
Első ige.

Krisztus szolgái — Isten titkainak 
sáfárai.
„Úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus 

szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Ami pedig egyéb
iránt a sáfárokban megkivántatik, hogy mindenik 
hívnek találtassák." 1. Kor. 4, 1—2.

Ezeket az igéket sokszor olvastam vagy vettem ajkamra 
s nem tagadom: volt idő, midőn örömet s bizonyos megelége
dést éreztem ilyenkor, jobban mondva csak ezt éreztem, mert 
csupán arra gondoltam, hogy mily nagy kiváltság is az, hogy 
az ember Krisztus szolgája, Isten titkainak sáfára lehet. Később 
azonban rájöttem, azt is mondhatnám, hogy rádöbbentem, hogy 
ezekben az igékben nemcsak ez foglaltatik, sőt nem is első 
sorban ez, hanem valami egészen más: Isten igéje itt rendel
tetésünket, életünk célját tárja elénk s egyúttal megmondja azt 
is, hogy mi a mértéke a  mi életünknek.

Melyik hát ez a cél s melyik ez a  mérték?
Nem lesz talán szükségtelen, ha mindenek előtt figyelembe 

vesszük, hogy miről ír az apostol levelének előző szakaszaiban. 
Az apostol levele elején szemrehányást tesz a  korinthusiaknak 
azért, hogy pártokra szakadtak s e szavakkal korholja s esz- 
mélteti őket; „Vájjon részekre osztatott-é a Krisztus? Majd a 
harmadik fejezetben valóságos felháborodással utasítja vissza 
azt, hogy Apollost illetve őt magát a gyülekezet egyes csoport
jai fejének tartsák, tehát másnak, mint amik valójában. „Hát 
kicsoda Pál és kicsoda Apollos ? Csak szolgák, kik által hívőkké 
lettetek, és pedig amint kinek-kinek adta az Ur. Én plántáltam, 
Apollós öntözött, de az Isten adja vala a növekedést. Azért 
sem aki plántál, nem valami, sem aki öntöz, hanem a növe
kedést adó Isten". Majd tovább ezt írja: „Azért senki se dicse
kedjék emberekkel. Mert minden a tiétek. Akár Pál, akár Apol
lós, akár Kéfás, akár világ, akár élet, akár halál, akár jelen
valók, akár következendők, minden a tiétek, Ti pedig Krisztusé. 
Krisztus pedig Istené.“

Ezekkel a szavakkal az apostol nyomatékosan hangsú
lyozza mindenek felett azt, hogy a  korinthusiak pártoskodása 
bűn, mert az nem más, mint embereknek dicsőítése, felemelése 
és Isten háttérbe-helyezése, semmibe-vevése. De magukban 
foglalják ezek a szavak azt is, hogy keresztyén-mivoltukat a 
korinthusiak mutassák meg abban, hogy Jézust tekintik egyedüli 
Uruknak. Nem hagyja azonban felelet nélkül azt se, hogy a 
korinthusiak miknek tekintsék az apostolt és az ő társait? A 
felelete e z : szolgáknak és sáfároknak. Mert a Krisztus evan
géliumának hirdetője szolga, az egyetlen Úrnak a Krisztusnak 
a szolgája és sáfár, Isten titkainak a sáfára.
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Itt önkéntelenül is eszünkbe juthat, hogy hasonló kérdést 
Jézus előtt is felvetettek egyszer az ő  tanítványai. Őket az a 
kérdés foglalkoztatta, hogy ki lesz az első Isten országában? 
S Jézus felelete úgy hangzott, hogy aki első akar lenni, az 
legyen mindeneknek a szolgája. Más szóval tehát Pál apostol 
teljesen Jézus szellemében adja meg a  feleletet, amikor azt 
mondja, hogy ő szolga. Arról nem tudunk, hogy a  korinthusiak 
milyen érzésekkel fogadták ezt a  megállapítást, azt azonban 
tudjuk, hogy a  mai világnak ez nem tetszik, sőt valljuk meg, 
nem igen van az Ínyünkre nekünk sem. Tiltakozik bennem 
valami a szolgaságnak még a gondolata ellen is. Nem akarok 
szolga lenni, még csak név szerint se. Nem akarok szolgálni. 
Úr akarok lenni. Parancsolni szeretnék minél több embernek.

Bűnös énem nem akarja vállalni a szolgálatot, mint éle
tem elvi célkitűzését.

De épen ezért tartalmaz ez az ige számomra kemény 
megítélést is. Hogy jövök én ahoz, hogy ne legyek szolga, 
mikor én csak szolga lehetek. Sőt nekem ez egyenesen rendel
tetésem, hogy az Ő szolgája legyek. Ennek kell tudnom maga
mat s így kell viselkednem, mert az Ő tulajdona vagyok, ő  vett 
meg drága áron: élete és vére árán. Nincs hát jogom arra, 
hogy magam szabadnak, Tőle függetlennek tekintsem. De nem 
engedhetem meg másoknak se, hogy engem egyébnek tekint
senek, mint szolgának, az Ő engedelmes szolgájának. Mert 
különben Uramat és Királyomat tagadnám meg.

Nekem nem lehetnek uralkodói ambícióim, mikor az én 
Királyom kormányzati vezérelve a szolgálat.

Tehát aki az Ő szolgája, az, ép úgy, mint Ő, szolgája 
szeretetben másnak, mindenkinek. Igen: aki első akar lenni, 
legyen mindenkinek a szolgája. így van-e ez mi közöttünk, 
lelkésztestvérek között? Bizony nincs. Egyszerűen mert még 
megérteni is nehéz ezt, hát még megcselekedni! Itt érezzük 
különösen, hogy mily nagyot, mily emberfelettit kíván tőlünk 
Jézus. Olyat, amit én saját erőmből nem tudok megtenni, ami
hez nékem segítségre, az Ő segítségére van szükségem. Nála 
nélkül semmit sem cselekedhetek, nem tudok szolga lenni, Vele 
azonban igen. Át kell tehát magamat teljességgel Őnéki adnom. 
Neki kell szolgálnom mindenkori szentségben és igazságban.

De következik mindebből az is, hogy a szolgának nincs 
külön „hivatalos élete" és külön „privát élete". Sem neked, 
sem nekem. Sem a segédlelkésznek, sem a püspöknek, sem a 
theologusnak, sem az esperesnek. A szolga nem mondhatja 
azt, hogy „az én életemhez nincs semmi köze az én egyhá
zamnak", nem mondhatja, hogy nincs semmi köze ahoz, hogy 
kit veszek el feleségül s milyen vallásuak lesznek gyermekeim. 
Egyszerűen azért, mert szolga vagyok. Az én Uram szolgája. 
Az egyház pedig az Ő szent teste.

Úgy tekintsen tehát minket az ember, mint Krisztus szol
gáit. Ez a mi méltóságunk, de egyúttal mindenek felett álló kö
telességünk is, szent életcélunk.
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Nem vagyok tehát úr, hanem szolga, s mint szolga nem 
lehetek tulajdonos, hanem — sáfár. Ez nem kevésbbé fontos 
megállapítás, mint az előbbi. Ha általános vonatkozásban ve
szem, ez azt jelenti, hogy semmi se az enyém. Sem a házam, 
sem a pénzem, sem a ruhám, sem az időm, sem a testem, 
sem a lelkem. Minden az Istené, hiszen tőle kaptam, amint ezt 
a Kis Kátéban Luther oly szépen és találóan mondja. Már 
ebből is következik, hogy mily végtelenül fontos a  sáfárság 
gondolata. Lelkiismeretesen, a számadásra gondolva s híven 
kell mindezekkel sáfárkodnom. Nem szabad eltékozolnom, nem 
szabad gyümölcsözetlenül hagynom semmit. De sáfára vagyok 
a gyülekezetemnek is. Az Úr bízta azt is reám. Ó hívott, Ő 
küldött engem oda, ahol épen vagyok. Csak kötelességet telje
sítek azért, ha nem csupán arra van gondom, hogy rendben 
van-é gyülekezetem zárszámadása, gazdasági élete, hanem idő
közönként zárszámadást tartok gyülekezetem lelki élete felől is 
és pedig nemcsak keresztmetszetben, hanem hosszmetszetben 
is. Még jobban cselekszem, ha ezt nem csak magam teszem 
meg, hanem felkérem valamelyik lelkésztestvéremet is erre. — 
A sáfárkodás tárgyát azonban ezzel még nem merítettük ki. 
Az apostol itt sokkal többre gondol, amikor Isten titkai sáfárai
nak nevezi ezeket a „szolgákat''. Kétségtelenül azon fordul meg 
minden, hogy mit kell itt értenünk Isten titkain? Ennek meg
értése céljából csupán Kol. I. 25—29-re hívom fel a figyelmet. 
Itt egyebek között a következők olvashatók: " . . .  amelynek 
leltem én szolgájává az Isten sáfársága szerint, amelyet nekem 
adott ti rátok nézve, hogy betöltsem az Isten igéjét, tudniillik 
ama titkot, mely el vala rejtve ős idők óta és nemzetségek óta, 
most pedig megjelentetett az ő szentéinek, akikkel az Isten meg 
akarta ismertetni' azt, hogy milyen nagy a pogányok között 
eme titok dicsőségének gazdagsága az tudniillik, hogy a Krisz
tus ti köztetek van, a dicsőségnek ama reménysége, akit mi 
prédikálunk intvén minden embert és tanítván minden embert 
minden bölcseséggel, hogy minden embert tökéletesnek állas
sunk elé a Krisztus Jézusban.“ V. ö. Ef. 1, 8—10; 3, 3.

A titok tehát több vonatkozású. Egyszer jelenti az a Jé
zusról szóló evangéliumot, sőt Jézust magát, másodszor jelenti 
azt, hogy az evangélium mindenkinek szól, tehát mindenkihez 
el kell juttatni. Minden ember a Krisztusé, tehát ezeket mind 
Krisztus elé kell oda állítani . . .  Itt válik teljesen világossá, 
mily végtelenül fontos és nagy jelentőségű dolog e z : „Isten 
titkainak sáfárai lenni." De jelenti végül ez a titok azt is,,hogy 
Krisztus ott van, ott működik a korinthusiak között is. Erezni 
lehet a  hívek közötti jelenlétét, tapasztalni lehet jelenlétének 
áldásait. Ezért kell az apostolnak a  korinthusiak között hirdet
nie az evangéliumot. Ezért kell mindenkit bölcseséggel intenie 
és tanítania. Hogy hogyan jött ő ehez s hogyan lett ez általá
ban így, — az titok, Istennek szent titka. Kifürkészni ő ezt nem 
tudja, de nem is akarja. Neki csak sáfárkodnia kell ezzel a
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szent titokkal. Illetve csak ezzel kell sáfárkodnia, csak Krisztust 
kell hirdetnie, nem pedig emberi bölcseséget!

Aki nem így cselekszik, az nem hű sáfár.
Már pedig a sáfártól az kívántatik, hogy mindenik hívnek 

találtassák.
Urunk Istenünk! Segélj arra a Te nagy kegyelmeddel, 

hogy az Úr Jézus alázatos és engedelmes szolgái, a Te szent 
titkaidnak pedig hű sáfárai legyünk!

Dr. Deák János
egyetemi tanár

Tanulmányok.

Agenda
azaz szent egyházi cselekedeteknek, avagy szentségeknek és 
egyéb egyházi szolgálatok kiszolgáltatásának módja, egyházi 
Canoninkkal együtt címen jelent meg Somorján 1650-ben Musay 
György superintendens, Lethenyei István, Schemptci Benedek, 
Sz. Miklósi János seniorok aláírásával a soproni és zalai evan
gélikus egyházak számára egy száznégy oldalas könyvecske, 
mely különösen a „Calvinus veszedelmes tudományának hinte- 
getői“-vel szemben akarja az egyházi szolgálatokban levő „sok 
zűrzavart, visszavonást, egyenetlenséget" megszüntetni, „Istenün
ket buzgó lélekkel segítségül hívén, irtuk közakarattal ezt az 
AGENDÁT, mert nem akartuk, hogy a gondviseletlenségünk miatt 
az erőtlenek e dologban való külömbözésből megbotránkozzanak ; 
végezett akaratunk pedig minékünk e könyvecske felől imez, 
t. i. hogy a mi gyülekezetünkben ez időtől fogva immár ennek- 
utánna minden egyházi szolgálatokat igéről-igére e szerint szol
gáltassunk ki mindenféle változás nélkül, hogy így is jelentessék 
meg a mi keresztyén tudományunkban való egyességünk és egy
más között lelki békességből származó atyafiúi szeretetünk."

Most, mikor hazánkban és világszerte mindenütt az evan
gélikus egyházban nagy liturgikus reform-hullámok dagadó gon
dolatai foglalkoztatják a lelkeket, úgy a kegyeletes visszaemlé
kezés, mint az előszó alapvető elve: „ne vélje senki, hogy valami 
uj dolgot hoznánk be az Istennek anyaszentegyházába e csele
kedetünkkel", szükségessé teszik az egyházi jórendtartásoknak 
történeti vizsgálatát, az ágendáknak ismertetését.

A XVII. század magyarnyelvű ágendái közül ennek a 
legnevezetesebbnek tartalma: 1. A keresztség kiszolgáltatásának 
módja. 2. A gyermekágybeli asszonyiállatnak a keresztyén gyüle
kezetben való ajánlásának módja. 3. Az uj házasoknak Isten 
törvénye szerint való összeszentelésének módje. 4. A menyasz- 
szonynak elhálás után a keresztyén gyülekezetbe való beajánlá- 
sának módja. 5. A közönséges gyónásnak, oldozatnak és az Ur 
vacsorája kiszolgáltatásának rövid módja. 6. A beteg ember 
vigasztalásának és kommunikálásának módja. — Az ágenda után 
következnek a „Sopron vár megyebéli Ecclesiák Senioritul" irat- 
tatott „Canones, azaz az egyházi szolgák életének, tisztinek és 
tisztességes magok tartásának Regulái"; végül latin nyelven a 
havonkint megülendő ünnepeknek felsorolása.

A könyv első részéből a sok érdekes részletet és tanuságos 
kortörténeti anyagot nyújtó harmadik fejezetet mutatjuk be.
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AZ UJ HÁZASOKNAK ISTEN TÖRVÉNYE SZERINT VALÓ 
ÖSSZESZENTELÉSÉNEK MÓDJA.

A minister állassa elő a házasságra menendő személyeket 
és a szerzőktől kérdje meg, ha felelnek-é a házasságra menendő 
személyek felől, hogy másnak maguk kívül hitüket nem adták. 
Mikor arról megfelelnek azután így szóljon közönségesen:

Szerelmes Atyámfiái, kik ez uj házasoknak összeszentelé- 
sére ide gyülekeztetek, hogy ezeknek törvény szerint való há
zasságukról bizonyságok lennétek, tudván azt, hogy az ember
nek semminémű igyekezetében Isten segítsége nélkül előmente 
nem lehet, könyörögjünk e jámbor és törvény szerint való há
zasságra menendő személyekért, elmondván az Úrtól tanult 
imádságot, ilyenképen.

Itt térdre állván mondja el a Miatyánkot.
Ezután téretvén beszédét a házasságra menendő szemé

lyekhez, ilyenképen szóljon:
Ti szerető Atyámfiái, kik e mostani órán a házasság ren

dire akartok szenteltetni, tanuljátok meg mi légyen a házasság, 
ki szerzetté azt és mi végre szerzetté. Emellett azt is eszetekbe 
vegyétek, micsoda kereszt alá légyen vettetvén a házasságnak 
rende és minémű vigasztalástok lehet a ti házasságtokban való 
nyomorúságtokban.

A házasság azért semmi nem egyéb, hanem illendő, avagy 
törvény szerint való elválhatatlan kötele egy férfiúnak és egy 
asszonyiállatnak, mely szereztetett az emberi nemzetnek rend
szerint való szaporodásáért és azért is, hogy a förtelmes élet 
távoztattassék és az Istennek tisztaságban szolgáltattassék.

Ez a házasság pedig szereztetett önnönmagától a menny
nek, földnek teremtő Istenétől, ki a  teremtés után látván az 
embernek egyedülvalóságát ilyenképen szól: Nem jó, hogy az 
ember egyedül légyen, segítőt teremtek őneki, ki környüle lé
gyen. És álmot bocsáta az Úristen Ádámra és elaluvék. És 
kivéve egyik oldala csontját és hússal rekeszté be annak a 
helyét. És az Úristen asszonyállattá építé az oldalcsontot, me
lyet kivett vala Ádámból és vive Ádámhoz és monda az Ádám: 
Éz a csont nyilván az én csontomból való és e test az én tes
temből való. Ezért férfiúnak neveztetik, mivelhogy férfiúból vé
tetett. Ezért a férfiú elhagyja atyját s anyját és ragaszkodik az 
ő feleségéhez és egy testté lésznek.

Értitek mi légyen a házasság és ki szerezte azt, t. i. ön- 
nönmaga a nagy Úristen, mely megtetszik az önnönmaga sza
vából, melyből intettek ti arra, hogy ez igékről soha el ne 
feledkezzetek, hanem aszerint megbecsüljétek a ti házasságto- 
kat, tudván, hogy Isten az, aki eggyé tett immár titeket.

Mivégre szerzetté légyen pedig a fölséges Isten ezt a szt. 
házasságnak rendét, azt is tanuljátok meg:

I. T. i. legelőször azért, hogy Krisztussal való társalkodá- 
sunknak és hozzánk való szerelmének példázatja lenne. Erről 
szt. Pál (Efézusi levél) azt m ondja: Ti férjek, szeressétek a ti



194

feleségteket, miképen a  Krisztus is szerette a  szent gyülekezetek 
Mely mondásból a férfiak tanulják tisztelni és szeretni a  Krisz
tust, az ő örökös Urukat és egyetemben tisztelni és szeretni 
feleségüket is, az ő örökös társukat. Az asszony népeket is így 
inti szt. P á l: Ti feleségek, a  ti tulajdon férjeteknek birtoka alatt 
legyetek, mint az Úrnak, mert a férfiú feje az asszonyállatnak, 
miképen a  Krisztus feje a szent gyülekezetnek. Az asszonyok 
is innen kettőt tanuljanak:

Először: szeretni, tisztelni és szolgálni az ő idvezítő Krisz
tusukat.

Másodszor: az ő jámbor urukat és férjüket. Ez az első 
oka a  házasság szerzésének, t. i. amint mondám, hogy a Krisz
tussal való társalkodásunknak példázatja lenne.

II. Másodszor szereztetett egymásnak segítségéért, hogy e 
világon való keresztviselésben és nyomorúság szenvedésben 
egymásnak ssgítséggel legyenek. Erről szól őmaga az Úristen,, 
mikor azt mondja: Nem jó az embernek egyedül lenni, segítőt 
teremtsünk őneki, ki könyörülő légyen. Erre inti szt. Péter is a 
házasokat s azt mondja: Annakfölölte mindnyájan egyesek 
legyetek, egyiteknek fájjon a  másiknak nyavalyája. (I. Pét. 3.)

Ti is azért jó Atyámfiái a házasságnak reátok jövő keresztit 
úgymint a szegénységet, háborúságot, betegséget, gyermekiek 
és cselédtek nehézségét együtt viseljétek és együtt szenvedjétek.

III. Harmadszor szereztetett a szent házasság a tiszta 
életnek követéséért, a förtelmes és gyalázatos életnek pedig 
eltávoztatásáért. Erről így tanít szt. Pál i s : (I. Kor. 7.) A paráz- 
naságnak eltávoztatásáért mindennek tulajdon felesége légyen 
és minden asszonyállatnak tulajdon férje. Tartóztok azért jó 
Atyámfiái azzal, hogy egymásért könyörögjetek, hogy mindeni- 
tek magát megőrizhesse tisztességesen és se szivét, se elméjét, 
se testét meg ne fertőztesse, mert így lesztek ám a Szentlélek 
Istennek lakóhelyei és templomi.

IV. Negyedszer szereztetett a szent házasság istenfélő 
fiáknak és leányoknak szaporodásáért és fölneveléséért. Ha 
pedig nem mindennek adja az Úristen ezt a szent házasságnak 
gyümölcsét, tehát mégis árvákat és nyomorultakat neveljenek 
afélék azok helyett, kiket gyermekük helyett fogad ó  szent Fel
sége. Erre légyen azért is néktek nagy gondotok, hogy gyer
mekieket és minden házatoknépét szépen isteni ismeretben és 
tiszteletben neveljétek: megtanítsátok egész házatoknépét a  
tízparancsolatra, a hitnek ágazatjára, az Úr imádságára, a ke- 
resztségnek és az Úr vacsorájának hasznaira, reggeli és esteli 
imádságra, asztaláldásra és minden szent jámbor és istenes 
maguktartására. Amely cselekedetre int a  szt. Pál apostol is 
benneteket (Ef. 6.) s mondja: Ti Atyák haragra ne ingereljétek 
a ti gyermekteket. hanem neveljétek fel őket isteni félelemben 
és oktatásban.

Ezek a  házasság szerzésének okai, melyekből tisztetek 
felől is bőséges értelemmel tanulhattatok.
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De mindezeknek fölötte ne aiétsótok azt jó Atyámfiái, 
hogy ti a ti házasságtokban mindenképen kedvetek szerint éltek 
immár, vagy, hogy mindenféle gondoktól és nyomorúságoktól 
megmenekedtetek. mert tinéktek is ugyan fel kell vennetek azt 
az átkot, mellyel a  mi első szüleinket a fölséges Isten az Őtőle 
való elszakadásért megátkozá. Szintén úgy higyjed pedig azt 
jó Atyámfia, N. Asszony, mintha tenéked szólana a fölséges 
Isten, mikor Évának szóla s azt mondá: Megsokasítom a te 
nyavalyáidat, mikor terhes lészesz, fájdalommal szülöd a  te 
gyermekidet és a te kívánságod a te uradnak birtokában légyen 
és ő uralkodik terajtad. Hasonlatosképen te is jó Atyámfia, N. 
Uram, szintén úgy higyjed, hogy köteles vagy az átok alá és 
mintha tenéked mondaná azt az élő Isten, amit Ádámnak mon
dott, mikor így szólott: „Miért, hogy engedtél a te feleséged 
szavának és ettél a  fáról, melyről parancsoltam vala, hogy ne 
ennél, ezt mondván: Erről a fáról ne egyél! Átkozott légyen 
a föld temiattad, nyomorúsággal élj rajta egész életedben. Tö
visét és bojtorjánt teremjen tenéked, és a  mezei parajt egyed, 
orcádnak verítékével egyed kenyeredet mindaddig, mígnem 
ismét földdé lész, amelyből vétettél, mert föld vagy és földdé 
köll lenned.

De mindazonáltal ezekben a nyomorúságokban vigasztal
játok ezzel magatokat, hogy a  házasság rendének a fölséges 
Isten légyen szerzője, ki az ő  szerzését meg is tartja, oltalmazza 
és védelmezi, amiképen megtartotta ezt az ő szerzését az eset 
után is. Sőt még emellett meg is áldja a  házasokat, miképen 
megáldá Ádámot és Évát, így szólván: Gyümölcsözzetek és 
szaporodjatok és töltsétek be e földet és vegyétek birodalmatok 
alá és uralkodjatok a tengerben való halakon, az égi madara
kon és minden élő állatokon, melyek csúsznak-másznak a föl
dön. Vigasztaljátok annakfölötte ezzel is magatokat, hogy vélek 
vagyon az Úristen az istenfélő házasokkal és az ő házasság
béli nyavalyájukat enyhíti és könnyebbíti, amint cselekedék 
Galileának Kána-nevű városában való mennyegzőben is. Vége
zetre ez is vigasztalástokra lehet, hogy a  ti házasságtokban 
való engedelmességtek, békességgel való tűréstek, munkálko
dástok, kereszt- és nyomorúságviseléstek Isten előtt szent és 
igen kedves, amint Dávid bizonyítja. (Psal. 127.)

Megértettétek jó Atyámfiái mi légyen a  házasság, ki szer
zetté és mi végre szerzetté azt, ahol egyetembe tiszteteket is 
megtanulhattátok s azt is micsoda keresztet köllessék néktek 
a ti házasságtokban viselnetek és a  kereszt alatt mint köllessék 
magatokat vigasztalnotok. Immár annakokáért feleljetek meg 
föl-szóval az én kérdésimre, hogy ebben legyenek bizonyságink 
mindezek a jelenvaló jámbor és tisztességbeli személyek.

Itt a minister megszólítván a férfiat, így kérdje meg őtet r
Jó Atyámfia, N. Uram! Akarod-é e jámbor személyt, az 

N. Asszonyt Istennek törvénye szerint örök házastársul hozzád 
venned ?
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Feleljen a Vőlegény:
Akarom.

Ismét kérdje meg a minister a férfiét:
Emlékezel-é róla, hogy ha valakinek e jámbor személyen 

kívül adtad hitedet?
Feleljen a férfiú:

Nem adtam.
Ezenre kérdezze meg a minister a másik személyt is és 

minekutánna az is megfelel, mondja nékiek: Fogjátok egymás 
kezét és mondd utánam az esküvést te férfiú :

Isten téged úgy segítsen, ki Atya, Fiú, Szentlélek, egy 
bizony Isten, hogy e jámbor személyt, az N. Asszonyt szereted 
és Isten parancsolatja szerint jámbor házastársul hozzád ve
szed, holtodig-holtáig el nem hagyod sem szegénységében, sem 
betegségében, sem semmiféle nyomorúságában. Isten téged 
úgy segéljenl

Ezután szólítsa a másik személyt is, mondván : Mondjad 
te is Atyámfia, N. Asszony!

Isten téged úgy segéljen, Atya, Fiú és Szentlélek egy bi
zony Isten, hogy e jámbor személyt az N. uradat szereted és 
Isten parancsolatja szerint jámbor házastársul hozzámégy, hol
todig el nem hagyod, sem szegénységében, sem betegségében, 
sem semmiféle nyavalyájában. Isten téged úgy segéljen!

Itt, ha gyűrüváltás lészen, a minister ezt mondhatja: Mily 
tiszták és böcsületesek a gyűrűk és amint azoknak sohul végek 
nincs, azonképen a ti szeretetek is vég nélkül való légyen, tiszták 
és böcsületesek legyetek mind Isten előtt s mind e világi embe
rek előtt. Ha pedig gyűrüváltás nem lészen, így szóljon a minís- 
ter a jelenvaló község előtt.

Mivelhogy e két tisztességes személy Isten törvénye szerint 
örök házasságban akar egymással élni és lakni és azt kezük
nek összefogásukban és hitükkel (ha gyűrüváltás lészen, ezt is 
hozzá adhatja: És ennek jelével a gyűrűvel) jelentetik és vall
ják mind Isten előtt s mind az ő  anyaszentegyháza előtt és 
azt senki sem ellenzetté, azért én is Istennek akaratjából, az 
O képében, az ő  szent áldomásával összekötöm őket Atyának 
és Fiúnak és Szentléleknek nevében, hogy akiket Isten össze
szerez, azokat ember el ne válassza!

Itt bocsássák el egymás kezét a házasok s a minister 
ilyenképen szóljon:

Ennek pedig az Isten szerzésének köztünk való megmara
dásáért könyörögjünk jó Atyámfiái alázatossággal a mi kegyel
mes Istenünknek s mondjuk el ezt a  könyörgő imádságot.

Térdre állván a minister e következő imádságot mondja 
el és a Miatyánkot is.

Mindenható Úristen, ki férfiat és asszonyállatot teremtél 
és őket a házasságnak rendére választottad és abban a Te 
szent Fiaddal való társalkodásukat is példáztatni akartad; egy
mással oltalmat és segítséget rendeltél, a tiszta és fedhetetlen
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életnek is orvosságot szerzettéi; a Te szent nevednek tisztes
ségére való népeknek szaporodásit is ezáltal rendelted, kérünk 
Tégedet a Te megmondhatatlan és véghetetlen jóvoltodért, hogy 
ne hagyjad a Te ily bölcsességes és drága szerzésedet se meg
romlani, se elveszni, se az Ördögnek ssalárdságától megrútit- 
tatni, hanem azon rendben, ami fejében szereztetted, tartsd meg 
miközöttünk is, hogy ezáltal is tiszteltessék a  Te nagy jóvoltod 
és atyai irgalmasságod mitőlünk is a  Te szent Fiaddal, a mi 
Urunk Jézus Krisztussal egyetemben, ki Teveled és a Szent
lélekkel él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen.

Mi Atyánk, ki vagy a  mennyekben etc.
Térdről fölkelvén a minister így áldja meg az újházasokat: 

Áldjon meg titeket az Atya Úristen, megőrizzen a Fiú 
Úristen és megvilágosítson a Szentlélek Isten, maradjon meg 
rajtatok mindvégig az irgalmassága és mennyei áldom ása! Ad
jon közitekbe békességet, egymáshoz való igaz szeretetet, tiszta 
és feddhetetlen életet, istenfélő fiakat és leányokat, adjon tisz
tességet és idvességes előmenetelt, idvességes kimúlást és örök
életet 1 Ámen.

Dr. Incze Gábor.

Vasárnapi és ünnepi beszédek.

Az Úr lelke.
Pünkösd.

II. Kor. 3, 17.
Ha összeirási lapokon megkérdeznénk ma az embereket, 

hogy mire van leginkább szükségük? — mit gondoltok: mily 
válaszok érkeznének be? A feleletek, úgy vélem, általában 
valahogy ekkép szólnának: szükségem van pénzre — egész
ségre — házra — ruházatra — jó állásra — kitűnő pártira. — 
De érkezne-e be egyetlen oly válasz, amilyent Isten leginkább 
vár tőlünk, s a legszívesebben venne: lélekre van szükségem, 
az Úr Lelkére, mert az Úr Lélek, és ahol az Úrnak Lelke, ott 
a szabadság! ? Ez az ünnep el akarja fújni lelkedről a pénz, 
a ház, a ruházat, a jó állás gondját, mint aranylapról a rára
kódó port, — azt akarja, hogy mire ez az istentisztelet véget 
ér, ne legyen egy is, aki e kérdésre: mire van szükséged ? — 
mást tudna felelni: Lelkedre van szükségem, óh Uram!

De hol keressem és hol találom meg az Isten lelkét!? A 
világosságban, amely gát nélküli tengerként ömlik szét és életre 
csókol csillagvilágokat ? A napsugárban, amely arany szekeréből 
a bőséget, a virágmezőket, a tavaszt borítja ki a földre! ? Tu
dom, hogy nem ez a Lélek, de tudom azt is, hogy mindez Isten
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Lelkének a kisugárzása, megjelenése... Keressem Isten Lelkét 
abban a sajátos erőlehelletben, amely a világegyetemen fuvall 
át s élteti azt a kicsiny fűszáltól s a fénybogártól kezdve a 
csillagos égboltozatig!? Keressem abban a lehelletben, amely 
ajkamon mosolyt, szememben tüzet gyújt, s amely istenképmá
somba : szívembe érzést, elmémbe gondolatot ad ! ? Keressem 
abban a fönséges erőben, amely a történelem szövedékét szövi 
s amelynek érintésétől birodalmak és világkorszakok támadnak 
és hervadnak el, mint virágszirmok!? Keressem a templomok 
falai között, oltárok szent lángjában, az egyházak énekeiben és 
hitvallásaiban! ? Mindezekben, mint szent kisugárzásban, mint 
a láthatatlan Lélek szent és részleges testté-válásában megtalá
lom Isten Lelkének egy-egy megnyilvánulását.

Mégis a látható alkotások határán s a theológiai tudás 
peremén túl kell valójában keresnem Isten lényegét, szellemét, 
Lelkét. Isten Lelke a legszemélyesebben működő erő. Nem egy 
érték más értékek mellett, hanem az a sajátosság, amely a leg
személyesebb értéket adja. Nem egy darab arany más kisebb 
aranydarabok mellett, hanem maga az értékadó erő. Isten Lelke: 
lényeg, amelyik szent formákká lesz, erő, amely áldott tettekké 
válik, nagyszerűség, amely a vállára kap és ellenállhatatlanul 
az ég felé emel. Fénypont, amelyik elindulásakor alig hogy 
észrevehető, a megérkezéskor egy új világgá lett. Istennek Lel
két keresed ? E Lélek a hatalmas vágyódás benned a tökélete
sedés után, amelytől a szív megtelik égi szenvedéllyel, s amely 
új látásokra nyitja meg tágranyiló lelki szemedet. Isten Lelke 
műveli benned, hogy megvilágosodol s eddigi anyagias értéke
lésed lelkire változik, hogy ezután elvetsz oly dolgokat, amelye
ket korábban értékeseknek tartottál s áldott ajándékként öleled 
magadhoz azokat a lelki javakat, amelyek mellett eddig hidegen 
mentél el. Ez a lélek fogta meg a tékozló fiút s vitte az atyai 
házba vissza, a kereskedőt, hogy mindenét eladja, csakhogy a 
drágagyöngyöt megvásárolhassa, a pásztort, hogy elhagyja a 
nyáját és megkeresse az „egy“ elveszett bárányt... Ez a lélek 
szállta meg Péter apostolt és hullatta alá az első pünkösd nap
ján azt a parányi tűzmagot, amely emberrengetegeknek lángba- 
borulásává lön. Pál apostolban pillanatnyi villámló látás volt a 
damaszkuszi utón s lett belőle Európa keresztyénsége. Luther
ben az Isten kegyelmi világába való hirtelen átpillantás volt és 
lett belőle az evangélium vallása. . .

Pünkösdkor ezt a titokzatos, átalakító erejű Lelket kérjük. 
S ezt kapni annyi, mint új éltetőnedvet kap a fa, — a vadrózsa 
nemessé oltatik be, — az életcsónakba más kormányos ül, aki 
azt az örökkévalóság irányába fordítja.

Ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.. .  Lehet-e szabad
ságnak tartani azt, mikor engem egy eddig tőlem idegen Lélek 
vezet, ha érzéseimnek és tetteimnek valami távoli irányító mág
nese van ? Szabadság-e az, ha mondani tudom: ne úgy legyen, 
amint én akarom, hanem, amint T e !? .. .
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Vannak esztelenek, akiknek a szabadság nem egyéb, mint 
az érzékeknek, szenvedélyeknek erkölcsileg nem szabályozott 
korlátlan uralma. De van-e szabadság ott, ahol felelősség nélkül 
lehet a vágyakat kielégíteni s az indulatoknak szolgálni?! Ahol 
nem a Lélek az úr az elhatározás, a hiúság, a pénz, a szenve
dély fölött, hanem ezek lesznek úrrá az ember lelkén, az nem 
szabadság, hanem szolgaság, rabság! S mi szabadít fel e rabság 
alól? Talán a műveltség, a tu d ás!? ... Hogy valaki több idegen 
nyelven beszél: igazabbá teszi-e ez őt? Ha valaki technikai 
találmánnyal hódítja meg a térbeli távolságot: emberségesebbé 
válik-e ez által s nemesen kitágulnak-e lelki-életének méretei? 
Ha valaki a múlt idők történelmében járatos: hűségesebbé lesz-e 
a jelen által támasztott kötelességek betöltésében? Ha valaki 
ismeri a természet törvényeit, engedelmesebb lesz-e ezáltal az 
erkölcsi követelményekkel szemben? Nem! A „művelt* csak 
elővigyázatosabban fog vétkezni, mint a műveletlen; talán csak 
leplezettebben követi majd el bűneit a tanultabb és nagyobb 
szabású vétkeket követ el az eszesebb. A láncok azonban lán
coknak maradnak akkor is, ha annak szemei nem vasból, ha
nem ezüstből, vagy aranyból készültek. A bűnök rabságából 
szabaddá csak az Isten Lelke tehet. A lelki, erkölcsi értékelés 
rendjében sokkal különbek voltak Jézus tanítványai, az egyszerű 
tanulatlan halászok, mint a képzett írástudók és farizeusok, s 
a szellem hatalmas, szabad, teremtő ereje tekintetében messze 
mögöttük állanak a mai kornak közismert reprezentánsai is, 
mert ők nem a tudás, hanem az Isten lelke által voltak nagyok 
és szabadok.

Ahol a bűn jár, nincs ott szabadság, csak szabadosság. 
Ahol az Ür Lelke hiányzik, ott nem a szabadságot, hanem csak 
a szabadosságot ismerik. Rettentő szemfényvesztés folyik ma
napság, amely az érzékeknek és kívánságoknak korlátlan meg
nyilvánulását ültette a szabadság helyére s ezzel egész kultúránk 
megromlását okozza. Szinte oly mértékben vész ki az Úr Lelke 
s ezzel együtt a valódi szabadság a mai civilizációból, amint 
annak vívmányai sokasodnak. Hiányzik az Úr Lelke, ezért le
szünk rabbá: a mámor, a vágy, a materializmus, a merő intel- 
lektualizmus rabjaivá, — a szép bűnöknek aranyláncaival bilin
cseket kovácsolunk magunk körül és megkötjük magunkat 
azokkal örökre.

Hiába keresem az Űr Lelkét sok olyan helyen, amelyiket 
a köztudat és a közvélemény még mindig az Úr leikétől áthatott 
szabadság helyének tekint. Hiába keresem némely otthonban, 
ahol az ember szinte alig tud rámutatni, hogy ott vétek ural
kodik. Mégis, azoknál a családoknál, ahol az egyébként korrekt 
szülőknek csak intellektuális élvezetei, sport-, tánc-, irodalmi-, 
kultur-élvezetei uralkodnak: ily helyeken lassanként elerőtlene- 
dik az ima és a vallásosság, s minden látszólagos tökéletesség 
mellett is hiába keresed az Úr Lelkét s a szabadságot.



200

Hiában keresem az Úr Lelkét némely gyülekezet egyházi 
életében, ahol csak gyűlésekre járnak s csupán a közigazgatási 
teendőket végzik kínos pontossággal, ahol a külső szertartások 
tömkelegé mintegy óráról-órára foglalkoztatja az egyháztagokat, 
de csak külsőleg, ahol a köteles egyházi adózáson kívül nincs 
meg a lelkesség és áldozatkészség elragadó s alkotó ereje: ott 
csak a lombokat öntözik, de a gyökér lassanként elszárad. Ily 
helyen nincs az Úr Lelke s ép ezért a szabadság is hiányzik, 
mert üres formák rabságába sülyedt a lélek.

Az Úr Lelke s ezzel együtt a szabadság ott van, ahol tör
vénnyé tették az igazságot, hatalommá a szeretetet, ahol nem 
az indulatok zsarnoki uralma érvényesül, hanem ahol az Isten 
parancsolatait teszik kész szívvel törvénnyé. A mámor, a vágy, 
a hasznossági elv, a szenvedély, az indulat csak arany bilincsek... 
Amikor azonban a nap uralkodik és nem az éjszaka és a nap
hoz hozzákötik magukat a csillagok: törvény ez, a rend szabad
ságának ereje, amelyben alkotni tud a Lélek, nem úgy, mint 
a bűn kaotikus zavarában. Amikor lelkünket hozzákötjük Jézus
hoz, e naphoz, s lesz általa a mi életünk: rend, igazság, jóság, 
szent harmónia: az Úr Lelke uralkodik s vele a szabadság. 
Amikor a kő engedelmeskedik a művész kezének: nem rabság 
ez, nem szolgai alárendeltség, hanem a tökéletesség utáni vá
gyódás törvénye az. Amikor kezébe adjuk magunkat az Úrnak, 
hogy kialakítsa bennünk a maga istenképét: szabadság ez, a 
szabadság szépségének megejtő ereje.

Az Isten Lelke által megvalósult szabadság légkörében 
alakulnak ki családok, az egyházak, a társadalmak, az Isten 
iránti engedelmességből nőnek ki a személyiségek, az erkölcsi 
erőből támadnak próféták, apostolok s alakulnak ki lelkes, pél
daadó gyülekezetek. A szabadság törvénye alkot itt s lesz belőle 
ég felé növekvő élet.

Ahol az értékmérő nem az arany, hanem a becsület, nem 
pusztán a templomba-járás, de a lélek imádságos áhítata, amely 
elvisz a templomba; ahol az egyháziasság nem a gyűléseken 
való részvételben mutatkozik, hanem a békességben és az egy
házépítő tevékenységben; ahol a rágalom elnémíttatik és az 
igazság ajka beszél; ahol a szeretet jár és a megsértett becsü
letnek nem kell a durva ütések alatt összeroskadnia; ahol a 
hit égi mámorát isszák; ahol a családokban naponként az első 
szó: ima, — és az utolsó szó is: ima; ahol előbb van meg a 
hit, mint a templom és ahol a hit tovább él a kézzel alkotott 
templomnál is : ott van az Úr Lelke és ott van a szabadság I

. . .  És most felelj: mire van neked leginkább szükséged! ? 
Ugy-e az Úr Lelkére és a szabadság világára?

A valódi szabadság birodalmába vigyél el lelked által ma 
bennünket Istenünk!

Kutas Kálmán
szombathelyi lelkész.
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Hármas pünkösdi ajándék.
Pünkösd II. ünnepnapjára.

II. Tim. 1, 7.
Az Apostolok Cselekedeteinek könyvében olvassuk (19, 2.), 

hogy Pál apostol harmadik missziói utján eljutott Diana isten- 
asszony városába, Efezusba. János-tanitványokat talált itt, a 
Keresztelőnek követőit, akik elhagyva ősi zsidó vallásukat, ke
resztyénekké lettek. Új vallásuknak azonban sok volt a fogya
tékossága, gyöngesége és gyarlósága. Az apostol fájón nélkü
lözte náluk a lelki érettséget, a meggyőződés komolyságát, a 
megálló erőt, az egymás iránt való szeretetnek melegét. Ezért 
a velük való beszélgetés során elsősorban ennek forrása iránt 
érdeklődött, azt kérdezve tőlük: „Vájjon vettetek-e Szentleiket.*

„Vájjon ti vettetek-e Szentlelket?* Minden pünkösdi ünnep, 
mely Isten jóságából reánk köszönt ezt a kérdést intézi hozzánk. 
Nemcsak az iránt érdeklődik, tegnap ünneplő lélekkel együtt 
voltunk-e, zengett-e az ének, mint jó illatú áldozati füst, szál
lott-e az imádságunk az Örökkévaló trónja felé, hanem az iránt, 
megteljesedett-e égi erőkkel a lelkünk, vettünk-e Szentleiket? 
Ennek a kérdésnek végtelen komolyságára akkor eszmélünk rá, 
ha fülünkbe csendül az írásnak egy-két, a lélekről szóló bizony
ságtétele. Ha olvassuk: „A Lélek az, amely megelevenít*, „Senki 
sem mondhatja Jézust urnák, ha nem a Lélek által*, „Akiben 
nincs a Krisztus lelke, az nem az övé*. Akkor látjuk, hogy a 
kérdésre adott feleletünk döntő jelentőségű egész keresztyén- 
ségünkre.

„Vájjon ti vettetek-e Szentlelket* — erre a kérdésre a 
János-tanítványok ott Efezusban nagyon jellemző feleletet adtak. 
Csodálkozva néztek az apostolra s azt mondották: „Mi nem is 
hallottuk, hogy van Szentlélek.* Milyen sok ember nevében 
nyilatkoztak így, aki Istent, mint a világteremtés végső okát, 
mint a világkormányzás elvét el tudja helyezni valahogy világ
nézete rendszerében, a megváltó Jézus Krisztussal is, mint tör
téneti személyiséggel megbékél valamiképpen, de a Szentlélek 
valósága valahogy idegen neki, azzal nem tud mit kezdeni. 
Velük ellentétben az apostolnak az a meggyőződése, hogy a 
Szentlélek vételének és bírásának megvannak a csalhatatlan 
jelei. Ezekre utal a felolvasott igében: „Mert nem félénkség 
lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erőét, a szeretetét és 
az önuralomét.*

Erő, szeretet, önuralom, ti vagytok a lélek hármas nagy 
megnyilatkozása, ti utaltok a létezésére, mint illat a virágra, 
mint gyümölcs a fára, mint patak a forrásra, mint fény és me
leg a napra. Testvéreim, pünkösdnek ünnepén az igehirdető 
abban a kedvező helyzetben van, hogy az imént hallott ige 
magyarázatához nem kell neki különös lélektani, vagy hittani 
bizonyítékokat keresnie. Szét kell csak néznie a pünkösd ünnepi



jeruzsálemi piacon, s meg kell látnia az Űr apostolait. Ezek az 
emberek élő illusztrációi annak, hogy nem a félénkségnek, ha
nem az erőnek, a szeretetnek és az önuralomnak a lelkét vették.

Előbb — tudjuk jól — a félénkségnek voltak a rabjai. 
Hogy remegnek a hullámverte Genezáreti tavon: Halálfélelmük
ben hogy költögetik az alvó mestert: „Uram, segíts, mert elve
szünk!" Milyen gyáván hagyják cserben az Urat a Getsemánéi 
kertben azon az emlékezetes éjszakán! Milyen aggodalommal 
ülnek zárt ajtók mögött a nagypénteki tragédia után. De, mikor 
pünkösd ünnepén veszik a lélek keresztségét, egyszerre tova
tűnnek szívükből a félelem, a gyávaság, mint kelő nap elől,az 
éjszakának sötét árnyai. Helyüket bátorság és erő foglalják el. 
Félelem nélkül állanak az ellenséges indulatu tömeg elé és 
tesznek bizonyságot a megfeszített és feltámadott Krisztusról. 
Bebörtönzéssel, halálbüntetéssel mit sem törődve, ellenkezni 
mernek földi hatalmasságokkal, s van bátorságuk bizonyságot 
tenni: „Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mintsem az em
bernek." Valami kibeszélbetetlen erő füti őket, sarkalja ember
feletti feladatok megvalósítására: meghódítani ezt a világot a 
Krisztus számára. Találkozhatnak közönnyel, nyilt visszautasí
tással, van erejük elviselni azt. Fölzúdulhat ellenük a zsidó és 
pogány világnak minden gyűlölete, megnyílhatnak a cirkuszok 
arénái, hogy széttépett testük vérétől legyen piros a küzdő tér 
homokja, nem rettenti őket. Ismerős és ismeretlen mártírok ne
vében boldogan vallja Pál: „Semmi sem szakaszthat el az Isten 
szerelmétől". . .  „mindezeken győzedelmeskedünk".

Előbb — tudjuk jól — az önzésnek rabjai voltak ők is. 
A Mester követésében nem egyet közülük alacsony, önös érdek 
vezetett. Lemondtak érte földi javakról, utolsókká lettek a világ 
szemében, de magukban önelégült boldogsággal a jutalomról 
álmodoztak, amely majd osztályrészük lesz a mennyek orszá
gában.

De mikor pünkösd ünnepén a Lelket vették, az minthogyha 
kiégette volna szívükben az önzés utolsó maradékát is. Emberek 
állnak előttünk, akiknek egy életcéljuk van csupán: szeretetben 
szolgálni mindeneknek.

Az előtt — tudjuk jól — őket is emberi gyöngeség, gyar
lóság, szenvedély tartotta hatalmában. Milyen sokszor elkapta 
Pétert vakmerőséggel határos elbizakodottsága, Jánost hirtelen 
haragja, Tamást a hitetlenség szelleme, Judást a pénz szerelme.

Ám a Lélek pünkösdi viharzása elsöpörte a szívükből 
ezeket a gyarlóságokat s utána úgy állanak előttünk, mint az 
önuralom hősei, akiknek nevében Pál elmondhatta: „Testemet 
megsanyargatom és szolgaságra hajtom, nehogy míg másoknak 
prédikálok, magam méltatlanná váljak."

Erő, szeretet, önuralom, így lettek az apostolok számára 
három csalhatatlan bizonysága a Lélek bírásának.

Testvéreim, a pünkösdi Lélek hármas ajándékának ebben 
a tükrében nézzük meg egy pillanatra magunkat!
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Erősek vagyunk-e mi? Erősek annyira, hogy össze ne 
törjünk a megnehezedett élet gondjai és terhei alatt. Ahhoz, 
hogy, ha százszor csalódunk is, tudjunk újra reménykedni, ha 
egyidöre megtorpanunk is, tudjunk megint talpraállani, megint 
újra kezdeni. Erősek ahhoz, hogy meggyőzzük világunknak 
sok-sok testi és lelki kisértését. Erősek annyira, hogy bűnnel 
való harcban bevalljuk erőtlenségünket, tehetetlenségünket s 
van bátorságunk ráhagyatkozni a Krisztus erejére, hogy vele 
győzzünk, vele diadalmaskodjunk. Erősek annyira, hogy merjük 
egyéni hitbeli meggyőződésünket magasabbra értékelni minden 
kényelemnél, magalkuvásnál, érvényesülésünk felkínált apró 
előnyeinél. Erősek annyira, hogy inkább elviseljük a világ sze
mében utolsó helyre való állíttatásunkat, mintsem hűtlenségünk 
miatt a lelkiismeretnek örökké vádoló szavát. Erősek annyira, 
hogy Isten kezében tudva magunkat nyugodtan nézünk szembe 
szenvedéssel és halállal is, mert el tudjuk mondani: „Még ha 
szinte a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek, mert 
te velem vagy, vessződ és botod megvigasztalnak engem.“

És a szeretetnek lelke munkás-e mibennünk? Ott lobog-e 
mindnyájunk szívében, mint szent tűz, hogy kiégesse onnan az 
önzésnek minden salakját, hogy lángra szítsa ott a részvét, az 
irgalmasság és könyörület szunnyadó érzéseit? Ott lobog-e, 
hogy világosságot gyújtson, meglátni itt egy szomorú arcot, 
amelyik megbocsátó szó után eped, ott egy gondszántotta hom
lokot, mely várja, hogy szeretettel megsimogasd, amott egy 
összetörött lelket, mely rád néz, hogy megvigasztald, melléje 
állj, fölemeld. Világosságot, meglátni éhező szájakat, melyek 
falat kenyér után vágyakoznak, tétlenségre kárhoztatott kezeket, 
melyek munka után nyúlnak, sápadt gyerekarcokat, tömeglaká
sok, nyomortanyák lakóit, akik napfény után epekednek, meg
látni e világ testi és lelki nyomorúságának rettenetes mélységeit, 
melyek mind az után kiáltoznak — akinek van füle a hallásra, 
az hallja, hogy kiáltoznak — hogy a szeretet temesse be őket. 
Addig, míg nem késő. Munkás-e bennünk a szeretetnek a lelke, 
hogy világosságánál ne csak lássunk, de tűzénél föl is hevül- 
jünk és cselekedetekre buzduljunk.

És az önuralom leikével hogyan állunk? Urai vagyunke 
csakugyan önmagunknak? Oh a mai ember szeret dicsekedni 
függetlenségével, szeret kérkedni azzal, hogy nem adja magát 
rabságra senkinek, pedig valójában minden és mindenki ural
kodik rajta, csak tulajdon akarata nem. Úr rajta a divatnak 
szeszélye, melynek esztelenül hódol, testének vágya, melyet 
jobb meggyőződése ellenére is követ, uralkodnak rajta indulatai, 
melyeket nem tud megzabolázni, úr rajta a frázis, az újság, a 
tömeg, a közhangulat, mely ízlésében, Ítéleteiben vezeti, család
járól, egyházáról, nemzetéről alkotott véleményét befolyásolja.

Erő, szeretet, önuralom. . .  hármas mérlegedre ha ma reá
lépnénk, mutatód: a lelkiismeret mit fog vájjon jelezni? Azt, 
amit Belsazár falára írt a titokzatos kéz, hogy megmérettünk
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és könnyűnek találtattunk. Testvéreim, hadd kérjelek bennete
ket arra nagy szeretettel, vegyük nagyon komolyan a lelkiisme
retnek ezt a szomorú, de igazságos megállapítását. Fájjon ne
künk az, hogy erötelenek vagyunk, holott erősek lehetnénk, 
hogy tépett szárnyakkal lenn vergődünk a porban, holott bol
dogan szállhatnánk tiszta, égi magasságokban, hogy megejt a 
legelső kisértés, lever a legkisebb csalódás. Csak keseregjünk 
rajta, csak könnyezzük meg, hogy a szeretetben olyan szegé
nyek vagyunk, hogy kihamvadt tűz a legtöbbünknek szíve, 
amely mellett olyan sokszor fáznak legközelebbi hozzátartozóink 
is, amely mellett egészen megfagyhatnak hitünknek cselédjei, 
segítséget sóvárgó embertestvéreink. Csak sírjon bennünk a 
lélek, hogy olyan könnyen adjuk magunkat szenvedélyeink, 
indulataink rabságára, csak fájjon nekünk ez ! Szent fájdalom 
az, s az Istentől nagy ígérete van. Hordozóiról mondotta Jézus 
a hegyi beszédben, hogy „boldogok, akik sírnak, mert ők meg- 
vígasztaltatnak“. És hogy „boldogok, akik éhezik és szomjuboz- 
zák az igazságot, mert ők megelégíttetnek.®

Bennünket is minél inkább megszégyenít lelki szegénysé
günk, annál sóvárgóbb lesz a lelki gazdagság után való vágya
kozásunk, annál hangosabb lesz ma imádságos kiáltásunk: 

„Jövel Szentlélek Úristen,
Töltsd be szíveinket bőven 
Mennyei ajándékoddal.*

És hogyha adtad apostolaidnak egykor az erőnek, a sze
retetnek és az önuralomnak a lelkét, hogy vele megmentsenek 
az életnek egy szertehulló világot, oh akkor add nekünk most 
is, hogy tegyen általunk új csodákat! És hogyha adtad egykor 
a mi atyáinknak, hogy általa legyenek próbás időkben megálló 
hősei az evangéliumi hitnek, szegénységükben is gazdag építői 
az anyaszentegyháznak, oh akkor töltsd ki ezt a lelket mireánk 
is gazdagon, hogy el ne kallódjon kezünkön az ősi örökség, de 
szálljon sértetlenül, sőt megnövekedve nemzedékről-nemzedékre.

*
„Vettetek-e Szentlelket8 ? kérdezte az apostol egykor az 

efezusi János-tanítványoktól s kérdezi most pünkösd ünnepén 
tőlünk mindnyájunktól az örökkévaló Isten. Testvéreim, ne sies
sünk a felelettel! Isten jobb szeretné, ha a választ nem a szánk 
adná a hamar lobbanó, de hamar is múló lelkesedés beszédé
vel. . .  nem a szánk, hanem az ezután következő életünk, mely 
a Szentlélek hármas nagy ajándékával ékes: az erővel, a sze
retettel és az önuralommal. Ámen.

Magócs Károly
bpesti piisp. II. lelkész.
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Keresztyén hitünk kötelezése.
Szenthár. ünnepére. (Vázlatos.)

Máté 28, 16—20.

Minden valamirevaló embert kötelez az az igazság, amit 
megismert. Mégha olyan igazságról van is szó, amely messze 
esik tőle, amelynek érvényesülése nincs kézzelfogható hatással 
az életére. Kétségbe kellene esnünk a világ sorsa felett, ha nem 
volnának emberek, akik az igazságot önmagáért szeretik s szol
gálják is önzetlenül. Mi, magyarok, milyen reménytelenül néz
nénk a jövendőbe, milyen sivár és vigasztalan volna számunkra 
a jelen, ha megtiport igazságunk tépett zászlóját nem lengetnék 
meg messze országok lelkes, nagy fiai, akiket egyedül az igaz
ság ereje kötelez mellénkállásra s ha nem bizhatnánk abban, 
hogy árvaságunk éjszakájába világosságot szór a megértett és 
felkarolt igazság.

Vannak igazságok, amelyekhez több csatol, mint az ideális 
gondolkozás. Több még a becsületnél és meggyőződésnél is. 
Ilyen a mi hitünk igazsága. Nézzétek az édesanyát, akit szere- 
tete akkor is kötelez, amikor becsület és meggyőződés már 
félrevonulnak, mert kioltotta fényüket a csalódás és kiábrándu
lás. Valami szent ösztön az, ahogyan ő minden poklokon ke
resztül szereti és szolgálja gyermekét. Ez az ő igazsága, amit 
Isten oltott szívébe, hogy jobbá tegye vele a világot. . .  Nézzé
tek, Luthert nemcsak lelkiismerete avatja az igazság hősévé, 
hanem szent önzése is, amellyel mindenekfelett kereste a lelke 
üdvösségét!

Ahogyan minden becsületes embert odaköt meggyőződése 
az igazsághoz, a katonát esküje a zászlóhoz, amint a szülő ösz
tönösen szereti és szolgálja gyermekét, ahogyan a lelkiismeret 
parancsol és az üdvösség vágya hajt, mindaz benne van abban 
a kötelezésben, amit hitünk szab elibénk.

Szentháromság vasárnapján különös erővel lép elénk ke
resztyén hitünk kötelezése. Ádventtől Pünkösdig egy csodálatos 
történet pergett le előttünk. Teremtő Istenünk, Atyánk ebben a 
szent történetben árasztotta reánk az Ő gazdagságát, tárta fel 
bölcseségének és tudományának kikutathatatlan mélységét. . .  
Most hozzánk fordul s újra megkérdezi, mire kötelez téged hited 
boldogító igazsága, életed és üdvösséged keresése?

A felolvasott ige megfelel helyetted; megmutatja hited kö
telezését, amely

I. Jézus hatalmán alapul,
II. az Ő missziói parancsát foglalja magában,

III. s az Ő ígéretére támaszkodik.
I. Mikor Jézus feltámadása után összegyűjti tanítványait 

a megdicsőülés hegyén, hogy elkötelezze őket apostoli szolgá
latukra. missziói parancsának közlését azzal vezeti be, hogy az 
ő hatalmára hivatkozik.
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Minden parancs súlyát és érvényét a parancs adójának 
hatalma szabja meg. A világtörténelem legnagyobb hadvezérei
nek titka az ő személyes varázsuk, amit katonáikra gyakoroltak 
s amellyel fenn tudták tartani a hatalmukba és győzhetetlensé
gükbe vetett hitet. Nem lehet valamilyen ügyet szolgálni, szol
gálatára életet, mindent feltenni, az ügy győzelmébe vetett hit 
és bizalom nélkül. A világháborút akkor vesztettük el, amikor 
kétségessé lett a központi országok győzelme, s veszteségünk 
akkor vált katasztrofálissá, mikor a vezetők kiejtették kezükből 
a még meglévő hatalmat is . . .

Krisztus vallása az egyetlen ezen a világon, amelynek 
győzelme nem lehet kétséges, mert maga Krisztus tartja kezében 
a hatalmat. „Az a győzelem, amely meggyőzi a világot, a mi 
hitünk", mondják az apostolok s ekkor Jézusra gondolnak, aki
nek „hatalom adatott mennyen és földön."

Nézzük ezt a hatalm at... Elsősorban a mennyben való 
hatalom e z ...  Az Atya adta néki, hogy uralkodjék azokon, 
akiket megváltott és örököseivé tett. „Mindent nekem adott az 
én mennyei Atyám" — mondja Jézus a 11. rész 27. versében 
— és „senki nem mehet az Atyához, hanem csak énáltalam." 
Ján. 6, 5 .. . .

És mert övé a hatalom a mennyen, övé a földön is. Nincs 
nagyobb csodája a világnak, mint a keresztyén vallás elterjesz
tése a földön. Néhány egyszerű ember munkája, akiknek hódító 
ereje nagyobb volt milliós hadseregeknél, mert megdönthetetlen 
bizonyossággá vált lelkűkben a Jézus mennyei hatalmáról való 
meggyőződés. E bizonyosság nélkül milyen szánalmas senkik 
voltak, milyen ingatag és talajtalan az állásfoglalásuk Krisztus 
m ellett... És m ost... odafel, Őreá tekintettek, felemelték üd
vösségük zálogát, a keresztet, s ezrek mentek utánuk könnyön, 
véren, halálon á t . . .  boldog emberek, akik megtalálták üdvös
ségüket. Megváltozott a föld arca, ahova léptek, szeretet, öröm, 
békesség, szelídség, jóság virágai borultak föléje. . .  újra érde
mes lett embernek lenni, jövőt munkálni, a haladás zászlóját 
magasra tartani, mert mennyei napsugárban újjászületett a sá
ros földgolyó.

Ma is Ő a legnagyobb hatalom. Jól tudják ezt azok, akik 
elvakult dűhvel szembefordulnak vele. Azért döngetik Jézus 
Urunk trónusát, mert mennyei királyságától féltik a földet, ahol 
ők testi vágyak, sátáni erők uralma alatt akarnak berendezkedni.

Reád nézve minden attól függ, hogy hatalom-e Jézus a 
te életedben i s ? . . .  Ha Ő úrrá lett rajtad, örömeiden, vágyai
don, gondjaidon, könnyeiden..., ha saját magadon tapasztaltad 
meg, hogy nincs más hatalom, akkor a körülted folyó életre, 
ennek az életnek ezer nyomorúságára, válságára tekintve is 
tudod, hol van a megoldás kulcsa. Tudod, hogy nem lehet 
kívülről jövő erőkkel megváltoztatni, szebbé, jobbá, boldogabbá 
tenni a világot. Isteni erőnek emberszíveken keresztül van a 
kisugárzó ú tja ... S míg felszáll szívedből az imádság: „Uram,
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jöjjön el a Te országod!* megérted hitünk szent kötelezését, 
amely Jézus missziói parancsát foglalja magában.

II. „Elmenvén... “
Sokan nagyon is messze, felhők magasságában állónak 

gondolják Jézus e parancsát. Valami olyannak, amit el kellett 
mondania első tanítványainak s azok is csak úgy tudták telje
síteni, hogy beléjük zúgatta Szendéikének csodákra képesítő, 
kivételes e re jé t... Minket ezer szállal kötöz az élet, a család, 
a megélhetés — mondják — nem lehetünk apostolok. Hála Isten, 
mindig voltak és vannak, akikre Isten reábizza a külső és belső 
misszió ügyét, azt a többet és nagyobbat, amit nem vár tőlünk, 
közönséges, mindennapi emberektől. . .

Ha te Jézusé vagy, tanítványa és elkötelezettje, akkor 
tudod, mi az, amit ez az ige mondani akar neked. A missziói 
parancs ma is ugyanaz. A Szentlélek is az. Reád úgy vonatko
zik, benned úgy munkál, mint ahogyan Péterre, Jánosra, Pálra 
vonatkozott s ahogy Szentleikének tüze bennük lobogott. Nem 
fontos meddig és milyen irányba küld el téged. így szól-e meg
bízatásod : kelj fel és eredj haza. . . ,  vagy pedig elszakít fész
kedtől, mint szélvihar a szárnyas virágmagot, és azt mondja: 
menj el széles e világra. A fontos az, hogy fölülről jövő, szent 
parancsot kaptál s a parancs így hangzik: „Tegyetek tanítvá
nyokká. . . !

Nem tudom, micsoda terveket pihentetsz most itt a lelked- 
ben. Szürke hétköznapok apró kötelességei várnak-e rád, vagy 
messze szálló, nagy gondolatok, álmok és vágyak feszülnek 
benned. De azt tudom, hogy Jézus mindegyiken érvényesíteni 
akarja parancsát s ha te tanítványa vagy, minden munkád, 
terved úgy tükrözi az apostoli megbizatást, mintahogy a nap
sugár egyformán szikrázik harmatcseppen és a tengerek tükrén. 
Lehet, hogy kis körben figyelnek rád, lehet, ezrek lesik szavad, 
neked így is, úgy is tanítványokat kell szerezned Jézusnak.

Tanítvánnyá tenni annyi, mint hívővé tenni. Határozott 
keresztyénné, aki nem válogat, hanem megtartja mindazt, amire 
Krisztus követése kötelezi.

Erre csak Pünkösd után, a Szentlélek birtokában volt ké
pes Jézus serege. Azelőtt ámulva látták p. o. a holdkóros meg- 
gyógyításának csodáját és megkérdezték: „Mi miért nem tudtuk 
azt?* Jézus felelete: „A ti hitetlenségtek miatt.*... De Pünkösd 
után hegyeket mozdítanak el hitük erejével.

Ma is minden lehetséges a hívőnek. Lehet beteget úgy 
megvigasztalni, hogy imádsággá váljék ajkán a jajszó. Lehet 
haldoklókat fénylő orcával bocsátani át a halálvölgyön Isten 
színe elé; nehéz sorsban küzdő emberekkel elmondatni: „Az 
Úr az én pásztorom, szükség nélkül megy sorom.*

De nem csupán tanítás, hanem tanítvánnyá avatás utján. 
Igénkben az Úr Jézus előbb mondja a keresztelést, azután a 
tanítást. Ezzel a Szentlélek titokzatos, egész lényünkön eláradó



erejét emeli ki, ami nélkül száraz oktatók lehetünk csak, nem 
pedig tűznyelvű és tűzlelkű apostolok.

Óh milyen nagy szükség van ma apostolokra. Gondoljuk 
el, ha ‘minden keresztyén teljesítené hite kötelezését, mennyi 
tanítvány,... mennyi új csoda hirdetné a feltámadást belül a 
lelkünk mélyén, azután családunkban, gyülekezetünkben, édes 
hazánkban és szerte a nagyvilágon. Emberek: Isten küldöttjei, 
akik az Úr Ígéretére támaszkodnak:

III. „íme én veletek vagyok minden napon mind a világ 
végezetéig.*

A teremtő és gondviselő Isten a mi sziklavárunk gondok 
és aggodalmak között, Ínségben és nyomorúságban. Ami bűn 
földre húz, ahány kisértés el akar szakítani Tőle, mindazzal 
szemben ott áll a kereszt, a hívő ember naponkénti újjászüle
tése. Szárnyakra van szükség, hogy akadályokat repüljek át 
velük? Vettem Szentjeiket! így szól a hívő és boldog, mert 
Jézussal van és Ő is v e le ...

. . .  Luther azt mondta egyszer Erasmusnak: „Tojások 
közt akarsz táncolni, úgyhogy rájuk ne gázolj, poharak közt, 
hogy egyet se törj el.“ Az emberek tetszéséért annyiszor meg
alkuvó, félénk Erasmus így válaszolt: „Amennyire a korszellem 
megengedi, talán mégsem vagyok hűtelen Krisztus ügyéhez.* 
Milyen más Luther, aki így szólt: „Elmegyek Wormsba, ha 
annyi ördög volna is ott, ahány cserép a háztetőn.* Vagy Pál 
apostol, midőn ezt mondja: „Kész vagyok nemcsak megkötöz- 
tetni, de meg is halni Jeruzsálemben.*

Édes Testvérem, Krisztus követe! Közönyös emberek közt, 
földhöz tapadó vágyak és törekvések útvesztőin vezet téged 
szent elkötelezéssel hited. A korszellem bizony nem kedvez. De 
ne fé lj!... Menj el és gyújts tanítványokat Jézusnak, ő veled 
van minden napon mind a világ végezetéig. Ámen.

Tarján István
répcelaki lelkész.

A mustármag és kovász.
Szentháromság u. I. vas.

(Vázlat.) Máté 13, 31-35.

— A mennyek országa szellemi ország, tehát láthatatlan. 
A mennyek országa részben az emberek szívében van. Ha ezt 
az országot építeni akarjuk, az emberszívekben kell elsősorban 
mustármagot elhintenünk, vagy az emberszívet annak a tésztá
nak tekintenünk, amelyet csak az Ige kovásza keleszthet és 
növeszthet meg Isten dicsőségére és az emberek javára. De 
nagy akadállyal kell megküzdenünk: az emberszívek zárkózott
ságával és megközelíthetetlenségével. A mustármag növekedé
sének és a tészta megkelésének nagy akadálya elsősorban, hogy

2C8



209

nincs érintkezési pont a lelkek között. Rengeteg előítélettel telí
tett a világ, még a mustármag, a Krisztus evangéliumával szem
ben is. Részekre szakadoztunk, nincs központi eszme, amely 
vezetne minket, mert ezt az eszmét nem a Jézus Krisztusban 
keressük.

A mustármag és a kovász az Isten országa terjedésének 
hasonlata. Óh, remélhető-e a birodalom határainak győzelmes 
kitolása, amíg az emberek nem a szellem, hanem az anyag 
világában élnek? Mert mit kell tapasztalnunk? A mérleg egyik 
serpenyőjére ráhelyezik az embert, a másikra anyagi kincseit. 
Ha a kettő egyensúlyban van, az embernek becsülete van. A 
szellemi kincsek az a mustármag, az a kovász pedig, amelyet 
Jézus Krisztus kinál ? . . .  Hogyha monumentális gondolataid 
vannak, olyanok, amelyek a világ ábrázatát képesek megváltoz
tatni, hogyha századoknak minden tudását süríted össze magad
ban és lángoló lelkedben prófétikus előrelátásaid vannak is, 
semmi vagy, ha az anyagi életben nincsenek sikereid. Érdemes-e 
hát tüzes betűkkel szellemünk eszményeit a világba írni? Ha- 
hotázó és gúnyos tömegeknek a lelkét megtudjuk-e fogni az 
Istenige jó mustármagjával? Pedig, akik a Krisztuséi, azoknak 
élethivatásuk ezt a mustármagot az emberszívekben elhinteni, 
azoknak küldetésük az emberiség új életserkentő kovászaivá 
lenni.

Jézus a mai evangéliumban ugyanazt a gondolatot két 
hasonlattal világítja meg. Ezeket a hasonlatokat a világnak 
semmiféle bölcse kieszelni nem tudta volna, ezek magának az 
Istennek a leikéből szakadtak ki, hogy egy nagy isteni gondo
latot, az Isten országa terjedésének és már a földön való dia
dalának gondolatát világítsa meg. Ismerjük a mustármagot, 
amelyet a nagy Magvető először Izrael földjében vetett el. Sze
rény és jelentéktelen volt az a mag. A zsidók letaposták, a 
görögök nem látták, de ezt a magot égi harmat nedvesítette, 
mártírok vére itatta, kisértések vihara erősítette, belső isteni 
erő hajtotta előre, úgyhogy túlnőtt Judea pálmáin, a Libanon 
cédrusain, magasabbá lön a görög babérnál és a római tölgynél, 
mintha ezek csak hitvány bogáncsok lettek volna. Ágai hatal
masan terjeszkedtek ég felé, úgy, hogy az ég madarai hajlékot 
vettek rajta, a föld minden népeinek árnyékot nyújtott. Ez a 
mustármag, amely eleinte olyan jelentéktelen volt, nőttön-nőtt 
és nő még ma is szüntelenül. Ez a keresztyénség elterjedésének, 
a Krisztuskövetők felszaporodásának, az Isten országa diadalá
nak, az Űr Jézus evangéliuma örök legyőzhetetlenségének szim
bolikus hasonlata. Ugyanezt mondja nekünk a kovász hasonlata 
is. Krisztus evangéliuma az igazság örök bástyájaként áll a 
világban, bizonyságául annak, hogy bármily kicsiny legyen is 
a kezdet, ha Isten viszi előre az ügyet, halandó erők nem ve
hetnek diadalt rajta.

Nekünk, akik Krisztus evangéliumának emlőin táplálkoz
tunk, nem lehet magasztosabb életfeladatunk, mint ezt a mustár-
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magot és ezt a kovászt felkínálni azoknak, akik a sötétben 
járnak, akik az isteni világosság gyönyörűségeit nem ismerik. 
Ha azt akarjuk, hogy ezek az Isten kínálta kincsek közkincsekké 
legyenek, meg kell kezdenünk az egész mai emberi életnek az 
átértékelését. Kezdjük meg ezt a nevelés terén. A múltból csak 
egyetlen egy értéket kell átmentenünk a jövő számára és ez 
minden szellemi értékek összefoglalata: a Krisztus evangéliuma. 
Az anyagi gazdagság helyett a lelki gazdagság szépségeire kell 
felhívni az emberek figyelmét. Az én meggyőződésem szerint 
a lelki gazdagság, még ha helytelen irányba terelődik is, előbb- 
utóbb az Isten országát munkálja. Az én meggyőződésem so
kakkal szemben, hogy az egyetemes emberi műveltség emelke
désével egyenes arányban terjeszkednek az Isten országának 
határai is. Tapasztalatom az, hogy a kultúra emelkedésével 
egyenes arányban emelkedik a Krisztus evangéliuma iránti 
érdeklődés is. Hogy ez az érdeklődés jóindulatú, vagy rossz
indulatú, baráti, vagy ellenséges, igenlő, vagy tagadó, ez másod
rendű kérdés, a fontos maga az érdeklődés. Mert aki Jézus 
Krisztussal bármilyen vonatkozásba kerül, annak a lélektalaja 
megporhanyosodik, az előbb utóbb Krisztus birodalmának a har
cosává lesz. Innen van, hogy falusi gyülekezetekben a vallá
sosság megszokáson, apáktól örökölt külsőségeken, városi gyü
lekezetekben azonban mély meggyőződésen alapszik.

A keresztyénség elsőrendű érdeke tehát az emberi köz- 
művelődés elterjesztése. Ezt úgylátszik felismerte a keresztyén 
misszió is, mert a pogánymisszió területein templomok és gyü
lekezeti házak mellett mindenütt iskolákat, kórházakat, az em
beri művelődés csarnokait emelik. Jó keresztyének tehát akkor 
vagyunk, ha az emberi művelődés kincseit elsajátítjuk és to
vábbadjuk. Kezdjünk tehát egy hatalmas felvilágosító munkát 
az ember értelmi, érzelmi és akarati világára kiterjedőleg, mert 
csak aki az Isten nagyságát és egyedülvalóságát ismeri el a 
teremtésben és az ember életében, alázatos szívvel csak az 
omolhatik térdre és csak az ismerheti fel azt a nagy kegyelmet, 
amelyet a Mindenható Jézus Krisztus által nyújtott nekünk.

Aki Krisztus evangéliumának igazáról meggyőződött, az 
nem rejtegetheti magánál a szerzett kincseket. Belső erő fogja 
hajtani, hogy a mustármagot önmagában felszaporítsa és azután 
a javakat más termőföldekre szórja. De kérdheti valaki csüg
gedten : miért szórjam el megszerzett lelki javaimat, megpróbál
tam már, de semmi eredményét nem láttam. Vegyünk példát 
Jézusról. Ő maga is csak elültette a mustármagot, csak elke
verte a kovászt, de földi szemeivel nemigen látott. És ime, 
húsz évszázad múlva sok száz millió ember nevezi magát az 
ő  neve után.

Avagy nem találod meg a földet, ahova a magot, a lisztet, 
ahova a kovászt helyezhetnéd? Megmutatom neked. A király 
szántóföldje az ország, a hivatalnoké a hivatal, az iparosé a 
műhely, az orvosé a kórterem, a tanítóé az iskola, a lelkészé
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a gyülekezet, a családapáé a ház, az anyáé a gyermekszoba. 
Nincs az a mőködési tér, ahol a Krisztus evangéliumát ne hir
dethetnék. A magad erejéből azonban a szellem javait a test 
helyébe nem fogod helyezhetni. A magot elhintik a földbe. A 
gazda többet nem tehet. Most egyedül Istenen múlik, ez a mag 
megkapja-e azt a nedűt, amire szüksége van. Ugyanúgy a szel
lem terén. A lelkek termőföldjébe te csak elszórhatod a magot, 
de Istenen múlik egyedül, hogy az megfogamzik és kicsirázik-e ? 
A prédikátor egy szent órában leszórja szelleme javait a szó
székről, de hogy csak egyetlen egy szív is megfogadja tanácsait, 
azt az ámen elmondása után csak az Isten munkálhatja. A szülő 
nap-nap után talán könnyek között inti gyermekét a jóra, a 
végén pedig szent alázattal kulcsolja össze kezeit: Uram, én a 
magamét megtettem, most a Te áldásodat kérem gyermekemre.

Kicsiben saját munkakörünkben munkálni a mennyek or
szágát, ez legyen a jelszavunk. Bármily nehéz, bármily kicsiny 
legyen is a kezdet, ha Isten akarja, siker koronázza. Bárcsak 
elmondhatnók már: nincsen egyetlen lélek is, aki ne keresne 
védelmet azon a terebélyes fán, amelynek magvát kétezer éve 
Jézus Urunk ültette el. Addig is azonban, amíg ezt az eszményt 
elérhetjük, munkálkodjunk, amíg nappal van, mert eljő az éj
szaka, amikor senki nem munkálkodhatik.

Szántó Róbert
budapesti lelkész.

Akik Jézusnak kedvesek.
Szenthár. u. 2. vas.

(Vázlat.) Máté 9, 9 -13 .

Kedvelt városában, Kapernaumban van Jézus. Szívesen 
időzött ott és sok gyógyítást is vitt véghez. Nagyon megtisztelte 
Jézus. (Mt. 11, 23.)

Kis város volt, de kicsiségében is hű képmása a nagy, 
emberi közösségeknek; megvoltak azoknak erényei és bűnei. 
Szét volt darabolva a társadalma. Valóságos ellenségként állot
tak szemben egymással az egy nemzet fiai.

Lássuk a társadalmi ellentéteket az alapigék szerint.
Ott vannak a vámszedők és bűnösök. Nagy a szégyenük. 

Ők bérlik az adókat a római főhatóságtól. Legfőbb törekvésük 
a haszon biztosítása. Kíméletlenül szedik az adót. Erkölcsi fel
fogásuk szerint a „pénznek nincs szaga". A kérlelhetetlen, rideg, 
számító pénzemberek ők. Igazán nem szép foglalkozást űznek, 
s még csúnyább, ahogyan űzik. Ma az adószedés az állam érde
kében történik. Akkor annak legnagyobb része az azt kezelők
nek, a bérlőknek, a bérbeadóknak a zsebét gyarapította. Ma 
erkölcsi, becsületbeli kötelesség az adófizetés, akkor azonban
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a legridegebb kényszerűség, a leigázás legigazságtalanabb esz
köze volt.

Erkölcsi szempontok mellett a hazafias szempontok szerint 
is súlyosan vétettek. A gyűlöletes hatalomtól, a leigázó római 
uralomtól fogadtak el hivatalt. A hatalom birtokosainak és a 
saját önző céljaiknak a szolgálatába állították és kizsákmányol
ták a saját honfitársaikat. Ők gyűlölték azokat, azok meg őket. 
Valóságos nemzetgyalázás, hazaárulás volt a foglalkozásuk.

Szembenállanak ezekkel a farizeusok. Ők a vallási hagyo
mányok szigorú őrei. A világért se akarnak a gyűlölt és meg
vetett ellenséggel közösséget vállalni. Azok a tisztátalanok, ők 
pedig a tiszták. Azok a pogány istenek szolgái, ők az igaz 
Istennek, a Jahvénak a gyermekei, őrzik is a vallási hagyomá
nyokat, aprólékos pontossággal tartják meg a vallási szabályo
kat, hiszen ezekben élhet a vallásosságuk.

Az ellenségnél még jobban gyűlölik a honfitársaikat, akik 
a hatalomhoz pártolnak, akik az ellenség szolgálatába állanak, 
akik eladják magukat, az eszüket, a kezüket, az életüket a 
zsarnokoskodó leigázóknak. Ők a vallás és nemzet hősei, azok 
pedig elárulói mindennek, ami vallási, ami nemzeti. Büszkék is 
erre a kiválóságukra; az emberektől hódolatot, az Istentől el
ismerést igényelnek.

Lássuk most már, hogyan viselkedik Jézus a társadalmi 
ellentétek között.

Elmegy egy vámszedő mellett és követésére hívja fel. 
Tanítványává teszi. A meggyógyított betegek közül egyet se 
hív el a követésére. Sőt amikor bealkonyodik, akkor tanítvá
nyaival együtt ennek a házát tiszteli meg. Valószínűleg korább
ról ismeri. Felkereshette Máté azokat az összejöveteleket, ahol 
Jézus tanított. Figyelő szemei, vágyakozó lelke ismeretes lehe
tett Jézus előtt. De mégis megbélyegzett ember volt ez a Máté. 
Megbélyegzettek voltak a többiek is, akik bejöttek a házába. 
Mit keres ezek között Jézus ? Ő a tisztaság, a becsületesség és 
a szentség képviselője és megtestesítője, hogyan alacsonyodha- 
tik le ennyire. Nem hozzá méltó társaság ez!

így gondolkodnak a farizeusok is, akik ott leskelődnek 
Jézus után. Nem mernek egyenesen hozzá fordulni, hanem a 
tanítványait akarják elcsábítani tőle a ravasz kérdéssel: miért 
eszik a ti Mesteretek a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? 
Fel akarják hívni a tanítványokat erre a megbotránkoztató 
viselkedásre s el szeretnék érni, hogy azok ezt látva ott hagy
ják magára.

Sok rokonszenves vonást látunk a farizeusoknál a vallási 
és nemzeti hagyományok őrzésében s érezzük, hogy a vallási és 
nemzeti kötelezettségeink teljesítésében messze el is maradunk 
tőlük, de még se állhatunk melléjük.

Ezek az emberek egy igen veszedelmes embertípusnak a 
képviselői, annak, amely magával van eltelve, elbizakodott, hiú,
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önző. Annyira a saját énjük van az életük központjában, hogy 
még az Istent is lekötelezettjüknek vélik; ők tökéletesek, igazak, 
nincs szükségük alázatos beismerésre, bűntudatra. Ők azok az 
egészségesek, akiknek nincs szükségük orvosra; pedig milyen 
nagyon betegek!

Mennyi keserű szemrehányás van Jézus szavaiban, amikor 
beképzelt igazságukat veti a szemükre. Annyira egészségesek
nek ítélik magukat, hogy nem kell nekik az orvos, félredobják 
a gyógyszert. Itt nem lehet segíteni.

öntetszelgésüknek az alapját is kirántja Jézus alóluk a 
leleplezésük után. Az írásra támaszkodnak és abból magyaráz
zák ki viselkedésüket. Kivették az írásból, ami nekik kellemes 
volt, de nem vették figyelembe, ami ellenük szólt. A törvény- 
szerű vallásosság felett ott áll a kegyelmes Isten, aki az irgal
masság cselekedeteiben gyönyörködik; ők meg épen az irgal
masságot szégyenítik meg. Nem az Istent, nem az embertársai
kat szeretik, hanem önmagukat.

Jó társaságban van Jézus, mikor ezeket elkerülve a vám
szedőkhöz és a bűnösökhöz ment. Épen tisztasága és szentsége 
találta meg a maga helyét. A szentséges Isten előtt nem állhat
nak meg az önigazságukban bízók, hanem a kegyelemre szo
rulók ; nem állhatnak meg az öntelt büszkélkedők, hanem azok, 
akik összetörnek, akik alázatosak. Istennél van a szentség dicső
sége, az embernél pedig a bűntudat alázatossága.

Itt simulnak el a társadalmi ellentétek. Van az emberiség
nek egy nagy testvérisége: a mennyei Atya szeretetében való 
egyenlő részesedés; van azonban egy másik testvériség is: a 
bűn terheinek a hordozásában való részesedés. A bűnben test
vérek összetalálkoznak az Isten atyai szeretetében. Itt van az 
igazi egyenlőség és a tiszta testvériség. A keresztyénség tudja 
egyedül egységbe olvasztani az emberiséget.

A társadalmat részekre darabolja a nemzeti öncéluság, a 
hivatás, a vagyon, a születés. Jézus ezeken keresztül tudja egy
ségbe tömöríteni az embereket, akik valamennyien bűnösök és 
így kegyelemre szorulók. A beteg telkeknek és a beteg társa
dalmaknak Jézus a gyógyító orvosa. Mindenki más csupán re
cepteket ír, de a gyógyulást egyedül Jézus képes megadni.

Vannak ú. n. „jó“ emberek, „jó“ keresztyének. Teljesen 
megelégedettek magukkal, mert senkit se bántanak s egyházuk 
iránt a kötelezettségeiket pontosan teljesítik. Sok kára van az 
Isten országa ügyének az ilyen „jó“ emberekből, mert nincs 
bűntudatuk, nem szorulnak a megváltó kegyelemre.

Jézus előtt azok kedvesek, akik alázatosak, akik Neki 
szentelik munkájukat, lelkűket!

Marcsek János
ózdi lelkész.
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Az igazi hazatérés útja.
Szenthár. u. 3. vas.

Lukács 15, 11—32.
„És olyanok lésztek, mint az Isten!" Ezen őskisértés, ez 

az ősvágy hajtja az embert: Valahogy önálló akar lenni, min
denképen a maga ura. A féktelen szabadságvágynak, a korlát
lan úrrá lenni akarásnak klasszikusan rövid leírását találjuk 
Uhland, német költőnek „A bosszú" című balladájában. E bal
lada szerint megölte az urat az ő szolgája. Hadd legyen egyszer 
a jobbágy is nemes, a szolga is ú r ! A meggyilkolt lovag vért
jében felkapott a gazdátlan lóra a szolga és büszkén tovavág
tatott. De nem jutott messzire. Egy hídnál levetette őt az ágas
kodó ló a habokba. Hiába csapdosott ide-oda, hiába küzködött 
az újdonsült úr, a súlyos páncél a mélységbe rántotta. — így 
jár bizony minden ember, aki az Úr Istentől szabadulni és a 
maga ura akar lenni: Bűnös vállalkozásában, hiábavaló próbál
gatásában, az egyenlőtlen viadalban el kell pusztulnia. Csak 
úgy maradhat meg, ha visszatér ahhoz a viszonyhoz, amely a 
szent Isten és a gyarló ember között v an : Az egy Úr és a va
lamennyi szolga viszonylatához.

De ezt a visszatérést is oly sokféle dőre erőlködéssel pró
bálgatja az ember. Őskisértés, ősvágy hajtja itten is, hogy a 
hűtlenség és a hálátlanság vétkeit valahogyan ismét jóvátegye : 
Az önuras szolga önmaga akar eleget tenni! Pedig Krisztus 
Urunk megmutatta az egyedül helyes módot. Sőt még többet is 
tett. Fellebbentette a fátyolt a nagy titokról és tudtul adta ne
künk, hogy a szent Isten nemcsak Úr, hanem Atya is és mi 
nemcsak szolgái, hanem gyermekei is vagyunk. Teszi pedig ezt 
kiválóképen a mai példázatában, amidőn kinyilvánítja a meg
térésnek egyedül helyes útját. Nézzük hát e gyönyörű példázat 
alapján mi is

az igazi hazatérés útját 
mégpedig

1. oda és
2. vissza.
1. A példázatbeli rossz fiú is úr akart lenni. Az atyja nél* 

kül, az atyja ellenére akart élvezni, boldog lenni. Belebukott* 
Elzüllött. Boldogtalanná lett. ínségében, nyomorában visszatekin
tett. Eszébe jutottak az otthoni idők, az elhagyott otthon csendes 
békessége; eleibe rajzolódtak édes atyjának jóságos vonásai, 
szerető pillantásai. És befelé is tekintett. Restelkedett, hogy eny- 
nyire lezüllött. „Most már késő!“ így gúnyolódott vele leron
gyolódott mivolta. „Még nem késői" biztatta őt édes atyjának 
felidézett kedves arca. És leküzdhetetlen vágy fogta el: Haza
térni, visszatérni az atyához! És azután tényleg vissza is ment. 
És az atya irgalmas szeretettel fogadta a visszatérőt.



íme a hazatérés egyedüli útja minden ember számára. Hi
szen mi mindnyájan ilyen tékozló fiúk vagyunk. Hányszor, de 
hányszor éreztük nyűgnek az istenfélő, az Istennek tetsző életet. 
Hányszor, de hányszor szólalt meg már eddig is bensőnkben 
egy hang: Le e nyűggel, el-el innen, élhetsz te is egyszer leg
alább vágyaidnak, kívánságaidnak!" És hogy unszolnak, per
zselnek, hajtanak ezek a vágyak és kívánságok! És azután 
elmentünk és elhagytuk az Atyát. Oh de mihamar történik ez 
az elhagyás! Oh be könnyen vétkezünk: Pedig minden vétke
zés a mennyei Atyának könnyelmű elhagyása! És ilyenkor 
hallgat az ész, mert a kielégítésre várakozó vágyak, ösztönök, 
elhomályosítják azt; ilyenkor elgyengül az akarat is, mert a 
cél felé törtető vágyak meghipnótizálták, hogy csak e célt szol
gálja ; ilyenkor eltűnik a hit és elhallgat az imádkozás is, mert 
hiszen az Atyát elhagytuk és tőle jaj, mily messzire kerültünk. 
De mindaddig, amíg a lelkiismeretünk még mindig fogékony és 
ébredezik, mi is vissza- és felfelé tekintünk: Visszavágyódunk 
az Atyához, a megbékélt mennyei Atyánkhoz.

De hát mit kell tennünk, hogy hazatérhessünk? A példázat 
megmondja. A tékozló fiú nem várt arra, hogy visszaszerezze 
az elprédált vagyont, hanem úgy, ahogy volt, koldus módra 
tért haza és csak az atyai irgalomra számított. Nem tartott külön 
böjti napokat, hiszen az atyjától távol eleget bőjtölt, nem zarán
dokolt valami szent helyre közvetítő szentekhez, hisz elég mesz- 
szire elzarándokolt már zeg-zúgos tévútjain hűtlen pajtásaival; 
sokszori imát sem morzsolt, mint a pogányok, hanem magába- 
szállt, meglátta, megtalálta önmagát és meglátta lélekben az 
atya irgalmas voltát és e belső küzdelem tűzében, a lelkiisme
reti furdalás kohójában megszületett a remény a megbocsátásra. 
Dühöngő belső vihar után kiváltódott reszkető lelkére a meny- 
nyei harm at: Az irgalomban való hit. És ime épen a hit az az 
erő, amely hazavisz a mennyei Atyához.

így hát nem kell nekünk sem, szertartásos vezekléseket 
tartanunk, ha hajt a lelkiismeret szava az Istenhez való haza
térésre. Mi sem tehetjük jóvá vétkeinket semmi, de semmiféle 
úgynevezett jócselekedetekkel. Amit elkövettünk, megtörtént: 
Letörölni többé nem lehet. Számunkra is csak egy a helyes ú t : 
Az igazi bűnbánat és a hit útja. De ez mindenféle, százfajta 
erőlködésnél is több. A lelkiismeret vádja, melynek férge kü
lönben meg nem hal és tüze ki nem aluszik, milliószor keser
vesebb, mint az előírt vezeklés. A megbánás, a belső szégyen, 
az önelpirulás, a lelki könny milliószor értékesebb, mint a kul
tikus cselekedet, vagy akár az Istentől távol gyakorolt jótékony
ság. És az Isten irgalmába vetett hit összehasonlíthatatlanul erő
sebb ösztökélő erő, mint minden gyarló emberi elképzelés, azaz 
a természeti vallásokból minden időben fakadt és most is fakadó 
úgynevezett jóvátevések. íme. az igazi hazatérésnek egyedüli 
útja: Haza a mennyei Atya kebelére! Ha tékozló gyermek lettél, 
szállj te is magadba, tégy őszinte bűnbánatot és jöjj azután a
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hit szárnyán vissza, haza a mi szent Istenünkhöz, jóságos meny- 
nyei Atyánkhoz. Jöjj hamar, jöjj bátran: A félelem roppant 
nagy hegyét elmozdíja majd a Te hited is, még ha oly mák- 
szemnyi volna is.

„Merész h it! Túlmagas szárnyalás! Hiszen ez bizonytalan
ságba való ugrás, mert nincs rá bizonyíték!" így mondhatná 
valaki, aki holmi tettekkel akarja jóvátenni a vétkeit. Bizonyí
tékunk ugyan nincs más, mint az Űr Jézus Krisztus kinyilat
koztatásai. De ez is elég nekünk: Hiszen Ö mondotta! De van 
azon kívül még zálogunk is: Az Úr Jézus kereszthalála, mely- 
lyel kiengesztelte a szent Istent, azután az Úr feltámadása, 
amellyel Isten láthatóvá tette a krisztusi megváltás isteni valódi
ságát. Azután van még egy biztatónk is: A Szentlélek bizony
sága, aki naponta biztat: Jöjj az Úr Jézus Krisztus nevében! 
Jöjj bátran és ne késlekedjél! Jöjj, az Atya vár reád irgalmával 
és szeretetével! . . .  íme ez az igazi hazatérésnek egyedül helyes 
útja: A bűnbánat keservén keresztül a hit szárnyán haza, a 
mennyei Atyához, ahol egyedül tud megnyugodni a zaklatott, 
békétlen szív. Igen, haza, de azután

2. megint vissza a földre, földi hivatásunk Isten adta me
zejére, vissza az emberek közé!

Vájjon miért van az, hogy az otthon maradt testvér, az 
úgynevezett jó gyermek nekünk egyáltalán nem tetszik? Vájjon 
miért van az, hogy a festők is, akik e példázatot ábrázolták, a 
vétkes fiút rokonszenvesnek, a jó fiút ellenben ellenszenvesnek 
tüntetik fel ? Ez onnan van, hogy a tékozló fiú az idegenben is 
volt, de azután az Atyát is megtalálta; a jó fiú ellenben csak 
az Atyánál akart lenni, de nem akart visszatérni elbukott, de 
megtért testvéréhez.

Mi is ismerjük ezeket a típusokat. A farizeus az imádkozó 
publikánust lenézte. A zsidó Írástudók azt tanították, hogy Isten 
előtt kedvesebb, ha a templomnak adományozunk, mintha az 
elaggott szülőket tápláljuk, istápoljuk. A középkori barátok és 
apácák csak a felső világban akartak élni és nem akartak a 
földre visszatalálni, lenézték a bűnös laikusokat, pedig az ő vál- 
laikon jutottak közelebb képzelt egükhöz, az ő keserves keres
ményeikből jutottak abba a gondtalan helyzetbe, hogy a lelki
ekkel jobban foglalkozhattak, mint a dolgos emberek. És most 
is, hány, de hány ember nem talál vissza a földre, hány, de 
hány jámbor ember, vallásos ember nem tud megbocsátani 
megtévelyedett embertársának, még ha megtér is, akkor sem, 
akkor meg — épen nem!

De vájjon miért ez ellenmondás? Luther azt mondja „A 
keresztyén ember szabadságáról" című legmélyebben szántó 
művében, hogy a hit szárnyán felemelkedünk messze, magasra, 
önmagunk fölé az Irgalom Atyjához; a szeretet szárnyán pedig 
ismét leszállunk a magasból embertársainkhoz, hogy isteni kö
zösségben testvériesen éljünk velük. így hát a hazatérés utjának 
két iránya v an : Oda és vissza, a második iránynak pedig éltető
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melege: A szeretet. Lehet valaki bármily jámbor és Istent félő, 
lehet bár olyan korrekt és szófogadó, mint a példázatbeli jó  fiú 
— akiben különben szintén lakoztak vágyak — ha azonban 
szeretet nincsen benne, akkor az ő jámborsága, az ő hite sem 
igazi. Az ilyen hit nem fakadt az isteni irgalom és a krisztusi 
szeretet megéléséből, az ilyen hit csak formásán szép, mint a 
virág, amelynek nincs illata. Ezért ha bűntudatodban keresed 
a szent Istent és az Ür Jézus Krisztusban megtaláltad benne a 
Mennyei Atyát, akkor térj csak bátran vissza a földre és sze
ress, szeress szíved egész melegével. Ezzel a kegyelemből meg
élt szeretettel szeressük Isten adta édes családunkat — Isten 
tudja, hogy meddig tehetjük e földön; szeressük népünket — 
hiszen a megtépázott, bűnhődő, tékozló fiút is szeretjük; szeres
sük drága hazánkat — hiszen csak egy hazát adott a jó Isten; 
és ezen szeretettel szeressük, teljesítsük minden földi hivatá
sunkat. Szeretettel, mindenekben megbocsátó szeretettel!

íme. ez az igazi hazatérés egyedüli útja és ennek kettős 
az iránya: Oda és vissza. A hit szárnyán oda, haza, a Krisztus 
érdeméért megbocsátó, állandóan hazatérésünkre várakozó Atyá
hoz ; a szeretet melegével azután vissza a földi mieink közé és 
ezt folyton így, amíg meg nem szűnik vándorlásunk és végkép 
haza nem találunk az örök irgalom honába. Ámen.

W agner György
lőcsei lelkész.

Ti vagytok a föld savai, a világ 
világossága.
Szenthár. u. 4. vas.

(Vázlat.) Máté V. 18-16.

Felolvasott szentigénkben elénk tárul a maga egész nagy- 
szerűségében a Krisztus tanítványainak magasztos hivatása. 
Olyan magasztos ez a hivatás, hogy azt szemlélve szükségképen 
szíven üt bennünket saját méltatlanságunk tudata, erőt vesz raj
tunk elesettségünk érzése. De ha jól megértjük annak lényegét, 
feltárul előttünk az elesettségből való talpraállás lehetősége is.

Isten segítségével igyekezzünk tehát meglátni:
I. az itt megjelölt keresztyéni hivatásunkat;

II. jelenlegi siralmas elesettségünket;
III. s végül az elesettségünkből való talpraállás lehetőségét.

I. „Ti vagytok a földnek savai.. .  Ti vagytok a világ vilá
gossága". Ezzel a két mélyértelmű képpel Üdvözítőnk az ő 
tanítványainak egyik legfontosabb kötelességét jelöli meg, amely- 
lyel a világnak, önmagoknak és Uruknak tartoznak. „Ti vagytok 
a földnek savai!" A só konzerváló szer. Konzerváló hatásának 
az az oka, hogy megöli, hatástalanná teszi a bomlást, rothadási
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előidéző elemeket. A Krisztus tanítványának is az a kötelessége, 
hogy Megváltójának vezetése alatt élve felvegye a harcot a 
pusztulást hozó bűnnel szemben s konzerválja az élet egészsé
gét. A só Ízesít is. Krisztus is az elé a feladat elé állít bennün
ket, hogy abban a körben, amelyben élünk, ízesebbé, szebbé, 
nemesebbé tegyük az életet. A sónak bele kell vegyülnie az 
ételbe, hogy hatását kifejthesse, a keresztyénnek is benne kell 
élnie a világban, az emberek között, hogy nekik javukra lehes
sen. A Krisztus tanítványának a hivatása nem merül ki abban, 
hogy maga átalakuljon új emberré, hanem közre kell működnie 
abban is, hogy ez az átalakulás másokban is végbemehessen. 
Ezt mondja üdvözítőnk, amikor azt mondja tanítványainak: 
„Ti vagytok a földnek savai."

De hasonlót mond akkor is, amikor azt mondja nekik: 
„Ti vagytok a világ világossága." A keresztyénnek világosságot 
kell a körülötte levő sötétségbe szétárasztania, a Krisztusnak 
kegyelemből nyert világosságát kell a bűn éjszakájába szerte
sugároznia.

„Ti vagytok a földnek savai, ti vagytok a világ világos
sága." Elsősorban azoknak a tanítványainak mondta ezt az Ür, 
akik akkor körülötte voltak, de azért minden tanítványának, 
nekünk ma élő keresztyéneknek is szólnak ezek az igék. A 
krisztusi anyaszentegyháznak a maga összességében és annak 
minden egyes tagjának külön-külön is kötelessége, hogy a só 
és a világosság szerepét gyakorolja a világban. Ha megszűnt 
ezt gyakorolni, ellenmondásba jutott saját lényegével, elveszítette 
belső értelmét, létjogosultságát, véka alá rejtett gyertyává lett, 
pedig gyertyát nem azért gyújtanak, hogy véka alá, hanem, 
hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, akik 
a házban vannak.

A gyertya elsősorban azoknak fénylik, akik a házban 
vannak. A mi keresztyénségünket is azoknak kell legelsösorban 
megérezniök, akik a házban, velünk egy fedél alatt élnek, akik
kel a magunk szükreszabott életkörében érintkezünk.

A gyertya fénye csak kis kört világít meg ugyan, de mégis 
ha egy községben, vagy városban minden ház minden helyisé
gében meggyúladnak a szerényfényű gyertyácskák, azoknak 
fénye nemcsak helyben támaszt világosságot, hanem messze 
behatol az éjszaka külső sötétségébe is és irányt mutat, segít
séget, vigasztalást nyújt az éjszaka eltévedt, csüggedt vándorá
nak is. Üdvözítőnknek célkitűzése értelmében ilyen kisebb-na- 
gyobb gyertyácskákkal kivilágított várossá, még pedig magasra 
helyezett, hegyen épített várossá kell lennie a keresztyén anya
szentegyháznak is. S amint a hegyen épített, kivilágított város 
nem rejtőzhetik el az éjszaka sötétjében, amint az biztatja, maga 
felé hívogatja az éjszaka vándorait, a keresztyénség világossá
gát is meglátják az éjszaka vándorai, a bűn rabjai s ösztönzést 
nyernek arra, hogy ők is részesei legyenek ennek a világos
ságnak.
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Érzed-e Testvérem, milyen magasztos hivatást tűzött ki 
elibénk a mi Üdvözítőnk! De lássuk meg mostani állapotunk 
elesettségét is.

II. „Ha pedig a só megizetlenül, mivel sózzák meg?“ A 
megizetlenült, erejét vesztett sót, hiába teszed az ételbe, nem 
lesz tőle ízesebb, hiába sózod meg vele a romlástól megóvandó 
anyagot, nem használ semmit, nincs semmi konzerváló ereje. 
„Nem jó semmire, hanem, hogy kidobják és eltapossák az em
bereké — Ha kialusznak a gyertyák, elsötétül maga a hegyen 
épített város is és beleolvad a körülötte elterülő sötétségbe.

A mai ember elesettsége abból áll, hogy a mai kor ke- 
resztyénsége közel jutott ehhez az állapothoz. A világot meg
tartani hivatott keresztyénség képviselői, hívei sorában gyászo
san nagy azoknak a száma, akik hasonlók az ízét, erejét veszített 
sóhoz, a hegyen épített városban igen sok gyertya kialudt, 
temérdek olyan van, amely csak nyomorúságosán pislákol s 
igen kevés olyan, amely teljes fénnyel világít.

Az ízét savát veszített keresztyén társadalom nem tudja 
elvégezni konzerváló, nemesítő hivatását, képtelen a bomlás, 
rothadás csiráinak a kipusztítására. A világosság elhomályosul- 
tával a sötétségben járnak az emberek. A sötétben egymásba 
ütköznek, megakarván tartani saját életüket, egymást gázolják 
el, hogy végül sok keserves bukdácsolás után ők maguk is ve
rembe essenek és nyomorultan elpusztuljanak.

Ez a mi elesettségunk s ha ezt megláttuk, megtaláljuk 
annak a félelmetes tömegű és erejű rossznak a magyarázatát, 
amelynek súlya alatt sóhajtozik és nyög az emberiség.

III. De ha ez így van, hol van, és egyáltalán van-e lehe
tősége az elesett emberiség talpraállásának, életújulásának? 
Igen: az Úr Jézus Krisztus! Ő a kivezető út, ő az új életnek 
a lehetősége.

Mert ne felejtsük el, hogy a keresztyének a maguk erejé
ből sohasem voltak képesek arra, hogy ennek a világnak savai 
és világossága legyenek, hanem egyedül Krisztus által, Istennek 
kegyelméből. A keresztyén anyaszentegyház, eme hegyen épített 
város sohasem a benne élő emberek fényét sugározta szét a 
világba, hanem mindenkor a Krisztusét. Ha az emberek elesnek 
is, Krisztus örökké él és uralkodik. — Ha a ma élő keresztyé
nek nagy része elveszítette is az izét és savát, ha a világ világos
sága helyett kialudt, avagy pislákoló gyertyává lett is, Krisztus 
változatlanul a bűn hatalmának legyőzője, a bűnösök megtartója, 
a világ világossága!

Azért estünk el, mert elszakadtunk Tőle. Felkelhetünk, ha 
visszatérünk Hozzá. És Ő ezt a visszatérést még mindig lehe
tővé teszi, sőt óhajtva-óhajtja, mert Ő nem azért jött, hogy 
elvessze, hanem hogy megtartsa a bűnösöket. Ő a pislogó gyer
tyabelet nem kioltani, hanem új lángra gyújtani, a megizetlenült 
sót nem a szemétre vetni, hanem újra ízessé tenni akarja.
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A iél közeledtével vándormadaraink, hogy életben marad
hassanak, összesereglenek s hosszú, országokon, tengereken 
átvezető utón elmennek oda, ahol megtalálják életfeltételeiket. 
Ahelyett, hogy beletörődnénk elesettségünkbe, avagy belemerül
nénk a kishitű kétségbeesésbe, induljunk mi is és azután vezes
sünk másokat is az egyetlen életfeltételhez: Krisztushoz, akinek 
még mindig hatalmában áll, hogy minket is a földnek savává 
és a világ világosságává tegyen. Ámen.

Kovács Béla
nemeskoltai lelkész.

„Az Isten ama Krisztusa"
Szenthár. u. 5. vas.

Lukács 9, 18—26.
A kiváló ev. theológus, Luthardt, mondotta: „Alig van 

kérdés, mely annyira igénybevenné a jelenkor vallási érdeklő
dését, mint a Jézus Krisztus személyére vonatkozó. De nincs 
is semmi más kérdésnek ahhoz joga, hogy hasonló érdeklődést 
kívánhasson meg.“ Különösen napjainkban, amikor minden 
ingadozik, amikor az egyensúlyát vesztett élet kilengései köze
pette nincs semmi földi, ami minden kétséget kizáró biztos vol
tával szilárd alapként állana, kell fokozottan figyelnünk Arra, 
aki az örök fundamentom, „mert más fundamentomot senki 
nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus.* 
Ma, amikor annyira szembetűnően adják tudtunkra az esemé
nyek, hogy e föld a változások és a múlandóság színhelye, kell 
tekintetünket állandóan Arra szegeznünk, aki volt, van és lesz 
mindörökké, aki tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Ezekben 
az erőtpróbáló időkben, amikor a válságok óriásivá dagadt, 
csapkodó árjában iránytvesztett, töröttárbócú hajó gyanánt ver
gődik, hányódik az emberi lélek, kell különös mértékben oda
fordulnunk Ahhoz, aki egykor lecsillapította a háborgó hullá
mokat, akinél egyedül van megnyugvás, szabadulás, megtartás. 
Most, amikor az élet és a lét problémái roppant méretedben 
megnövekedtek, nyomasztó súlyuakká váltak és kísérteties titok
zatosságban merednek elénk s velük szemben olyan tehetetlenül 
érezzük az emberi erő elégtelenségét, kell megkeresnünk azt 
a Krisztust, aki kezében tartja a megoldásoknak igaz kulcsát, 
aki egyedül vezethet ki a sötét útvesztőből, mert Ő a világ 
világossága.

Korunkban sokat és sokféleképen beszélnek Jézusról, de 
nagyobb szükség van arra, hogy magát Jézust engedjük beszélni 
hozzánk. Alapigénkben is Jézus szólít meg bennünket, tisztázni 
akarja azt, hogy hitünkkel kinek ismerjük meg Őt, micsoda 
követelményeket jelent ez számunkra, milyennek kell lennie 
viszonyunknak iránta.
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1. Jézus földi életének egyik legfontosabb, döntő jelentő
ségű pillanata volt az, amikor ott Cézárea Filippi környékén 
saját személye felől tudakozódó kérdést vet föl tanítványai előtt. 
Először Atyjával beszél magában imádkozva, azután megkérdezi 
a tanítványokat: „Kinek mond engem a sokaság?" A tanítvá
nyok válaszából kitűnik, hogy Izraelben még azok is, akik nem 
fordultak ellene Jézusnak, hanem benne Istentől küldöttet láttak, 
még azok sem tartották a megígért Messiásnak, hanem csak 
prófétának. Jézus számára azonban ezen elhatározó alkalommal, 
amikor közölni akarta tanítványaival a reáváró szenvedést, ha
lált, de a feltámadást is, sokkal jelentősebb volt a sokaság vé
lekedésénél az, hogy tanítványai vallomását vegye ki: „Hát ti 
kinek mondotok engem?" A tanítványok nevében Péter felel: 
„Az Isten ama Krisztusának." Most, hogy tanítványai bizony
ságot tettek felőle, hogy Ő a Krisztus, Istennek a Felkentje, a 
várva-várt Messiás, az élő Istennek Fia, indulhatott el Jézus az 
utolsó útra, Jeruzsálembe, hogy a Golgotán teljessé tegye a 
megváltást. Választottai a vele való együttlét alatt eljutottak 
személye s küldetése igaz ismeretére s ezen ismeretük teljessé 
egészül ki halála és feltámadása után a Szentlélek vételével s 
így alkalmassá válnak arra, hogy tanúi legyenek a földnek mind 
végső határáig. Most még rájuk parancsol, hogy senkinek ne 
mondják, hogy ő a Krisztus, de akkor majd éppen az lesz a 
kötelességük, hogy mindenki előtt nyíltan, bátran bizonyságot 
tegyenek róla s hirdessék az evangéliomot minden teremtésnek.

Azóta, hogy ott Cézárea Filippinél először hangzott el Jé
zusnak a kérdése — „Kinek mondotok engem ?“ —, attól fogva 
mindenkitől, aki róla tudomást szerez, találkozik, kapcsolatba 
jut vele, megtudakolja: „Te kinek mondasz engem?" Minden
kinek számot kell vetni azzal, kinek tartja, kinek vallja Jézust. 
Még akik pusztán emberként fogják is fel, azoknak is el kell 
ismerniök rendkívüli nagyságát. Bölcs tanítómesternek, új tör
vényhozónak, hős reformátornak, hatalmas prófétának, nagy 
vallásalapítónak, csodálatos lángésznek, óriásméretü embernek 
mondják. De hiába gondolják a legtökéletesebb emberfeletti 
embernek is, Jézus nem elégszik meg ezzel. Amikor megtudja, 
hogy a sokaság kinek tartja, akkor tanítványaihoz fordul: „Hát 
ti kinek mondotok engem ?“ „Az Isten ama Krisztusának." Csak 
ezt fogadja el személye igaz, helyes megismerésének. Jézuson 
kívül mindenki másnak éreznie kellett e földön, hogy ember. 
Mohamed halálához közel ezt a vallomást teszi hívei előtt: „Én 
ember vagyok, mint ti." Jézus halála előtt a főpap vallomásra 
felszólító szavaira: „Te vagy-e a Krisztus, az áldott Isten Fia?" 
— így felel: „Én vagyok."

Jézus isteni volta miatt állítja annyira középpontba saját 
személyét. Minden ember nélkülözhető, pótolható valamiképpen. 
Buddha mondotta Ananda nevű tanítványának: „A tan — 
Ananda — és a rend, amelyet én néktek tanítottam és hirdet
tem, az a ti mesteretek, ha én meghalok." Jézus személye azon-
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bán nélkülözhetetlen, nem lehet helyettesíteni, pótolni, művétől 
elválasztani. Jézus személyétől lehetetlenség az elvonatkozás. 
Munkája saját személyén alapszik, művét maga hordozza örökké. 
Jézus nemcsak szavaiban, tanításában, csodás képességében, 
tehetségében, isteni megbízatásában való hitre tart igényt, ha
nem mindezekfölött személyében, isteni személyében való hitet 
kívánja. Jézus személyében való hit által lesz Péter kősziklává 
s ezen a hiten építi fel Jézus anyaszentegyházát. Jézus imád
kozik, hogy ez a hit el ne fogyatkozzék. Boldognak mondja azt, 
akiben kételkedés nélkül megvan ez a hit. Ezt a hitet akarja 
az emberektől: „Hiszel-e te az Isten Fiában?" „Ki az, Uram, 
hogy higyjek benne?" „Aki beszél veled, az az." „Hiszek, 
Uram. És imádá őt." A benne való hit szerez bünbocsánatot, 
ez a hit tart meg. Aki hisz ő benne, ha meghal is, él. Ettől a 
hittől teszi függővé az ember sorsát az ítéletkor, mert aki val
lást tesz róla az emberek előtt, ő is vallást tesz arról mennyei 
Atyja előtt. Ezt a hitet fogja keresni, amikor majd újra eljön. 
Ha valaki szégyenli őt, ő is szégyelni fogja azt, amikor eljő 
dicsőségével, az Atyáéval és a szent angyalokéval. Igen, Jézus 
személyében való feltétlen hitet követel az embertől, mert ő a 
mi Urunk. Megváltónk, az Isten ama Krisztusa.

Erre a hitre mindnyájunknak személyesen, benső vallási 
élmény, vallásos megtapasztalás utján kell eljutnunk. így lesz 
számunkra megdönthetetlen, szilárd meggyőződéssé, vallásos 
bizonyossággá. Nincs valóbb igazság, nincs nagyobb bizonyos
ság a vallás bizonyosságainál. Hozzánk fordul Jézus, tőlünk 
kérdezi: „Hát ti kinek mondotok engem?" Hitünk megismeré
sével valljuk: „Az Isten ama Krisztusának." „Hiszed-e ezt?" 
„Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Istennek 
Fia."

2. Jézus személyének az abszolutságában gyökerezik az ő 
követelményeinek az abszolutsága, a keresztyénség abszolút 
volta. Jézus csak, mint az Isten ama Krisztusa, mondhatja : „Ha 
valaki én utánam akar jőni, tagadja meg magát és vegye fel 
az ő keresztjét minden nap és kövessen engem. Mert aki meg 
akarja tartani az ő életét, elveszti azt; aki pedig elveszti az ő 
életét én érettem, az megtartja azt."

Jézus személyével való teljes közösséget követeli az em
bertől. Ehhez pedig szükséges, hogy az ember megtagadja ma
gát, felvegye az ő keresztjét és úgy kövesse Jézust. Ha valakit 
megtagadunk, azzal felbontjuk a közösséget, elszakadunk tőle. 
önmagunk megtagadása, a magunkkal való közösség megszün
tetése feltétele annak, hogy a Jézussal való teljes közösség 
létrejöjjön. Ha Jézus után akarunk menni, akkor le kell mon
danunk a magunk kívánságairól, vágyairól, nem ezek által, 
hanem Krisztus által kell vezettetnünk. Meg kell tagadnunk 
magunkat, hogy tudjunk feltétlenül engedelmeskedni Krisztus
nak. Hogy a Krisztussal való közösség teljesen kialakuljon, 
nemcsak magunktól, hanem a világtól is el kell válnunk. A ke
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reszt felvételével érteti meg velünk Jézus, hogy milyen határo
zottan, alaposan el kell szakadnunk a világtól, A kereszthalálra 
itéltnek kellett felvennie a keresztfát s kivinnie a halál helyére, 
A kereszt felvétele ebből a világból való kimenetelt, e világ 
számára a meghalást jelenti. Aki a Krisztus után akar menni, 
annak szabaddá kell magát tennie mindentől, ami a földiekhez 
köti, bilincseli s a Krisztushoz kell kapcsolódnia. De keresztjét 
nem úgy kell felvennie, mint a halálra itéltnek, akaratlanul, 
kénytelen, kelletlen, lázadozva, hanem szabad elhatározásból, 
u Krisztust követni akarás erős elszántságával. Ezáltal Jézus 
nem olyant követel tőlünk, melyet ő nem tett meg; hiszen ak
kor nem követhetnénk. Jézus lemondott mindarról, amit e világ 
nyújt s maga halad előttünk a kereszthordozás utján. A kereszt- 
halálra itéltnek csak egyszer kell felvennie a keresztjét, annak 
azonban, aki Krisztus után akar menni, minden nap. Magunk 
megtagadása, a világtól való elszakadás naponkénti feladat a 
keresztyén számára. E világ kisértései mindaddig hatnak reánk, 
amíg a földön élünk, igyekeznek bennünket elvonni Krisztus 
követésétől. Azért minden nap ellent kell államink, minden nap 
fel kell vennünk a keresztet, ha Jézus után akarunk menni. 
Krisztus engedelmes követésére csak úgy vagyunk képesek, ha 
önmagunk, mások, a világ szereteténél nagyobb Jézus iránt 
való szeretetünk. Saját magunknál, mindenkinél és mindennél 
jobban kell szeretnünk. Mint Istent, őt is teljes szívünkből, tel
jes lelkűnkből, teljes elménkből és minden erőnkből kell szeret
nünk. Jézus ezt a nagy, mindent felülhaladó szeretetet kívánja 
tőlünk, hogy követhessük őt, az Isten ama Krisztusát.

Aki magát megtagadja, keresztjét minden nap felveszi és 
követi Jézust, az érette elveszti az ő életét és éppen ezáltal 
tartja meg azt: „Mert aki meg akarja tartani az ő életét, el
veszti azt; aki pedig elveszti az ő életét én érettem, az meg
tartja azt.“ Az emberek saját életüket szeretik, védik, minden 
akaratuk annak megtartására irányul, mindent ennek szolgála
tába állítanak, mindent, amit a föld adhat, erre használnak s 
az életakarás önző, nagy igyekezete az életelvesztés kudarcába 
fullad. Ellenben, aki életét elveszti Krisztusért, azaz egészen 
odaadja, feláldozza Krisztusnak, az megtartja azt. Milyen érték
telen lesz az az élet az Ítélet mérlegén, amely folyton e világ 
élvezeteire, kincseire, dicsőségére törekedett, melynek mindenre 
volt gondja, csak Krisztus követésére nem, szégyelte Jézust s 
az ő beszédét; olyan szegénnyé lesz a halál után, olyan üresen 
fog állani az Ítéletkor, az egyetlen Közbenjáró sem szól érde
kében, hanem szégyelni fogja. Elveszett az ilyen élet. Már pe
dig „Mit használ az embernek, ha mind e világot megnyeri is, 
ő magát pedig elveszti, vagy magában kárt vall ?“ Minden, amit 
e világtól nyerhet az ember, hatalom, gazdagság, élvezet, hírnév, 
mind semmivé válik a lélek kárvallása mellett. Semmitsem ér, 
ha mind e világot megnyeri is, magát pedig elveszti. Az első 
és fő kérdés a bűnbocsánat, az Isten kegyelme, az üdvösség,
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örökélet kérdése, emellett minden más teljesen háttérbe kerül, 
semmivé törpül. Mindennél összehasonlíthatatlanul nagyobb a 
lélek értéke. Krisztus a lélek megtartásáért jött el a földre s 
ment a Golgotára s aki érette elveszti az ő életét, az tartja meg 
azt, az nyeri meg Isten kegyelméből, Krisztus érdeméből az 
örökéletet.

Azt mondottam igehirdetésem elején, hogy Jézust engedjük 
beszélni hozzánk. Én Jézus beszédének egyszerű közvetítő esz
köze igyekeztem tenni. Egy alkalommal Jézus a kapernaumi 
zsinagógában így nyilatkozott beszédeiről: „A lélek az, ami 
megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket 
én szólok néklek, lélek és élet.* Tanítványai közül sokan ke
mény beszédnek találták Jézus szavait s attól fogva ezek visz- 
szavonultak és nem jártak többé vele. Ekkor Jézus megkérdezi 
a tizenkettőtől: „Vájjon ti is el akartok-e menni?* Felelt néki 
Simon Péter: „Uram, kihez mehetnénk? Örökéletnek beszéde 
van tenálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a 
Krisztus, az élő Istennek Fia.* Mi a Jézus mellett megmaradó 
tanítványok közé akarunk tartozni. Kérjük Istent, hogy Jézus
hoz mehessünk. A tanítványság Krisztus követésében áll. Ez
által teszünk vallást benne való hitünkről: „Te vagy az Isten 
ama Krisztusa!* Ámen.

Balázs Béla
alsósági h. lelkész.

Az Isten és az ember.
Szenthár. u. 6. vas.

(Vázlat.) Máté 21, 28-32.

I. Jézus úgy beszélt az Égről, mint mi a házunkról, a 
földünkről, a szőllőskertünkrői. — Sejtelmes, szívdobogtató titkok 
úgy tárultak ajkain, mint ahogy a mienken a gyermekkor em
lékei. — Ebben a példázatban is, amit hitünk egyedüli forrása 
és alapja a mai vasárnapon tár elénk. Amint megrajzolja benne 
az Örök Isten és a múlandó, de örökkévalóságra elhívott ember 
viszonyát a maga reális valóságában.

a) A bennefoglaltak a legközvetlenebbül érintenek bennün
ket is. Hisz mi is úgy vagyunk a mi Istenünkkel és Atyánkkal, 
mint a jelen példázatbeli két gyermek a szőllőskerttel biró em
berrel.

1. Azzal, hogy Jézus a földön megjelent, a hajdan a Bűn 
miatt elveszett paradicsom kapuja újra kinyílt. Az isteni Irgalom 
újra kinyitotta azt. Boldog hírt hozott erről János, a Keresztelő. 
És megpróbálta az embereket efelé visszaterelni a pusztákba 
elvesző hangjával.

Akikhez elért szava, azok két csoportra oszlottak.
Egyik volt a bűnös pogány. Rég elszakadt, messze tévedt
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az Istentől. Mélyen belemerült a bűnbe. Ennek a posványában 
amint utolérte a hazahívó hang s meg-megsimogatta a lelkét, 
mint falról a borsó, lehullott róla is. — Térj meg, jö jj! — hiába 
zengett feléje, nem bírt vele. Nem mozdult. Mint az állat a sár
ból. a részeg az árokból, nem mozdult. Jó volt néki, amije volt. 
A Bálvány. Á Mammon. A Test. A Pénz. A Hatalom. A Kéj. 
— Hanem aztán egyszer csak betelt. Megundorodott. Megrázkó
dott. Felkelt. Sárba zuhant madárként felemelte fejét. Kezdte 
szárnyait is kibontani. Mert ezt adott néki a feléje elszállt hang. 
S a Hit, a lélekszárny odavitte a Szőllőskert kapujába. Besegí
tette. És helyben volt. Jó volt néki ott. Atyja mosolygó Orcája 
előtt. János hívására i s . ..

A másik volt az igaz zsidó. Kiváltságos nép. Mert rábízta 
az Isten országa titkát, a Törvényt, az ennek a pontjaiba ki
kristályosodó lélekszárnyat, a Hitet! Ez a csoport is meghallotta 
a hívást. El is fogadta. Tódult ki hozzá túl a Jordánra. Farizeu
sostul, papostul, katonástul. De ott megállt. Hiába hívta, unszolta 
tovább, tovább az Isten felé, a Szőllőskert felé a hang, megállt. 
Mert jobb volt ott az igaz Isten imádásából nagyszerű üzletté 
vált Templom árnyékában, mint a lélekszerinti imádás szabad, 
végtelen mezőin. . .  És nem ment el, ha fogadta is. — Hiába 
hívta Ján o s...

2. Aztán János hangját Jézus vette át. Maga az Üdvözítő.
Amint hajdan — és e példázatból is kicsendülően — a 

népeket, úgy hívja a maga országának szent körébe az egyes 
embereket mind e mai vasárnapig is az Ür, a szőllőskert Gazdája, 
a mi Atyánk. Mindenki felé cseng a hívás. . .  De ez a történet 
csak nem tud véget érni, mert folytatása, ill. lefolyása ma is, 
ebben az emberi vonatkozásban is az, amit Jézus mondott el.

Az egyik csoportban az ember hallja ugyan, hallja, bár 
ad is valami visszhangot rá, de nem mozdul komolyan. Nem 
megy el. Amíg bele nem hasít a leikébe valami kimondhatatlan. 
Valami kimondhatatlan hiábavalósága mindannak, ami e világ
ból való. Ami leköti és az Istentől visszatartja az embert. Ha 
ennek a malomkövei közé belekerül az ember, akkor még fel
ébred. S visszatalál. Helyére. Istennek országába. — Átmentéi e 
már ezen Testvér ? S a szőllőskert árnyképében, anyaszentegy- 
házadban megtaláltad-e azt a munkát, amire Atyád hívott el. 
Ha nem találod ezt a munkát, akarod-e, hogy megmutassa 
lelkipásztorod ?

A másik csoport is jól hallja az égi szót. Meg is hallja. 
De ennyi elég belőle. Hogy más is kellene talán? Nem is ér
dekli. Birtokában véli magát mindannak, ami őt érdekelheti. És 
marad kívül. Martalékául a külső sötétségnek és fogcsikorgatás- 
nak. — Nem kerültél ezek közé, Testvér ? Nem gondolod, hogy 
őket is akarja megmenteni, rád is szüksége van az Istennek?

. . .  És annak, aki János, a Keresztelő hangját átvette és 
az ő tiszta anyaszentegyházának eszközein át továbbítja ezt 
hozzád is, Testvér!
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II. A mi Urunk utolsó, példázatzáró szavai: hittek. A mi 
anyaszentegyházunk legmagasabbrendű tanítása. Egyedül a Hit. 
— Egyedül csak ez vezet be az Isten országának szőllőskertjébe. 
Egyedül csak ezzel munkálkodhatsz benne. A Hit által, amellyel 
hiszel az örök Isten örök ígéreteiben s ezeknek adod magad át.

Dr. Csengődy Lajos
salgótarjáni lelkész.

Az élet gazdagsága.
Szenthár. u. 7. vas.

(Vázlatos kidolgozás.) Márk 4, 26—29:

A mai kor a leépítések, a csökkentések, az elszegényedés 
kora. Egykor biztosnak, rendíthetetlennek vélt exisztenciák má
ról-holnapra semmivé válnak. Értékek, amelyekhez milliók kö
tötték létüket és jövendőjüket — a világválság rémének egyetlen 
lehelletére devalválódnak. Napról-napra kevesebb a száma azok
nak, akiknek homlokán nem szánt redőket az élet gondja. 
Napról-napra hosszabb és megdöbbentőbb az újságokban az 
életuntak rovata, napról-napra nagyobb a munkanélküliek, a 
nyomorgók száma s napról-napra gyakrabban és fájdalmasab
ban sír fel a sóhaj: Óh! de nehéz teher az élet! Ó h! de jó 
lenne, ha vége lenne már!

Óh! hát csakugyan ilyen sötét, ilyen reménytelen a jelen? 
Hát már csakugyan nincs ennek a földi életnek semmi célja, 
semmi öröme és semmi értéke? Aki vágyaival, reményeivel, 
gondolataival „csak“ a földön él, azon nem csodálkozhatunk, 
ha így gondolkozik, ha arra törekszik, hogy mielőbb letegye 
válláról az élet gondjait. Aki azonban tudja, hogy ez a föld 
csupán egy része, egy tartománya az Isten országának, ahol 
nemcsak a mámor pohara, nemcsak a márványpalota és a 
biborruha, de a keserű pohár, a szalmaviskó s a koldustarisznya 
is magasabb érdekeket szolgál, az a mai válságos és nyomorú
ságos időkben egy égi parancsot hall mindig:

Legyen életed szakadatlan gazdagodás, mert
I. ezt várják tőled a nappalok s éjszakák,

II. erre segít az Isten Lelke és
III. erre serkent a várható aratás.

I. „Isten országával úgy van, mint azzal az emberrel, aki 
a magot elveti a földbe, azután alszik, felkel aszerint, hogy 
éjszaka van-é vagy nappal és közben a mag kikel, felnő s ő 
nem is tudja, hogyan.* A földbe vetett magnak — tehát — 
hogy kikeljen és gyarapodjék — időre, a nappalok és éjszakák 
egymásutáni sorrendjére van szüksége. S amint abból a földbe 
vetett magból nem lehet máról-holnapra fa, hanem csak a nap
palok fényének és az éjszakák árnyékának a hatásában növek
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szik azzá, úgy az emberi élet is az időben gyarapszik és érik 
meg azzá a buzakalásszá, amely méltó arra, hogy helye az 
örökélet égi magtára legyen. S miként a földbe vetett mag 
felett minden nappal és éjszaka szinte türelmetlenül várja, hogy 
minél jobban gyarapodva adja át a következő nappal és éjszaka 
gondjaiba — úgy várják tőlünk is az egymásután siető nappa
lok és éjszakák a mi életünk szakadatlan gyarapodását és 
gazdagodását.

A nappal és az éjszaka, az időnek ez a két karöltve járó 
ikergyermeke — az Isten követe. Ez az égi hírnök mindig azo
kat a feladatokat állítja elénk, amelyek megoldására az Isten 
országának éppen szüksége van. Minden ilyen feladatnak az 
elmulasztása, vagy kontár-megoldása tehát kára nemcsak az 
egyén és köz életének, de kára magának az Isten országának is.

Ember! végezd hát el hűséggel mindazokat a kötelessége
ket, amiket tőled az időnek a két ikergyermeke vár! Végezd 
el hűséggel az Istennel szemben azokat, amiket a gyermeki 
hála, szeretet és bizalom állít eléd a sebesen rohanó időben. 
Végezd hűséggel azokat, amiket a felebaráti szeretet, a testvéri 
közösség érdeke helyez vállaidra. És végezd el mindazt, amivel 
saját magadnak, saját lelked gazdagításának tartozol, mert csak 
így lesz életed áldás, építő munka az Isten országában s így 
lesz itt a földön is szakadatlan gazdagodás.

II. „Közben a mag kikel, felnő s ő nem is tudja, hogyan. 
Magától hoz a föld termést: először zsenge füvet, azután ka
lászt, majd teljes gabonaszemet a kalászban.® Hát igaz lenne 
az, hogy a föld „magától® hoz termést ? Nem! Csak a hálátlan 
és minden gondolatával a földhöz tapadó gazda nem tudja, 
hogy hogy kel ki a mag, csak az ilyen esztelen gazda vallja, 
hogy a föld „magától® hoz termést. A bölcs és hálás gazda 
tudja, hogy „Isten Lelke lebeg a vizek felett®, (I. Móz. I. 2.) — 
tudja, hogy e világon semmi sincs „magától®, mert itt minden 
a világ felett uralkodó Isten akaratából történik. Igen. Azt a 
magot a földből az Isten Lelke hívja életre s az Isten Lelke 
segíti, hogy először zsenge fű, azután kalász s végül teljes 
gabonaszem legyen belőle.

így segít életed gazdagításában és gyarapításában az Isten 
Lelke téged is — Testvérem! Nemes törekvéseidnek, gondola
taidnak, igyekezetednek és terveidnek minden hittel és remény
séggel elvetett magját — ha annak élete beleillik az ő örök és 
bölcs terveibe — kikelti az Isten Lelke és segíti, hogy belőle 
először zsenge fű, azután kalász és végül teljes gabonaszem 
legyen, ó h ! nem érzed-e, milyen megnyugtató tudat ez, mikor 
magad előtt látod a megmunkálásra váró nagy földet: a te sza
kadatlan gazdagodásra rendelt életedet! Nagy munkádban soha
sem maradhatsz egyedül és saját erődre utalva. Mert ha a föl
dön mindenki is el is hagyha téged, ha az egész világ ellened 
szövetkezne is, hogy terméketlen ugarrá tegye életedet, akkor 
is ott van veled, melletted egy egész világgal megbirkózó s egy
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egész világnak életet adó hatalom: az Isten Lelke, hogy meg
segítsen és számodra lehetővé tegye életed szakadatlan, de 
fokozatos gyarapodását, gazdagodását.

Mert jól vigyázz: Isten Lelke téged csak életed „fokozatos* 
gyarapodásában segít! Mag — zsenge fű — kalász — teljes 
gabonaszem — ez az élet törvénye s ez alól nem lehet kivétel 
a te életed sem. Ne várj hát csodákat, ne várd, hogy a magból 
azonnal teljes gabonaszem legyen, mert akkor a te életed sorsa 
szakadatlan gazdagodás helyett nem lesz más, mint szakadatlan 
csalódás és hajótörés.

Vesd el szorgalmasan a magot s örülj neki, ha látod, hogy 
belőle zsenge fű lett. De azután ne állj meg a munkában, ha
nem öntözd tovább munkád verejtékével azt a zsenge fűszálat, 
hogy belőle kalász, majd teljes gabonaszem legyen. így lesz 
azután a te életed az Isten Leikétől segítve szakadatlan gazda
godás.

III. „Mikor aztán a termés engedi, azonnal ráereszti a sar
lót, mivel az aratás elérkezett.* A gazda szántó-vető munkájá
nak a koronája — az aratás! Minél több és jobb magot vet, 
minél szorgalmasabban munkálja földjét, minél nagyobb előre
látással és gonddal igyekszik elősegíteni a várható termést — 
annál gazdagabb lesz aratása.

Minden magra, amit életünk gazdagítása céljából elvetünk 
— megjön az aratás. Lehet, hogy még csak zsenge fű, vagy 
csak üres kalász még, mikor a sarló éri, de az aratás soha el 
nem marad. Nem marad el, mert a sarló az Isten kezében van, 
aki maga határozza meg az aratás idejét.

Óh! Milyen hatalmas, munkára serkentő erő ez a tudat a 
mi életünkben! A sarló az Isten kezében van, aki maga szabja 
meg az aratás idejét! Tehát jó lesz sietnem a magok elvetésé- 
sével, jó lesz kihasználni a nappalok és éjszakák minden mun
kára váró alkalmát, jó lesz megbecsülni az Isten Lelkének a 
támogatását, mert lehet, hogy már holnap, de lehet, hogy már 
ma lesújt a sarló s nekem szegényen, gabonaszemek nélkül kell 
megállnom a számadó szék előtt.

Bizony a dolgom sietős e földön, mert miként Auguszti- 
nusz mondja: „Az Isten megígérte a megtérőnek, hogy bűneit 
megbocsátja, de hogy megéri-e a holnapot, — azt már nem 
Ígérte meg.* Tehát életünkben minden halogatás, minden „ej 
rá érünk erre még* — végzetes lehet, mert nincs szomorúbb 
látvány a világon, mint egy olyan szántóföld, amely kopáran, 
érett kalász nélkül éri meg az aratás idejét Az ilyen föld ha
szontalan, értéktelen föld, amelyen hiábavaló volt s kárbaveszett 
minden verejték és fáradozás.

Óh! ne legyen ilyen haszontalan, ilyen kárbaveszett föld 
a te életed! Inkább legyen olyan föld, amelyen mindenkor 
örömmel pihen meg nemcsak önmagad és embertársaid szeme, 
de amelyben gyönyörűségét találja az égi gazda is. Legyen
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életed olyan föld, amelyen folytonosan kelnek és érnek az Isten 
országának szolgáló magok s amelyre bármikor ér el az aratás 
ideje — mindig van megérett s aratásra váró gabonaszem. Ámen.

Egyébb megoldások:
Előre a tökéletesség felé, mert

I. az idő rohan
II. s az aratásra váró sarló már készen áll.

Ne félj az élettől, mert
I. téged szolgál az időnek minden perce,

II. mert minden óra gazdagabbá tehet,
III. mert az aratás el nem marad.

Az aratás sarlója az Isten kezében van, miért is 
I. használjuk ki az időt, amint kínálkozik,

II. s fogadjunk hálával minden áldást, ami 
munkánkra az égből érkezik.

Irányi Kamill
székesfehérvári lelkész.

Alkalmi beszédlek.

Urvacsorai beszéd.
Krisztus Urunk, hogy azon végtelen szeretetének, amellyel 

emberi nemünk iránt viseltetett, örök emléket állítson és hogy 
híveit már e földi életben közelebb fűzze magához, szerzé az 
ő szent vacsoráját, mely a keresztyének összes vallásos szer
tartásai között a  legkomolyabb, legméltóságosabb és legünne
pélyesebb szertartás.

De hát, hogy is ne lenne előttünk komoly és ünnepélyes 
az a foglalkozás, amely gondolatainkat életünk legnagyobb 
jóltevőjére, a világ Megváltójának személyére, életére, munkás
ságára, szenvedésére és halálára irányítjahogy ne illetődnék 
meg a lelkünk, amikor odajárulunk az Úr szent asztalához, 
hogy teljesítsük isteni Megváltónk utolsó meghagyását: „ezt 
cselekedjetek az én emlékezetemre.“ Vagy, hogyne volna előt
tünk ünnepélyes az az alkalom, amelyben hivatva vagyunk 
megbírálni magunkat az önbirálat szigorú itélőszéke előtt, és 
megvizsgálni, hogy mi az, és mennyi az, ami bennünk jó és 
dicséretre méltó, és mi az és mennyi az, ami bennünk bűnös 
és kárhozatra méltónak találtatik.

Ezt az önmegbirálást Pál apostol I. Kor. XI. 28, 29 versei
ben teszi kötelességünkké, amikor azt mondja, hogy: „Próbálja 
meg azért minden ember magát és így egyék abból a kenyér-
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bői és igyák abból a pohárból Mert aki méltatlanul eszik és 
iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mert nem becsüli meg az 
Úrnak testét.“

Már pedig, ha valaki elfogulatlan bírálatot tart önmaga 
felett, ha vizsgálja a gondolatokat, amelyeket elméjében forgat, 
a vágyakat, amelyeket szívében táplál, a  szavakat, amelyeket 
ajakán kibocsát, a tetteket, amelyeket nap-nap mellett elkövet, 
óh mennyit talál ezek között olyant, amelyek miatt önmaga 
előtt is pirulnia kell, Isten előtt pedig bűnösnek kell magát val
lania. És épen ennek tudata, hogy gyakran vétkezünk Isten, 
önmagunk és embertársaink ellen, szüli bennünk azt az üdvös- 
séges hangulatot, amely aztán leikeinkben a megtérésnek áldott 
gyümölcseit termi, Ilyenkor bűnbánó szívvel állunk meg Isten
nek szent színe előtt, vallást teszünk előtte gyarló, bűnös vol
tunkról és szent fogadást teszünk, hogy ezentúl életünket meg
jobbítani és a bűnt elhagyni igyekszünk. És valóságos lelki 
megnyugvást találunk abban a gondolatban, hogy az Isten 
szent fiának érdeméért megbocsátja minden bűneinket és ke
gyelmébe fogad bennünket.

Legyen tehét reátok nézve ez az úrvacsorával való élés 
a magábaszállásnak és az igaz bűn bánatnak áldott alkalma.

De legyen egyszersmind a szeretetben való megújulásnak 
alkalma is. Jézus önfeláldozó szeretete buzdítson benneteket 
arra, hogy ne csupán azokat szeressétek, kikhez a szív neme
sebb érzései vonzanak, hanem azokat is, akik netalán vétkez
tek ellenetek, mert azt mondja az Úr: „arról ismernek meg 
titeket, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretitek, “

És legyen ez alkalom a halhatatlanság reményében való 
megerősödésnek alkalma is. A Krisztussal való szövetség erő
sítsen meg benneteket abban a boldogító hitben és reményben, 
hogy azok számára, akik Jézusban hisznek és vele már itt e 
földi életben eggyé lettek, nincsen halál, mert az Úr maga 
mondta, hogy: „Valaki eszik az én testemből és iszik az én 
véremből, örökélete lesz annak és feltámasztom azt az utolsó 
napon." Ez a remény enyhítse meg szívetek fájdalmát, ha ke
seregtek kedveseitek után, akik a jobb életre költöztek el és 
már az Úrnak dicsőségében örvendenek, — ez a remény éde
sítse meg majd egykor számotokra is a halálnak keserű poha
rát, ha majd az elválás szomorú órája fog ütni számotokra.

Az Istennek Szentlelke pedig cselekedje, hogy amit a 
mindentudó Isten szent színe előtt szívetekből vallótok és ígér
tek, azt be is tölthessétek. Tegye azt, hogy az Úr szent vacso
rájával való élés legyen megújulása a szövetségnek lelkeitek 
s azoknak Megváltója, az Úr Jézus Krisztus között. Ámen.

Sárkány Béla
kecskeméti lelkész, főesperes.
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Esketési beszéd.
A vőlegény barátjának öröme.

János 3, 29.
Istennek és az embernek egymáshoz való viszonyáról a 

szentirás nagyon sok képet rajzol. Olyan gazdag két léleknek 
egymáshoz való viszonya, hogy lehetetlen azt egy képpel min
den oldalról megvilágítani.

Mikor az Őtestámentomnak írója Isten akaratának s az 
embernek egymáshoz való viszonyát akarja ábrázolni, akkor 
arról beszél, hogy Isten az uralkodó király, mi pedig, az em
berek, az ő  alattvalói vagyunk.

Mikor Isten bölcseségének és az embernek egymáshoz való 
viszonyát akarja megrajzolni, akkor arról beszél, hogy az Úr 
az én pásztorom, ő  az a magasabbrendű bölcseség, aki vezeti 
életemnek útját kies vizek mellett csodás bölcseséggel, akinek 
szava, a halál árnyékának völgyében is megvigasztal engem.

És csodás szeretet melódiája csendül fel a próféta ajkán, 
mikor Isten szívének és az embernek egymáshoz való viszonyát 
akarja ábrázolni, mikor azt mondja: Mint az anya vigasztalja 
gyermekét, úgy vigasztallak titeket én. De valahányszor meg
rajzolja az Ótestámentom írója Isten és az embernek egymás
hoz való viszonyát és benne két lélek találkozását, mindannyi
szor van valami távolság Isten és ember között, a képben Isten 
mindig magasabbrendű és az ember alacsonyabb rendű. A 
tiszteletben tartásnak ez a  három lépés távolsága megvan még 
akkor is, mikor az anyának és a vigaszra szoruló gyermeknek 
képében rajzolja meg két lélek találkozásának csodás történetét.

Az Ujtestámentom lapjai közelebb hozzák egymáshoz 
Istent és az embert s egészen új hangot ütnek meg akkor, 
mikor találkozásukban két lélek találkozásának történetét akar
ják megírni. Amellett a komoly hang mellett, melyet az Ótes
támentom képvisel, mintha valami csodás zene legszebb ak
kordjait hallaná az ember, mikor az Ujtestámentom arról beszél, 
milyen kifejezhetetlen öröm két léleknek találkozása, Istené és 
az emberé.

Jézus nem győz eleget beszélni arról a boldogságról és 
örömről, amit ez a találkozás jelent. Hogy mást ne említsek, 
ott van a drágagyöngyről szóló csodálatos történet. Jézus sze
rint Istenországának megtalálása csak ahoz az örömhöz hason
lítható, melyet ez a drágagyöngy-gyűjtő ember érez, aki felku
tatta az egész világot, végig keresett minden sötét, ócska keres
kedést mindaddig, míg egyszer csak ott nem látta maga előtt, 
amit keresett, amiről álmodott, aminek fényét, ragyogását senki 
ezen a világon nem ismerte fel még, csak egyedül ő. S akkor 
eladta mindenét, nem törődött vele, hogy nem lesz kenyere, 
háza, nem törődött vele, hogy mindenét el kellett érte adnia 
és hogy szegény maradt, nem lesz mása, csak az a drága 
gyöngye. Eladta mindenét, hogy megvegye ezt az örömöt.
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De talán gyakrabban visszatérő képe Isten és ember és 
benne két lélek találkozásának az Ujtestámentomban Jézus 
ajakén a menyegzőnek képe, a  vőlegénynek és menyasszony
nak képe. Jézus nemcsak mondotta, hanem olyan csodálatosan 
képviselte is ezt a gondolatot, hogy még az a keresztelő János 
is, aki csak az előbb is Istennek ama bárányát látta benne, 
aki elveszi a világ bűneit, tehát a szenvedő Messiást, még az 
is úgy beszél róla, mint vőlegényről. Menyasszonyról nem be
szél, mert tudja, hogy Jézusnak csodás vőlegényi szeretete 
kiterjed az egész világra, hiszen úgy szereti azt, hogy önmagát 
akarja érette adni. Jézus tehát akkor, mikor Istenországának 
örömét és az örömnek mindenek felett való nagyságát akarja 
dokumentálni s szétnéz ezen a  világon, hogy mihez hasonlítsa 
azt, a legnagyobb földi örömöt a menyegzőben egymásra talált 
két lélek örömében találja meg.

Nem érzitek-e, hogy igaza van, mikor azt gondolja: nincs 
nagyobb öröm, mint amit ma éreztek: két lélek találkozása?

De abban az igében, amit felolvastam előttetek, valaki 
mintha ellent mondana Jézusnak. Azt mondja: van még na
gyobb öröm a vőlegény és a  menyasszony öröménél is. Akinek 
jegyese van, annak is van öröme, de van még nagyobb öröm 
is és ez a  vőlegény barátjának öröme. Ebben az igében nem 
győz eleget beszélni az, aki ezt a gondolatot kimondta, a vő
legény barátjának öröméről. A szentirás, amely olyan nagyon 
fukar a  szavakkal, amely a leghatalmasabb történeti eseménye
ket is sokszor csak egy mellékmondattal intézi el, szinonimákat 
nem igen szokott használni, minden dicsérő jelzőt el szokott 
kerülni, most azonban nem győz szavakat találni a vőlegény 
barátja örömének a lefestésére. Azt mondja: örvendezve örül. 
Ennek az örömnek kifejezésére tehát nem elég ez a  szó : örül, 
tartósságának lefestésére nem elég ez a  szó: örvendez, a vő
legény barátja örvendezve örül, kettős öröme van. És azt írja: 
az én örömöm immár betelt. A vőlegény barátjának öröme 
tehát beteljesedett öröm, amelynek nincsen semmi árnyéka, 
nincsen egyetlen olyan mellékzöngéje sem, amelyik meg tudná 
zavarni.

Mi a vőlegény barátjának öröme?
A vőlegény barátjának öröme öröm afelett, hogy öröme 

van a vőlegénynek, A vőlegény barátjának öröme a másnak 
való öröm szerzésének az öröme. Azt az örök igazságot fejezi 
ki, hogy a saját magamnak más által szerzett örömnek érzése 
nem jelent számomra olyan csodálatos szívbeli örömöt, mint 
az az öröm, amit akkor érzek, mikor én szerzek másnak örö
möt. Más boldogítása a legnagyobb boldogság ezen a világon.

Én magam is beszélhetnék a  magam tapasztalatából arról, 
hogy milyen csodálatos boldogság az, amit érez a vőlegény 
barátja, mikor látja, hogy akit szíve minden melegével szeret, 
boldog, . . .  hogy milyen csodálatos földöntúli érzés boldognak 
látni azt, kinek boldogságát szivén hordozza az ember. Hiszen



minden boldogság, melytől ma a szívem dobog, a vőlegény 
barátjának boldogsága.

De nektek magatoknak is vannak tapasztalataitok arról, 
hogy mily nagy boldogság a vőlegény barátjának boldogsága: 
a más boldogításának a  boldogsága. Elemezzétek egy kicsit 
azokat az érzéseket, melyek most ott a szívetek mélyén van
nak és meg fogjátok játni, hogy a  menyegzőnek boldogsága 
nem csupán a  birtokolásnak a boldogsága, hanem ennél sokkal 
több, valami csodálatos, szent önzetlen, áldozatos öröm: a más 
boldogsága felett való öröm.

Az az ige, amelyet felolvastam, nemcsak megállapítja, 
hanem be is bizonyítja nekünk azt az igazságot, hogy nincs 
nagyobb boldogság, mint a vőlegény barátjáé: a más boldogí
tásának boldogsága. így lesz ez az igazság az én tapasztala
tomból és a ti tapasztalatotokból történelmi igazság.

A boldogságnak mértékét nem az érzékeny emberi szív 
méri meg, amely néha talán egy apró üveggyöngynek is jobban 
örül, mint az igaz drágagyöngynek. Ez megbízhatatlan fokmé
rője az ember boldogságának. Van az emberi örömnek és 
boldogságnak sokkal biztosabb mértéke. És ez az, hogy mennyi 
felejtető és megbocsátó ereje van az ember örömének. Minden 
öröm valami csodálatos felejtető és megbocsátó erő. Azon a 
napon, amikor Magyarország kormányzója 10 esztendős jubi
leumát ünnepelte, megnyíltak a  börtönök kapui, férfiak és nők 
visszaadattak a családjuknak és könnyek letörlődtek. Miért? 
Mert egy ember örült és mert azt akarta, hogy vele együtt 
örüljön egy egész ország. Valami csodálatos szociális érzése 
van az örömnek. Össze tudja hozni az embereket, meg tud 
bocsátani, amnesztiát tud adni az elkövetett sértésekért és bű
nökért.

Ezen a mérlegen méri meg az ige a vőlegény barátjának
örömét.

Az az ember, aki magát a vőlegény barátjának nevezi, 
Keresztelő János. Akkor mondta ezt Keresztelő János, mikor 
már kezdett lecsúszni életének hegyormairól. Eddig úgy állt a 
Jordán mellett a  pusztában, mint népének első embere. Ige
hirdetését még Jeruzsálemből is jöttek főpapok hallgatni. Hajlít- 
hatatlan gerincű katonák alázták meg magukat előtte és boldo
gok voltak, mikor rátette fejükre kezét és ezt mondta: Meg
bocsáttatnak néktek a  ti bűneitek. Most kezd lecsúszni erről a 
halálomról, életének magaslatáról. Hallgatóinak tömege egyre 
kevesebb és kevesebb. Ritkábban jönnek az emberek hozzá 
s akiket megkeresztelt, azok is elmennek tőle. Egyszer csak ott 
marad árván, egyedül. Nincs körötte senki más, csak egv-két 
tanítványa. Azok is jönnek kipirult arccal, feldúlt lélekkel és 
azt mondják: Tudod-e Keresztélő János, hogy akit megkeresz
teltél a Jordán folyóban, akiről azt mondtad, hogy Istennek 
báránya, aki elveszi a világ bűneit, . . . mindenki ahoz megy. 
Te nem kellesz már senkinek és semminek. Te vagy a kihunyó
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hajnali csillag, ő  a felkelő dicső nap . . .  És akkor Keresztelő 
János, ahelyett, hogy lehajtotta volna fejét és azt mondta volna, 
hogy az én hivatásom betelt, időm elmúlt, más emberek jöttek 
és én elmegyek csendesen —, nem ezt mondja —, kigyult az 
arca szemeinek valami rajongó szent varázsa néz bele tanítvá
nyainak szemébe és ezt mondja: boldog vagyok, boldog va
gyok. Az én világosságom kialszik, rólam elfelejtkeznek, de 
szívem ujjong, hogy híveket szerezhettem annak, aki a világ 
megváltója. En nem vagyok más, csak a vőlegény barátja. 
Rólam elfelejtkeznek, de a  vőlegény és a násznép örül s ne
kem boldogság az ő boldogságuk.

Látjátok, ilyen csodálatos öröm a vőlegény barátjának az 
öröme. Mindent el tud felejteni, személyes hátrányokat meg tud 
bocsátani és boldog, mikor elalszik tüze, mert felkel egy új 
dicsőség világossága. Szeressétek hát mindig is úgy egymást, 
hogy ne legyen számotokra nagyobb boldogság, mint a vőle
gény barátjának boldogsága: a másik boldogítása.

És azok után, amiket Isten igéjéből elmondtam, mondok 
neked is valamit kedves menyasszony. Az az ember, akinek 
te az oldala mellett állasz, nem volt mindig a tied és nem lesz 
mindig egészen a tied. Ez az ember sok mindenkié, aki számot 
tart reá. Azé a családé, amellyel összenőtt sok nyomorúságon, 
szenvedésen, sok diadalon keresztül és amitől nem szakíthatja 
el semmiféle drága szerető szív. Ez az ember a szolgálatáé. 
Egyházáé, melynek szolgálatában áll, a városé, melynek hiva
talát viseli, azoké az egyesületeké, melyek bizalmukkal meg
tisztelték. Jó neked már ma megtudni azt, hogy sokszor kell 
majd neked azt érezni: az én férjem nem egészen az enyém. 
Sok estét kell neked csendben egyedül eltöltened. Sok alka
lommal kell majd árvának érezned magad. Tudd meg, hogy 
ha a vőlegény barátjának szemével nézed majd férjed elfoglalt
ságát, akkor a magadramaradottság, az árvaság számodra nem 
keserűség lesz, hanem valami csendes boldogság, meleg áldott 
öröm, hogy akkor, mikor te másnak adod át őt, másnak szer
zel vele örömöt. Nincs nagyobb boldogság, mint mást boldogí
tani, másnak örömöt szerezni!

Tegyétek rá fiatal életeteket házasságtok szent oltárára. 
Égjen az egyik tűz, hogy világítson a másiknak, melegítsen a 
másiknak. . .  és a másik szívében meggyulladt láng hadd tegye 
még világosabbá, még melegebbé, még fényesebbé és még 
derűsebbé az egyik életét.

Imádkozzunk érte, hogy ti is elmondhassátok: ez az én 
örömöm betelt.

Túróczy Zoltán
győri lelkész.
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Halotti beszéd.
(Középkorú, sokat szenvedett, művelt nö fölött.)

Lukács 1, 38.: „Elméne őtőle az angyal."

Hát az Istennél sem volt kegyelem! Hát hiába volt az 
ima, amit a megtört férj, a  bánatos apa és a legjobb édesanyá
nak gyermekei rebegtek az égrel Minden, minden hasztalan 
volt: jött a  halál, magával vitte a  hosszan szenvedőt és üres 
ágya fölé az Úrnak ezek a szavai vannak fölírva: „Az én 
gondolataim nem a ti gondolataitok!“

Megdöbbent lélekkel állok e koporsó fölött és a szemem
ben könnyet fakaszt a  meghatottság. Ne Ítéljétek el a férfiút, 
az egyház szolgáját, ha könny tóiul a szemébe, hiszen van-e, 
akinek a lelkét ne rázná meg mélyen ez a gyászeset 1 ? Egy 
boldog családi körnek az éltető lelke, a hitves és édesanya, 
erejének teljességében egyszerre csak sorvadni kezd és hogy 
micsoda irtózatos mélységeket járt meg a fájdalom sötét biro
dalmában. azt csak az Isten tudja. Elmondhatta a meggyötört 
Jóbnak szavaival: „Az éjtszaka meglyuggatja csontjaimat ben
nem és nem nyugosznak az én inaim: az én ruházatom úgy 
szorít engem, mint a köntösöm gallérja" (Jób 30, 17. 18.). Nagy 
Isten, miért kellett az élet delén ilyen kínos halállal meghalnia? 
Te azt mondod: „Hívj engemet segítségül a te nyomorúságod 
idején és én megszabadítlak tégedet"; ime, ő imádkozott és te 
nem hallgattad meg az imádságát! Reánézek erre a koporsóra 
és sötét kérdés kél lelkemnek mélyén: van-e hát igazság 
ezen a földön ? I A házasok, akik pokollá teszik egymás életét, 
életben maradnak, de azoknak, akik a legforróbb hűséggel 
szeretik egymást, válniok kell . . .  A szülő, aki az ő könnyel
műségével mindennap egy vágást tesz a családi boldogság 
termőfáján, él, de annak, aki még álmaiba is gyermekeinek a 
boldogságátszövi bele, halnia kell... Atyám, bocsásd meg ne
künk, ha egy pillanatra nem láthatjuk a te szerető orcádat és 
ha ezt az annyit szenvedett testvérünket a fájdalom panaszával 
adjuk át a sírnak 1 De nem bolygatjuk gyarló, halandó kezünk
kel titkaidnak fátyolát. Nekünk, keresztyéneknek, meg kell nyu
godnunk abban, hogy te, Atyánk, mindent jól cselekszel és 
hogy még az is a te üdvösséges szándékodból történt, hogy 
Szentkönyvünk szavaival élve, elméne e családtól az angyal.

Az, aki ebben a koporsóban pihen, férjének a boldogító 
angyala volt. Akármerre menjetek a világban, mindenütt tövisre 
hajtjátok le a fejeteket, egyedül csak a  családi tűzhely mellett 
nem. Ha a  külvilágban keserítenek az emberek, az a kikötő, 
ahol fáradt lelked nyugalmat talál, a hitvesi szeretet. Ha elvesz
ted vagyonodat, egy érted égő, meleg szív mindenért kárpótol. 
Ha leszorulsz a  cselekvés színteréről, az a szál, ami még az 
élethez csatol, a  hitvesnek a  szeretete. Mi a nőnek a szeretete? 
Folyondár, ami fölkuszik a fa törzsére, vele él és vele szárad
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el. És mi a nő? A férj boldogító angyala, aki vezeti azt az 
élet labirintusában a szeretet Ariadne-fonalával.

Egy ilyen hitves fekszik ezen a ravatalon. Te tudod azt, 
bánatos férj, hogy ki volt ő teneked; te tudod, hogy neked 
osztogatta szívének örömeit, hogy elszenvedje cserébe telkednek 
gondjait. Ezért olyan nehéz neked a válás most, amikor kialudt 
szívedben a boldogság világa, mint viharban az éjszakai ván
dor kezében a  fáklyafény. Ebben a sötétségben a Szentkönyv 
szavai tolulnak ajakadra: „Tekintsétek meg és lássátok meg, 
ha van-e oly bánat, mint az én bánatom 1“ (Sir. 1, 12.). 
Látjuk bánatodnak a nagyságát, de azt mondjuk neked: erő
södjél meg, légy férti és légy hívő I Te, aki olyan hős voltál a 
nagybeteg gondozásában; te, aki olyan emberfeletti önuralom
mal rejtetted el könnyeidet, csakhogy ő ne láthassa azokat; te, 
akinek acélkeménnyé edződött a szenvedés tüzében a jellemed: 
légy férfi 1 De légy hívő is : ha hull is a könnyed erre a kopor
sóra, a lelked emelkedjék föl róla, keresse meg az eget és 
boruljon reá ott arra az atyai kézre, amely a  te fáradt és bá
natos fejedet is nyugtatón simogatja!

Gyermekeinek meg az őrzőangyala volt az, aki ebben a 
koporsóban pihen. Mennyi szentség és jóság van ebben a szó
ban : édesanya! Amikor anyává lesz a nő, meghal a világnak 
és csak gyermekeiben él tovább. Az édesanyának élete, remé
nye. sőt még imádsága is mind csak eszköz az ő gyermekeinek 
a boldogságához. Az édesanya szenved, megveti az életet, csak 
gyermekeit lássa boldogoknak. Az édesanya őrzőangyala az ő 
gyermekeinek.

Ilyen anya volt a ti édesanyátok is. Hogy milyen mély 
volt szívének a  hozzátok való szeretete és hogy a jóságnak 
milyen kincseit rejtette magában ez a  szeretet, — ki tudná azt 
elmondani?! Avagy ki mérhetné meg a tenger mélységeit és 
ki hozhatná föl annak rejtett kincseit?! Én csak annyit mondok 
nektek, hogy most, amikor hideg porrá válik az ő meleg anyai 
szíve, még poraiban is áldjátok ezt a drága szívet és csókol
játok meg azt a kezet, amely csak akkor szűnt meg munkál
kodni boldogságotokért, amikor megkötötte azt a halál 1 — Azt 
a  szeretetet, amit már nem tanúsíthattok iránta, éreztessétek 
édesapátokkal 1 A szenvedő fának olyan jól esik, ha vissza- 
visszaszáll reá a fészkéből elrepült madár. Szálljatok vissza 
hozzá minél többször a  kihűlt fészekbe és hozzatok neki minél 
több örömet és boldogságot 1

Egy öreg édesapa is áll e mellett a ravatal mellett. Neki 
is angyala volt a leánya, aki megtartotta a gyermeki tisztelet 
és szeretet szent parancsolatát utolsó lehelletéig. Tudom, hogy 
szomorú és borongó lesz ennek az ősz apának az életalkonya 
egészen a  sírnak éjtszakájáig. Jó isten, engedd, hogy átvilágít
son ezen a szomorú borongáson a  te vigasztalásodnak szelíd 
fénye!
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A vigasztalásnak ez a fénye mutassa meg nektek azt a 
mennyei hazát, ahová a ti kedvesetek elköltözött! „Elméne 
őtőle az angyal" — mondja szentigénk. Hová mennek az an
gyalok? A mennybe! Testvéreim, legyen nektek megnyugvás 
az is, hogy mi. a ti barátaitok, olyan sokan hullatjuk könnye
inket a ti könnyeitek mellé, mert olyan sokan gondolunk áldva 
az elköltözütt drága lelkére és emlékére, de nyugtasson meg 
benneteket mindenekelőtt az a tudat, hogy kedveseteknek a 
földi bűnsalaktól a szenvedés tűzében megtisztult lelke, mint 
a tűzben újjászületett mesés madár, angyalszárnyait kibontva 
a jó Istenhez szállott vissza! — Kegyelmes Isten, tárd föl a 
hozzád visszatért lélek előtt a te égi templomod tündöklő ka
puját, hogy ott az angyalok fényes karában dicsőítsen téged 
mindörökké! Ámen.

Zongor Béla
körmendi esperes-lelkész.

Temetési beszéd.
„Most azért megmarad a hit. remény 

s szeretet, e három s ezek közül a legnagyobb 
a szeretet. 1. Kor. XIII. 13.

Mikor szívetek elalélt a fekete felismerésre, hogy ez a ti 
kedvesetek nem maradhat meg, mert kevés az orvos tudomá
nya, a gyógyszer ereje, sőt kevés a  távozót átölelve marasztaló 
fájdalmas ápolás virrasztása, ő már rálépett arra az útra, mely 
innen, a „bujdosás völgyéből" az örök boldogság sugárzó ka
puihoz vezet: akkor kezdtetek készülni a válásra, akkor lépett 
be ide, ebbe az áldott hajlékba, melyben a béke és szeretet 
csókolgatta egymást, a fekete árny, mely mindenre és minden
kire ráhull.

Láttátok meghervadt orcáját, fátyolos tekintetét s élesen 
belevágott szívetekbe a sejtés: „nem marad meg." Nem. Ö el
ment. Itt hagyta, mint költöző madár a fészkét, a meghitt meleg 
otthont, itt hagyta félben az ő folyton szerző, páratlanul agilis 
lelkének, az ő ügyes kezének és finom Ízlésének munkáit, itt 
az orvosságos üvegeket, melyek ott sorakoztak, mint kis kato
nák, az enyészet fejedelmének apródjai a betegágyánál, itt 
hagyta vidám kedélyének, jó szívének megannyi feledhetetlen 
megnyilatkozásait, oh és itt hagyott ő, aki pedig jó volt, gyön
géd és nemes, annyi fájó, keservesen mély sebet a ti szíve
tekben.

Mintha fekete hullámfolyam gördülne le előttünk, mely 
viszi, magával sodorja s örvénybe pörgeti az életeket, szépsé
geket, alkotásokat s a szív reszketve érzi a folyton zúgó szél
nek, az enyészetnek éles, hideg áramlását.

De haliga . . . Mintha viharos éjszakában halk csengésű 
harang kondulna, mintha égi magasságokból üdvözült lelkek
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hallelujás éneke ide érne, íme bűvös, feleszméltető, diadalmas 
l lelkiségü szavak csendülnek: Megmarad a hit, remény, szeretet 

e  három . . .
1. Ide lép e ravatalhoz az egyház, a város, annyi társa

dalmi egyesület, intézmény és szövetség s az mind panaszló 
bánattal mutatja veszteségét, melyet e távozó testvérünk haza
menetele okozott. A veszteség mutatja az ő értékeit. A bánat 
az ő hűségét. A könnyek az ő lelkének gazdagságát.

Az Ige szelleme is idelép s a múlandóság fekete örvényei 
fölött hatalmas fáklyát lobbant m eg. . .  a sirámos bánat boron
gásába, a zokogás és sóhaj csendes panaszába győzelmes 
hangokat vegyít: megmarad a hit.

A hit ez a csodás kapcsolat, mely szívemet, az elporló 
szívemet Istennel összefűzi, a hit, amely imáimat, fohászaimat 
szárnyaira vette és vitte fel, fel az Isten trónusáig . . .  a hit, 
mely életemet az Isten életének egy részévé tette s mondotta 
nékem, a szegény, halandó bűnös embernek: „Ismer téged, 
szeret téged, létedet akarta, életedet védte s hűségedet látta a 
te Atyád," oh mi édes, felemelő és megvigasztaló a hit szaval 
Tehát Istené volt ez az élet is. Elveszhet-é akkor? Eltünhet-é, 
mint a párás ablakra karcolt ábra, ha eltűnik a pára? Bele- 
merülhet-é az enyészet fekete tengerébe?

Nem, oh nem! „Ki hitét őrzi, őrzi azt a hit!" Kik Istent 
szeretik, azoknak minden javukra szolgál", mert minden csak 
próba, mel> ben a lélek, e szent költöző madár, szárnyait izmo- 
sítgatja, hogy azokon haza tudjon szállani . . .

2. Haza, az Istenhez. Nem a sír sötétségét látom, hanem 
az eget, a végtelenséget. Odatér minden, ami nem anyag, por 
és sár, odaszáll a gondolat, midőn megtisztul, mint a pillangó, 
mely lesepri magáról a port, midőn szállani akar, oda, odaszáll 
minden tiszta érzés, mely a szívből kirepül, mint szabaduló 
madár, „oh mert a lélek és Isten között csodás kapcsolat van ; 
eltávolodhatik tőle, mint a tenger felett lebegő pára elsodród- 
hatik a szelek szárnyán, de egyszer mégis csak visszajön és 
ölébe hull esőcsepp alakjában, így a lélek is visszaszáll oda, 
ahonnan idejött, az Isten ölébe."

Ez a mi keresztyén hitünk diadalmas reménye. Az, hogy 
Istené vagyunk. A sírok felett az ő áldó kezei nyugosznak. A 
sírok alatt porladó szívekből kiszálló lelkek az Ő kebelén élnek 
teljes és végtelen életet.

Ott találkozunk. Ez a mi reménységünk. Ott a bárány 
trónja előtt látni fogjuk egymás arcát égi sugárzásban ; itt a por 
elfödte, beárnyékolta ez arcot, a mi belső emberünkét, de ott 
az fog teljesen, tisztán, Isten áldó mosolyának fényében meg
ragyogni. — Oh csak sírjatok! Akit ti sirattok, az méltó a köny- 
nyeitekre. „Boldogok a sírók, mert megvígasztaltatnak". Ott fent. 
Ez a remény már itt a földön enyhítse szívetek égő fájdalmát, 
amely azért oly éles, mert nagyon szerettétek, aki most elmegy.
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3. Elmegy ? Nem. Csak a por megy haza, a por, melyből 
ibolya és tölgy, búza és kender, agy és szív, korona és kard 
lesz, a por málik szét, melyből gyönyörű dómok és vályog
viskók, daliás hősök és szegény béna gyermekek, szépséges 
Desdemonák és elűzött csúfságok lettek, míg Isten keze a ben
nük lévő port összetartotta, de megmarad a szeretet. Az első 
édesanyai csóktól, mind a haldokló szemünk utolsó tekintetéig 
ami szépség, szín, fény és erő volt és van életünkben, az a  
szeretet ténye, megnyilatkozása. A szeretet maga a Mennyor
szág. A szeretet Isten szívének egy darabja; fény az, mely e 
földet széppé teszi s az életünket megvilágítja, hogy az angya
lok figyelve, gyönyörködve nézegessék.

A ti kedvesetek szeretete itt marad. Itt. Bűvös védő hata
lom lesz köröttetek, melyen az ártás és rontás ereje megtörik. 
Uttalan utakon vezetni fog. Tanácstalan percekben jó tervet 
sugalmaz. Hatalom az, mely „lejár a sírboltok mélyére beszél
getni az eltávozottal s felimádkozza magát a csillagokig1', hogy 
csókot váltson azzal, akivel szívét összekötözte.

íme így megyen haza, a ti kedvesetek: útját a hit ragyogja 
be, lelketek síró szeretetét a remény vigasztalja,, hogy van — 
viszontlátás, van Abban, aki a — feltámadás. Ámen.

Duszik Lajos
miskolci lelkész, főesperes..

Idős családapa koporsójánál.
I. Mózes 48, 21. íme én meghalok, de az 

Isten veletek lesz s visszavisz titeket a ti atyái
tok földére.

Nincs annál meghatóbb látvány, mint amikor egy éleme- 
dett családapa — közeledni érezvén utolsó óráját — betegágya 
köré gyűjti gyermekeit s tőlük nyájas beszélgetés közben bú
csút vesz.

S egy ilyen jelenet játszódott le a bibliai korban Jákob 
pátriárkának a házában is, mikor is ez a kegyes férfiú ezekkel 
a szavakkal búcsúzott el gyermekeitől, unokáitól: íme én meg
halok, de az Isten veletek lesz s visszavisz titeket a ti atyáitok 
földére.

S önkéntelenül is ez a jelenet tolul lelki szemeim elé, 
amikor most ennél a koporsónál megállók, mert hiszen itt is 
egy élemedett családapa készül itthagyei a földi élet színterét 
s mint amott, itt is nagyszámú fiák és unokák állják körül ezt 
a siri nyoszolyát, amelyen fáradt teste pihenni fog. Épen azért 
a bibliai Jákobnak szavait szeretném most a szívébe vésni 
mindazoknak, akik ezt az öreg testvérünket siratják, mivel azok 
vigasztaló igazságokat foglalnak magukban az ő számukra is.

*
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Ennek a búcsúszónak eleje egy szomorú híradás: íme én 
meghalok! Oh ki ne érezné át ennek a  pár szónak a lesújtó 
s fájdalmas jelentőségét I . . . Meghal, örökre elmegy mitőlünk 
az, aki minket annyira szeretett: akinek mi a  legdrágább kin
csei voltunk; aki szívének minden dobbanása a mi boldogítá- 
sunkra irányult; aki, míg kicsinyek voltunk, gyöngéd kézzel 
ölelgetett, s felnőtt korunkban sem szűnt meg ugyanazzal a 
kifogyhatatlan szeretettel simogatni, a veszedelemtől óvni s ja
vunkat munkálni! Oh bizony átérzi egy ilyen híradásnak a 
lesújtó voltát minden igazérzésű gyermek s tudom, hogy a ti 
szíveteket is mélységes fájdalom fogta el, amikor az ezen sza
vakban kifejezésre jutott szomorú sejtelem valóra vált.

Ne felejtsétek el azonban, gyászoló testvéreim, hogy sem
mi nem egyébb, hanem csak emberi kisértés esett meg rajtatok. 
E földön örök törvény, hogy aki megszületett, annak meg is 
kell halnia. Bölcső és koporsó életünknek két határmesgyéje 
s boldog ember az, aki e két határmesgye között való tért 
hasznos tevékenységgel tölti ki.

Jól esik megmondanom, kogy a  ti édesapátok ezt csele
kedte. Az ő életefája gazdagon termett gyümölcsöt úgy családi 
köre, mint a közélet számára. Az a jólét s az a tisztesség, 
amely titeket körülveszen, az ő fáradhatatlan tevékenységének 
s hajlékától minden szennyet távoltartani igyekvő nemes törek
vésének a gyümölcse. S az a boldogság, amely hajlékotokban 
illatos rózsaként virult, szintén az ő szívéből gazdagon kisugárzó 
meleg érzéseknek az eredménye. Áldott hajlék volt a ti hajlé
kotok! Az Isten félelem összefonódott abban a szeretettel, a 
szeretet pedig a szorgalommal s e három erénynek a  hatása 
alatt felvirágzott azután benne a  lelki és anyagi jólét, aminthogy 
szépen virul az mindenütt, ahol ezek az erények diszlenek. — 
mivel ott az Isten van jelen.

*

Kidőlt családi hajlékotoknak a  fenntartó oszlopa, fájdalom, 
hogy kidőlt; de azért a jó reménységben meg ne fogyatkozza
tok! Gondnljatok azokra a  szavakra is, amelyekkel hajdan 
Jákob biztatta gyermekeit, mondván: íme én meghalok, de az 
Isten veletek lesz!

Azt az Istent, azt az Örökkévaló és gondviselő Istent, 
akire a haldokló Jákob pátriárka gondolt, hagyja tinéktek is 
támaszul és vigasztalásul távozó édesapátok. Tudta azt Jákob 
is és tudta ez az öreg testvérünk is, hogy nincsen ott árvaság, 
ahol az Isten van jelen. Tudták azt mindaketten, aminthogy 
tudják a  kegyes lelkek mind, hogy Isten a  legjobb gondviselő; 
hogy ahol általa vezéreltetnek a  szívek, ottan nem lehet baj, 
mivelhogy az ő karja oltalmazóan nyúlik ki hívei fölé s azok
nak még a  szenvedéséit is odaigazgatja, hogy azok javukra 
váljanak.

Ez a tapasztalata a kegyes Jákobnak s édesapátoknak 
odahajlította szívét, hogy Isten előtt mindig alázatos s az ő
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kegyelmére támaszkodó bizalommal járjon, aminek kedves 
tanújele volt nála egyfelől az a  mély vallásosság, amely őt 
jellemezte, s másfelől az a békesség, amely keblét eltöltötte, 
s amelyet az életnek fájó megpróbáltatásai sem voltak képesek 
megingatni.

Óh boldogok és irigylésreméltók e hitnek birtokosai, mert 
beigazolódik rajtuk Ézsaiás prófétának ama mondása: Akik az 
Úrban bíznak, erejük megújul; szárnyra kelnek, mint a sas
keselyük ; futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fárad
nak el. Semmit sem kívánnék azért annyira tinéktek, gyászoló 
testvéreim, mint azt, hogy édesapátoknak e tekintetben való 
példaadását híven kövessétek s gyermeki bizalommal fogjátok 
meg az Isten kezét, amelynek kalauzolása mellett jóvégre jut
hattok el majd, mivelhogy rajtatok is beteljesedik Jákob búcsú
szavának ama reményteljes biztatása: A z Isten veletek lesz és 
visszavisz titeket a ti atyáitok földére.

*

Mikor a haldokló Jákob ezeket a szavakat kiejtette, akkor 
ő őseinek régi lakóhelyére: Kánaánra gondolt, ahonnan ő Jó
zsef fia kedvéért annak idején átköltözött volt Egyptomba; mi 
pedig arra a  mennyei Kánaánra gondolhatunk, amelyre Krisztus 
Urunk irányítja figyelmünket, amikor így szól: Az én atyám 
házában sok lakóhely van. Elmegyek, hogy helyet készítsek 
tinéktek. S ha elmentem s helyet készítettem, visszajövök újra 
s magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott 
legyetek.

Ez az égi Kánaán az az ősi birtok, az az ősi örökség, 
amelynek képe sejtelemszerűen ott él az egymástkövető nem
zedékek szívében s amelyet elérni legfőbb törekvése volt min
dig az istenfélő, kegyes telkeknek. Ennek az égi örökségnek 
területén újra találkoznak mindazok, akiket idelent a halál el
választott egymástól s akik az Úrban éltek és meghaltak.

Oh irányítsátok hát szemeiteket ti is erre az égi biroda
lomra s Istennek szentelt élet által igyekezzetek abban maga
toknak helyet biztosítani, hogy amikor majd a ti életnapotok is 
lehanyatlik, az Üdvözítő karjaira vegye elröppenő lelketeket s 
bevigye azt égi paradicsomába: örök üdvösségre s szüléitekkel 
való boldog viszontlátásra! — Ámen.

Paulik János
nyíregyházi lelkész.
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Illusz trációk.

Pünkösd: Egy keleti legenda szerint egy bölcs a fiának 
varázslatos vízzel telt három üveget hagyott örökségül. Ha a 
három üvegnek a tartalmát egymás után kiöntötték egy halottra, 
az ismét megelevenedett. Hosszú évek múltán a fiú súlyosan 
megbetegedvén s halálát közeledni érezvén meghagyta a szol
gájának, hogy a csodálatos szer hatalmát próbálja majd ki ő 
rajta. A szolga úgy tett, amint a gazdája megparancsolta neki. 
Az első üveg tartalmát kiöntötte a halottra, mire az felnyitotta 
a szemeit. A másik üveg után már kissé meg is mozdult. A 
szolga döbbenettel állott meg a rendkívüli jelenség láttára. A félig 
feltámadt halott rárivall: „öntsd ki, öntsd ki az utolsót is.“ De 
a szolga úgy megrémült, hogy kiejtette kezéből az üveget, amely 
szilánkokra törött. Kis idő múlva lecsukódtak megint urának a 
szemei; összerogyott s ismét halottá vált. — Ez a halott a hitet
len embernek, az élet vizével telt három pohár pedig a hitvallás 
három ágazatának a jelképe. Vannak, akik az első hitágazat 
erejéből éreznek már valamit: hisznek az egy Istenben, a 
mennynek és földnek teremtőjében. Vannak, akik már tovább 
jutottak, akik a második hitágazatot is ismerik s elfogadják: 
hiszik és tisztelik Jézus Krisztust, a világ Megváltóját. De mit 
ér magában véve mindez, ha a harmadik üveg tartalma nem 
öntetik ki rájuk, ha a Szentlélek munkáját nem érzik és nem 
tapasztalják önmagukon ? Az első és második üvegnek a hatása 
is teljesen kárba vész ennek a harmadiknak a megelevenítő 
ereje nélkül. Azért mondja nagyon helyesen Luther: „Hiszem, 
hogy saját értelmemmel, vagy erőmmel,, nem tudnék Jézus 
Krisztusban, az én Uramban hinni, sem Ő hozzá jutni, hanem 
a Szentlélek hívott engem az evangéliom által stb.“

*

Pünkösd: A hajónak szélre van szüksége, hogy vitorláinak 
neki feszülve mehessen a vizen; vagy tűzre, mely a gőzös 
erejét mozgássá változtassa, hogy helyéből megindulhasson. A 
növénynek esőre van szüksége, hogy növekedhessék és nap
sugárra, hogy meg ne fagyjon. Ami a vitorlára nézve a szél, 
a hajó gőzkazánjára a tűz s a növényre az eső és a nap : az 
mi nekünk a Szentlélek: erő, élet és indítás.

*

Ján. 14, 19: Diokletián római császár a harmadik század 
végén a legnagyobb kegyetlenséggel üldözte a keresztyén egy
házat. A templomokat leromboltatta, a szent iratokat elkoboz- 
tatta. A keresztyének közül sokat megcsonkíttatott, máglyára 
hurcoltatott, kínoztatott, megöletett. Nyolc évig tartott a rette
netes üldözés. A császár azt hitte, hogy sikerült végleg leszá
molnia a keresztyénséggel; érmet is veretett ebben a tudatban, 
a saját képe körül azzal a felírással: „Aki a keresztyén vallást
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kigyomlálta s az istenek tiszteletét újból helyre állította." De a 
Krisztusban való hit hősöket teremtett, akik készek voltak érte 
küzdeni, meghalni; nem riadva vissza semmi kínzatástól. Mert 
vértanúi szenvedéseik között állandóan fülükbe csengett Meste
rük szava túlharsogva az üldözők kegyetlenkedéseit: „Megláttok 
engem, mert én élek, ti is élni fogtok*. Az élő Jézusban való 
bizalom s a Jézussal való egyesülés és együtt-élés reménye 
megerősítette minden kereszt elbordozására a lelkűket. — Mikor 
napjainkban is sokan a halálharangot kongatják a keresztyénség 
felett, tudunk-e biztatást meríteni abból, hogy hiábavaló az 
ellenségnek minden támadása, erőlködése: mert Krisztus é l! ? 
És amikor majd magunk állunk amaz utolsó ellenséggel szem
ben, lehetne-e boldogabb s édesebb vigasztalás ránk nézve an
nál az Ő ígéreténél: „Ti is élni fogtok! ?“

*

Ján. 15, 13: Mexikónak Nazakari állomásán vesztegelt 
Garcia vonata. A fiatal ember mozdonya lépcsőjén üldögélt s 
onnan figyelte a járókelőket. Egyszerre rémes kiáltás zúgott 
végig a pályaudvaron: a dinamit-vonat kigyulladt, meneküljön, 
ki merre tud! Az emberek fejvesztetten rohannak, hogy a pár 
pillanat múlva okvetlenül bekövetkező robbanás nyomán járó 
biztos halált elkerüljék. De sehogy sem tudtak volna olyan 
gyorsan s olyan messze futni, hogy biztonságban legyenek. 
Garcia egy pillanat alatt talpra ugrott. Villámként cikázott át 
agyán a gondolat, hogy itt más mentség nincs, mint felugrani 
a dinamitvonat mozdonyára és kiröpíteni az égő vonatot az 
állomásról amilyen gyorsan és amilyen messze csak lehet. Jól 
tudta, hogy ez reá halált jelent, de százaknak életet és mene
külést. Nem habozott. Felugrott az égő vonat mozdonyára s a 
következő pillanatban a hatalmas mozdony már meg is indult 
s őrült sebességgel röpült ki a nyílt pályára. A vonatot olyan 
szédületes iramú gyorsaságra engedte, hogy Garcia egyik oldal
tól a másikhoz ütődött a sebességtől. Hirtelen fülsiketítő, eget- 
földet rázó robbanás reszketted meg a levegőt. Az emberek 
visszafojtott lélekzettel és megdöbbenve nézték a távolban fel
csapó fekete füstfelhőket. Tudták, hogy Garcia menthetetlen; 
hogy az életével váltotta meg az ő életüket. Ma bronz tábla 
jelzi a hős Garcia szülő házát.

*
Máté 28, 20: Cromwell és Napóleon katonáinak elég volt 

tudniok, hogy ők a győzhetetlenek és ellenállhatatlanok, kik 
csapataikat harcba vezették, velük vannak. S egy-egy régi római 
hadvezérnek a jelenléte is gyakran felért egy egész légióval. 
Mihelyt a sereg megtudta, hogy megérkezett s jelen van az, 
akinek sas tekintetét nem kerülheti ki az ellenségnek semmi 
mozdulata s aki erős, nyugodt kézzel irányítja csapatainak a 
rohamát a legalkalmasabb támadó pontra, — felpezsdült, fellán
golt a katonák vére s a győzelem biztos tudatában lelkesülten
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rontottak az ellenségre. — Ha egy földi vezérnek a jelenléte 
ilyen hősies bátorsággal és elszántsággal tudja megtölteni a 
szíveket, a diadalnak mennyivel több bizonyosságát adhatja 
nekünk ez életnek minden küzdelmében Krisztusnak amaz ígé
rete: „Imé, én veletek vagyok!" Különösen, ha azt is tudjuk, 
hogy „neki adatott minden hatalom mennyen és földön".

*

Máté 13, 31: Jones Marinek, egy szegény welsi takács
mester gyermekének a biblia után való vágyódása is olyan 
parányi mustármag volt, melyből idővel hatalmas fa. a Brit és 
Külföldi Bibliaterjesztő Társulatnak ma már az egész világot 
beágazó terebélyes fája fejlődött. A kis Mari, nem lévén otthon 
bibliájuk — mert a 18. század végén még nem minden szegény 
ember tudott drágasága miatt ahhoz hozzájutni — egy szomszéd 
községbeli földbirtokosnőhöz szokott átlátogatni, hogy a biblia 
utáni szomjúságát csillapítsa. De minél többet olvasott a szent 
könyvből, égő szomja csak annál inkább fokozódott: neki ma
gának is minden áron kell bibliájának lennie, összekuporgatta 
minden kis pénzét. Hat éven át rakosgatta félre a keresményét; 
s mikor már gondolta, hogy futja egy bibliára: a serdülő lányka 
1800 tavaszán neki vágott gyalogosan a mintegy kilenc mér- 
földnyi hosszú bálái útnak, hogy az ottani lelkésztől vegyen 
egy bibliát. De nagy fájdalmára a lelkésznek csak két bibliája 
volt s azokat is eligérte már. A lánynak könny szökött a sze
mébe. A lelkészt úgy meghatotta ez a biblia utáni vágyakozás, 
hogy az egyiket neki adta. — Két évvel később a bálái lelkész 
a vallásos iratok terjesztésével foglalkozó társulatnak londoni 
gyűlésén elmondta a kis Jones Mari történetét; s felhívta a 
jelen levőket, hogy Wels számára gondoskodni kellene bibliáról. 
A bizottság egyik tagja lelkesülten kiált fe l: „Miért csak Wels 
számára ? Miért nem az egész világ számára 1 ?“ S két évi elő
készület után 1804-ben megalakult igazán mustármagnyi kez
detből a bibliát ma már közel 600 különböző nyelven árusító, 
áldásos munkásságu Brit és Külföldi Bibliaterjesztő Társulat.

*
Máté 9, 9: Krisztus követésétől azért húzódoznak sokan, 

mert azt hiszik, hogy az rájuk nézve veszteséggel, anyagi hát
ránnyal jár. Egy hasonlóképen gondolkozó világ szerinti ember
nek azt mondja egy másik hívő lelkű társa: Ha a Krisztus miatt 
valami károsodást szenvedne, ő azt százszorosán megtéríti neki, 
„Kész ezt írásban is adni?" — kérdezi az első. „Miért ne!" 
— mondja ez neki. S úgy történt: kiállították a kötelezvényt. 
És az Ürnak kegyelméből az az ember, aki eddig csak a földi
eken csüngött, maga is Krisztus hívévé lön. Halálos ágyán a 
kötelezvényt vissza adta barátjának azzal: nincs mit megtéríte
nie, mert Krisztus mellett és a Krisztus követése miatt nem érte 
semmi károsodás, veszteség.

*
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Luk. 15, 28: Két fia volt egy tehetős fakereskedőnek: az 
öregebbik az első asszonytól való, a pár évvel ifjabb a máso
diktól. Az idősebbiknek a születése az édesanya halálába került. 
Az apja ezért sohasem tudta szívelni. A második feleség meg 
még jobban elhidegítette a fiától. A mostoha miatt egyszer ösz- 
szetűzött az apa és a fiú: s őt kikergették, kilökték a házból; 
elkényeztetett fél-testvére pedig ostorral vágott reá. Nyomorba 
jutott, keserves éveket viaskodott át a megélhetésért: de hiába 
fordult segítségért az apához; hiába a jövedelmét kártya közt 
fecsérlő öccshöz is. A fölényeskedő, gúnyos elutasításra a két
ségbeesés homálya nehezült a lelkére s elborult elmével felkapta 
az öccse íróasztalán levő revolvert: börtönbe került, ö t év 
múlva kiszabadult. A magát mindvégig jól viselő rabot az 
apostolképü tömlöcigazgató szeretettel bocsátja e l: „Fiatal ember 
még maga, édes fiam. Ideje van újabb, jobb életet kezdeni".
A szárnyra szabadult fogoly elkapja orozva az igazgató kezét 
és megcsókolja: „Istenemre fogadom, hogy ember leszek". De 
künn az életben, melybe annyi jó feltétellel távozott börtönéből, 
megint csak szeretetlenséggel találkozik; a felesége is megcsalta. 
Fájdalmas elkeseredésében neki vág az utca végén levő folyó
víznek (Móra F .: Szabadulás után). — Sok megjavulni akaró* 
bűnös, megtérő tékozló fiú azért nem tud új életet kezdeni, s 
mert a társadalom hidegen elfordul tőle ahelyett, hogy segéd
kezet nyújtana neki. Mert sokan vannak, akik annak a példá
zatbeli nagyobbik testvérnek a lelkületével éreznek és gondol
koznak.

*

Máté 5, 15: Diogenes cinikus görög bölcselőről beszélik, 
hogy fényes nappal égő lámpával járt-kelt az utcán s a hozzá 
intézett kérdésre azt felelte: „Embert keresek". — Sok keresz
tyénnek közöttük az a nagy hibája és mulasztása, hogy nem 
jut eszébe embert, tévelygő, bűnös embert keresni. Csak magára 
gondol, magának él, olyan, mint a véka alá rejtett gyertya, 
mely nem áraszt fényt, világosságot maga körül.

*
Luk. 9, 24: Felicitás, előkelő római származású patróna 

— mikor Antonius császár elrabolta tőle hét gyermekét s csak 
azzal a feltétellel Ígért nekik kegyelmet, életben-hagyást, ha 
Krisztust megtagadván ismét pogányok lesznek — fiait keresz
tyén hitükben kitartásra bátorítva és biztatva azt felelte: „Gyer
mekeim élni fognak, ha a halott pogány isteneknek nem áldoz
nak; de a nekik való áldozat által elveszítik életüket". S anya 
és gyermekek készséggel vállalták hitükért a vértanuságot.

*
Máté 21, 30: Mennyi ilyen igent mondó, de szavait csele

kedetével és életével meghazudtoló keresztyén van ma is. A 
konfirmációi oltár mellett hányán tesznek ünnepélyesen valló-



246

mást a Krisztusról erősen fogadkozva: „Én elmegyek Uram, 
s a Te szőlődnek hív munkása leszek mindenkor abban a sors
ban és állásban, ahova állítasz.* De aztán elmúlik a meghatott
ság ; feledésbe mennek a jó feltételek. — Az esküvői oltár előtt 
mily komoly eltökéltséggel mondja ki a vőlegény és menyasz- 
szony az egymás boldogítására hitet tevő, szeretetre s hűségre 
kötelező igent; de a szavak sokszor csak üres ígéretek marad
nak, miket megcáfol az élet. — S az Úr asztalához járulva a 
hozzájuk intézett kérdésre: Vallj átok és bánjátok-e bűneiteket? 
Igyekeztek-e ezentúl szentül, jámborul élni ? — hányán rebegik 
az igenlő vallomást és fogadást. De aztán marad, vagy vissza
zökken minden hamarosan a régi kerékvágásba. . .  Oh annak 
a szépnek látszani akaró fiúnak a tükrében, ha komolyan és 
mélyen beletekintünk, nem ismerünk-e önmagunkra I? (Mt. 7,21).

*

Márk 4, 27: Az egyiptomi fáraók feltárt piramisaiban több
ezer éves gabonaszemeket találtak. Próbaképen elültettek belő
lük néhányat s íme a mag kihajtott és felnőtt. Annyi éven 
keresztül sem veszítette el csiraképességét. Az Istennek igéje, 
az evangéliom még kevésbbé veszíti el. Lehet, talán sokáig kell 
várni annak a megeredésére s szárba szökkenésére; de csak 
azért, mert a környezet, a talaj nem megfelelő. Mintahogy azok
nak a buzaszemeknek sem volt arravaló és megfelelő helyük 
az a szarkofág. De mikor onnan kivéve alkalmas talajba kerül
tek, a levegő, a napsugár, harmat hatására fejlődésnek indultak, 
így az Isten igéjének a magva is. A sikertelenség láttán nem 
szabad tehát elcsüggedni, hanem lankadatlan kitartással kell 
munkálni a földet s hinteni a magot és türelemmel várni reá 
a termékenyítő esőket, Istennek áldását (Jak. 5, 7).

Kiss Samu
nagybarátfalui lelkész.



Első ige.

A nagy kérdés.
„Monda néki harmadszor i s : Simon.

Jónának fia, szeretsz-e engem ?“ Ján. 21, 17.

A galileai tenger partján vizsgálatot tart az életnek feje
delme, a  lelkek főpásztora. Pétert vizsgáztatja. Harmadszor 
jelent meg immár Jézus az ő tanítványainak, minekutána fel
támadt a halálból. Megáldotta Péter hálóját, akár csak a nagy 
halfogás idején. Azután megvendégelte a meghatottságtól szóf
ián tanítványokat. Ugyanúgy, mint ahogy a pusztában tévé, 
ünnepélyességgel, a  minden áldások Atyja iránti hálaadással, 
vévé a kenyeret és adá nékik, hasonlóképen a halat is.

Mikor azután megebédelének, kezdetét vette a lelkipász
tori óra. Péterre függesztette az Úr szíveket és veséket vizsgáló 
szemeit, és ugyanolyan ünnepélyességgel, mint aminővel imént 
a testi javakat osztogató, szívének indulatát tudakoló tőle: 
„Simon, Jénának fia, szeretsz-e engem ?“ S a  kérdezett felelt. 
Talán meghökkent kissé, talán az emlékezet szárnyán belé is 
nyilallott valami a  szívébe, talán nem is tudta hirtelenében 
átgondolni és felfogni a helyzet és a  kérdés komolyságát. De 
az igenlő válasz megszületett.

Valami hiánya azonban mégis lehetett a  feleletnek, mert 
a mély csöndben kis idő múlva ismét megszólalt az Úr: „Si
mon, Jónának fia, szeretsz-e engem?” Immár másodszor — 
ugyanaz a kérdés. Péter nyugtalankodni kezd. Lelki szemei 
előtt halvány körvonalakban megjelenik a  főpapi ház udvara 
és a hajnali derengésben pirosló tűzrakás. Ott lát egy férfiút is, 
aki tiltakozó, tagadó mozdulattal fordul el a tűztől és az Úrtól. 
Fáj neki az emlékezés. Szégyenlősen süti le a szemét és úgy 
felel a kérdésre: „Igen Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged.”

Csendesebb hangon tehát, mint elsőizben, de másodszor 
is megfelelt. Ám a főpásztornak isteni bölcsei égé még ezzel 
az eredménnyel se volt megelégedve. Harmadszor is megkereste 
tanítványának immár könnyben úszó szemét és szinte szóta
gonként helyezte belé a most már teljesen feltárult szívbe ,a 
nag\ kérdést: „Simon, Jónának fia, szeretsz-e engem?" És 
Péter feje egészen mellére hanyatlik és keserű bűnbánatban 
megsemmisülten, de teljes odaadással rebegi: „Uram, te min
dent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged." Ez a szeretet 
egészen betölti szívét és elkíséri mind a sírig.

Ez a nagy kérdés nekünk is szól: mai tanítványoknak. 
Nem háromszor csupán, számtalanszor találkozunk vele. Leg
főbb pásztorunk minket is megvizsgál, tisztába akar velünk 
jönni, nálunk is bőnbánó alázatosságot keres, tőlünk is teljes 
odaadást kíván. Szeretetet. Megértjük-e a nagy kérdést? Tu
dunk-e reá igenlő választ adni?
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Valahányszor az Ige szentélye feltárul előttünk, avagy a 
szószékre vezető lépcső utolsó fokát átlépjük, ne feledjünk el 
befelé tekinteni és hallgatózni, mindig hallani fogjuk a nagy 
kérdést: igehirdető, szeretsz-e engem ? avagy csak kötelességből, 
bérért tudakozod az írásokat és hirdeted az igét?

Valahányszor vigasztalni, erősíteni, buzdítani készülünk és 
Istenhez akarjuk emelni híveinket, szembetaláljuk-e magunkat a 
nagy kérdéssel: ajakaddál szolgálsz csupán, avagy szíveddel is ?

S amikor a kisdedeket vezetjük Jézushoz és a gyermek-, 
ifjú lelkekből akarjuk kiformálni az örökkévaló Istennek képét, 
felfigyelünk-e az intő kérdésre: szeretsz-e engem ? Jól vigyázz, 
hű maradj, nehogy magadnak nyerjed meg a lelkeket, hanem 
énnekem, aki szeretetből véremet, életemet, mindenemet adtam 
érettetek 1

S történjék bár forgolódásunk Istentől nyert hivatásunk 
mezejének akármelyik részén, a  legelső mérték, amellyel az Ur 
hűségünket méri, a szeretet mértéke. Csak az méltó arra, hogy 
néki szolgáljon, aki Őt szereti. Csak az töltheti be tisztének min
den igazságát, akinek a  szíve szeretetben dobog Megváltója 
felé. Csak az állhat meg majdan az igaz Biró itélőszéke előtt, 
akinek élete fáklyája az Úr szerelmének tűzében égett el.

Ez lesz az utolsó számonkérés, amelynek Ítélete véglege
sen eldönti majd az üdvösség és kárhozat kérdését. De nekünk 
lelkipásztoroknak, mint Isten titkai sáfárainak, már itt e földön 
is meg kell hallanunk és komolyan kell vennünk a nagy kér
dést : „Szeretsz-e engem ?“ Nem szabad reá elhamarkodott, 
könnyelmű választ adnunk. Kell, hogy ez a nagy kérdés a leg
komolyabb önvizsgálatra serkentsen bennünket. Avagy kicsoda 
mondhatná el magáról, hogy még soha meg nem tántorodott, 
hogy mulasztás nem terheli lelkét, s hogy Péter bűnében so
hase találtatott ? A nagy kérdés nemcsak arra való, hogy igenlő 
válaszra adjon alkalmat, hanem arra is, hogy bűnbánatra, ke
serves könnyhullatásra indítson bennünket. Erre a könnyfürdőre 
mindenkinek, de legelsősorban Krisztus igehirdető szolgájának 
van szüksége. Ez tisztít, ez felemel, erősít. Mindjobban megedzi 
azt a köteléket, amely a  szolgát Urával, a  tanítványt Mesteré
vel, a bűnös embert Megváltójával összefűzi.

Ha pedig igenlő válaszunk késik, mert hideg a szívünk, 
ingatag a lelkünk, és hűtlenségünk minduntalan visszatérő be
tegségképen jelentkezik, ne dobjuk el akkor se a pásztorbotot, 
ne essünk kétségbe. Fordítsuk meg inkább a kérdést, kérdezzük 
mi az Úrtól: Uram, éniMegváltóm, szeretsz-e, szerethetsz-e en
gem ?. . . Azután boruljunk le alázatosan és csendben várjuk 
a  választ. Megjön. És minden bizonnyal igenlő lesz. És minden 
bizonnyal megnyitja a  mindaddig elzárkózott szívet is és pedig 
ilyen vallomásra: „Uram, te mindent tudsz; Te tudod azt is, 
hogy én szeretlek téged!“ Ámen.

Gyalog István
kétyi lelkész-alesperes.


