeretet élete, szíve, indító és mozgató ereje.

A seb melegségben gyógyul. Az orvosi tudomány állítja, 
hogy a láz nem föltétlenül veszedelmes, mert az nem egyéb, 
mint a szervezet építő, regeneráló erőinek mozgósítása, hogy 
a betolakodott kórokozó parányok elé hadvonalat állítsanak. De 
ha ez a tétel nem is állna meg, mint természettudományi állítás, 
a lelki oldalon föltétien érvénnyel igaz ez; a betegség fő gyógyitó 
tényezője a lelki melegség, a gyöngéd, ápoló, vigasztaló szeretet,

A kis bethániai testvéri kör legott összébb fonódott, amint 
belépett a kis házba a betegség. A két nőtestvér reszkető szív
vel puhította meg a vánkost, melyre a betegük drága, forró fejét 
helyezték s a hűs szobába illatos füveket, virágokat hintettek, 
hogy legalább ezzel is enyhítsék a kedves, a nagyon szeretett 
testvérük gyötrődését.

A betegség a szeretet királyának heroldja, bejelentő követe. 
Valahol csak megjelenik, ott a szívek parazsát élénk szellő éri, 
ott a szeretet — ez áldott tűz — élénkebben kezd lángolni. 
Beteg mellett halkabb a szó, csendesebb a járás; a szemek 
pillantása szelíddé válik, mint az őszi napsugár, fénye tisztább, 
melegsége nem égető. Beteg mellett a gyűlölködő, ellenségeskedő 
szívek közelebb érnek egymáshoz. A háborúk irtózatos forgó 
szelében, mely életsorsokat kapott fel és sodort össze, mint 
száradt faleveleket, a sebesült, vagy beteg ellenséges katonához, 
lehajolt a nemes ellenfél s a lázas ajkakhoz gyöngéd résztvevő 
szeretettel vitte a hűsítő kulacsot; fehér ágy várta az ellenséges 
földön is a beteg, vagy sebesült harcost, mintha a fegyveres 
kezeket szép szelíden egymáshoz vezette volna az a fehér hős, 
aki ott járt a vonagló haldoklók, a sóhajtó sebesültek között, aki 
az ágyuk pokoli üvöltése közben is hallhatóan szólott: „Szeres
sétek ellenségeiteket". . .
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Szólhatok-e e történet megindító mozzanatairól, örök tanul
ságairól, hogy az Orvosról, a legnagyobbról ne szólnék. Érthe
tetlen, amint a halál és a testi bajok komolyságát nem akarja 
látni, érthetetlen, hogy a sürgető hívásra „még két napig azon 
a helyen marada, ahol vala“ , érthetetlen, hogy mikor elindul 
mégis Júdeába, amely tartományban fekszik Bethánia s ahol 
megakarták kövezni, így beszél a veszélyre figyelmeztető tanít
ványaihoz: „Avagy nem tizenkét órája van-é a napnak"?, de 
főként érthetetlen, midőn szól: „Lázár, ami barátunk, elaludt, 
de elmegyek, hogy felköltsem őt“ . . .

Ne kutassuk isteni lénye emberfölötti titkait, értelmünk 
nem láthatja e magasztos személyiség belső életének mozzana
tait, szavainak, tetteinek sugalmazó indításait, csoda Ő egészé
ben, Isten legnagyobb és legmagasztosabb csodája, kit adott e 
világnak, hogy benne megmutassa áldott önmagát.

Néktek, testv.!, e történet alapján csak azt mondom: ne 
csüggedjetek, ne kétségeskedjetek, ha a gyógyítást hozó orvos 
késni látszik. Oh de keserves várni, várni azt, aki és ami nem 
jö n ; de keserves nézni az óramutató csendes tovasiklását, a 
nappal és éjszaka váltakozását s a betegség nem mozdul, vagy 
ha mozdul, rosszabb felé halad.

Bízzatok!
Próba minden. „Aki mindvégig megáll, megtartatik". Aki 

tud várni, aki imádkozó lelkének tárt karjaival készül fogadni 
a hozzá közelgő Orvost, a Megtartót, azt Ő is várja és karjaiba 
zárja, onnan pedig senki és semmi ki nem ragadhatja. Ö így 
beszél: „ ljS én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem 
vesznek és senki ki nem ragadja őket én kezemből!“ . . .  Ámen.

Duszik Lajos
miskolci lelkész-esperes.

Jézus szava az elfáradtakhoz.
Szenthár. u. 16. vas.

Máté 11, 25-30.
Sokszor tapasztaljuk az ember végzetes gyarlóságát, hogy 

az egészség, öröm, jólét napjaiban elbizakodoítá, önhitté lesz. 
Ahelyett, hogy Pál apostol alázatosságával vallaná: „Isten ke
gyelméből vagyok, ami vagyok" és hálával gondolna a min
den jók adójára, megkeményedik a szíve, elveszti fogékonyságát 
a lelkiek iránt.

Nem megdöbbentő-e, hogy az Ür Jézus Galilea városaiban 
szerte járván a jobb módú, szerencsésebb körülmények közt 
élő lakosok között alig talál egy-egy Isten országa iránt fogé
kony lelket. Maga az Úr kénytelen szemükre hányni azoknak 
a városoknak, amelyekben legtöbb csudái lőnek, hogy nem 
tértek meg. Mennyi keserűség csordul ki Jézusnak eme szavai
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b ó l: „Jaj néked Karazin, jaj néked Bethsaida! Mert ha Tirusban 
és Sidonban történnek vala azok a csodák, amelyek bennetek 
lőnek, rég megtértek volna gyászruhában és hamuban*. „Te is 
Kapernaum, aki az égig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz meg- 
aláztatni; mert ha Sodomában történnek vala azok a csodák, 
amelyek tebenned lőnek, mind e mai napig megmaradt volna.*

De a fájdalom és csalódás keserű szavai hálaimádsággá 
változnak ajakán, mikor a világnak úgynevezett bölcsei és ér
telmesei helyett az őt körülvevő tömegre tekint: „Hálákat adok 
néked Atyám, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek 
elől és a kisdedeknek megjelentetted*. Kik ezek a kisdedek? 
Kik az ő kicsinyjei? A szenvedők, kik vigasztalást várnak, a 
szomjuhozók, kik az örök élet vize után epednek, a vérző szí- 
vüek, kik gyógyírt remélnek, a betegek, kik a fájdalom gyötrő 
bilincseit hordozzák, az élet terhe alatt roskadozó szerencsétle
nek, az élet számkivetettjei, kikhez nem hajolt le az emberi 
részvét és irgalom. Igen, ezek az ő kisdedei, kik oly szeretettel 
csüngnek rajta, mint a gyermek édesanyján és oly bizalommal 
várnak s nyernek szabadulást, mint ahogy a gyermek nem 
csalódik szülői szeretetében.

Ezekhez és ezek révén e világ szenvedőihez intézi az Űr 
Jézus hívó szózatát: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, kik megfá
radtatok és meg vagytok terhelve és én megnyugosztlak titeket

I. Úgy látom e pillanatban az Úr Jézus fenséges alakját, 
mint ahogyan Thorwaldsen, dán szobrászművész márványba 
faragta; látom szeretettől sugárzó arcát, látom öt sebét, felénk, 
szenvedők felé hivogatólag kitárt két karját. És látom vele szem
ben hosszú végeláthatatlan sorban felvonulni az élet küzdel
meiben megfáradtakat.

Ott viszi bűneinek terhét a tékozló fiú. A mindent ígérő 
élet rút csalódás elé állította, a könnyelműség, léhaság, az élve
zetek mohó habzsolása mind súlyosabb terheket rakott vállaira, 
bűnei a nyomor s kétségbeesés örvényének szélére sodorták, 
úgy érzi, hogy már nincs mentség, össze kell roskadnia a teher 
alatt s íme láztól gyötört agya elé az édes otthon képe rajzo
lódik, mintha hívná s ujult erővel vonszolja bőneinek súlyos 
terhét a megbocsátó isteni kegyelem lábai elé.

Ott hordja terhét a forró napsütésben Péter. Súlyos a 
teher, mi vállait nyomja. Hűtlenség, megtagadás. Aki odaadással 
akarta szolgálni Urát, aki kérkedett erejével, törhetlen ragasz
kodásával, elesett, most megtörve alig-alig bírja lelkiismerete 
vádolását.

Itt egy testi fogyatkozásokban szenvedő vándor rója fá
rasztó útját, ott egy világtalan vezetteti magát. Nekik nem jutott 
még abból sem, amiért más ember még hálákat adni is elfelejt. 
Amott egy ifjú hordozza súlyos betegségének terhét, szemeiből 
a lemondás forró könnyei peregnek alá, megtört szívében a 
reménység egyre halványuló fénye alig hogy világol.
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Fekete ruhás gyászolók jönnek emitt. Elsirták már minden 
könnyüket, a vesztés fájdalma ül bánatos arcukon. Édesanya, 
ki Ráchel fájdalmával kesereg gyermekei elvesztése felelt, öz
vegy, ki hűséges élettársával e földi élet minden örömét elte
mette, bánatos arcú, könnyes szemű gyermekek, kik megtudják 
már érteni, mit jelent a szülői szeretet oltalma nélkül járni az 
élet országútját. Kis árvák tipegnek amott, kiket a halál korán 
megfosztott az édesanyai szeretet melegétől, kik nem érzik többé 
az anyai karok ölelését, homlokukon a szülői szeretet édes 
csókjait. Mennyi fájdalom, mennyi gyász, mily súlyos teherrel 
megrakott lelkek?!

De még nincs vége a hosszú sornak, másféle tehertől ros
kadozik ott az a másik csoport. ínségtől, éhségtől kiaszott, gon
doktól barázdált arcok, a mindennapi kenyér kimerült harcosai 
ezek. Nemcsak csoportok, társadalmi osztályok, hanem egész 
nemzetek, nemzedékek hordozzák a modern rabszolgaság gya
lázatos bilincseit. Végeláthatatlan menet, ki és honnét elégíthetné 
ki ezeket?! Még a híven küzdők ajkáról is, hányszor csapódik 
felénk a kétségbeesés sóhajtása: Nem, nem bírja már fáradt 
lelkem, e nehéz harcot vívni már, Uram, ha nem segítesz, vé
gem, elvérzem, mint sebzett madár.

II. Mint csendes estharangszó csendül az élet küzdőterein 
végig az Úr Jézusnak az elfáradtakat hívogató szózató: „Jöj
jetek hozzám mindnyájan... én megnyugtatlak titeket.*

Óh fogadjátok hát bizalommal — ti megfáradtak — az 
édes hívogató szót; a jó pásztor hívja eltévelyedett juhait, a 
Megtartó keresi az elesetteket! Ne légy kishitű! Akinek hatalom 
adatott mennyen és földön, aki a háborgó tengert egyetlen sza
vával lecsendesítette, Neki van ereje ahhoz, hogy a te lelked 
háborgását lecsendesíthesse, békességet, nyugalmat hozzon fel- 
^aklatott, feldúlt életedbe.

Bűntudat gyötör ? Csak az Űr Jézus hozhat nyugalmat fel
dúlt telkednek, nem tudod-e, hogy az Isten azért bocsátotta az 
ő fiát e világra, hogy megtartassék e világ általa? Hát elfelej
tetted-e az evangélium drága tanítását, hogy Isten az ő egy
szülött fiát azért küldte le hozzánk, hogy mindenki, aki benne 
hisz, el ne vesszen, hanem örök életet vegyen. Hogy nagy a te 
bűnöd? Még nagyobb az Isten kegyelme és irgalma. „Azt, aki 
énhozzám jő, semmikép nem vetem ki“ — mondja az Űr. (Ján. 6. 
37.) Mélységesen megható a tékozló fiúról szóló példázatnak az a 
tanulsága, hogy mikor a hazatérő fiú még távol volt az apai 
háztól, már meglátta őt az ő atyja. Nem véletlen műve volt ez. 
hogy az atya már távolról észreveszi az évekmulva hazatérő 
fiát, hanem az atya szeretetének mesteri rajza, hogy amióta fia 
elhagyta az apai házat, azóta mindennap várta őt, mindennap 
kémlelte a poros országútat, mely fiának lábanyomát eltakarta. 
Igen, Ő a mi édes atyánk, a hosszú tűrő, szeretetben soha nem 
lankadó, megbocsátó irgalom. Hozzá akar vezetni az Úr Jézus, 
azért meg ne keményítsd szívedet, ha hazahivogató szavát hal
lod: Jöjjetek énhozzám, ti megfáradt bűnbánó lelkek!



287

Jöjjetek hozzá, ti gyászban elfásult, szenvedésben megtört 
lelkek, a ti számotokra is nyugalmat s békességet hoz az isteni 
Megváltó.

„Szedd tömlődbe könnyeimet! Avagy nem tudod-e azoknak 
számát" ? (56. Zsolt 9.) így sóhajt fel a zsoltáros király. Isten tartja 
számon az álmatlan, fájdalmas éjszakákat is. Az élet legsúlyo
sabb keresztjét hordozva, hányszor tóiul ajakunkra a panaszos 
fájó kérdés: „Miért, óh miért tevéd ezt jó Atyánk?"

Sokat zúgolódott egy keresztyén a vállára nehezedő súlyos 
kereszt miatt. Egyszer álmot látott. Az örökkévalóság honába 
igyekezett. Mikor messziről megpillantá a mennyei birodalmat, 
minden erejét összeszedte, hogy minél gyorsabban eljuthasson 
a boldogság hazájába. Már egészen közel jutott, mikor egyszer- 
csak rettenetes mély árkot vesz észre maga előtt. Szomorú ér
zés töltötte el lelkét, midőn arra gondolt, hogy milyen közel 
van a kitűzött célhoz s mégsem mehet be a dicsőség országába, 
mert sehol sem talál egyetlen hidat sem, amelyen átjuthatna a 
szédítő mélységen. De töprengései után villámgyorsan támadt az 
az ötlete, hogy leveszi válláról a nagy keresztet, mely miatt sokat 
zúgolódott s áthidalja vele az előtte tátongó mélységet. És íme 
sikerült. Azoknak, kik az Istent szeretik minden javukra van. 
Róm. 8—28. Amit én cselekszem, te azt most nem érted, de 
ezután majd megérted, (Ján. 13. 7.) mondja Jézus Péternek, de 
elmondhatja mindnyájunknak is, kik itt a múlandóság honában 
az Isten akaratával kijelölt ösvény helyett a magunk utait sze- 
retnők járni. Az örökkévalóság meg fogja mutatni, hogy min
den szenvedésre szükségünk volt nekünk, hogy szenvedéseink 
helyett csekélyebb szonvedés nem lett volna elegendő az üd
vösségünktől elválasztó mély szakadékok áthidalására. Vegyük 
fel azért türelemmel az ő igáját s tanuljuk meg a nagy kereszt
hordozótól a szelídséget és az alázatosságot, hogy nyugalmat 
találhassunk leikeinknek.

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan" szól végül az Úr azok
hoz, kik a mindennapi kenyérért folytatott kegyetlen harcban 
a végsőkig kimerülve várják a szabadulást. Mert abba a bábeli 
zűrzavarba, ahova a mai világot a kenyér gondja, helyesebben 
a népek gyűlölete sodorta, rendet, békét, megnyugvást egyedül 
az Úr hozhat. Teljesen hiú ábránd a tőke és munka ellentétét 
krisztusi szeretet nélkül kiegyenlíteni. Az élet megmutatta, hogy 
úgy a tőke, mint a munka enélkül a szeretet nélkül csak rab
bilincset kovácsol az emberi lelkekre.

A német jóvátétel irtózatos terheit törlő lausannei konfe
rencia záróülését Herriot francia miniszterelnök e szavakkal 
zárta l e : Dicsőség a magasságos mennyben Istennek, a földön 
békesség és az emberekhez jóakarat. Ha már, végre valahára, 
az Ige fénye odasüt a gyűlölködő nemzetek konferenciájának 
asztalára, ha a nemzetek vezetői tanácskozásaikra áldást és si
kert a magasságos Istentől kérnek és remélnek, minden remény 
meglehet arra, hogy amit emberi erő elérni nem tudott, Isten
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hatalma megcselekszi azt; egymásra találnak az egymás támo
gatására hivatott népek és nemzetek, visszatér a bizalom, meg
indul a munka s ismét ott lesz a mindennapi kenyér a munkás 
asztalán, ahonnan a gyűlölködő világ irigysége elvette azt. De 
„nálamnélkül semmit sem cselekedhettek" mondja Jézus, azért 
„jöjjetek hozzám mindnyájan, kik megfáradtatok és megvagytok 
terhelve, én megnyugosztlak titeket". A mindennapi kenyeret 
a szorgalmas munkásságnak, takarékosságnak, józanságnak és 
mértékletességnek gyümölcseként adja a gondviselő Isten. De 
önuralmat, lemondást, kevéssel való megelégedést csak lelki erő 
adhat. Keressük hát a jézusi intés szerint először az Istennek 
országát és annak igazságát, a többiek mind megadatnak ne
künk. Az Úr szolgálata olyan iga, ami békességet, megnyug
vást hoz feldúlt életünkbe, keresztjének vállalása olyan teher, 
aminek elhordozására az Istenben vetett bizalom ad erőt. Miért 
csüggedsz el azért én lelkem, miért nyughatatlankodol ben
nem ? Bizzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én 
szabadítómnak és Istenemnek. Ámen.

Magyar Géza
száki lelkész.

A vallásos élet útja.
Szenthár. u. 17. vas.

Máté 12, 1—8.
Minden élő és minden szellemi valóság a maga célja felé 

a végtelen fejlődés útvonalán halad sokszor szinte észrevétlenül. 
Ez a cél amaz élő szellemi valóság lényegének, eszméjének a 
teljessége. A fejlődés tehát az erők önkifejtése, magasabb és 
egyre magasabb életformák utján az eszmény elérése. Ezt mu
tatja az emberi élet, a teremtettség minden élő szervezete, az 
emberi közösségek, szellemi egységek élettörténete, a vallás is 
a maga letagadhatatlan valóságával, amelynek légkörében élünk, 
mozgunk és vagyunk. A kutató tudós elme, aki a történelem 
hosszú ezredéveinek rétegeiből tárja fel és szedi elő a vallás 
történelmi életének emlékeit, megilletődve áll meg egy-egy egy
szerű kőoltár előtt, amelyen talán emberi életek pusztultak el 
az ismeretlen Isten tiszteletére, csodálattal emelkedik tekintete 
a homokba temetett városok óriási templomainak romjai fölé, 
amelyekből misztikus fény sugárzik ma is a világba. És keresztül 
a vallásos képzelem és művészi ihletés világra szóló ezredéves 
alkotásain korunk vallásos életének színvonaláig, mindenütt látja 
s megigézetten látja ugyanazon vallásos lélek halhatatlanságba 
emelkedő alkotásait. íme a formák változásaiban örök céljai 
felé törő emberi hitélet. A formák elavulnak s újakat teremt 
magának magasabb szükségletei szerint. Ezredéves jelképek és 
írások, papírformák, változhatatlannak hitt és megrögzített rend
szerek megbomlanak és helyet adnak újabb, tökéletesebb fór-
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máknak és rendszereknek. Az örök reformáció szelleméletiink- 
ben hirdeti magának az életnek diadalmas önkifejtését az isteni 
teljesség felé. Valami nagyszerű látomás számunkra történelmi 
életünkben az isteni lét dicsősége felé szakadatlanul haladó 
szellemélet nagyszerű folyamatában látni, hogy a vallás is le
vetve időnként múlandó formáit, emelkedik egyre a tökéletesedés 
zenitje felé. Ilyen a vallási élet útja a történelemben. Ez a 
Krisztusi szellemvallás diadalmas előtörése a nagy jövendő felé. 
Az örök lényeg érvényesülés elavuló formák felett. Erről az 
útról, erről a lényegről nyerünk evangéliumi történetünkből 
nem egy hasznos tanulságot, ha

tekintjük a vallást
1. a törvény formái közt,
2. a templom hitéletében,
3. az áldozat oltárainál és
4. a Krisztus megváltó személyében.
1. Amikor e helyen a törvényről emlékezünk és a vallásos 

gondolkodás tárgykörében jelenik meg ez a képzet nekünk, 
akkor legtermészetesebben az ó-szövetségi törvényre gondolunk, 
amelynek feszélyező bilincseit meglazítani, az emberek léikéiről 
leszedni Krisztus hivatása volt. Hogy minő jelentőséget tulajdo
nított ennek a törvénynek a papi-farizeusi gondolkodás, annak 
kétségtelen bizonyságtételét szolgáltatja mai jézusi történetünk, 
amely szerint a farizeusok megbotránkoztak azon, hogy Jézus 
tanítványai a szombati parancsolat ellenére kalászokat kezdtek 
szaggatni és azokkal éhségüket csillapítani a mezőn. Hát imé a 
törvény Jézus korában még erősebb volt az ember legtermésze
tesebb életigényénél. A szombat úr volt az ember felett. Az élet 
igazságának és vallásos hit erejének mértéke volt ez a törvény, 
amely a fejletlen gondolkozás számára szabályozó erő ugyan, 
de az erkölcsi, szellemi, vallási önállóságra fejlett ember lelki
ségének végzetes korlátja, a törvény urainak pedig a legnagyobb 
földi hatalom biztosítéka. Kiskorúság és törvény; törvény ural
ma és lelki zsarnokság elválhatatlanul együtt jártak a vallás tör
ténelmi életében. Viszont az önállóságra és lelki szabadságra 
vágyó ember életoltó küzdelmeinek és martyráldozatainak ki
fogyhatatlan termő talajává lett.

A törvény formái ellen vette fel a harcot az Üdvözítő. 
Magasztosan tiszta vallásos egyéni istentudatával, istenimádatá
nak erejével, az istenfiúság eszményének birtokában a lelket 
szorongató vallási elavult életformák ellen, — nemcsak, hanem 
azon földi hatalmasságok ellen is, amelyek jólétüket, hatalmukat 
a törvény betűi uralmának köszönhették.

De épen azért ne gondoljátok, hogy a farizeusokat meg
győzte az Úr bölcs és szelíd törvénymagyarázatával, a múlt 
történeteinek kegyeletes érzelmek közt ápolt emlékeivel!

És vájjon nem a törvény békói, elavult vallásos tanrend
szerének járma alatt nyög-e az emberiség nagy része ma is?
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S nem a törvény uralma felett világhatalmi törekvések bonto
gatják-e szárnyaikat s készülnek visszahozni azt, ami már elmúlt, 
amivel daccal fordul szembe a komoly emberi bölcseség, az 
istenimádó gondolat s az örök lét mélyeiben elmerülő emberi 
minden megszentelt érzelem?

A formák mulandók, örök az Istenben eltemetkező emberi 
hit ereje és lényege.

2. A vallásos élet útja tovább a templomba és a templo
mokon keresztül vezet, mert az élet vándorának, az Isten felé 
szálldosó léleknek jólesik az Isten háza pitvarában megpihenni, 
a hívek közösségében imádkozni, énekelni és a szent Igét hall
gatni, mely az istenes élet, az örök élet virányairól és fény- 
özönéről beszél.

Mily áhítatos lélekkel lépjük is át a templom küszöbét, 
hogy megváltozik az ember abban, ha megtelepedett! Mintha 
a köznapiság, az eszménytelenség homályos völgyeiből a lelki 
emelkedettség és az eszményiség glóriás magaslatára emelked
nék egyszerre az ember és ajkunkon megismétlődnek a zsoltár
költő szavai: „Uram, szeretem a te házadban való lakozást és 
a te dicsőséged hajlékának helyét."

És mégis a vallás nem fér el mindenestől a templomban, 
mert túl boltívein Isten örök nagy csodákkal telt templomába, 
amely nagyobb és fényesebb a legdicsőségesebb emberi alkotás
nál, a természet templomába ragad, ahol a buzakalászok érnek, 
s virágtakaró bűbájos illatával borul a földre, ahol a patak 
csobog, a madár szálldos az étheri fénytől reszkető levegőben. 
Mosolygó arcú fényes ég, vagy csillagtakarta éji mennyboltozat 
ébreszt fel ábrándos hiedelmeket, édes vágyakozásokat.

Mert templom van mindenütt, ahol Isten lakik s nem csu
pán emberkézcsinálta templomokban lakik. S bár édes érzelem
mel időzik az igazi istenes életű bölcs ember a hívek gyüleke
zetével a közös nagy családi otthon hajléki alatt: templom szá
mára minden hely, ahol az Isten lelke megihleti; oltár minden 
hant számára a földön, ahol lerójja lelke legtisztább áldozatát. 
Angyali ének lágy zenéje hallik a magasból s erdők, sziklák 
orgonái búgják feléje fenséges hangokon az Isten dicsőségét. 
Az istenimádat omlatag templomaiból kivisszük tehát imádsága
inkat, áldozatainkat az Úr nagy templomába is s házát, otthonát 
látjuk, a nagy mindenségben mindenütt.

És templommá szentelődik számunkra a családi szentély, 
az iskola, a műhely, a gyár, valahol csodás harmóniákban zeng 
felénk néma falakon, uccák zaján, gépek forgatagán és dübör
gésén keresztül egy magasabb szellemélet szimfóniája, s a szívek 
elmerülnek az isteni élet mélységeiben valahol a hit lobogó 
hevében, a szeretet lelkének áldásaiban megszületik az áhított 
szent lelki béke!

3. És visz a vallásos élet útja a külső formákban s az 
áldozatokban való isteni tiszteletek oltáraitól az irgalomban meg
nemesedett és megszentelődött emberi szív oltáraihoz. „Irgalmas
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ságot akarok és nem áldozatot." Hoseás prófétának a zordon 
múltban a bűneiben fetrengő néphez intézett ébresztőjével felel 
az Úr a farizeusoknak, akik Őt és tanítványait a törvény meg
rontásának a vádjával illetik.

Isten előtt nem az égő áldozat illatja kedves, mely felszáll a 
magasba s amely nem mindég az áldozó ember szívének nemes
ségéből, nem az Isten szerelmének szent érzéséből ered, hanem 
a szív maga a legkedvesebb áldozat, amely teljes a legnemesebb 
emberi érzelmekkel, a szeretetnek kifogyhatatlanságával, amely
nek áldó hatásait érzi ember és világ, mert felemeli csodálatos 
erejével az embert a mennybe és lehozza a mennyet a földre.

Igazán csodálatos isteni kegyelem nyilatkozik meg a pró
fétának ama meglátásában, amellyel korának istentiszteleti for
máin, áldozati rendszerén keresztül minden istenimádat lényegét 
a szeretetben megszentelődött emberi szív áldozataiban fedezte 
fel. A formákhoz, anyaghoz rögződöttségből a szellemélet szere
tetben fogant tevékenységébe emelkedett fel vallásos hitének 
meglátásaiban.

Milyen közel jutott már az ó-szövetség prófétája ama 
krisztusi elvhez: „Isten lélek, és akik Őt imádják, szükség, hogy 
lélekben és igazságban imádják". Távol a betüszolgálat sorvasztó 
nyűgeitől, távol a lélek mozgását, szabad szárnyalását korlátozó 
széthulló formák imádatától, a próféta lelke szabadon szárnyal 
az élet örök forrása, a szeretet felé és az irgalmasságban találja 
meg azt a lelki értéket, amely az istenimádat lényegével azo
nosítható.

A próféta látását még nem zavarta meg a farizeizmus 
önigazsága, a vallásos cselekvéuyek külsőségei, az áldozatok 
füstje, lángja, illata. A romlatlan lélek világosan látó szemeivel 
meglátni vélte már a vallás örök lényegét.

4. Mégis az Ő Ítélete sem teljes, amely kiegészítésre nem 
szorulna. Mert az istenimádat, — úgy érezzük mindannyian, 
még valamivel többet is jelent, mint szeretetben élni. Mi, akik 
krisztusiak vagyunk, vagy ilyeneknek hisszük magunkat, tudjuk, 
hogy a mi hitünk egész lényünket átfogó és megszentelő való
ság. Egy üdvözítő közösség, amelyben a lét örökké való Urával, 
a mi teremtő, gondviselő Atyánkkal elválhatatlanul egyesülünk. 
Tudata annak, hogy szeretetből teremtett, szeretetből vezeti 
létünk fonalát, megvált a bűn és halál hatalmától, üdvözít a 
mennyei élet isteni dicsőségében. Születés és vég s az egész 
életidő, amely e két véghatár közt elnyúlik, mind az Ő kezében 
van, ki sújt is, áld is, de mindenekfelett magának nevel és 
üdvözít. A  krisztusi életeszményben, az istenfiúság eszméjében 
lett ez a hit élő valósággá és aki felöltözte a Krisztust, aki 
benne él szünetlenül, aki a benne megjelent istenfiának eszmé
nyét önmagában is megvalósítani igyekszik emberi erő nyújtotta 
lehetőségek szerint, — az éli az istenfiainak életét és a vallás 
eszményét, ha el nem is érte teljesen, de annak lényegét ismeri, 
békességét, jövendő üdvét az által leli meg.
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Az igazi vallásosan hívő ember mély alázattal borul le 
Isten előtt és mindenkor imádja szent nevét; szeretetben él és 
munkálkodik, mert Isten lényege a szeretet. Nem csügged soha, 
hanem bízik Isten jóltevő irgalmában, a megváltás kegyelmében. 
Békességben alszik el, mert tudja, hogy a sírból az örök élet 
fényes mezeire kiséri megváltó Ura, a Jézus Krisztus. így lett 
benne a hit megváltó életerővé, melynek mitsem árt múlandó 
forma s a változó idő.

Ez az örök lényeg, amely változatlanul egyforma a Krisz
tushívőkben. Ez az az örök lényeg, amely változandó földi 
formákban jelenik meg a történelmi lét folyamán, de mint lé
nyeg egy és ugyanaz minden időben, és szüli önmagából a 
formát, amelyben mi megértjük s rombolja össze újra, amidőn 
az elavult már.

így nem lehet úr a szombat sem felettünk, mert istenimá
datunk bizonyos rendje, módja, formája ez is. A szombat felett 
van az Űr szelleme, akiben vallásunk lényege, eszméje meg
valósult.

Hitünk hozzá vezet s diadalra nyújt nekünk is kezet, múló 
világ, széthulló formák felett. Ámen.

D. Domján Elek
sátorulyhelyi főesperes-lelkész.

A tű foka.
Szenthár. u. 18. vas.

Márk 10, 17—27.
I. Nem árt, ha néha napján emlékezetünkbe idézzük azt 

a szomorú tényt, hogy a statisztika szerint a mi nemzetünk 25 
milliárdnyi nemzeti vagyonából a háború alatt 7 milliárd veszett 
el, a hadikölcsönökben 4 milliárd, záloglevelekben 1.5 milliárd, 
a pénzleromlás következtében 1.7 milliárd, összesen tehát 14 
milliárdnyi érték pusztult el. Irtózatos számok ezek, amik népünk 
elszegényedésének égető sebet jelentő számadatai. Bár ez az 
elszegényedés ma világjelenség is, és bennünket is kegyetlenül 
a földre ver, de mindazonáltal még mindig vajh mi messze va
gyunk azoktól az időktől, amikor ugyanezen népnek fiai, mint 
pl. 1690 körül, a saját gyermekeiket a töröknek adták el, akiket 
az országból ekkor már tulájdonképen ki is űztek, s azért adták 
el, hogy az adót a németnek ki tudják fizetni, vagy amikor 
ugyancsak ezen időkben az egyik fejérmegyei tájon 3 falu népe 
télviz idején asszonyostól, gyermekestől az erdőkbe menekült 
az exekuciót végrehajtó idegen ezredek elől, s mindenestől ott 
is fagyott megl

Nagy csapás a szegénység, a koldussá szegényedés, a 
lerongyolódás, a nyomorúság, az bizonyos. Ha valamikor, úgy 
manapság is eleget van módunkban látni és naponta meg-meg- 
tapasztalni.

0
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a) Hogy azonban nemcsak csapás, nemcsak valami felettünk 
lebegő végzetes sötét átok, hanem ezenkívül még valami egé
szen más is, arra ez a mai evangélium tanítgatja meg azokat, 
kiknek van fülük a hallásra s akik nemcsak a földi hangok, de 
időnként, legalább vasárnaponként az égi üzenetek hangjai szá
mára is nyitva tartják füleiket.

1. A mi Urunkkal megtörtént esetek és történetek közül 
a történelemben többször is érvényesülő, a leghatásosabb esetek 
egyike épen ez a mai evangélium.

Remete Antaltól kezdve, ki véletlenül hallotta valahol a 
délvidék örökös napja alatt egy templomban és hallatára minden 
vagyonát elosztva, a pusztába vonult remetéskedni, Assziszi 
Ferencen át egész a mai idők szerzetesrendi szellemtől megfo
gott lelkű embereiig látjuk érvényesülni szüntelen hatását. Ha
tását azoknak a szavaknak, amiket Urunk a hozzáfolyamodó, 
különben jámbor, törvénytartó ifjúhoz intézett s amelyekben az 
Isten országába való eljutás egyik titkát feltárta. Megtanítván 
az Istenre szomjazó emberi lelket, hogy az Ő közelébe nem 
készít utat a földi vagyon, gazdagság, hatalom, kincs és pénz
tömeg. Hiszen ez mind úgyis az övé. Magával az emberrel 
együtt, kinek csak sáfárságra adja, amit ad. És hogy bele ne 
vesszen ennek igézetébe s világának egészé^ ne ebben találja 
meg, lemondást hirdet, tanít, sőt követel az Úr!

Úgy eltörpült az ifjú ott Mellette. Pedig már-már igazán 
valakinek kezdte érezni magát, amint egymásután jelentette, 
hogy a Mester által említett parancsok mindenikét ifjúságától 
kezdve megtartotta s a szelíd nézésű szempár amint rajta áldón 
megpihent, szinte már a célnál érezte magát. Ám mint a kilőtt 
nyíl, zuhant innen messze a földre, amikor Krisztus utolsó kö
vetelése is a fülébe csendült. És megindultan szólott az Úr: 
könnyebb a tevének a tű fokán átmenni. . .

2. Valami ilyen „tű foka“ féle sorsszoroson át vezet ben
nünket is életünk és történelmünk útja manapság — Testvérek. 
A z átlag szem ugyan azt véli és úgy látja, hogy zsákutca az, 
amibe nemcsak mi, nemcsak ennek az országnak népe, de az 
egész világ minden népe és nemzete is jutott. Egy sötét és 
kietlen zsákutca, amelyben halálos körforgást jár a termelés és 
fogyasztás, a tőke és a munkás, a pénz és az ember. Annyira, 
hogy nincs kiút. Nincs szabadulás. Még akkor is csak nehezen 
lenne, ha valamiképen még meg is tudnák az emberek és nem
zetek egymást érteni. Annyira elszaladt az embertől a gép, hogy 
utolérni és vele egyensúlyba kerülni ma már teljes lehetetlen
ségnek látszik.

Valóban ennek is látszik és mindaddig, amíg csak a földi 
gazdagság igézete az egyetlen szellem, amit észlelni és magunkba 
szívni tudunk, ha a hírét halljuk, vagy a közelébe, esetleg bir
tokába is kerülünk az e világból való kincseknek. Akinek nincs, 
csak ezt vágyja benne, akinek van, ennél többet meg nem tud 
látni benne.
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Pedig fölötte is ott van a „tű foka*. Ma is!
Csak látásra kell szert tenni, hogy észre vegyük és észre 

vegye a világ!
3. Egy keleti szép rege egy gyöngyhalászról beszél. Ki 

csuda nagy gyöngytelepre bukkant váratlanul. S hogy osztoznia 
ne kelljen a többi társakkal, egy barlangba futott és ott kincsé
vel együtt elrejtőzött. Kincsét elásni kezdte. Az első kapavá
gásnál valami forrásra bukkant. De valami olyanra ám, hogy 
mint a szökőár zuhogott fel a viz és olyan gyorsan, hogy még 
csak kimenekülnie sem volt ideje és kincsével együtt bizony 
odaveszett.

A tű foka!
Rátalált. De vesztére! Mert ezen át nem áldás, de a ször

nyű átok zuhataga zúdult reá. Mert ez is jöhet rajta át. És úgy 
látszik manapság velünk és körülöttünk is e világban ez van 
készülőben.

Nem a pusztulás zuhatagát, de kincsek kincsének égi ára
dását kapni meg e „tű fakán* — ad tanítást ma nekünk is, 
meg a nagy világnak is az Úr! Elszakadni a kincstől, búcsút is 
könnyen venni tőle, igézetéből kikapcsolódni és egy magasabb- 
rendű igézet körébe, sugárzásába beállani: hívta az evangéliumi 
történetbeli ifjút. S mert ő már régen nincs, téged is, Testvérem!'

A mai nemzedékből talán az egyik Rockefeller értette meg 
e tanítást legmélységesebben, akinek ajkáról elröppent a jelszó: 
meggazdagodni és szegénnyé adakozni magát az emberélet 
célja! Palotádba csóvát sújt a szél, csillárodat vak villám ki
oltja, készíts kanócot s gyújtsd a mécsolajt, sötét világ a sírok 
kriptaboltja — zengi a költő (Aprily) — amely felé utad fel- 
tartózhatatlanul viszen, végzeted, ha tetszik néked, ha nem !

A mécsolajt a lélek lángoltatására, az Evangélium olajtar
tójából, amíg időd vagyon, gyújtsd testvér, gazdagságodból, 
szegénységedből, egyéni és országsorsod nyomorúságának álla
potából hogy ennek fényénél majd megláthassad a „tű fokát*,, 
ha elébe kerülsz s hogy könnyebben, mint a teve, juthass át 
majd rajta. . .

II. A száműzött Rákócziról dalolta Radó Antal, amikor 
hazahozták: Néki százhúsz mérföldje volt és mind a Hazájának 
adta. Csak hat lábat kívánt a Holt S hazája eddig megtagadta. 
Lehet áldozni a Hazáért. Megrendítő példák egyike a Fejedelem 
is. A szegénységet vállalni megéri még ez a földi Haza is. — 
De megéri az égi is. „Ahol nem, oh nem tagadja meg Atyánk 
azt a helyet, amit az Ő országának küszöbére meghidegült hom
lokával leomló gyermeke Szent Fiának nevében k é r ...

Dr. Csengődy Lajos
salgótarjáni lelkész.
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Alkalmi beszédek.

Keresztelési beszédek.
A gyermek értékét nem szokták számokkal kifejezni még 

a mi mindent kiszámító korunkban sem, mert szentségtörésnek 
érezné a lelketlen kufár is, ha pénzzel értékelné valaki az éle
tet. A  gyermek élete az értékek felett áll. Minden házban egy 
az értéke. Az ablaknak, a tükörnek, a pihenő helynek más az 
értéke a kunyhóban s a királyi palotában, de a gyermeknek 
mindkét helyen ugyanaz az értéke. A királynak értékes a palo
tája, az országa, a koronája, de mind felett áll annak a gyer
meknek értéke, akit gyermekének mond. A  koldus előtt csak 
a koldusbot állott a király kormány pálcája helyett s csak kol
dustarisznyája a király kincstára helyett s rozzant kunyhója a 
királyi palota helyett, de ahogyan amazok felett áll a gyermek 
élete, úgy itt is a koldusjavaknak ugyanannyival felette áll a 
gyermek. Nem tekint a király több reménnyel, örömmel a fényes 
bölcsőben szendergő királyi magzatra, mint a koldus a ron
gyokba csavart kicsi emberpalántára, hiszen mindkettőnek egy
formán gyermeke született. Ember született a világra! Nem is 
fényesebb e gyermek szeme a palotában, mint a kunyhóban.

A gyermek a családban, a földi életben a legnagyobb, 
legfelmérhetetlenebb érték.

Ilyen értéket hoztatok ide az Úrnak oltárához. Maga ez 
az utatok mutatja, hogy a szülői ház s ti kedves keresztszülők 
tudjátok, hogy ebben az ártatlan kicsi gyermekben a kegyelem 
Ura milyen kincset bízott reátok. , Ez az utatok mutatja, meg- 
éreztétek, hogy ezt a kincset az Úr színe elé kell vinnetek. S 
itt már vár az Úr szava : engedjétek hozzám a kis gyermeke
ket . . . ilyeneké az Isten országa.

Az Isten országának egy darabja — tehát több, mint az 
égen ragyogó legfényesebb csillag — került bele e kicsi gyer
mekkel a szülői házba. A  halat, ha életben akarjuk tartani, 
nem vesszük ki a vízből, mert a viz számára az élet. Ha életét, 
boldogulását, örömét akarjátok, ne vegyétek ki a gyermeklelket 
abból a világból, melyből idejött, melyből egy darabot szívében 
idehozott — az Isten országából! Ezt pedig úgy éritek el, ha 
az egész ház, az egész családban ott lesz az Isten országa, 
ha szülők, keresztszülők odaengedik, odavezetik a kis gyermeket 
az Úrhoz, a mi Urunkhoz, ha a kis gyermekhez a házba, szí
vekbe odahívják az Urat, aki kezét ezek fejére teszi s megáldja 
őket. Akkor ez a kis vendég új életként jön a házba s új áldott 
életet hoz a házba. Tehát ne feledjétek el, hogy a gyermekkel 
Isten országa s annak Ura az Úr Jézus is kopogtat az ajtón !

Ha Isten országában nőhet nagyra s vele Isten országa 
nőhet nagyra házatokban, szívetekben, akkor lesz a gyermekélet
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páratlan értékké, lesz a Krisztus által megváltott, benne élő, 
örvendezővé, gyermekévé a teremtő Istennek.

*

A gondos kertész mennyi várakozással néz minden bim
bóra, virágra, amelyet megpillant a maga gyümölcsfáján. Nincs- 
olyan kertész, aki annyi várakozással nézne gyümölcsfája bim
bójára, mint amennyi várakozással az édes szülő szeme tekint 
a maga életfájának zsenge hajtására: kicsi gyermekére. Nincs 
olyan nemes gyümölcs, amely felérne az életfa gyümölcséhez: 
a gyermekhez.

A szülői szív ideküldte általatok az Úr hajlékába első út
jára e kis gyermeket, hogy áldott legyen az elindulása, áldott 
legyen a pályafutása és áldott legyen egykor a hazaérkezése. 
Ezt a kis zsenge gyermeket könnyen elhoztátok ide, de nem 
tudtátok volna elhozni azt a gondolatot, reménysorozatot, amit 
a szülői szív a gyermekével kapcsolatban táplál. A gyermek 
tiszta tekintete, csendes édes álma, kicsi kezecskéi megannyi 
édes gondolatot, reménységet ébresztenek az édesanya, a szülő 
szívében.

Ha azokat a reménymagvakat mind el lehetne vetni termő 
talajba, ha azokat a várakozásokat valóra lehetne váltani, ame
lyek körül rajozzák a bölcsőt! Ha lehetne! . . .  Mily boldog élet 
indulna el akkor ebben a gyermeki életben, mennyi boldogság 
ragyogná be általa a szülőházat, az otthont. Ha lehetne! . . .  
Minden lehetséges annak, aki hisz. Tehát rajtatok szerető ke
resztszülők, a szülőkön, mindnyájatok hitén fordul meg, hogy 
a bölcsőkörüli édes remények szappanbuborékok légiója legyen, 
amelyek sorban elpattannak, amint a gyermek útnak indul s 
maga tiporja el a szülők édes reményét, vagy hogy a remények 
elhintett mag legyenek, melyből remény vetés és áldáskalász 
fakad. Rajtatok fordul meg! Nagy az öröm egy bölcső körül, 
de nagy a felelősség is! A Teremtő életrehozta a gyermeket, 
de rátok bízta, nektek adta. Tietek is lesz ez élet minden áldása, 
tietek is lesz ez élet minden átka.

Minden lehetséges annak, aki hisz. Vessétek el hát a böl
cső körül élő összes reménymagvakat élő hittel szívetek köze
pébe, de nemcsak oda, hanem az Élet Urának Ígéretébe: én 
vagyok a feltámadás és az élet. Ő az Élet, az Élet teljessége. 
Annyiban van nekünk életünk, amennyiben részünk van Őbenne.

Milyen öröm, milyen boldogság az, ha mikor a kis gyer
mek növekedik, az életéhez fűzött remények megvalósulva, 
sorban édes valósággá lesznek. De itt kőlönösen áll az Úrnak 
szava: valamit ember vetend, azt aratandja. — Vigyétek az 
Élet Urához ne csak most első útjára, vezessétek hozzá élete 
minden idején, így teljes lesz a ti örömötök abban, hogy növe
kedik Isten és emberek előtt való kedvességben. Ámen.

Fábián Imre
sárszentlörinci lelkész.
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Alkalmi beszédek.

Keresztelési beszédek.
A gyermek értékét nem szokták számokkal kifejezni még 

a mi mindent kiszámító korunkban sem, mert szentségtörésnek 
érezné a lelketlen kufár is, ha pénzzel értékelné valaki az éle
tet. A  gyermek élete az értékek felett áll. Minden házban egy 
az értéke. Az ablaknak, a tükörnek, a pihenő helynek más az 
értéke a kunyhóban s a királyi palotában, de a gyermeknek 
mindkét helyen ugyanaz az értéke. A királynak értékes a palo
tája, az országa, a koronája, de mind felett áll annak a gyer
meknek értéke, akit gyermekének mond. A koldus előtt csak 
a koldusbot állott a király kormánypálcája helyett s csak kol
dustarisznyája a király kincstára helyett s rozzant kunyhója a 
királyi palota helyett, de ahogyan amazok felett áll a gyermek 
élete, úgy itt is a koldusjavaknak ugyanannyival felette áll a 
gyermek. Nem tekint a király több reménnyel, örömmel a fényes 
bölcsőben szendergő királyi magzatra, mint a koldus a ron
gyokba csavart kicsi emberpalántára, hiszen mindkettőnek egy
formán gyermeke született. Ember született a világra 1 Nem is 
fényesebb a gyermek szeme a palotában, mint a kunyhóban.

A gyermek a családban, a földi életben a legnagyobb, 
legfelmérhetetlenebb érték.

Ilyen értéket hoztatok ide az Úrnak oltárához. Maga ez 
az utatok mutatja, hogy a szülői ház s ti kedves keresztszülők 
tudjátok, hogy ebben az ártatlan kicsi gyermekben a kegyelem 
Ura milyen kincset bízott reátok. ,Ez az utatok mutatja, meg- 
éreztétek, hogy ezt a kincset az Úr színe elé kell vinnetek. S 
itt már vár az Úr szava : engedjétek hozzám a kis gyermeke
ket . . . ilyeneké az Isten országa.

Az Isten országának egy darabja — tehát több, mint az 
égen ragyogó legfényesebb csillag — került bele e kicsi gyer
mekkel a szülői házba. A  halat, ha életben akarjuk tartani, 
nem vesszük ki a vízből, mert a viz számára az élet. Ha életét, 
boldogulását, örömét akarjátok, ne vegyétek ki a gyermekleiket 
abból a világból, melyből idejött, melyből egy darabot szívében 
idehozott — az Isten országából! Ezt pedig úgy éritek el, ha 
az egész ház, az egész családban ott lesz az Isten országa, 
ha szülők, keresztszülők odaengedik, odavezetik a kis gyermeket 
az Úrhoz, a mi Urunkhoz, ha a kis gyermekhez a házba, szí
vekbe odahívják az Urat, aki kezét ezek fejére teszi s megáldja 
őket. Akkor ez a kis vendég új életként jön a házba s új áldott 
életet hoz a házba. Tehát ne feledjétek el, hogy a gyermekkel 
Isten országa s annak Ura az Úr Jézus is kopogtat az ajtón I

Ha Isten országában nőhet nagyra s vele Isten országa 
nőhet nagyra házatokban, szívetekben, akkor lesz a gyermekélet
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páratlan értékké, lesz a Krisztus által megváltott, benne élő, 
örvendezővé, gyermekévé a teremtő Istennek.

*

A gondos kertész mennyi várakozással néz minden bim
bóra, virágra, amelyet megpillant a maga gyümölcsfáján. Nincs 
olyan kertész, aki annyi várakozással nézne gyümölcsfája bim
bójára, mint amennyi várakozással az édes szülő szeme tekint 
a maga életfájának zsenge hajtására: kicsi gyermekére. Nincs 
olyan nemes gyümölcs, amely felérne az életfa gyümölcséhez: 
a gyermekhez.

A szülői szív ideküldte általatok az Úr hajlékába első út
jára e kis gyermeket, hogy áldott legyen az elindulása, áldott 
legyen a pályafutása és áldott legyen egykor a hazaérkezése. 
Ezt a kis zsenge gyermeket könnyen elhoztátok ide, de nem 
tudtátok volna elhozni azt a gondolatot, reménysorozatot, amit 
a szülői szív a gyermekével kapcsolatban táplál. A gyermek 
tiszta tekintete, csendes édes álma, kicsi kezecskéi megannyi 
édes gondolatot, reménységet ébresztenek az édesanya, a szülő 
szívében.

Ha azokat a reménymagvakat mind el lehetne vetni termő 
talajba, ha azokat a várakozásokat valóra lehetne váltani, ame
lyek körül rajozzák a bölcsőt! Ha lehetne! . . .  Mily boldog élet 
indulna el akkor ebben a gyermeki életben, mennyi boldogság 
ragyogná be általa a szülőházat, az otthont. Ha lehetne! . . .  
Minden lehetséges annak, aki hisz. Tehát rajtatok szerető ke
resztszülők, a szülőkön, mindnyájatok hitén fordul meg, hogy 
a bölcsőkörüli édes remények szappanbuborékok légiója legyen, 
amelyek sorban elpattannak, amint a gyermek útnak indul s 
maga tiporja el a szülők édes reményét, vagy hogy a remények 
elhintett mag legyenek, melyből reményvetés és áldáskalász 
fakad. Rajtatok fordul meg! Nagy az öröm egy bölcső körül, 
de nagy a felelősség isi A Teremtő életrehozta a gyermeket, 
de rátok bízta, nektek adta. Tietek is lesz ez élet minden áldása, 
tietek is lesz ez élet minden átka.

Minden lehetséges annak, aki hisz. Vessétek el hát a böl
cső körül élő összes reménymagvakat élő hittel szívetek köze
pébe, de nemcsak oda, hanem az Élet Urának Ígéretébe: én 
vagyok a feltámadás és az élet. Ő az Élet, az Élet teljessége. 
Annyiban van nekünk életünk, amennyiben részünk van Őbenne.

Milyen öröm, milyen boldogság az, ha mikor a kis gyer
mek növekedik, az életéhez fűzött remények megvalósulva, 
sorban édes valósággá lesznek. De itt kőlönösen áll az Úrnak 
szava: valamit ember vetend, azt aratandja. —  Vigyétek az 
Élet Urához ne csak most első útjára, vezessétek hozzá élete 
minden idején, így teljes lesz a ti örömötök abban, hogy növe
kedik Isten és emberek előtt való kedvességben. Ámen.

Fábián Imre
sárszentlőrincí lelkész.
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Urvacsorai beszéd.
„A legszebb ruha."

Kolosséb. 3, 12-17.
Gyönyörködve szemléli a lelkem a Pál apostol által felso

rolt ruhákat. Egyik szebb, mint a másik: könyörületes szív, 
jóság, alázatosság, szelídség, hosszútűrés. S amint elnézem a 
világ piacán tülekedő embermilliók kopott, rongyos, szennyes 
ruháit: a nagy önzést, irigységet, felfuvalkodottságot, szívemet 
egy forró vágy tölti el: Vajha e szennyes ruhákat minél többen 
levetnék magukról s felöltenék az apostol által ajánlott lelki 
öltözetet. Oh ha ezt sokan megtennék, testileg sem kellene annyi 
embernek rongyoskodni és éhezni, mert a könyörületes szívtől 
indítva keresnénk és meg is találnánk a módját, hogyan segít
sünk embertársainkon.

De tudom, hogy az a vágy, mely szívemben él, csak pa
rányi része azon vágyódásnak, mely Isten szívében lakozik. 
Isten ezerszerte jobban vágyódik arra, hogy az általa elkészített 
lelki ruhákba gyermekeit felöltöztesse.

Midőn a tékozló fiú hazatért atyjához, az atya ilyen paran
csot adott szolgáinak: „Hozzátok ki a legszebb ruhát és adjátok 
fel rá“ s húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábaira. Ez a 
legszebb ruha az atyai hajlékban már régen készenlétben lehe
tett, a gyermeke hazatérésében reménykedő atyai szív gondosan 
elkészítette, hogy ha hazajön bűnbánóan a tékozló fiú, ezt adja 
fel rá. így vár készen titeket is, Isten választottait, szeretett 
gyermekeket a legszebb ruha. Isten már előre elgondolta, elter
vezte szívében felőletek is, hogy ebbe fog felöltöztetni. Oh en
gedjétek, hogy megtörténjen 1 Járuljatok elébe igaz bfinbánattal, 
gyermeki bizalommal. Hisz oly gyönyörűségesek e lelki ruhák 
és Isten olyan nagy szeretettel adja, még hozzá teljesen ingyen 
adja.

Talán mondanom,sem kell, hogy e ruháknak az a nagy 
előnyük van, hogy hasonlókká tesznek Istenhez, a könyörületes 
szívű, jóságos, hosszútürő Istenhez és az ő egyszülött fiához, a 
szelid és alázatos Jézus Krisztushoz. Mert a mennyei király, a 
mi szerető égi Atyánk azt akarja, hogy gyermekei is olyan 
szép ruhákban járjanak, amilyenekben Ő, hogy mindenki lássa 
róluk: ezek az ő gyermekei.

Van azonban e ruháknak még más előnyük is, az, hogy 
nem fog értük titéket senki megirigyelni. Ha testeteket drága 
ruhákba öltöztetnétek, sokan irigy szemmel néznének reátok, 
mint ahogyan sok rongyokban didergő koldusasszony irigykedve 
néz a nagyúri hölgyek prémes bundáira. Ha a könyörületes 
szív, jóság, alázatosság ruháiban jártok, ez inkább szeretetet és 
hálát ébreszt irántatok az Emberek szívében. De ha némelyek 
megirigyelnék azt a boldogságot és békességet, mely e ruhák 
birtokában a szíveteket eltölti, könnyen segíthettek ezen. Meg
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mondjátok nékik a helyet, hol ruháitokhoz hozzájutottatok s 
ahol teljesen ingyen ők is beszerezhetik a számukra is elké
szített legszebb ruhákat.

Ámde e ruhák nemcsak előnyöket biztosítanak, kötelessé
geket is rónak reátok. Aki ünnepi ruhát öltött magára, köte
lessége vigyázni rá s tartózkodni mindentől, ami által ruháját 
beszennyezhetné. Ezért kéri az apostol a kolosséi gyülekezet 
tagjait: „Mindent, amit csak cselekesztek szóval vagy tettel, 
mindent az Űr Jézusnak nevében cselekedjetek." Nektek is szól 
ez az intés. Mielőtt valamit szólnátok, vagy cselekednétek, gon
doljátok el magatokban: Szólhatok-e, cselekedhetem-e én így 
a Jézus nevében? S ha Isten igéje és a lelkiismeretetek tilta
kozik ellene, álljatok el tőle, mert nem lenne méltó Isten gyer
mekéhez.

A  ruha mindig kötelezi a viselőjét valamire. A cserkész
nek, leventének, katonának, betegápolónak, diakonisszának kö
telessége ügyelni arra, hogy szavaival vagy cselekedeteivel 
szégyent ne hozzon ama testületre, melynek a ruháját viseli. 
Nektek még sokkal inkább kell vigyáznátok Testvéreim, hogy 
életetek méltó legyen istenfiúi méltóságotokhoz. E lelki éber
ségre a hit által megragadott isteni kegyelem képessé is tesz, 
mert ez nemcsak bűnbocsátó, hanem megőrző kegyelem is. 
Ámen.

Belák Sándor
tokaji lelkész.

Esketési beszéd.
Vázlat.

I. János 4, 16.
A világháború idején, annak szörnyűségei között mint egy 

kedves, bájos epizódot hallottam, hogy a lövészárkok mentén 
levő bokrokra, fákra dalos madárkák fészket raktak s család- 
alapításhoz készültek. S az eget-földet rázó harci zaj között 
— mintha körülöttük Isteni béke uralkodna — fel-fel csendült a 
madarak vidám éneke, mely az ő kis szívüknek nagy boldog
ságát zengette. Csodálatos, de érthető jelenség volt ez k. t., 
mert benne azon örök törvények érvényesülését láthatjuk, hogy 
bármint romboljon is körülöttünk az emberi gonoszság, az élő 
lényekből ki nem irtható a szeretet érzése és a jövendőről való 
gondoskodás kötelessége. Ez a két hatalmas érzés képes romba- 
dült világokat újjá építeni, sivatag pusztaságokon is boldog vi- 
rulást^ kelteni.

Úgy tudom, k. t., hogy az a boldog viszony, mely most 
titeket ide az Isten oltára elé vezetett, szintén nehéz viszonyok 
között szövődött, sok nehézségen, akadályon ment keresztül. 
De a szeretet és a jövőről való gondoskodás nagy érzései dia-
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dalmaskodlak minden nehézségen s most elérkezett az az ün
nepélyes pillanat, melyben fogadalmat tesztek egymásnak, hogy 
csak a halál választ el titeket egymástól. Óh, ebben a földi 
életben sok értékünk devalválódott, sok reményünk meghiúsult, 
sok célunktól távol estünk, — egyről azonban meggyőződhet
tünk, hogy minden földi cél között csak egy van, ami a jók 
ambíciójára érdemes: a boldog otthon, hűséges szerető élettárs, 
testben, lélekben egészséges gyermekek, akik összekötnek min
ket az örökkévalósággal. Minden más csak ábránd, önámítás 
vagy hazugság lehet.. .  S mivel ti is k. t. felismertétek ezt az 
egyetlen földi célt és helyes életirányt... hogy ez a felismerés 
boldog valósággá váljék, — jer, hallgassátok meg az Isten vá
lasztott emberének szavát, mellyet hozzátok intéz:

Az Isten szeretet és aki a szeretetben marad, az Istenben marad 
és az Isten is őbenne.

1. „ Szeretet“ — milyen nagy értéket, kimeríthetetlen gaz
dagságot jelent ez a szó s milyen értéktelen aprópénzzé deval
válódik sokszor az emberek ajkán és életében. Mennyiszer takar 
ez hitvény önérdeket, ravasz képmutatást, sőt nagy gyűlöletet,, 
hiszen emberpusztító, országrabló háborúkat is lehetett indítani 
a humanismus jelszava alatt. Igazi értékét, erejét az apostol 
állapítja meg, mikor azt mondja: az Isten szeretet. Nemcsak azt 
jelenti ez, hogy az Isten szeret bennünket, hanem azt, hogy 
Őneki lényege, valósága, az ami Őt előttünk telfoghatóvá, meg
érezhetővé teszi, az a szeretet. Nektek kell most erről bizony
ságot tenni k. t., akiket eddig is vezetett s most idekísért a 
drága szülők jósága, testvérek együttérző szeretete, rokonok* 
jóbarátok áldáskívánságai. De mindezek együttvéve és hatvá
nyozva nem érnek fel azzal a tudattal, hogy Isten szeretet, aki 
szívetek folyását összehozta, mostani komoly esküvésteket meg
hallgatja s a jövőre is védőszárnyaival fedez! Áldjátok érte 
örökké, hogy Ő nektek sem lesz más, mint szeretet.

2. De a szeretetben meg kell nektek is maradni. Felesleges 
dolgot cselekednék én, ha most arra intenélek benneteket, hogy 
szeressétek egymást, — úgyis tudom, hogy az egymáshoz vonzó, 
igaz szeretet hozott titeket ide. De az apostol szavai szerint, 
ebben a szeretetben meg kell nektek maradnotok, ha az Isten
ben akartok maradni. A szeretetnek életelvvé, érzéstek, gondo
latotok irányítójává, minden idegszálat átható folyamattá kell 
lenni, mely valami titokzatos, de boldogan érzett szent kap
csolattal köt össze Istennel, aki szeretet. Ez az Istenben való 
élés, az Ő szeretetébe való beolvadás a vallásnak is a lényege, 
mely minden emberi erénynek, nagyságnak és boldogságnak 
egyetlen, igaz forrása. Te kedves vőlegény, valld és kövesd, 
hogy a bölcseség kezdete az Istenfélelem. Te kedves meny
asszony, maradj meg annak, aminek az édesanyád nevelt, Is
tenfélő, jó leánynak, akkor lehet csak boldog asszony belőled,. 
Maradjatok meg a szeretetben!
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3. Mert aki a szeretetben marad, az az Istenben marad s az 
Isten is őbenne. Az apostol ezen szavai az emberi élet teljes 
átalakulását, Istennel való egybeolvadását jelenti. Ki kell ma
gunkból mindazt vetni, ami emberi gyarlóság és bűn, hogy 
helyet foglalhasson ott a jóság, igazság, tisztaság, szeretet s a 
Maga alkotta templomában megmaradjon bennünk az Isten! 
így lesz majd templommá a családi hajlék, Istent imádó gyüle
kezetté a szülők és gyermekek! Milyen drága, ígéretes és boldog 
jövendő ez nektek is k. testvéreim, amelynek csak egy felté
tele van: maradjatok meg a Szeretetben! Ámen.

Pálmai Lajos
ny. győri lelkész, tb. esperes.

Esketési beszéd.
(Jel. K. 2, 10.)

Megjelentetek itt az Úrnak szent házában, hogy a törvény 
szerint már megkötött házassági szövetségteket az Úr oltára 'előtt 
leteendő szent esküvéssel is megerősítsétek s frigyetekre a jó 
ságos Istennek s a hívek gyülekezetének áldását elvegyétek.

S én, mint az Úr Jézusnak hivatalos szolgája, ebben a 
reátok nézve oly boldog, feledhetetlen s az életben talán leg
szebb pillanatban áldásul és utravalóul egy szent intelmet adok 
néktek, hogy előttetek lebegjen az új, ezentúl immár együtt 
folytatandó életutatoknak minden lépésénél.

Ez az intés pedig a Jelenések Könyvéből való és így 
hangzik: „Légy hív mindhalálig!"

Igen! legyetek hívek mindhalálig mind egymáshoz, mind 
Ahoz, akinek oltára előtt most álltok!

Az Isten rendelése szerint való igazi házasságot a kölcsö
nös vonzalomból kifejlődött szeretet hozza létre. A boldogságot 
pedig ebben a házasságban a szeretetben való kitartás, meg
maradás, — egyszóval a hűség biztosítja.

Mert mi a házasélet boldogságának lényege és titka? Az 
a szép, az az égi harmónia, mely a sírig zavartalanul fennáll 
s a koporsó zártáig üdén megmarad a házastársak lelkében. 
A férj és feleség szívének állandó együttdobogása, a férfi és nő 
lelkének zavartalan összhangja nélkül nincs boldogság a házas
életben, királyi korona fedje is bár a férfi fejét, a megtestesült 
szépség legyen is a nő s jólétben, fényben, pompában ússzék 
is bár a családi otthon.

Mert a lélek, a szív az, ami emberré teszi az embert s 
így a boldogság is a lélek, a szív utján valósulhat meg.

Legyetek hát hívek mindhalálig egymáshoz! Hiszen benne 
van az életben, hogy — úgy lehet — hamar eljön az az idő, 
amikor az élet komoly küzdelme, sok apró baja-kellemetlensége, 
az emberek önző szeretetnélkülisége próbára teszik a házastár
sak vonzalmának őszinteségét s valódiságát. Az első időkben s a
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jó napokban rendszerint megvan az egyetértés, megvan a har
mónia, a hűség, mert nincs még, ami kikezdje azokat. De ami
kor eljönnek a bűvös —  mert új — szirének csábításainak, 
vagy pedig csapásos megpróbáltatásoknak kritikus órái, oh! 
akkor ezek ostrom alá kezdik venni s réseket próbálnak ütni 
a házastársak lelki összhangján s a szeretetben való kitartásuk
nak boldogság-biztosító várán!

Legyetek hát mindig résen a családi fészketek ölén, hogy 
az a mélységes szeretet és hűségi készség, mely most a szíve
tekben él, ne lanyhuljon, ne csökkenjen, sőt inkább napról-napra 
erősödjék. Ki ne vegyétek a kezeteket egymáséból egy percre 
s e ! Külön utakon ne tegyetek egy lépést s e ! Hadd forrjon így 
össze a telketek mindig erősebben s lehessen a házassági szö
vetségetek olyan frigy, melyet igazán csak az ásó és kapa fog 
majd szétbontani.

S ha így fogtok cselekedni, akkor nem támadhat olyan 
csábítás vagy balsors, mely titeket egymástól eltávolítana, sőt 
inkább szorosabbra fűz, mint ahogy a madárfészek lakói is 
annál közelebb simulnak egymáshoz, minél nagyobb odakünn 
a veszély és vihar.

De legyetek azután mindhalálig hívek az Úrhoz is, kinek 
nevére most szent esküt tesztek.

Az embernek egy másik embertársa, tehát a házastársak
nak is egymás iránti szeretete csak akkor képes a hűségre is, 
ha ez az emberi szeretet láthatatlan gyökérszálak utján, a gond
viselő örök Isten iránt érzett szeretetböl táplálkozik, töltekezik, 
szilárdul.

Igen! Sírig tartó hűség az Isten iránt, hogy sírig tartó 
lehessen a hűség egymás iránt is!

Óh milyen felemelő, boldogító tudat az, hogy a családi 
fészkünkben láthatatlanul bár, de állandóan velünk van a min
dig hű Isten, ki örömmel ölel keblére, ha a boldogság pírja 
festi ragyogóvá arcunkat, de aki készségesen fogad magához 
akkor is, ha a bánat von borút homlokunkra.

Legyetek hát ti is mindig hívek Őhozzá! Ne feledjétek 
soha az írásnak ama tanítását, hogy: Isten kegyelméből va
gyunk, amik vagyunk, — s azért ha majd jól megy dolgotok, 
akkor otthon a családi fészek oltárán is, de meg itt az Úr szent 
házában is meg ne feledkezzetek hálát adni Neki a boldogság 
áldásáért. Ha meg kereszt szakadna a vállatokra, akkor is Az 
előtt öntsétek ki a szívetek fájdalmát, aki így vígasztal: Akit 
én szeretek, megdorgálom, s megostorozok mindenkit, kit fiam
má fogadok.

Salamon, mikor királlyá kente őt fel a próféta, az Úr fel
szólítására nem aranyat-ezüstöt, sem hosszú életet és dicsőséget 
nem kért az Istentől, hanem bölcs és értelmes szívet.

E szépséges pillanatban ne kívánjatok magatoknak ti se 
mást, mint ahogy a boldogságotokért imádkozó szüléitek, a jó  
testvéreitek, szerető rokonaitok, jó barátaitok s én, az Úr szol
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gája se kívánunk néktek mást, mint sírig tartó lelki összhangot, 
koporsó zártáig elkísérő szívbeli harmóniát.

S hogy kívánságaink teljesülhessenek s így ti holtig igazán 
boldogok lehessetek, vigyétek magatokkal s teljesítsétek az Úr 
parancsát: „Légy hív mindhalálig!" Ámen.

Horváth Olivér
nagykanizsai lelkész.

Halotti beszéd.
(Őzvegyasszony felett, aki szobatüzben égett e l )

Ha az áldott nap az égen, amely kora reggeltől késő estig 
világít, melegít és Istennek minden teremtményét a legkisebb 
fűszáltól fel egészen az emberig, számtalan áldásával halmozza 
el, estére kelve oly véresen bukik alá ott nyugaton a félelme
tesnek látszó tüztengerbe, akkor annak a gyermeknek, aki elő
ször lát ilyet, szíve elszorul és hangosabban ver.

Szívünk elszorult és hangosabban vert, mikor az elmúlt 
hét utolsó napján ez az áldottlelkű matróna, hirtelen alábukott 
egy félelmetesnek látszó lángtengerben. Amikor erről tudomást 
vettünk, szinte hallani véltük az egyedül álló szegény özvegy
nek szívettépő sikoltozását és segélykiáltását: „Uram, ne vess 
el engem az én vénségemnek idején, mikor elfogy az én erőm, 
ne hagyj el engem!" És szinte úgy látszott, mintha szivettépő 
sikoltozására nemcsak özvegyi lakásának ajtaja, hanem a meny- 
nyeknek kapui is zárva maradtak volna. Ámde az Úr, a mi 
teremtőnk, alkotónk és gondviselőnk, kinek akarata nélkül még 
hajunk szála sem görbül meg, bizonyára megnyitotta a meny- 
nyeknek kapuit és így szólt ahoz a sebes, lángban elégett ke
resztyén testvérünk megrémült leikéhez: „Ne félj, mert meg
váltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor a vize
ken átal menendesz, veled leszek és a vizek el nem borítanak 
téged. Mikor a tűzön járandasz, meg nem égsz és a láng meg 
nem persel téged." (Ezs. 43, 1—2.)

Ne mondjátok, hogy minden más Ige előbb illene ide, 
mint ez az Ige. Nem.

Gondoljatok csak vissza halott testvérünk elmúlt életére. 
Gondoljatok arra, mily siralmas volt a 4 éves apátián árvának 
a szárnyrakelése. Gondoljatok a négy évtizedes özvegyi sorsnak 
küzdelmeire, szenvedéseire, ennek az édesanyának nagy szív- 
fájdalmára, mikor egyik felnőtt nagykorú fiát a másik után 
sírba látta hanyatlani. Gondoljatok arra, hogy hányszor csaptak 
össze a vész és vihar felkorbácsolta hullámok feje felett. Gon
doljatok arra, hogy egész életén át szinte állandóan ott égett 
a szenvedések és megpróbáltatások tüzes kemencéjében. És 
gondoljatok arra, hogy hogyan állta ez az egyedülvalóvá lett 
özvegy, szüntelen imádkozva és dolgozva, Isten irgalmába, ke
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gyeimébe bízva, erősen az életharcát és pergő tűzét, hogyan 
nevelte fiait, majd unokáit keményen és mégis olyan gyengéden. 
Emlékezzetek tanításaira, könnyeire, áldozataira, szenvedéseire. 
És valóban ha mind erre gondoltok, akkor nem fogjátok többé 
azt mondani, hogy nem áll itt ez az Ige: „Ne félj, mert meg
váltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor a vi
zeken által menendesz, veled leszek és a vizek el nem borí
tanak téged. Mikor a tűzeken járandasz, meg nem égsz és a 
láng meg nem persel téged."

Igaz, hogy az utolsó tűz, amelyen által kellett mennie, hir
telen megperzselte és elhamvasztotta. De csak testét perzselte 
meg és csak a porsátorát hamvasztotta el. A lelke a tűz lángja 
közt égbe szállt, mint azok a mártirlelkek, férfiak és asszonyok 
lelkei, a máglya lángjai közt égbe tértek, haza tértek.

Ha az a lenyugvó nap még olyan véresen bukik is alá 
a tűztengerbe, nem ég el, holnap újra kel. Ennek a jó  léleknek 
is, mely eltűnt szemeink elől, lesz egy holnapja, egy újrakelés 
és feltámadás napja. Isten őt is megváltotta a Jézus Krisztus 
által és úgy szólt és szól ho?zá: „Ne félj, mert megváltottalak, 
neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor a vizeken átal 
menendesz, veled leszek és a vizek el nem borítanak téged. 
Mikor a tűzeken járandasz, meg nem égsz és a láng meg nem 
persel téged". Ámen!

Ziermann Lajos
soproni lelkész.

Halotti beszéd.
(H. A. ny. alispán ravatalánál.)

Ezs. 60, 20.
Könnyező szeretet, igaz nagyrabecsülés, mélységes hála 

virraszt e koporsónál, melybe pihenni tért egy megfáradt test
vérünk. Szeretet, nagyrabecsülés, hála, csak néhány szó, sokszor 
hallott, gyakran lélek nélkül használt szavak, de amikor most 
itt egymás után kiejtjük őket, életet nyernek, egy emberi életre 
hintenek szépséges fényt, egy emberi életet koronáznak meg a 
legdrágább koronával. S az igénytelen szavak gazdag életről 
beszélnek. Beszélnek megható hitvesi hűségről, önfeláldozó atyai 
és rokoni szeretetről, beszélnek hosszú évtizedes, önzetlen köz
életi munkásságról, amely a legnehezebb időkben a legnagyobb 
felelősség mellett egy egész vármegye számára jelentett áldást 
és beszélnek a jóságos emberről, akiben érző szív dobogott, 
akiben őszinte jóakarat élt embertársai iránt. Egy hosszú, gazdag 
életet koronáznak meg a szeretet, a nagyrabecsülés, a hála és 
a veszteség nagyságáról tesz tanúságot a sajgó fájdalom. S a 
sebzett szívek, amelyek legtöbbet veszítettek az elköltözöttben, 
vigasz után kiáltanak, a hála is, amely halóporában is áldja, 
enyhet adó megnyugvást keres.
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A mi keresztyén, a halál felett is diadalmaskodó, hitünk 
tud vigaszt nyújtani, amikor e koporsó felett is ott látja ragyogni 
a biztatást, amelyet az Úrnak Lelke a próféta által igéjében 
megiratott: „Napod nem megy többé alá és holdad nem fogy 
el, mert az Úr lesz néked örök világosságod, és szenvedésed 
napjainak vége szakad." Hisszük, hogy elköltözött testvérünknek 
szeretteire áradt jóságát, önmagát másokért emésztő hűségét 
meglátta a mindeneknek Ura és Őnála, az örök világosságban, 
hajlékot talál a roskadt, sokat szenvedett testtől szabaddá vált 
lelke. Ennél drágább kegyelmet nem remélhet számára, nem 
kívánhat néki a szeretet és hála. És ugyan lehetséges volna, 
hogyha már a fájdalmat meg nem szünteti is, de ne enyhítse 
az a tudat, hogy szenvedése napjainak immár vége szakadt? 
Mert hiszen, ha kivált is az élete a szürke emberéletek közül, 
a szenvedéstől, amely kivétel nélkül meglátogat minden hálán* 
dót, nem maradt megkímélve ő sem. Bizony, virradtak őreá is 
napok, amelyek fölé sötét, nyomasztó homály borult, amikor 
úgy kellett éreznie, hogy lehanyatlott fölötte a nap és magával 
vitt örömöt és boldogságot. Szenvedés napjai voltak, amikor 
a közelmúltban az emberi gonoszság és eltévelyedés szomorú 
korszaka durva kézzel nyúlt bele az ő életébe is. És szenvedés 
napjai voltak, amelyek élete utolsó szakában hónapokon keresz
tül emésztették testét.

Azért, akiknek most vérzik a szívetek a bucsuzás fájdal
mában, most sajnálnátok tőle, hogy többé az ő napja nem me
gyen alá és szenvedése napjainak vége szakadt? Bizonyos, 
hogyha a halál számunkra csak a földi szenvedés végét jelen
tené, az ebben rejlő vigasz erőtelen volna és a teljes megsemmisü
lés szörnyű gondolata nyomán reménytelen kétségbeesés nyelné 
el azt. De hiszen a mi Krisztus-hitünkből diadalmasan bontakozik 
ki a halhatatlanságról való bizonyosság és ez elköltözött test
vérünk számára is a szenvedés után megpihenést, mennyei 
Atyánknál tökéletes boldogságot remél. Amikor azért koporsó
jánál a szív mélyéből siratja őt szeretet, nagyrabecsülés és hála, 
fájdalmatokba világítson bele a biztatás és búcsúzzatok tőle a 
forró imádsággal: „Az Úr legyen néked örök világosságod!* 
Ám en!

Budaker Oszkár
soproni lelkész.
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Illusztrációk.

Lukács 7, 36—50. Egy elbukott lélek — így mondta ezt 
egy napkeleti rege — a mennyek kapuja előtt állva, bebocsát- 
tatást kért. Ámde az ajtótőrző angyal csak úgy volt hajlandó 
őt bebocsátani, ha magával hozza az adományok legjobbikát. 
Mit hozzon? Látta, hogy a hazájukat szerető ifjak és férfiak 
mint ontják vérüket a harctereken. Elment s egy haldokló vi
téznek vérét felfogta s a mennyország elé vitte. Nagyra be
csülték ott ezt a vért, de úgy mondák, még becsesebb ado
mányt hozzon. Ekkor elment az a lélek és látott egy pestisben 
haldokló ifjút. Mindenki elhagyta őt, csak az ő arája nem. Híven 
ápolta őt, nem törődve azzal, hogy ő is pestises lesz. Ha már 
nem tud élni az ő szerelmesével, vele együtt akar meghalni. 
Ügy is lett. A halálban egyesülve kilehelték lelkűket. A köl
csönös szeretetnek eme utolsó lehelleteit felfogja az elbukott 
lélek, felviszi a mennyek kapuja elé. De újból azt hallja, hogy 
még szentebbnek kell lenni az ajándéknak, amely megnyitja 
előtte a mennyek kapuját. Szomorúan járt szerte. Ekkor egy 
ártatlan gyermeket lát imádkozni s mellette áll egy jéghideg, 
nagy bűnös ember. Mikor a gyermeket imádkozni hallja, meg
lágyul az ő szíve, odatérdel a gyermek mellé, ő is imádkozik 
s szeméből csak úgy patakzik a töredelmes bánat könyje. Egy 
égi hang pedig alászól, megbocsáttattak a te bűneid. Ekkor az 
elbukott lélek megtudja, melyik a legbecsesebb és legszentebb 
adomány. Ezeket a bánatkönnyeket tömlőbe gyűjti s újjongva 
megy a menny kapuja elé, mely megnyílik előtte.

*

Egy nagynevű szobrász, Michel Angelo, egyszer egy por
ral, sárral bepiszkított márványtömb előtt ment el. Egy ideig 
némán állt a márványtömb előtt, majd pedig így szólt: „Ebben 
a kőben egy angyal rejtőzködik, ezt nekem kell kifaragnom.“

Hasonlókép állt meg Jézus is az emberek előtt.
Mi is így lépjünk az emberek elé, még a legmélyebben 

sülyedt emberben is angyal rejtőzködik, nekünk kell azt kifa
ragnunk, nekünk kell azt kiragadnunk, mint az üszköt a tűzből.

*

Márk 12, 38—44. Amikor Izrael fiai ott a pusztában mannát 
szednek, némely többet, némely kevesebbet szed vala, s íme 
amikor gómerrel megmérik, nem vala több azé, aki sokat sze
dett vala. így vagyon sokszor az Isten országa javára adott 
áldozatokkal. Isteni mértékkel mérve, a sok sokszor kevés és 
a kevés sok lesz. És ma is sokszor igaz az, hogy a szegény 
özvegy többet vet a ládába, hogynem mind a többi, akik pénzt 
hánynak abba.

*
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A poroszok misszionáriusáról, Adalbert prágai püspökről, 
aki Magyarországon is járt, mint hittérítő, azt beszéli a hagyo
mány, hogy hittérítő munkája közben két tőrtől találva esett 
el a Keleti-tenger partján. A lengyelek királya a pogányoknak 
a holttest kiadásáért annyi aranyat ajánlott fel, mint amennyit 
a holttest nyom. Ezért nagy mennyiségű aranyat küldött a ki
rály. Ámde a holttest nehezebb volt, mint az arany. Azért a 
király követei minden maguknál lévő aranyat is belehánytak 
a serpenyőbe, de a holttest még így is nehezebb volt. Ekkor 
egy szegény özvegy vetődött arra s az egy egész csekély kis 
összeget, de mégis mint a bibliai özvegy, minden vagyonát oda
vetette a mérlegre s íme akkor azonnal magasra szökött a ser
penyő, amelyben a vértanú holtteste volt. Hogy az egyensúlyt 
helyreállítsák, leszedtek a mérlegről egy font aranyat a másik 
után, végül csak az özvegyasszony fillérje maradt ott s az épp 
oly nehéz volt, mint Adalbert holtteste. Mindkét serpenyőben 
igazi áldozat feküdt.

Ziermann Lajos
soproni lelkész.
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Könyvismertetés.

Jánossy Lajos: „Az evangélikus liturgia megújhodása 
történeti és elvi alapon."

Doktori értekezés a M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Hittudományi Ka
rához. 224 oldal. Szerző kiadása. 1932. Ára: 8 P. Kapható a „Harangszó" 
kiadóhivatalában, Győr, Petőfi-tér 2. és a Luther Társaság könyvkereskedé

sében Budapest VIII. Üllői út 24.

A liturgikus világmozgalomnak hullámai elértek a magyar 
evangélikus Sionhoz is. Igaz, hogy magyar talajon minden pap 
és gyülekezet eredeti jogforrásnak tekinti magát a liturgikai jog 
területén és így a magyar evangélikus istentisztelet egysége
sebbé tétele helyett ezek a mozgalmak csak még tarkábbá tették 
az istentiszteleti életet és éppen az egyénieskedés következtében 
nem az egyház liturgiáját alkották meg, hanem csak egyes 
egyénekét. Ezt a liturgiái anarchiát növeli az a körülmény, 
hogy a legtöbb liturgiái reform háta mögött esztétikai indító 
okok húzódnak meg. Szebbé és gazdagabbá akarják tenni az 
istentiszteleti rendet, hogy így szebb és gazdagabb legyen a 
gyülekezetek élete. Elfelejtik azt, hogy a sorrend fordított. A 
liturgia gazdagsága nem alapja, hanem virága és gyümölcse az 
egyháznak és az egyház Istenben való életének. Előbb az egy
háznak kell megujhódnia, azután megujhodik a liturgia is. Enél- 
kül minden liturgiái reform külsőséggé lesz és elpusztul. Mind
ebből következik az is, hogy azok, akik magyar talajon liturgiái 
reformokkal próbálkoztak, sokszor több kevesebb dilettantiz
mussal csinálták jószándékú próbálkozásaikat, holott ez a kérdés 
csak alapos történeti és elvi kérdések tisztázása után oldható 
meg éppen azért, mert a liturgiának mindig az egyház liturgiá
jának kell lennie.

Erre az alapvető munkára vállalkozott az ifjabb lelkészi 
nemzedéknek egyik kiváló tagja D. Jánossy Lajos, aki Komá
rom megszállott egyházrészében teljesít lelkészi szolgálatot édes
atyja oldalán. Hosszabb külföldi kutatások, különösen az északi 
evangélikus országokban végzett tanulmányai és itthoni próbál
kozások tapasztalatából szűrődött le ez a tanulmány, melyet 
hittudományi karunkhoz nyújtott be doktori értekezésül s amely
nek alapján doktorrá is avatták őt.

Munkájában a történeti rész a leghosszabb. Arra az állás
pontra helyezkedik ugyanis, hogy az evangélikus liturgia meg
újhodásának kérdésében nem elegendő visszamenni csak a re
formátorokig, hanem rajtok tulmenőleg le kell ásni az Őskeresz- 
tyénség fundamentumáig. Meg kell ezt tenni nemcsak azért, 
mert az egész kétezer éves egyháztörténetet a magunkénak kell 
tekintenünk, hanem azért is, mert a reformátorok számára, 
akiknek reformációja az őskeresztyénség formájára való visz-
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szaállítási törekvés volt, még nem állott rendelkezésre az ős- 
keresztyénség történetének liturgiái szempontból való olyan fel
dolgozása, mint a mai kutatók számára. Könyvében tehát végig
kíséri a szerző az istentiszteleti élet fejlődését az őskeresztyén- 
ségtől kezdve egészen a mai napig, kutatását azonban az anyag 
nagy terjedelme miatt csakis az egyházi élet szempontjából köz
ponti jelentőségű úgynevezett „főistentisztelet“ -re korlátozza. 
Ebben a történed részben méltán ejtheti gondolkodóba a fi
gyelmes olvasót az első keresztyénség liturgiájának gazdagsága, 
az első századok keresztyénségével kérkedni szerető „protestáns 
puritanuzmus“-t pedig egyenesen megdöbbentheti mindez. A 
magyar olvasók számára különös érdekességgel bír a magyar 
evangélikus liturgia történetéről szóló rész is, amelyben csodál
kozással látja az ember a régi magyar evangélikus liturgia nagy 
gazdagságát. Történeti kutatásainak alapján arra a megállapí
tásra jut, hogy az igazi evangélikus istentisztelet a mise. Ennek 
az istentiszteleti elnevezésnek csak a magyarországi evangélikus 
egyházban van kellemetlen mellékzöngéje. Maga Luther is mi
sének nevezte az evangélikus istentiszteletet s különösen az 
északi evangélikus államokban ma is misének nevezik az evan
gélikus istentiszteletet. A szerző azonban nemcsak az evangé
likus istentisztelet megnevezésére használja ezt a szót, hanem 
a lényegének megjelölésére is. Az evangélikus istentisztelet lé
nyege az oltári szentség, szíve, éltető ereje az inkarnáció hite, 
az Úrvacsora szentségében valósággal jelenlévő Üdvözítő Jézus.

Nem lehet csodálkozni azon, hogy az a magyar evangéli
kus, aki a könyvet elkezdi olvasni, romanizáló törekvéseket 
érez a munkában. Azokat azonban, akik egy ilyen fölényes 
kézlegyintéssel akarják ezt a kérdést elintézni, megdöbbentheti 
a szerző szigorú lutheranizmusa s néhol már egészen fanatikus
nak érzett felekezeti öntudata. A szerző minket tart katholiku- 
soknak, míg a rómaiaknak még a keresztyénségét is kétségbe 
vonja a középkori misevisszaélésekben. Hasonló keménységgel 
beszél a zwinglianizmusról is, melyet svájci tévelygésnek tart, 
amelyik a Jézus Krisztus szent Igéjétől idegen „más lélek* 
uralmát szolgálta, úgyszintén a calvinizmusról is, melynek puri
tanizmusát evangéliumellenesnek tartja s amelyben különösen 
azt kifogásolja, hogy emberi cselekedetté tette az Úrvacsorát. 
Nem kíméli a magyarországi református egyházat sem, melyet 
a zwinglianizmus és calvinizmus sajátos összetételének tart s 
amely szerinte történetietlenségével a puritanizmust tette szim
bólumává. Már ezek a megjegyzések is mutatják, hogy a szerző 
kemény elvhűséggel áll a lutheranizmus mellett. Különösképpen 
észreveszi ezt az olvasó akkor, amikor nem a reformátusokkal 
szemben való állásfoglalását figyeli meg, ahol amúgyis szembe
ötlő a különbség a két fél állásfoglalása között, hanem amikor 
a római misével szemben elfoglalt álláspontját figyelgeti, ahol 
az első pillanatra a laikus olvasó csak a hasonlóságokat tudja 
megállapítani. A szerző világosan meghúzza a határvonalat a
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római és evangélikus mise között. Amaz kiengesztelő és érdem
szerző áldozat. A kegyelmi eszközök szolgája áldozó pap. Az 
ő  cselekvése a fő dolog az egyház liturgiájában. Istent befolyá
soló, Istenre ható erő hordozóját látják benne, akinek kultusz
teljesítményei minden embernek, élőknek és holtaknak javára 
vannak. Az evangélikus miséből ezek a vonások mind hiányza
nak. Pozitív tartalmára majd később térünk vissza.

Akik a munkában romanizáló törekvéseket vélnek felfe
dezni, azokat gondolkodóba ejtheti a szerző felekezeti öntudatán 
kívül a szerző szigorú egyháziassága is, amely kemény sza
vakkal ítél el minden protestáns szubjektivizmust, pietizmust, 
uniós törekvéseket és a közösségi mozgalmakat.

A romanizáló törekvések mellett a magyar evangélikus, 
aki a könyvet olvassa, könnyen külföldieskedés-nek érzi a mű 
törekvéseit. Tagadhatatlan, hogy a szerzőn meglátszik az északi 
evangélikus országokban való tartózkodásának a hatása, külö
nösen a svéd egyházi életé, azonkívül a „hochkirchliche Verei- 
nigung“-gal való kapcsolata. De akik a munka törekvéseit a 
külföldieskedés kézlegyintésével akarják elintézni, azokat gon
dolkozóba kell, hogy ejtse az a történelmi kutatás, amelyet tár
gyára vonatkozólag magyar területen végzett a szerző és az a 
bírálat, amelyben a „hochkirchliche Vereinigung“-nak az ágostai 
hitvalláshoz való viszonyát bírálja.

A harmadik érzés, amit a munka olvasása a magyar evan
gélikusban kezdetben kivált, az, hogy amit ez a köny propagál 
az Magyarországon lehetetlenség. A magyar evangélikus em
bernek nem kell ez a liturgia és a mai magyar evangélikus 
ember idegesebb, semhogy ilyen liturgiával megtoldja amúgy is 
hosszúnak érzett istentiszteletét. Ezt az érzést azonban kény
telen revízió alá venni az ember, ha a magyar liturgia mezején 
végzett történelmi kutatásokat olvasva kénytelen arra a m eg
állapításra jutni, hogy nem igaz az, mintha a magyar embernek 
nem kellene a liturgia s amikor látja, hogy a szerző kipróbálta 
már a könyvében propagált liturgiát és arra a megállapításra 
jutott, hogy a teljes ünnepi liturgia 15 perces prédikációt és 
50— 60 urvacsorázót számítva kb. 1 és 1U óráig tart. Különösen 
megnyugtató ebben a tekintetben a könyv utolsó előtti fejezete: 
„Tennivalóink a „lehetetlen* megvalósítására*, amelyben gya
korlati tapasztalatából józan tanácsokat ad az evangélikus litur
gia megújhodásának fokozatos munkálására. Mindezzel azonban 
egyáltalán nem akarom azt állítani, hogy a szerzőtől követelt 
liturgiái megújhodás nem jelent valami egészen mást, mint ami 
a mai magyar evangélikus liturgia.

Ez a megújhodás egészen máskép néz a templomra, mint 
mi eddig. A templom nem a felnőttek vasárnapi iskolája, bel- 
missziói gyülekezeti hely, vagy a liturgikus lelkiismeretlenség 
következtében még tanácsterem is, hanem Isten háza a szó 
igazi értelmében, melynek leglényegesebb alkotórésze és leg
főbb ékessége nem a szószék, hanem az oltár, legfontosabb
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eseménye nem a prédikáció, hanem az Úrvacsora s a benne 
valósággal jelenlevő Krisztus. Éppen ezért kifogásolja az oltár 
fölé épített szószéket, amely a templomban a legmagasabb 
helyre, — miután a racionalizmus terméke ez az építési mód — 
nem az Isten igéjét, hanem a felvilágosult ember bölcseségének 
szabad megnyilvánulását kivánta helyezni. Ugyancsak ez okból 
kifogásolja az oltár előtti ma szokásos lelkészi viselkedést is. 
„Igen nehéz megérteni, hogy ezeken az evangélikusnak már 
alig nevezhető istentiszteleteken miért megy a pap az oltárhoz? 
Talán azért, hogy rátegye az agendát és a bibliát ? Talán azért, 
hogy állandóan hátatfordítson neki?" „Isten szent oltárai nem 
azért állnak templomainkban, hogy örökösen hátat fordítsanak 
neki és a népnek prelegálják az Istennek szóló imádságokat". 
Ezért követeli az oltár felé fordulva mondott imádságok jogo
sultságát.

Ez a megújhodás egészen másképen néz a papi öltözetre- 
is. Nem helyesli a református eredetű feketeséget, mert az 
iskolamesteri öltözet a legélesebb ellentétben álí az egyház- 
liturgiájával. Papjainknak újra „az egyház menyegzői ruhájában" 
kellene szolgálni az Úr szent oltárainál.

Ez a megújhodás újra jogaiba akarja iktatni az énekes 
lelkészi szolgálatot, aminthogy „a mi egészséges liturgikus ér
zékkel rendelkező kegyes elődeink (a magyarok is) természet- 
ellenesnek tartották volna, hogy a fenséges tartalom kifefezésé- 
ben — amikor minden más tényező a fenséges beszédtormát, 
az éneket használja — éppen csak a pap ne énekeljen, hanem 
a mindennapi élet beszédformájában állandóan visszaeséseket 
okozzon a liturgia ritmusában."

Ez a megújhodás egészen másképen tekint az imádságra 
is. Formai szempontból újra jogaiba akarja juttatni a istentisz
telet imádságos életében mind a papnál, mind a gyülekezetnél 
a térdeplést és a váltakozó imádságot, aminthogy például a Mi 
Atyánk imádkozásában jóformán kezdettől fogva tevőleges részt 
vett a gyülekezet is. Hasonlóképen jogaiba akarja iktatni a ma
gyar evangélikus liturgiában teljesen kisemmizett Hitvallást is. 
Lényegesen mássá akarja tenni azonban az imádság tartalmát is. 
Száműzni akar belőle minden szubjektivizmust is, hogy az imád
ság ne az imádkozó egyén, hanem az egyház imádsága legyen,, 
melynek fő jellemvonása tehát a tárgyilagosság. Hadat üzen 
ezért az imádságokat pótprédikációkká tevő és az imádság lelkét 
megölő homiletikai terjengősségnek az imádkozásban.

Különösen meglátszik e megújhodási törekvés átértékelése 
az Úrvacsora kérdésében. A szerző részletesen foglalkozik az 
úrvacsora tartalmi gazdagságával, melyben az eucharistia, misz
térium, a testvéri közösség, az emlékezet és az áldozat elemeit 
különbözteti meg. Ezek közül az elemek közül különböző korok 
lelkiszükségeik szerint mást és mást hangsúlyoztak. Miután a 
reformáció az oltári szentség érdemszerző áldozati jellege ellen 
volt kénytelen legjobban tiltakozni s ennek megfelelően a Goi-
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gothán bemutatott engesztelést egyszersmindenkorra egyedül 
hozó golgothai áldozatra volt kénytelen rámutatni s ennek kö
vetkeztében az úrvacsorában a bűnös felé kinált isteni kegyel
met hangsúlyozta, természétes dolog, hogy a reformáció nyomán 
keletkezett egyház az úrvacsorának csak a bűnbánati ás bűn
bocsánati jellegét látta és elhomályosodott benne az úrvacsorá
nak különösen az eucharistikus jellege. Ennek volt a következ
ménye az úrvacsorával való élés megritkulása és az úrvacsorá
nak az ú. n. főistentiszteletből való kimaradása. Pedig az első 
keresztyének naponként vették az úrvacsorát s az ősi apostoli 
keresztyénség és a vele megegyező lutheri reformáció istentisz
teleti gyakorlata a naponkénti eucharistia ünneplése és a napon
kénti communio mise volt. A svédeknél, ahol ma is benn van 
az úrvacsora az istentiszteletben, ahol ennél fogva az úrvacso
rában uralkodóbb az oltári szentségben valósággal jelen lévő 
Krisztussal való egyesülés,- 500—600 °/o-os az úrvacsorázók szá
ma. A szerző a lélekszám 300 %-át tekinti valamennyire kielé
gítő urvacsorai számnak. így jut a gyülekezet megkonfirmált 
tagjaira évente négy communió.

Az úrvacsora ilyetén átértékelésének természetes következ
ménye az a követelés is, hogy a lelkész is vegyen mindig a 
gyülekezettel úrvacsorát. Amint az már az őskeresztyénség 
egyházi rendtartásában, valamint a lutheri misében is és az 
annak nyomán keletkezett evangélikus liturgiákban is benne 
van. Enélkül nincs teljes communió. Pedig egészen természetes
nek kellene lenni, hogy az istentiszteletet végző pap elsősorban 
éljen az oltár szentségével és ne destruálja gyülekezetét azzal, 
hogy a gyülekezet sosem látja papját úrvacsorázni.

Ugyanilyen természetes következménye az úrvacsora átér
tékelésének az is, hogy a gyónást személyes és előző gyónássá 
kívánja tenni, amelynek azonban nem a szentek-szentjében van 
a helye.

Ez a megújhodási törekvés átértékeli az igehirdetést is. Az 
igét és a szentséget felbonthatatlan egységnek tekinti s tiltakozik 
a szentségnélküli istentiszteletnek az ősi evangélikus liturgiával 
való egyenjogúsítása ellen. A szentség nélküli istentisztelet csonka 
istentisztelet. A  reformáció sohasem gondolt arra, hogy „a mi
sében* a prédikáció a szentség rovására legyen uralkodóvá. 
Az igehirdetés szerves része a főistentiszteletnek, de nem főré
sze. A liturgia szíve, éltető ereje az oltári szentség. Az ilyen 
szempontból nézett igehirdetés természetesen nem „szabad* ige
hirdetés. Ennek is meg van a maga liturgiái kötöttsége. Nem 
csak a perikóparendszerben, hanem abban is, hogy a prédikáció 
a liturgia szakramentumelemeihez és nem a sacrificiumelemeihez 
tartozik. Kultuszcselekvény, mely nem a gyülekezet vallásos 
tudatának koncentrálása és kivetítése, nem pedagógiai előadás, 
nem is missziói beszéd, mely hitetleneket akar megtéríteni, 
hanem Ige-hirdetés, melyben Isten fordul hozzánk.

Egészen természetes dolog az, hogy egy ilyen határozott 
céllal megírt és szigorúan korlátolt területet feldolgozó munkával
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szemben itt-ott vannak az embernek kérdőjelei. Bizonyos, hogy 
ha például a református egyházat nemcsak a liturgikus életre 
való vonatkozásban figyelte volna meg a szerző, talált volna a 
református keresztyénség orcáján elismerést érdemlő vonásokat 
is. Az is bizonyos, hogy ha a közösségi mozgalmakat is nem 
csupán érdeklődési köre szerint vizsgálta volna meg, akkor nem 
csak liturgiaromboló munkájukat látta volna meg és a „kegyes 
közösségek* igazi mivolltát nem látná önámításnak. Az is bizo
nyos, hogy ha az imádkozó életet nem csupán a liturgia szem
pontjából vizsgálta volna meg, akkor nem borzadna meg any- 
nyira általában a szabad imádkozástól. És ha a történelem fo
lyamán nem látta volna csak azt, hogy mint lett a szószék 
riválisa az Oltárnak, bizonyos, hogy a szerző ma nem elégedne 
meg a megújhodott liturgiában 15 perces prédikációval, mert 
így bizony az Oltár lesz riválisa a szószéknek.

A szerző imponáló nagy munkát végzett. Könyvének értéke 
nemcsak abban van, hogy megjelent és ezeket a történeti kuta
tásokat hozzáférhetővé tette a magyar evangélikus theológusok 
számára is, hanem abban is, hogy határozott állásfoglalásával 
állásfoglalásra fogja kényszeríteni olvasóit és ezzel hatalmas 
lépéssel fogja előre vinni a magyar evangélikus liturgia meg
újhodását. Melegen ajánlom lelkésztársaim figyelmébe.

Túróczy Zoltán
győri lelkész.


