
Első ige.

Csak nem ártani!
Lőn, amikor Mózes a Sinai hegyről leszálla . .. .  

nem tudta, hogy az ő orcájának bőre sugárzik, 
mivelhogy 0  vele szólott. (11. Móz. 34, 29.)

Hallgatnak bennünket — hiszen annyit beszélünk! —, de 
figyelnek is bennünket. Oh, nemcsak sötétlő szemmel és nem
csak azok, akik eleve eltökélték magukban, hogy hiába szólunk 
hozzájuk. Figyelnek, mégpedig szorongva-vágyó tekintettel, azok 
is, akik igaz szívből szeretnék azt, amit tőlünk hallanak, meg
fogadni. De hogy megtehessék, szükségük volna lelkes és min
denáron meggyőzni kíváryó beszédünkön kívül még valamire 
Példát kívánnak látni! Testet öltött, életté vált bizonyságtevést 
arról, hogy amit hirdetünk, megvalósítható és érdemes a meg
valósításra. Ezért figyelnek bennünket. Keresik rajtunk ezt a 
bizonyságot. Keresik rajtunk a Mózes sugárzó arcát.

Nem az arcon van a hangsúly. Egyik legszomorúbb és 
leggyakoribb lelkészi bűn az arcnak mutogatása, belsőt elrejtő, 
belső hazudó arcnak a mutogatása, — a képmutatás. A má
sokra is végzetes dolog pedig az, hogy akik figyelnek bennünket, 
csakhamar észreveszik, ha csak ilyen arcot fordítunk feléjük. 
És akkortól fogva a kereső lelkek is talán egyszersmindenkorra 
megszűnnek keresni. Tehát nem az arcon van a hangsúly! A 
sugárzást keresik rajtunk 1 Azt a sugárzást, amelyet nem lehet 
mesterségesen magára erőltetnie az embernek, hogy ámítson 
másokat. Azt a sugárzást, amely nem szorítkozik csak az arcra, 
hanem beragyogja az ember egész lényét és egész létét.

A fénynek forrása, a sugárzásnak sugárközpontja van. 
A sugárzó lénynek és létnek is van belső tűzforrása. Ezt igen 
gyakorlati, igen ismerős nevekkel lehet megnevezni. Kettőt em
lítünk csak meg. Az egyik: erkölcsi tisztaság, emelkedettség. 
Ha nem lehetne félremagyarázni, azt mondanám, hogy tökéle
tesség. Legalább is az átlag-jóság és az ú. n. polgári erkölcs 
felett álló, annál nagyobb tökéletesség. Az erkölcsiségnek olyan 
magaslata, amelyen nemcsak a  cselekedetbeli, hanem a gon
dolat- és érzésbeli bűnök ellen is folyik küzdelem, mégpedig 
mind gyakrabban és gyakrabban diadalmas küzdelem. Ez az 
erkölcsiség nem szorul arra, hogy kenetteljes szavakkal alátá
masszák. Sugárzás fakad belőle, amely fényt hint az arcra és 
világító tisztaság bélyegét üti az egész egyéniségre.

A sugárzás másik eredőforrása az örömteljes belső békes
ség. Mondják lelki egyensúlynak is, amelyet tartósan nem za
varhatnak meg sem a hivatásteljesítés közben fel-felbukkanó 
tárgyi nehézségek, sem emberek okozta csalódás, meg nem 
érdemelt gáncstól felkorbácsolt indulat, sem a magánélet gondja, 
baja, szenvedése. Ez a belső békesség derűssé teszi az arcnak
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vonásait és ellenállhatatlan vonzóerőt kölcsönöz boldog birto
kosa egész lényének.

Az erkölcsi tisztaságot követeljük, a  megingathatatlan lelki 
békét magasztaljuk szüntelenül. Meg is hallgatnak bennünket. 
De azután keresve-keresik rajtunk azok sugárzását!

Keresik rajtunk a  Mózes arca sugárzását, ő  pedig azért 
léphetett népe közé ezzel a sugárzással arcán és bizonyára 
egész lényén is, „mivelhogy Ővele szólott." Hogy egész lényünk 
tündöklő és szíveket-lelkeket rabul ejtő prédikáció lehessen, 
erre nincs más mód, mint az ővele való szólás. Kitűnő ered
ménnyel végezhetted el a theológiai stúdiumot, kiváló gondot 
fordíthatsz most is a magad továbbképzésére, — lelkiismeretes 
fegyverkezésed nem biztosít küzdelmed számára győzelmet, ha 
mindenek előtt és mindenek közben nem szólasz ővele. Gon
dosan készülhetsz mindenkor az Ige hirdetésére is, viheted azt 
az öregekhez és betegekhez a  házakba is, — elmulasztod a 
legfontosabbat, a legelső pásztori teendőt, ha nem szólasz min
dig is, szinte szakadatlanul, munkád közben és fáradtan meg
pihenve is, mindig is, mindig is Ővele.

Ha megteszed, amit tanultál és amit tanulsz, legelőször is 
magadra fogod alkalmazni. Akkor, amit másokon ostorozol, 
először is magadon fogod észrevenni és elitélni. Akkor, ami 
után másokban akarsz vágyat ébreszteni, először is magad 
fogod kívánva kívánni. És ami a leggyönyörűségesebb dolog: 
amiért munkálkodsz és küzdesz; az Ige gyümölcsei, ha mindig 
is hűségesen és forró odaadással szólasz Ővele, megteremnek 
és megérnek a te lelkedben és a  te életedben:, izzani, sugá
rozni kezd a  te tisztaságod és a te békességed. És akkor meg
találják, amit rajtad keresnek. Mert ezt keresték rajtad; a sugár
zást és azon keresztül azt, hogy, szólsz-e nemcsak az emberek
hez, hanem először is mindig Ővele is?

Igen figyelemre méltó, hogy „Mózes nem tudta, hogy az 
ő orcájának bőre sugárzik". Gúnyolják és gáncsolják a papi 
gőgöt és megkívánják és magasztalják a papi alázatosságot. 
Az előbbi szintén akadályozza, az utóbbi szintén elősegíti az 
áldásos szóbeli igehirdetést. De érdekes dolog, hogy a gőg csak 
azok munkáját sújthatja eredménytelenséggel, akiken nem látják 
a Mózes arca sugárzását, ezzel a  sugárzással egy arcon és egy 
lélekben azonban nem férhet meg. Mert az Isten-gyújtotta su
gárzást minden más észreveszi, csak az nem, akit Ő megáldott 
vele. Ezért lesz és marad alázatos.

Valaki legfőbb lelkipásztori szabályként ezt a  követelést 
állította fel: Csak nem ártani ! Alacsonyraszabott követelésnek 
tetszik. Pedig magában foglalja a legsúlyosabb elkötelezést is. 
Mi vagy használunk, vagy ártunk. Ártunk akkor is, ha a hirde
tett Ige ereje a  magunk lényének mivoltán tört meg úgy, hogy 
akik hallgattak bennünket, hiába keresték rajtunk a Mózes or
cája sugárzását. A kártevés ezért a fajáért is felelünk egyszer !

_______ Budaker Oszkár
                   soproni lelkész.
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Tanulmányok.

Luther egyházfogalmának 
gyakorlati jelentősége.

Nem csupán a  mostani Luther-jubileum adja az alkalmat 
arra, hogy Luthernak az egyházról hirdetett gondolatait is fel
elevenítsük, hanem egyúttal az a körülmény, hogy az evangé
likus keresztyénségnek világszerte folyamatban levő megújulá
sában az egyház gondolata szükségszerűen előtérbe került és 
másrészt ennek a  megújulásnak a legfontosabb alakító ténye
zője éppen Luther szóhoz jutása. Azok a  komoly tudományos 
kutatások, amelyek Luther egyházfogalmát újabban egyre inkább 
tisztázni igyekeznek, nem maradhatnak mélyreható gyakorlati 
következmények nélkül.*)

Az elmúlt évtizedek a szellemi élet egész vonalán az 
individuálizmus jegyében állottak. Természetes, hogy ez a szel
lemi légkör, mely mindenben az egyén jogait és szabadságát 
érvényesítette, nem kedvezett az egyház gondolatának. A világ
háború s az utána következő szellemi átalakulás az individu
álizmus uralmát megtörte s azóta egyre jobban hódít a kollektív 
irányzat, amely az egyént a  közösség érdekeinek rendeli alá. 
Pusztán szociológiai szemszögből ítélve, ez a hódító kollektív 
szellem határozottan kedvezni látszik az egyházi gondolat érvé
nyesülésének. A kollektivizmusnak ilyen optimista megítéléséből 
eredt Dibelius Ottó főszuperintendens sokak által felkapott jel
szava az „egyház évszázadáról'1. Sajátságos iróniája a sorsnak, 
hogy a legújabb németországi események, amelyek az egyházi 
egységet is teljesen a kollektív szellemű nemzeti forradalom 
kényszerével akarják megvalósítani, a kollektivizmust örömmel 
üdvözjő Dibeliust is elsöpörték.

Éppen ezek az események is arra figyelmeztetnek, hogy 
az egyház valami egészen más, mint amit egy látszólag ked
vező korszellem kitermelhet, vagy amit bármiféle állami vagy 
más szociális szervezet megvalósítani képes. Itt az ideje, hogy 
leszámoljunk az egyházról vallott minden olyan felfogással, 
amelynek gyökere magán az egyházon kívül álló, attól idegen 
jelenségekben rejlik s ezzel szemben az egyháznak eredeti

*) Az idevonatkozó újabb irodalomból különösen figyelmet érdemelnek 
a következő munkák: Walther, W .: Das Érbe dér Reformation, IV. Luthers 
Kirche; 1917. Holl, K .: Gesammelte Aufsatze 1. Luther. 4. és 5. kiadás 1927. 
Kattenbusch, F. : Die Doppelschichtigkeit in Luthers Kirchenbegriff; 1928. 
Kohlmeyer, E .: Die Bedeutung dér Kirche für Luther. Zeitschr. für Kirchen- 
geschichte 1928. Althaus, P. • Communio sanctorum ; 1929. Credo Ecclesiam. 
Festgabe für W  Zoellner. 1930. Elért, W .: Morphologie des Luthertums 1. 
1931. Doerne, M .: Gottes Volk und Gottes Wort. Luther-Jahrbuch 1932. Riet- 
schel, E. : Das Problem dér unsichtbar-sichtbaren Kirche bei Luther. (Schriften 
des Vereins für Reformationsgeschichte 154) 1932.
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lutheri, vagyis evangéliumi felfogására helyezkedjünk s ennek 
gyakorlati következményeit is levonjuk.

Luther egyházgondolatának legsúlyosabb félreértése, amely 
pedig még ma is úgy él a köztudatban, mint az igazi evangé
likus, lutheri egyházfogalom, a látható és láthatatlan egyház 
közti éles különbségtétel. Ennek a félreértésnek a genezisét most 
figyelmen kívül hagyva, hadd utaljak csupán annak súlyos 
gyakorlati következményeire. Eszerint a gyakorlati egyházi élet
ben csupán az ú. n. „látható", vagyis jogilag szervezett egy
házzal, illetve az ilyen „egyházak" sokaságával van dolgunk. 
Ezek a  „látható" részegyházak természetesen sem egyenként, 
sem a maguk összeségében nem azonosak a „láthatatlan" egy
házzal. Ez utóbbiról csak hadd beszéljenek a teológusok, mint 
valami ideális, szellemi nagyságról, de az előbbi teljesen az 
emberi szociális és jogi közületek sorába tartozik s ezek tör
vényeinek van alávetve. A „látható" egyház eszerint egy sorba 
került a különféle emberi társulatokkal, egyesületekkel, sőt a 
valóságban még azok mögé, mert míg minden egyesület meg
kívánja tagjaitól, hogy alapelveihez ragaszkodjanak, különben 
kirekeszti magából azt, aki ennek a követelménynek nem felel 
meg, addig az „egyháziban mindenki szabadon vallhatja, 
érvényesítheti a maga egyéni nézetét, meggyőződését. Milyen 
alapon? A „lelkiismereti szabadság" és a mindent elviselni 
köteles „szeretet" alapján. Ez az egyházgondolatnak teljes fel
bomlását jelenti, aminek igazolásául Lutherra hivatkozni nem 
lehet.

Luther nem ismer kétféle egyházat. Ha eleinte, különösen 
a  római „egyház" elleni polémiájában hajlandó volt is különb
séget tenni az igazi, szellemi egyház és a külső, csinált egyház 
között, úgy ezzel attól a tehertételtől akart megszabadulni, amit 
az „egyház" szóhoz tapadt középkori, római örökség jelentett. 
Ezért jobb szerette volna a németben különben is idegenszerű 
„Kirche" szó használatát elkerülni s ehelyett inkább a „szent 
keresztyénség" vagy „keresztyén szent nép" kifejezéseket alkal
mazni. De az „egyház", ecclesia kifejezést mégsem kerülhette 
el annak újszövetségi eredete miatt. Ezen az alapon pedig 
Luther számára is mindvégig nyilvánvaló volt, hogy Jézus 
Krisztus csak egy egyházat alapított, tehát az „egyház" elne
vezés semmiféle emberi alakulatra nem alkalmazható. Az egy
ház nem emberi alkotás, hanem isteni, — Jézus Krisztus állandó 
jelenlétének, híveivel való közösségének maga által akart és 
alapított formája: Krisztus teste. Ezért mondja Luther, hogy 
„aki Krisztust megakarja találni, annak előbb az egyházat kell 
megtalálnia". (Weimari kiadás X, 1. I. r. 140. 1.)

Hol és hogyan találjuk meg ezt az egyházat ? Ha az egy
ház nem emberi szervező munka eredménye, hanem kizárólag 
isteni alkotás, akkor nem tartozik a szemmel látható, kézzel 
fogható dolgok közé, hanem mint Isten kijelentő munkájának 
része, a hitnek a tárgya. „Az egyházat senki sem látja, hanem
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csak hiszi az Ige által.“ (Weim. kiad. VII. 722. 1.) Ezért van 
szó az Apostoli Hitvallás harmadik ágazatában az egyházról is. 
Itt van a  kulcsa annak, hogy az egyház miért „láthatatlan". 
Azért, mert Zsid. 11, 1., e Luther által sokat idézett iráshely 
szerint: „A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága és a 
nem látott dolgokról való meggyőződés". Az egyház láthatatlan, 
mert mindaz, ami a hitnek a tartalmát alkotja, láthatatlan. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy ez a „láthatatlan" egyház nem 
ezen a földön, hanem valami magasabb szellemi, eszmei szfé
rában van csupán, mint amolyan „Plantonica civitas" (Apoló
gia IV. 2u).

A „láthatatlan" kifejezést csak abban az esetben nem ért
hetjük félre, ha figyelembe vesszük, hogy Luthernál ennek nem 
lokális és fizikai, hanem egészen különleges vallásos-teológiai 
értelme van, amire az előző idézetek is utalnak. Ezért minde
nekelőtt az egyházfogalom teológiai értelmével kell tisztában 
lennünk. Az egyház létalapja Istennek kinyilatkoztatása, vagyis 
Isten Igéje. Ez az egyháznak lutheri felfogás szerint legelső és 
legfontosabb konstitutív tényezője: „Tota vitáét substantia ecc- 
lesiae est in verbo Dei.“ (Weim. kiad. VII. 721. 1.) Ezen a pon
ton kapcsolódik bele Luther egyházfogalma az ő jellegzetes 
teológiai gondolkozásának összefüggésébe: a kereszt teológiá
jába.*)

A kinyilatkoztatás lényege, hogy a végtelen Isten leszáll 
az emberi lét véges formái közé. Az örök Ige testté lett. És 
mégis, az ember a maga természetes mivoltában nem ismeri 
meg a magát véges formában kinyilatkoztató Istent, éppen azért, 
mert nem foghatja fel, hogy a végtelen hogyan lehet jelen a 
végesben. Ezért Isten kinyilatkoztatása csak szkandalonná, bot
ránykővé lesz számára. így a kinyilatkoztatott Isten, a Deus 
revelatus egyúttal elrejtőzött Isten: Deus absconditus — a világ, 
a természetes emberi megismerés számára. Istennek ereje erőt
lenségben, bölcsesége balgaságban, kegyelme haragban, dicső
sége gyalázatban jelenik meg, — mindig ellenkező látszat sze
rint, sub contraria spécié. A világ szerint Ítélő ember pedig 
csak ezt a látszatot ismeri meg, de nem a mögötte rejtőző va
lóságot ; ezért megveti, üldözi azt, az emberi testben megjelent 
Isten Fiát keresztre juttatja. A kereszt, a szenvedés, üldöztetés 
mindig nyomon kiséri e világban az istenit, hogy annál inkább 
elrejtse azt a természetes tekintet elől. Ez a „kereszt bölcsesége" 
(sapientia crucis) vagy a kereszt teológiája, amely Luther egész 
gondolkozásán jellegzetesen vonul végig.

Ebből a teológiai alapgondolatból világosodik meg az egy
ház láthatatlanságának az értelme is. Az egyház itt, e földön 
van, hiszen Jézus Krisztus egyházát e földön alapította. De a 
földön való isteni élet elrejtettséget jelent. Az egyház megléte 
nem hatalomban, dicsőségben, gazdagságban lesz nyilvánvaló

*) V. ö. v Loewenich, W .: Luthers theoiogia crucis. 2. kiad. 1933. 
München, Chr. Kaiser-Verlag.
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vá, hanem mindannak ellenkezőjében, amit emberi elgondolás 
szerint várni lehetne egy ilyen isteni valóságtól. Szolgai forma, 
megvettetés, üldöztetés, szenvedés, egyszóval a kereszt mögött 
rejtőzik az egyház. „Abscondita est ecclesia, latent sancti“. 
(Weim. kiad. XVIII. 652. 1.) Ez a láthatatlanság igazi értelme. 
És ez vonatkozik az egyház konkrét, személyes oldalára is, 
mert az egyház igazi tagjai, a „szentek" is el vannak rejtőzve, 
lappanganak, nem ismerhetők fel. Tehát az egyház mint a 
szentek közössége (communio sanctorum) szintén csak e földön, 
e világban létezhetik és mégsem határolható körül emberi mér
ték szerint korlátokkal. Az egyház, a szentek itt, közöttünk 
vannak, és mégsem látjuk őket, mert el vannak rejtőzve.

És mégsem ez az utolsó szó, amit az egyházra vonatko
zólag Luther nyomón meg kell állapítanunk. Az egyház u. i. 
elrejtettsége dacára sem megismerhetetlen. A fentebbi idézet 
szerint az egyház megismerhető a hit, vagyis a hívő számára. 
Más szóval az egyház meglétének, életének vannak olyan jelei, 
amelyeken megismerhetővé, „láthatóvá" válik, — ha ezt a ki
fejezést is nem fizikai, hanem vallásos-teológiai értelemben 
használjuk. A „láthatatlan" egyház eszerint egyúttal „látható" 
is. Ez tehát nem két különböző egyházat jelent, hanem ugyan
annak az egy egyháznak a két oldalát. A „láthatóság" éppen 
úgy hozzátartozik az egyház lényegéhez, mint a „láthatatlan
sága". A lutheri egyhózfogalomnak gyakorlati jelentősége éppen 
a láthatóság helyes értelmezésében s annak következményeiben 
domborodik ki.

Mik tehát az egyház ismertető jelei (symbola, tesserae. 
notae ecclesiae) ? Luther maga is fontosnak tartotta ezek meg
állapítását. 1521-ben, Ambrosius Catharinus elleni iratában há
rom ilyen ismertető jelet állapít m eg: a keresztséget, a kenyeret 
(vagyis az úrvacsorát) és mindenekfelett az evangéliumot. Ez 
megegyezik az Ágostai Hitvallás megállapításával, csakhogy ez 
kettővé foglalja össze: Ige és szentségek. E tömör és a leg
lényegesebbre szorítkozó megállapítás mellett azonban különös 
figyelmet érdemel, hogy Luther 1539-ben a „Von den Conciliis 
und Kirchen" c. iratában (magyarul „D. Luther Márton művei" 
VI. köt. 384. skk. lapjain) hét ismertető jelről beszél. Ezek: az  
Ige, a keresztség szentsége, az oltári szentség, a kulcsok ha
talma, vagyis az egyházi fegyelem gyakorlása, az egyházi ige
hirdetői hivatal, a hivők imádsága és hitvallása és végül a 
kereszt, vagyis a szenvedés és üldöztetés. Nagyon fontos annak 
figyelemmel tartása, hogy mi tartozik tehát az egyház ismertető’ 
jeleihez, más szóval funkcióihoz, életmegnyilvónulásaihoz és 
viszont mit nem soroz Luther ezek közé.

Az egyház ismertető jelei között legfontosabb az első- 
három : az Ige, a keresztség és az úrvacsora szentsége. Sőt 
szorosan véve az utóbbi kettőt is magában foglalja már az Ige.. 
Az Ige Isten állandó munkájának az eszköze, ezzel építi és 
tartja fenn az egyházat is. Az egyház meglétének legelső fel
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adata az Ige, nem pedig a személyek. Hogy az egyháznak élő 
tagjai, hívei is vannak, az már az Ige hatékonyságának az 
eredménye. Ezt a gondolatot klasszikus tömörséggel foglalja 
össze a harmadik hitágazat magyarázatában: „Hiszem, hogy 
saját értelmemmel vagy erőmmel nem tudnék Jézus Krisztus
ban, az én Uramban hinni, sem őhozzá eljutni, hanem a Szent
lélek hívott engem az evangélium által. . .“ (Tehát a Szentlélek 
is csak az Ige, az evangélium utján fejti ki hatásait 1) Újból 
hangsúlyozzuk a fentebbi idézet értelmében, hogy az egyház 
egész élete és fennmaradása egyedül Isten Igéjében gyökerezik. 
Ige és szentségek Luther szerint tehát nemcsak ismertetőjelei 
az egyháznak, hanem annak minden személyi, szubjektív té
nyezőtől független, elsőleges, objektív lényegmeghatározó elemei. 
Ennek gyakorlati következménye az, hogy az egyház legelső 
és legfőbb élettevékenysége az Igének hirdetése és a szentségek 
helyes kiszolgáltatása. Luther azonban sohasem az írott, hanem 
mindig a hirdetett Igére (áusserlich, mündlich Wort) gondol. 
Ezért Luther egyházfogalma éppenséggel nem merev, sztatikus, 
hanem aktiv-dinamisztikus. Megvan győződve arról, hogy ahol 
az Igét hirdetik és a szentségeket megfelelő módon szolgáltat
ják ki, ott feltétlenül kell lennie egyháznak is. Isten Igéje ebben 
a vonatkozásban valóban csodát művel. Gyakran hivatkozik 
Luther Ésaiás 55, 11-re: „Az én beszéd em ... nem tér vissza 
hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok".

Ezeknek a gondolatoknak súlyos gyakorlati következmé
nyük van. Az egyház lényege és valósága nem olyan tevékeny
ségekben nyilvánul meg, amiket bizonyos korszerű feladatokra 
való hivatkozással követelnek sokan (szociális munka stb.). 
Ennek az egyház lényege szempontjából csak másodrendű 
jelentősége van, amennyiben t. i. az egyház küzd a bűn és 
következményei ellen, de nem mint valami emberbaráti, szoci
ális intézmény. Az ilyesmi inkább elfödi az egyház igazi lénye
gét, ahelyett, hogy kímélné.

Csak természetes, hogy az Igét „tisztán és igazán" kell 
hirdetni, különben nem Isten Igéje, hanem gyarló emberi be
széd csupán, mely nem egyházat épít, hanem rombol.

Az egyház személyes oldala, a „szentek közössége" az 
Ige és szentségek hatásának eredménye. Ezért gyökeres félre
értése a lutheri egyházgondolatnak, ha valaki azt hiszi, hogy 
ő az Igének (hirdetett Ige I) és szentségeknek közössége nélkül, 
mondjuk, amolyan „magánjellegű" vallásossággal is tagja lehet 
az egyháznak, a szentek közösségének. De veszedelmes elhaj
lás a lulheri egyházgondolattól az is, ha a szentségeket a gyü
lekezeti istentisztelettől elszakítva, ugyancsak amolyan „magán
jellegű" cselekményekké tesszük. Mennyire meggyengült az 
egyházi communio érzése a mi különálló „úrvacsorázásaink"- 
nál. Lehetetlen el nem ismerni a communió rontó hatását az 
újabban sokat emlegetett különkelyhes úrvacsoraosztásnak. — 
A keresztség szentségénél pedig, ami legtöbbször még a szülők
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jelenléte nélkül is hajtanak végre, — ez már úgyszólván teljesen 
elveszett. Ha Luther egyházgondolatához hívek akarunk ma
radni, sürgősen vissza kell vinnünk szentségeinket a gyülekezet 
istentiszteleti életébe !

Az egyháznak Luther által említett többi ismertető jelei 
ezekből az alapvető életfeltételeiből folyó főbb életmegnyilvá
nulások. Ezek között a  hívők imádsága és hitvallása az egyház 
személyes, közösségi oldalát hangsúlyozza. Imádság, hálaadás, 
hitvallás s természetes válasz azok részéről, akik Isten Igéjének 
és a szentségeknek áldásos hatását megtapasztalták. Erről rész
letesebben beszélni ez alkalommal fölösleges.

Különösebb figyelmet érdemel, hogy Luther szerint az 
egyház ismertető jeleihez, vagyis lényegéből közvetlenül folyó 
életjelenségeihez tartozik az egyházi hivatal és a kulcsok ha
talmának gyakorlása. Mindakettő olyan, aminek az igazi jelen
tősége nálunk feledésbe merült.

Az egyházi, vagyis igehirdetői hivatalra szüksége van az 
egyháznak, hogy a létfeltételét alkotó igehirdetést és a szentsé
gek kiszolgáltatását s — hozzátehetjük mindjárt a kulcsok ha
talmát is — rendszeresen gyakorolhassa. Igaz, hogy erre az 
egyetemes papság alapján elvileg minden keresztyén jogosult, 
de mivel az evangéliumnak csakis tisztán való hirdetése és a 
szentségeknek helyes kiszolgáltatása egyházépítő, míg ennek 
ellenkezője egyházromboló erő, — azért az egyháznak ügyelnie 
kell arra, hogy ezt a nagy felelősséggel járó feladatot csak 
olyanokra bízza, akik az egyház érdekei által megszabott fel
tételeknek megfelelnek. Nem az egyházi hivatal birtokosai alkot
ják az egyházat, sőt a többi hívővel szemben semmi külön 
rendi kiváltságuk sincs, de az egyház életmegnyilvánulásai 
elsősorban rajtuk keresztül lesznek nyilvánvalókká. Ennek a 
ténynek sokoldalú jelentőségére komolyan rá kell eszmélnünk 
s következményeit levonnunk. Akire az egyház az igehirdetői- 
tanítói hivatalt rábízta, s aki ezt annak természetes következ
ményeivel együtt vállalta, az nem érezheti magát ezek alól 
felmentettnek a sokat emlegetett lelkiismereti vagy meggyőződési 
szabadságra való hivatkozással. Az egyháznak a létérdeke az, 
hogy gondosan őrködjék a „tiszta tanítás”' felett.

Ez a kérdés különben szorosan érintkezik a kulcsok ha
talmáról való felfogással. A kulcsok hatalma, vagyis az egyház
fegyelem, egyházi életünknek egyik legkényesebb kérdése. Né
melyek szerint ennek az evangélikus egyházban általában semmi 
helye sincs, mások viszont bizonyos gyakorlati szempontokból 
kívánják annak a bevezetését. Ezt a problémát kell még rövi
den megvilágítani Luther egyházfogalma alapján.

Luther szerint a kulcsok hatalma, az egyházi fegyelem 
gyakorlása hozzátartozik az egyház ismertető jeleihez, vagyis 
a lényegéből folyó életmegnyilvánulásaihoz. Az tehát nem lehet 
kétséges, hogy erről az evangélikus egyházban igenis szó lehet. 
Csak az a kérdés, hogy milyen értelemben? A kulcsok hatal-
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mából kétféle tevékenység folyik: a bűnök megtartása, tehát 
büntetése és azok megbocsátása. Evangélikus alapon a  hang
súly az utóbbin van ugyan, de az első sincs kirekesztve. Ter
mészetes, hogy akik Isten Igéjének ellenségei, ennek nyilvánvaló 
jelét is adják és ebben annyira megátalkodottak, hogy a meg
térés útjára lépni nem akarnak, azokat az egyház kirekesztheti 
a  maga közösségéből, amelyet ők úgyis megtagadtak. De azok
kal szemben, akik a komoly megtérés jelét adják, az egyház 
is köteles a megbocsátást gyakorolni. Itt azonban nem lehet 
merev rendszabályokkal dolgozni. Első és legfontosabb teendő 
ebben a tekintetben a magángyónás visszaállítása. Hogy a 
gyónási titok megtartása és törvényszerű biztosítása az evan
gélikus lelkipásztornál is éppen úgy elengedhetetlen követelmény, 
mint a katolikusnál, az egészen természetes. Enélkül a  hívek 
bizalmát megnyerni lehetetlen volna.

Csakhogy a kulcsok hatalmának, vagyis az egyházfegye
lemnek a gyakorlásánál sohasem szabad figyelmen kívül hagyni 
azokat a korlátokat, amelyek a lutheri egyházfogalomból követ
keznek. Az egyházfegyelem tulajdonképen csak védekező ellen
hatás a belülről fenyegető bomlasztó veszedelemmel szemben, 
de sohasem lehet ez a tiszta „szentek gyülekezete” megterem
tésének módja és eszköze. Az egyházfegyelemnek ilyen kálvini 
értelmezése a  lutheri egyházfogalommal összeegyeztethetetlen. 
Itt nem a külső és erőszakos rendszabályokkal „szentekké” 
formált egyének alkotják az egyházat. Ez a hatása egyedül 
Isten Igéjének lehet, ott és úgy, ahol és ahogy Istennek tetszik. 
Bizonyos, hogy egy időben Luther előtt is felmerült a tisztán 
szentekből álló keresztyén gyülekezet utópisztikus eszménye 
(v. ö. a Deutsche Messe előszavát 1). De ugyanakkor kénytelen 
volt azt is bevallani, hogy ő ezt az „ideális” gyülekezetét meg
valósítani nem képes. De azért az élet megszentelésének köve
telményét fenntartja a  keresztyén egyház híveire nézve; azon
ban ez sohasem lehet magának az egyháznak elsőleges ismer
tető jele. Megemlíti ezt a Von den Conciliis und Kirchen című 
iratában is, ahol az említett hét ismertető jel után mintegy 
nyolcadikul a Mózes második táblája, vagyis a tízparancsolat 
második táblája szerint való megengesztelődést hozza fel. De 
azután hozzá is teszi, hogy mindez nem csalhatatlan jele az 
egyház meglétének, mert ilyen polgári értelemben vett erkölcsös 
életre a pogányok is képesek, sőt ebben esetleg felül is múl
hatják a keresztyéneket. Azért az egyházi fegyelemnek nem 
lehet az a célja, hogy ilyen „szenteket”, a valóságban sokszor 
veszedelmes farizeusokat neveljen. Az igazi egyházi fegyelmezés 
végső eredményben az Ige által végzett misszió. Hiszen itt is 
áll az, hogy mi nem tudjuk, nem látjuk, vájjon a mi keresztyén 
embertársunk a „szentek”, a hívők közé tartozik-e? Mindaddig, 
amíg ő nyilvánvalóvá nem teszi ennek az ellenkezőjét, kötele
sek vagyunk a szeretet kánonja alapján őt is a szentek közös
sége tagjának tartani.
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Luther az egyház ismertető jeleihez számítja végül a „szent 
keresztet", vagyis a szenvedést, üldöztetést. Ennek teológiai 
értelmére már fentebb utaltam. De van ennek a gondolatnak 
igen fontos gyakorlati értelme is. Sokszor hangsúlyozza Luther, 
hogy az igazi egyház üldözött, kisebbségi egyház, mert a több
ség mindig ellene van. Ennek a felfogásnak persze Luthernál 
megvannak a maga történeti korlátái. Azonban maga az a tény, 
hogy az evangélium egyháza kisebbségben van, megvettetést, 
üldöztetést szenved, nem szabad, hogy kétségbeejtsen, hanem 
inkább örömmel kell, hogy eltöltsön. Milyen más lenne a mi 
egyházi életünk, ha ennek a gondolatnak a mélységes komoly
ságát és vigasztaló erejét megértenénk s örökös fájdalmas pa
naszkodásunk helyett inkább kihasználnánk azt az előnyt, amit 
éppen egyházunk kisebbségi helyzetének ténye jelent, az evan
gélium igazságának missziós érvényesítésének az irányában!

Végül még néhány szót arról, ami nem tartozik az egyház 
ismertető jeleihez és így lényeges életmegnyilvánulásaihoz. 
Ilyesmi természetesen sok minden van, de most csak egyet 
emeljünk k i: a szervezetet. A szervezet Luther szerint nem 
tartozik az egyház lényegéhez. Ezért az egyházi szervezet ren
dezését ő nem is tartotta fontos és sürgős feladatnak. Ebből 
azután sokan azt a téves következtetést vonták le, hogy a 
szervezet kérdése az evangélikus egyház lényege szempontjából 
teljesen közömbös s annak a formáját teljesen az egyházon 
kívül eső külső körülmények határozhatják meg. Ezzel vélték 
igazolhatónak a Németországban kialakult Landeskirche-rend- 
szert, ami oda vezetett, hogy több esetben is a tartományi 
egyházszervezet feje, summus episcopusa a nem evangélikus 
vallásu uralkodó volt, Sőt egyesek ebben az irányban haladva 
minden egyházjogot egyenesen az evangélikus egyház lénye
gével ellenkezőnek tartottak (Sohm).

Ezek a vélekedések azonban a lutheri egyházfogalomnak 
azt elszellemesítő félreértéséből, a látható és láthatatlan egyház 
kettéválasztásából eredtek. Az bizonyos, hogy az egyház lénye
géhez nem tartozik sem a jogalkotás, sem semmiféle kulturális 
tevékenység. De mivel az egyház itt, e földön van és él, azért 
elkerülhetetlen az érintkezésbe jutása mindezekkel a tényezők
kel. Az egyház életének hatásai, kisugárzásai jelentkeznek a 
szociális élet és a kultúra legkülönbözőbb területein. De mindez 
inkább elrejti, láthatatlanná teszi az egyház igazi lényegét, 
nemhogy azt érvényre juttatná. Ugyanez a helyzet a szervezet
hez, az „egyházi" joghoz való viszonyában. A szervezet elke
rülhetetlen azért, mert az egyház e földön él. De az egyház 
természetszerűen védekezik minden olyan szervezet rákénysze- 
ritése ellen, amely a saját lényegét figyelmen kívül hagyja, sőt 
azzal ellenkezve, akadályozza igazi, lényegszerinti élettevékeny
ségei kifejtésében. Ezért a szervezetnek igenis vannak az egyház 
lényegéből folyó korlátái, sőt még bizonyos normái is. Minde- 
nekfeíett az, hogy a szervezet ne akadályozza, sőt inkább
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lehetőség szerint segítse az egyházat az evangélium eredményes 
hirdetésében. Ezért nem lehet az egyház lényegének megfelelő 
az olyan szervezet, amely az egyház vezetésében és kormány
zásában éppen az arra elsősorban hivatott vezetőket, t. i. az 
egyházi hivatal vezetőit második sorba helyezi. Ma már köz
tudomású, hogy a Landeskirche-readszer Luther egyházszerve
zeti ideáljával ellenkezett, az uralkodót ő csak „Notbischof“-nak 
tekintette, akinek megbízatása csak addig tart, amíg sikerül 
mindenütt megfelelő evangélikus püspököket az egyház élére 
helyezni. Ha mindezzel egy új egyházalkotmány készítésénél 
nem nézünk szembe s nem tisztázzuk az evangélikus, lutheri 
egyházfogalomnak megfelelő egyházszervezet alapvető kérdéseit, 
akkor munkánk eleve sikertetenségre van Ítélve.

Egyházunk megújhodása valóban nem lehetséges anélkül, 
hogy vissza ne térnénk az eredeti lutheri és tiszta evangéliumi 
egyházfelfogáshoz.

Dr. W iczián Dezső
egyetemi előadó.

Ördögi kísértetekről.
2

A kóstolásról.
Nagy néven kellene az Úristentől vennünk, hogy ennyire 

kereste őszentfelsége kedvünket, hogy minden éltető teremtett 
állatit a szájunk ízéhez szabott és mindenikhez külömb-külömb 
ízt adott. Kényért, bort, vizet, húst, vadat, madarat, kappant, 
ludat, gyümölcsöt, mézet, borsot, sáfránt, fahajat ezerképen el
változtatott és mindenik eledelbe, ételbe-italba, fácánba, huros 
madárba, mazsolába, ramsolba, zsemlyébe, búza, árpa, rozs 
kenyérbe, cseresznyébe, meggybe, barackba, fügébe, narancsba, 
pomagranátba, citromba, lemoniába, kertvelybe, szilvába, bere- 
kenyébe, nyospolyába és minden egyéb éltető állatokba külömb- 
külömb ízeket teremtett, a mi szánkhoz illendőket, hogy a kós
tolása is, a megrágása és elnyelése gyönyörűséggel elegy lenne 
azoknak, akik által tengetni akarta életünket e földön. Ezért, 
hogy azokból is felindulnánk isteni szeretetre és tiszteletre.

De szánk izit is ottan elveszté a pokolbeli ördög, mihelyt 
a mi első szüléink megharapák a tiltott fának gyümölcsét, kiket 
nyalánkságuk miatt kiűzete paradicsomból. E nyalánkság Noét 
részegsége miatt megcsúfoltatta fiával, Lóttal két leányát fertőz- 
tette meg részegségében. Ézsau étele miatt veszté el az ő első 
szülöttségét. Jób fiai a lakás közt vészének el. Az Izraelben is 
sokan lakások miatt vészének a pusztában, Eli pap fiai torkos
ságuk miatt vészének el. Élám királyt Izraelben asztala felett 
véré által az ő szolgája. Absolon Dávid fia étel közt ölé meg 
öccsét. Holophernesnek részegségében vévé fejét Judit asszony. 
Sodorna és Gomora is torkossága miatt vészé el. Jeremiásnál
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panaszolkodik az Úr az ő népére, hogy minekutána megtöltötte 
(Jer. 5, 7.) őket eledellel, azután adták magukat paráznaságra. 
Mózes is panaszolkodik (Deut. 32, 15.), hogy meghíztak és az 
Úrhoz felrúgtak, szent Pál nyilván mondja (1. Kor. 6, 9—10.), 
hogy, a lágyak, buják, torkosok Istennek országát nem veszik. 
Az Úr a részeges szolgát néggyé vágatja (Máté 24, 51.). És inti 
az ő híveit, hogy megóvják magukat, hogy az ő szíveket meg 
ne terhelnék tobzódással és e világra való szorgalmatosságok- 
kal (Luk. 21, 34.) Őmaga az Úr, János és János tanítványi, 
azután az apostolok, azelőtt a régi szent atyák és próféták 
sokat bőjtöltek, ki egy nap, ki két nap és ki három nap, né
mely mint Esdrás egy, hétig sem evett, hanem böjttel és imád
sággal szolgáltak az Úristennek, hogy enyhítenék az ő testük
nek sokféle gonosz kívánságát és azt zabolán hordoznák, hogy 
az Isten Lelke meg ne szomorodnék bennük. Szent Pál is így 
szói: Megenyhítem az én testemet és rabotaság alá hajtom, 
munka és fáradság alá adom, hogy midőn másnak prédikálok, 
valamiképen énmagam ne lennék semmirekellő (1. Kor. 9, 18.) 
Sokan éltekben egy csepp bort sem ittak, mint a nazarénusok, 
mint Sámson, Keresztelő János. Sokan még a kenyeret is nem 
ették, hanem valami asszú morzsalékot rágtak és böcsöt, bor
sot, babot áztattak és azzal csak tengették életüket. Szent János 
vad gyümölcsöt és gyökért szedegetett ételére, kiket nem 
maguk mutogatásából műveltek, mint némely bolondok, hanem 
az őbennük lakozó Szentlélek megvilágosítván az ő szemüket, 
látták az egész világnak hitságos torkos és nyalánkságos dol
gait, azoknak elmulandóságát és a testnek kényességét a jó 
lakás között. Azért ettől elrettenvén és iszonyodván, gondolták, 
hogy jobb volna a léleknek kedvét keresni az örökéletre, hogy 
nem mint a  testnek, kit hová inkább hizlal az ember, annyival 
több férgeket étet magából, halála után.

Most is szükség minden igaz keresztyénnek mind étele, 
itala, ruházatja, munka, fáradság, veríték, építés és akármi 
egyéb dolgaiban magát csak úgy tartani, hogy szívük meg ne 
nehezüljön miattuk (Luk. 21, 34.), hanem mindenkor minden 
nyájasságuk mennyben legyen és e világgal úgy éljenek, mintha 
ingyen itt sem élnének, hanem mennyekben (Fii. 3, 20.), ahon
nan várják a Krisztust, ki eljővén elválasztatja az ő halandó 
testüket és az Ö dicsőséges testéhez hasonlóvá teszi.

Egyél azért és igyál és magad meg ne öld, de, ha lehet, 
mindenkor légy józan és mértékletes és sokszor, amit szemed, 
szád kíván, ne ádd néki, mert azzal is lassan lassan az ördög 
arra vondogál, hogy a nyalakodás és torkosság után bujálkod- 
jál, ágyban heverj, lelked, eszed, elméd megszéjjeledjék, el bo
londuljon, hiábavalót, hazugot szólj és egyéb gonoszságot cse
lekedjél. Ezt azért, mihelyt eszedbe vennéd, jól miveled, ha 
egy, vagy két nap megéhezteted is testedet, mindaddig míg 
érzed rajtad az ő kényességét, de semmit ne bizakodjál a te 
józanságidban és erődben, hanem könyörögj az Úristennek a
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böjtöléssel egyetemben, mert akik magukban bizakodnak, azok
nak mind böjtölését, mind egyéb vigyázását még több bűnre 
fordítja a Sátán. De Isten az ötét félőket és benne reménylőket 
nem hagyja az ő vigyázások, böjtölések, józanságok, mérték
letességek és imádságok mellett.

Az illetésről.
A testnek érzékenységét is jó végre szerzetté az Úristen, 

hogy a hévség ellen nedvességet vegyünk, a hidegség ellen 
melegséget, az éhségben eleséget, szomjúságban nem szomjú- 
hozást, betegségben egészséget, amit tapasztalunk, megismerjük, 
ha lágy-é, kemény-é, jó-é, gonosz-é.

De a  Sátán sokképen vétkeztet ebben is, hogy szemeddel 
hunvorgass, lábaddal más lábát tapogasd, markát szorítsd, 
megcsípjed, táncba hozzad, szorítsd, néha meg is csókold, ru
háját, haját, pártáját, fövegét elrejtsed és százféle tapogatással 
mind azt, mind magad több-több bűnre izgasd. Éva is először 
megtekinté az almát és látta, hogy szép, azután hozzá nvula, 
végre megharapá és miatta mind e világot halálba ejté. Á ci
gány először nézegeti a másét, azután tapogatja, végre el is 
lopja. Minden bűnben először az alkalmatosságtól kell magun
kat óvni és úgy óvhatjuk meg magunk a bűntételtől. Mint 
midőn valaki sok pénzt, vagy aranyat hagyott nálad vagy tar
tani, vagy testamentomban, hogy gyermekének tartsad, ha isme
red, hogy ragadozó természetű vagy, el se vedd, mert netalán 
kezedhez ragad. Avagy, ha ismered, hogy a szemed igen sze
reti az aranyat, ne nézegesd, mert talán rajta kap a szemed. 
Ha ismered buja természetedet, ne menj oly helyre, ahol fel
gerjesztő személyek vannak. Avagy, ha mégy is, ne szemléld, 
avagy közel ne ülj mellé, mert gyakorta egy kis illetés nagyra 
terjed, mint egy kis szikrából nagy tűz támad. Aki csak illeti 
is a fenyő fekete viaszt, megmocskolódik tőle, — mond Sala
mon. Ismét m ond: Messze elkerüld a  gonosz személyű asz- 
szonyt és az ő háza felé ne közelgess! (Péld. 5, 8.) Ismét: A 
hevített tüzes vasat, ha illeted, nem árt annyit, mintha a buja 
személyt újaddal megéred, mert a tűz testedet égeti meg, de a 
gonosz személy lelkedet. Aki haragossal lakik, haragossá válik, 
a hazuggal hazuggá, a  morgóval morgóvá, a csalárddal csa
lárddá, a csácsogóval csácsogóvá, a csélcsapóval csélcsapóvá 
kell lenned, viszont angyallal angyallá leszesz.

Summa az öt érzékenységről.
Tehát aki magát a bűntől akarja óvni és azt akarja, hogy 

az ördög kisérteti ne fogjanak rajta, ez öt érzékenységének jó 
hordozásában jól vitézkedjék.

A te több vigyázásod mellett pedig és könyörgésed mel
lett, vedd például elődbe őmagát is a mi Urunk Jézus Krisz
tust, ki az ő édes és drága szemeivel minden jóra nézett és
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ha valami veszedelmet látott, keservesen sírt, mint Lázár halá
lán és Jeruzsálem veszedelmén.

Füleivel mindenkor jóra hallgatott és ha valami szidalmas, 
gyalázatos szókat hallott, fohászkodva tűrte engedelmesen. Or
rával és szája kóstolásával epével elegyített ecetet szaglott és 
kóstolt. Minden testének érzékenységi kínlódtak, midőn a meg
veretett és tövissel megkoronáztatott teste kezeit, lábait által 
szegezvén függene, állana. Teneked is jobb szemeddel most 
sírnod, füleddel, orroddal, száddal, testeddel szenvedned, hogy 
nem azután testestől és lelkestől a külső setétségre vettetned. 
Jobb itt most félszemmel, avagy vakon, fél kézzel, avagy cson
kán, sántán Istennek kedveskedned, hogy nem mindkét kézzel, 
lábbal az,örök tűzre vettetned.

Az Úr Krisztus inkább akart kínlódni mindenik érzékeny
ségiben, hogy nem mint bűnt mivelni valamelyikével. így ha 
te is inkább akarsz fájdalmat szenvedni mind szemedben, mind 
füledben, mind orrodban, mind szádban és minden tagjaidban, 
megoltalmaz az Úr bűntől és reásegít, hogy körülmetéld sze
med, füled, szád, orrod és egyéb tagjaid legyenek.

Kiknek testi fájdalmuk nem egyenlők nemcsak az ő örök
kévaló gyönyörűségekhez, de még e világi csendességhez is 
(Róm. 8. fej.) Amint Krisztus Urunk az ő  igáját gyönyörűséges
nek (Máté 11, 30.) és az ő  terhét könnyűnek mondja. Amint 
ezt magadban is eszedbe vehedd, hogy a paráznaságban nincs 
csak ezeredre szerint való öröm is annyi, mint a tisztaság sze
rető csendes és nyugodalmas szívben. A lopásban és kóbor
lásban nincs ezerednyi nyugodalom, mint aki igazán keresett 
marhájával él A torkosságban nincs annyi vigasság, mint 
mennyi nyugodalom a mértékletes ételben, italban. A kevély
ségben és akaratos szóban, járásban nincs annyi békesség, 
mint az alázatos és szeretettel szóló emberben, a békeség 
édesb a háborúnál, hadnál, irigységnél, gyűlölségnél. így min
den egyéb istenes élet hasznos mind e jelen való világi életre, 
mind az örökkévalóra.

Hasznai mind ez intéseknek.
Ezeket az öt érzékenységnek tartásáról és bírásáról azért 

beszélem, hogy ezek által hamar-hamar az eleiben vegyük eleit 
az ördögi kísérteteknek, amint mondják: Principiis obsta, sero 
medicina paratur. A betegségnek hamar vedd eleit, még a kez
detén. Mert, ha megérik, késő az orvosság. Így minden bűn 
ellen oltalmazó módot szabott őszentfelsége, azzal hamar él
jünk, míg a bűn meg nem ért. Mond szent Pál i s : Ne adjatok 
helyt az ördögnek (Ef. 4, 27.) Amint Judásról és Saulról azt 
mondja az írás: Hogy végre a Sátán beléjük ment (Ján. 13, 2.) 
és midőn elein az Úr sok szép szóval és fenyegetéssel is szó
lott volna Judásnak, végre hon a Sátánt látta, hogy belebujt, 
monda neki: Menj el, szerezd meg, amit akarsz idején! Jaj 
mi rettenetes az, kit azután így hagy el az Isten és őmaga
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elküldi előle. Efelett minden szörnyűségre reáviszen azután a 
Sátán és végre felakasztatja magával, mint Judást. Amint afé- 
lékről is csuda históriákat hallunk ezután. Azért, ha ma hallod 
az Úr szavát, ottan engedj annak és azt napról-napról ne ha
logasd, hanem ma fogadd meg! Ha pedig ismered erőtlensé
gedet és amellett az ördögnek ezer és százezer leselkedésit 
utánnad, te is kiálton kiálts az Úrnak, megemlékezvén az ő  
nagy sok szép igéretiről. Sőt ugyan fenyegetéssel is parancsolja, 
hogy őtet, mondom csak őtet, nem mást, segítségül hívjuk a 
mi nyavalyáinkban. És fogadta, hogy kiránt és megszabadít 
abból. Amint példák Ábrahám, midőn kisértetett, hogy fiát meg
ölné ; Dávid, midőn Saul, Absolon, Semei és sok ellenség ker
getnék és még felesége is Michol csúfolná. Példa Jób, Zsuzsánna, 
Sára, Tóbiásné. Példa Jónás próféta, Dániel és az ő társai, 
kiket a tűzben is megtartott. Példák az apostolok, sok régi 
szent remeték, kik csudadolgokat szenvedtek az ördög miatt, 
amint ezután csuda históriákat hallunk, mind a régiekről, mind 
a mi időnkbeliekről. Mind azokról, kik vigyázván megtartattak, 
mind azokról, kik tunyaságuk miatt elvesztek.

Serkentések.
Erre, hogy valóban felserkenjünk, im most is csuda lőtt 

dolgokat mondok, mint bünteté meg Isten azokat, kik az ő 
érzékenységüket kényességre ereszték. De most csak rövideden 
kevésről emlékezem, azután sok históriát értünk mindenikről. 
Innét azért vedd eszedbe ezt, hogy ha te e jó tanácsát a Szent- 
irásnak nem fogadod, mindkét helyen, itt e földön százezer 
kínját, a pokolban számlálhatatlan örökké való kínját vallód. 
Mert itt is mindenik érzékenységnek egynéhány száz büntetése 
szereztetett. Hogy aki szemével gonoszra vágyódik és attól nem 
akarja megtartóztatni, egy kicsinyben nem akarja kedvét szegni, 
Isten arra hályogot, csipázást, penyész.ezést és sok külömb- 
külömb nehézséget és fájdalmat ereszt. És így is akaratod ellen 
is behunytatta szemedet. Hogy ne nézhess arra, amire vágyód
nál. Beicsi Ambrus csuda álnok prókátor vala, ki addig forgatá 
éjjel-nappal az ő álnokságára a dekrétumokat vissza, hogy 
végre tiszta vakká lön, de a vakságban is nem tuda Istenhez 
térni. Mondotta egy inas deákja, hogy vele is csuda patvaros 
dolgokat íratott és néha házából kiküldötte volna, de ő az ajtó 
megett megvonta magát és az kést kezébe vévén gyakdosott 
kétfelé és hányta magát mintha valakivel pörlődött volna, az 
szörnyű gondolatit beszélte a vak prókátornak. Efélék, kik 
semmi ostorral nem tanulnak, pokolban is örök setétségben és 
nagy kínokban lesznek. így aki száját, torkát, hasát, orrát an
nak szaglását nem akarja megzabolázni, hanem mindenben 
édesgetteti, finyalkodtatja, tölti, zabosodtatja, úgy járnak', mint 
az Izrael fiai, kik elunván a mannát, húst és sokféle nyalánk
ságot kívánnak, azért annyi fürjhúst ada Isten nekik, hogy 
végre émelygetni kezdőnek minden eledeleket és az orrokon
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kiméne a bűze az émelygetésnek. Láttam, kik friss étkeket 
kívántak és végre, gazdagok lévén, frissen lakoztak, de azután 
annyira megveszett szájuk ize, orruk, torkuk, gyomruk, hasuk, 
annyira émelygett a jó ételtől, italtól, hogy rozskenyeret, penyé- 
szes túrót, kökényt, csipkét, vadalmát ettek őmaguk és csigert, 
vagy sert, vagy főtt vizet ittak. És csak néztek szolgáikra mily 
jóizűn ették a  jó ételeket. Láttam ki végre asszonyember tejé
vel tengette magát öreg ember korában. Láttam, ki bár harminc
két tál ételben sem ehetett egy falatot szája izint valót. De 
megtanított volt Mátyás király egy efféle papurat egy hétig való 
éheztetéssel egy boltba rekesztetvén, ki doktorokhoz készült 
volna, de ő megvette az árát doktorságának. Láttam imez ször
nyű dolgot is Huszt várában szálláskor, hogy a régi részeges 
katonák, darabontok annyira megvesztek a büdös hústól és 
feketenyuló bortól, hogy mind kezek-lábuk lecsüggedett s min
den foguk megindult és mikor pökni akartak, a fogukat kipök- 
ték a nyállal együtt. Hallottam oly éhséget, melyben a fa haját 
ették és sokan megholtak. Láttam büdösszájú prókátorokat és 
kiknek a nyelvek, torkuk megveszett és kik elharapták nyelvü
ket. Akik eféle büntetéssel is nem tanulnak, azok pokolban 
mindörökké csikorgatják fogukat és sokképen kínozzák szájukat, 
torkukat, orrukat, gyomrukat, hasukat, amint sok Írás bizonyítja, 
azonképen akik az ő szemérmes testüket, akár férfiú, akár 
asszony ereszti szüntelen való latorságra, soknak megrothad, 
elszakad és megbüdösül, megfrancosul és sok számtalan kínját 
vallja. Minden teste belül és kívül megfekélyesül. Azért az un
dok kívánság ugyan rajta lesz, de abban kedve szerint semmit 
nem érezhet. Sokan szörnyű kínokat nagy sikoltással szenved
nek kő miatt is, kik nem vizelhetnek, kolika miátt is, kik nem 
kakálhatnak, kik miatt rínak, sírnak éjjel és nappal. Láttam 
olyakat is, kik a más ember feleségének lábait nyomdosták és 
a férjek előtt is, mikor csak gyöngyöt fűztek is, egy szemet 
felvett és hogy már neki nyújtotta és akkor csípte az ujját, 
úgyhogy az ura eszébe nem vehette, de a felesége értette, mire 
való aféle csípés, és végre oly kolikássá vált, hogy az ételt, 
italt és kést sem veheté kezébe, hanem csak felemelhette volna 
is kezét lábát. Ki hinné, hogy Isten reánéz csak eféle csinta- 
lanságra is ? És hogy csak ezekért is megbüntetne ? Azonképen 
láttam, ki midőn máson nem tudna könyörülni, jobbágyának, 
szolgájának panaszát, bánatját csak mosolyogta, végre szom
szédja, szolgája, avagy az ő maga gyermeke reátámadott, vá
rából, városából kirekesztette. E méltatlanságon, midőn ő is 
panaszolkodnék királynak,, barátinak, nagynak, kicsinynek, csak 
fülük mellől bocsátták. Oh pedig annyira elkeseredett, hogy 
elszáradott bele, sem ehetett, sem ihatott, mikor szólt is. szája 
megcserepezett és vízzel lágyította torkát. Láttam, kik fösvény
ségükben nem akartak Isten tisztességére csak keveset is köl
teni, de a doktorok nagy álnokul akaratja ellen számtalan 
sokra sarcoltatták, a pogány törökök pedig tiz annyira. Hallót-
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iám törökök miatt tengeren, tömlőében, sok szörnyű kínzásokat, 
tüzes fogóval fogvonásukat, oly kalodázásokat, melyben össze
zsugorodott a főember, aki régen szitkozódott, hogy a lepedőt 
is nem egyenesen terítették az ágyra, de azután, mikor a kalo
dából kivették egy nehány hónap múlva, a török a hátának 
vetette a térdét és úgy egyenesítette meg. így tudja Isten a testi 
gyengéltetőket megtanítani. Láttam nagyságos asszonyt, ki drága 
aranyos szekérben, friss öltözetiben bársony és aranyos párnáin, 
szép nyerítő lovakon nagy kevélyül járt, míg végre mikor búj- 
dosnék fejedelme előtt, parasztszekéren szűrben, hordóban, pór 
lovakon szaladott hol imide, hol amoda. Végre őmaga főzött, 
tálakat mosott. Ez midőn egy nyomorult nemes szolgáló asz- 
szonyt dagályában kiűzött volna várából, azon várból őtet is 
kiűzte.

Hallom, hogy némelyt a törökök megkötöznek istránggal 
és megöntözik vízzel és annyira elhal, hogy nem érzi magát, 
azután felébresztik és ismét másképen kínozzák, kinek a talpát 
verik, megfosszák és kecskével nyalatják, kit hegedővasban 
tártnak es ott sír, rí, kit vízbe borongatnak. A gályákon is ke
mény ostorozásokat mívelnek, de mégis, midőn kihozza Isten 
őket, sokan elfelejtik. Talán, ha a pokol füzéből hozna is ki 
eféléket, azt is elfelejtenék. De annak soha mindörökké nem 
lészen vége.

Eféle büntetéseknek históriáit ezutánra halászijuk. Most e 
keveset summa szerint azért számlálom, hogy ebből is felser
kenjél a te öt érzékenységidnek jó magahordozására, mint im 
érted, hogy aki szemét, fülét, orrát, szájját, szívét és egyéb 
érzékenységit istenes dolgokban foglalni nem akarja, hanem 
szabadságra ereszti az ő gonosz kívánsága szerint. Isten meg 
tudja őket zabolázni itt is. De ha úgy sem tanulsz, azután 
mindörökké mindeniket százezerképen kínoztatja pokolban az 
ördögökkel, mert ő engedelmet kíván az ő teremtett állatjától 
és azt akarja, hogy akit mire teremtett, arra éljünk vele. És 
úgy mi is aszerint százezer hasznát és örömét vesszük itt is, 
a másvilágon is, hogy mind szemed, füled, orrod, szád, torkod, 
gyomrod, szíved, tested, lelked és minden külső és belső érzé
kenységed ékeskedjék és gyönyörködjék Őbenne mindörökkön 
örökké. Hogy soha se éhezzél, se szomjuhozzál, se beteg, se 
mezítelen ne légy, se fogoly, semmi búbánat szívedbe se száll
jon mindörökkön örökké is.

De miért hogy még a hívek is az ő nagy romlottságuk 
miatt, az ördög csalárdsága miatt, e világnak gonosz példája 
miatt és a testnek az ő nagy kényes nyughatatlansága miatt 
magukat ezekben meg nem bírhatják, úgy, hogy épek és fogyat
kozás nélkül valók lehetnének, hanem hétszer és hetvenhétszer 
vétkeznek mind látásukkal, hallásukkal, szaglásukkal, kóstolá
sukkal és minden külső és belső érzékenységükkel és amiatt 
ők is mindennap mindenikben sokképen szenvednek, azért 
szükség gyakran könyörögnünk Őszentfelségének, hogy a mi



érzékenységinket is birassa az ó  mennyei Szentjeikének általa 
óránként, mit míveljen velünk az ö  atyai jó voltából, az ő  
drágalátos áldott szent Fiának áldozatjának fizetéseiért.

Immár érezzük meg mit tanulnánk ez ideig való négy 
prédikációnkban.

Négy prédikációnknak summája.
Első prédikációnkban szólánk az ördögökről, mi állatok 

és mely gonosz természetűk legyenek. És ellene való vigyázá- 
sinkra mint intessünk a Szentirásban. És Isten is miért most 
teljességgel nem veszi el rólunk minden hatalmát.

Másodikban szólánk sokféle nevezetiről, hogy az ő ártal
mas voltát azokból is megértvén, óvnánk magunkat, amint 
egyéb ártalomtól is oltalmazzuk mimagunkat. Ugyan ottan egy
néhány rendbeli kjsértetet is számlálók, hogy kit egy bűnre, kit 
másra izgasson. És a Krisztusnak őellene való oltalmazásáról 
is szólánk.

Harmadikban két embernek röttenetes kisértetit beszélém, 
csak az egy vétek, a paráznaság miatt is mint lőtt és azoknak 
drága nemes harcokat ellene.

Negyedikben szép tanuságink lőnek minden kisértet ellen 
való vigyázásinkról akár ördög, akár test, akár a világ hábor
gasson. Erről erős dolog a mi gondolatink és a mi érzékeny- 
séginknek jó magahordozása, kiket mint kellessék jóba gyako
rolnunk, megértettük.

Ezekután a következendő prédikációnkban csuda históriá
kat hallunk az ördögnek sokféle külömb-külömb kisértetiről 
szép tanúságokkal egyetemben elegy.

Most hívjuk segítségül a mi Urunk Jézus Krisztust, kit az 
Atya ada az ördög ellen egyedül oltalmul minékünk.

IMÁDSÁG.
Oh Jézus Krisztus, mi Urunk és mi Istenünk, Tehozzád 

kiáltunk, mert a pokolbeli ellenség reánk úgy rohan, mint az éh 
oroszlán. Ha Te meg nem segítesz pedig, könnyen minket álnok
ságával is megcsalhat, erejével el is ejthet, kegyetlenségével is 
elszaggathat De ha Te hozzánk közelgetsz, bárcsak távol lásson 
is, elrettentvén elfutamtatod. Kérünk azért Tégedet, méltóztassál 
minket oltalmad alá venned, mert erőtlen gyermekcsék és gyenge 
gyarlók vagyunk őellene, oltalmazz azért, hogy e kegyetlen vad 
el ne szaggasson minket. Ha egyebet nem akarsz, hanem hogy 
mi is szembeszálljunk ővele, légy tehát mellettünk és a te erőd 
tessék meg a mi erőtlenségünk mellett, amiből mindörökké tisz
telhessünk Tégedet és a Te mennyei atyádat és a vigasztaló 
Szentlelket. Úgy legyen, Uram !

Közli: Dr. Incze Gábor.
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Vasárnapi és ünnepi beszédeit.

Ki tart igazán ünnepet?
(Szenthár. u. 17. vas.)

Mt. 12, 1 - 8 .
Ha olvassuk ezt az evangéliomot, legott színesen elevene

dik elénk az a gyakorta látható művészi festmény (Giovanni- 
vagy még inkább H. Klements-féle), amelyen Jézus a vetések 
között jár tanítványaival együtt, akik a friss szellőben lengő- 
hullámzó buza-táblán halkan kalászokat szedegetnek és eszeget
nek. És mi ezt a bibliai jelenetet, illetve az ott megérzékített 
cselekményt egészen természetesnek is találnék, ha nem olvas
nánk azt a megjegyzést is, hogy mindez szombat-napon történik, 
a zsidók szombatján, akiknek törvénye szerint ez az eljárás is 
tiltva volt, mert a törvény túlon-túlbajtott magyarázata szerint 
a kalász-tépés és annak tenyérrel való kimorzsolása, habár kis 
kiadásban is, de mindenik cselekedet nem egyéb, mint aratás 
és cséplés, tehát olyan munka, melyet a törvényhez hű zsidó 
semmi esetben sem végezhet, mert írva vagyon: „semmi dolgot 
ne tégy" szombaton (Móz. II. 20,10.). És ha meggondoljuk, hogy 
a  tanítványoknak ezt az eljárását a Jézus után leselkedő és a 
törvény betűjéhez hű farizeusok kifogásolják: akkor szinte úgy 
tűnik fel az egész kép, illetve, a képen megörökített egész drámai 
mozzanat, jobban, mozgolódás, mintha ez egy csöndes és néma 
tüntetés lenne egyfelől a zsidó törvény és annak régi betűje 
ellen, másfelől az evangéliom és annak új szelleme mellett. Ügy 
szinlik, mintha a farizeusok tartanák meg igazán a szombat 
ünnepét, Jézus és az ő tanítványai pedig megrontanák azt.

Egész természetszerűen merül fel tehát a kérdés:
Ki tart igazán ünnepet ?

De hogy e kérdésre felelhessünk, elsősorban azt a kérdést 
kell tisztáznunk: 1. Mi az igazi ünnep ? Csak azután felelhetünk 
a másik kérdésre: 2. Ki tart igazán ünnepet?

1. Mi az ünnep? A zsidóknál az alapünnep, vagyis a he
tenként ismétlődő ünnep a szombat vala. Szombat, vagy hébe
rül : sabbat szó: nyugalmat, pihenést jelent. A zsidók törvénye 
szerint a szombat megünneplése meghatározódott ezen tilalom
ban : „a hetedik nap az Urnák, a te Istenednek szombatja: 
semmi dolgot se tégy azon" — „mert a hetedik napon megnyu- 
govék az Ur.“ (Móz. II. 20, 10—11.) A zsidó ünnep tehát tulaj
donképen nem volt egyéb, mint a munkától való tartózkodás, 
megnyugovás, pihenés; teljes elvonatkozás, elfordulás a világtól 
és az abban való teendőktől. Az ünneplés külső, passzív maga
tartás, üres semmittevés. Legfölebb annyi aktív mozzanat jelent
kezik benne, hogy e napon a szent helyen összegyülekezett a
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nép és törvényt olvastak és áldozatot mutattak be. De az effajta 
egész ünnep a maga mivoltában nem volt egyéb, mint jobbára 
külsőséges szertartáskodás. Inkább a testnek volt ünnepe, mint 
a léleknek. Hiányzott belőle, különösen Jézus korában, épen az,, 
ami az ünnepet igazán ünneppé avatja: a lélek, a szellem, a 
bűnbánó belsőség és éltető buzgóság. Jól jellemzi a templomo
zás ürességét, szinte pogány ridegségét Jézus a farizeus és 
vámszedőről való példázatában. „Isten, hálákat adok néked, 
hogy nem vagyok olyan, mint más emberek* — „Bőjtölök két
szer egy héten; dézsmát adok mindenből, amit szerzek.* E 
farizeusnak a templomban való egész ünnepe nem Istenre tekintő 
és őt dicsőítő áhítatoskodás, hanem csak önmagát magasztaló, 
külsőséges, hideglelkű handabandázás. Jól jellemzik magukat 
a mai szentigénkben szereplő farizeusok is, akik csak azért 
szólják meg Jézust, mert tanítványai külsőleg nem tartják meg 
a szombatot, templomba nem mennek, csak ődöngenek a mezőn 
sőt dolgoznak, gabonát aratnak és csépelnek... Jézus azonban 
nemcsak védelmébe veszi tanítványait az ellenfelek vádjaival 
szemben, hanem „ártatlanokénak minősíti őket. Miért?

Mert az ünnep Jézus szerint nem amolyan külső, hanem 
belső valami. Nem a testnek, hanem a léleknek szól. Nem ön
magunk, hanem Isten dicsőségét és felebarátaink javát célozza. 
A farizeusokkal szemben megdöbbentő hangsúllyal emeli ki 
Jézus az igazi ünnep lényegét, tartalmát és szellemét ez igékben i 
„Ha tudnátok* — oh vajha tudnátok, felfogni bírnátok vagy 
észrevennétek (egnókeite) vagy csak sejtenétek — „mi ez: 
irgalmasságot (szeretetet) akarok és nem áldozatot!* Szellemet 
és nem betűt; lelket és nem testies külsőséget; szeretetet és 
nem szertartást; életet és nem holt cselekedetet. „Gyűlölöm, 
megvetem a ti ünnepeiteket és nem gyönyörködöm azokban*... 
„rá se tekintek áldozataitokra; terhemre vannak, elfáradtam 
viselni.. . “ (Ámos 5, 21—X ; Ézs. 1, 14.) mondja az Úr. „Ha 
tudnátok*. . .  hogy Akhimelek pap is irgalmasságból adott a 
menekült és éhező Dávidnak és társainak szentelt kenyereket, 
amelyeket nem vala szabad megennie néki, sem pedig azoknak, 
akik vele valának, hanem csak a papoknak.* „Ha tudnátok“ — 
avagy a törvényben nem olvastátok-é, hogy a papok szombat
napon a templomban törik meg a szombatot,* — mikor is ott 
az áldozás munkáját végzik — „és még sem vétkeznek ?“ Mert 
Isten dicsősége és az Őneki való szolgálat minden törvény felett 
álló kötelesség. Sőt ez a szolgálat a legszentebb ünnep. A tör
vények törvénye. „Ha tudnátok, “ — hogy nagyobb van itt a 
templomnál,* törvénynél, szertartásnál, mindennél. Maga Jézus 
a templom, törvény, szertartás, szombat, ünnep U ra! Sőt Őmaga 
a templom, törvény és ünnep megtestesülése. Élő templom, élő 
törvény, éltető ünnep!

„Ha tudnátok11, ti is Testvéreim! Tudjátok meg és fontol
játok meg, hogy mi az ünnep a mi Urunk Jézus Krisztus szerint ?

Ilyen ünnepet tartsatok!
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2. Ki tart tehát igazán ünnepet? E kérdésre nézve nagyjából 
legalább már az eddigiekből is tájékozódhattunk; de teljesen 
felvilágosít Jézus a maga és tanítványai példájával, valamint 
történeti példálódzásával.

Jézus busvét után (Luk. 6, 1.) a természetnek terméssel 
teli, tavaszi templomában jelenik meg s „mint szegény jövevény 
a  földön," tanítványaival együtt „a vetéseken halad át szombat- 
napon”, azért, hogy itt is betöltse és betöltesse az Isten törvé
nyét : „Ha bemégy a te felebarátod vetésébe, kezeddel szaggass 
kalászokat, de sarlóval ne vágj bele a te felebarátod vetésébe." 
{Móz. V. 23, 25.). A tanítványok kezükkel szaggatnak kalászt, 
— s úgy eszegetik. Megtartják az Ür törvényét. S ahol az Úr 
törvénye, igéje megtartatik, ott van ünnep és ott ünnepelnek 
igazán. Az Űr törvénye, illetve, parancsa, igéje buzgó teljesíté
sének folyamata az igazán való ünneplés.

S a tanítványok különben még fokozottabban és magasabb 
értelemben is tartanak ünnepet. Az Úrral járnak, igéjét hallgat
ják, nyomdokát követik. Ahol az Ur, ott az igazi ünnep. S akik 
igéjét hallgatják és követik, azok tartanak igazán ünnepet. „Ahol 
én megjelenek, Szentségek szentsége legyen az előttetek." (Móz. 
II. 30, 36.) „Mindenki szemei Tereád vigyáznak és Te idejében 
megadod eledelüket. Megnyitod a te kezedet és megelégítesz 
minden élőt ingyen" (145. Zsolt. 15, 16.). Megjelenik az, aki 
nemcsak a szombatnak, de a nagy mindenségnek is Ura, alko
tója, megjelenik az ő térés tárházában, a természetben és az Öt 
követő és csak Reá tekintő tanítványainak, ezeknek az ő éhező 
lelki gyermekeinek, „alkalmas időben" (104. zsolt. 27.) szomba
ton is. mikor és hol a szükség beköszönt, „megadja eledelüket" 
s megelégíti őket „ingyen*, az az kegyelmesen, irgalmasan. Irgal
masságot mivel az Ű r! Ez az ő legszebb és legszentebb ünnepe 
és ünneptartása. Irgalmasságot élveznek az övéi. Ez az ő ünnep
tartásuknak édes élvezése, boldogító jutalma! S ők dicsőítik ez 
irgalomért az Uratl

„Ha tudnátok," hogy ezt az irgalmasságot gyakorolta Akhi- 
mélek pap is a hontalanul bujdosó, fáradt és éhező Dáviddal 
és vitézeivel szemben 1 Ezzel az irgalmasságával avatta Akhimé- 
lek ezt a napot ünneppé és tartott igazán ünnepet, még áldozatok 
Arán is, mert jól tudta, hogy ez irgalmasságáért Saul király 
bosszút fog állani.

„Ha tudnátok", ti farizeusok, hogy ti nemhogy megtarta
nátok, hanem megcsufoljátok a saját szombatotok ünnepét, mikor 
azt csak külsőleg tartjátok meg, vagyis csak annyiban, amennyi
ben minden foglalkozástól tartózkodtok; de belsőleg, szívetekben 
megszentségtelenítitek, mert még e napon is ármánykodtok, 
leselkedtek Isten fia és az ő tanítványai után, — törvényszegé
sen akarjátok őket, erőnek erejével, rajtacsipni, bevádolni, el
itélni és megölni (Móz. II. 35, 2; IV. 15, 32—36.) . . .  Ez nem 
ünnepi szentséges hangulata a léleknek. Ez képmutatás, szere- 
tetlenség, irgalmatlanság, kegyetlenség. Ez nem ünneptartás.



332

hanem ünneprontás.. .  Nem Isten-dicsőítés, hanem Istenkárom
lás ! Megcsúfolása Isten irgalmasságának és dicsőségének.

Ki tart hát igazán ünnepet? Az, aki Jézussal járva, Vele, 
Benne élve, irgalmasságot gyakorol az ő kicsinyeivel, segítségre 
szoruló felebarátaival, mint testvéreivel, jó időben, rossz időben,, 
nagy áldozatok árán is. Jézussal jár és él pedig az, aki hallgatja,, 
olvassa és követi igéjét, áldozatos szeretettel él Isten dicsőségére 
és embertestvérei javára.

Így lesz az igazi ünneplés egyúttal áldozás is az Úrnak!
Luther születésének 450-ik évfordulóját is az az evangélikus 

ember ünnepli meg igazán, aki különösen e napon Istennek a 
Jézus Krisztusban való örök jelenlétét, velünk járását, kegyel
mének soha meg nem szűnő áramlását éli át s e nap kiváltságos 
alkalom neki Isten dicsőítésére, akinek kegyelme kiválasztó 
Luthert a lelki sötétség rabságából való szabadítás és a lelki 
megújítás világátfogó nagy munkájára; s e nap ünneplésében 
az evangélikus keresztyén nemcsak Isten dicsőségének és a saját 
lelke és hite építésének ügyét szolgálja, hanem felebarátainak 
javát is, amennyiben vallásosan kegyeletes és bátorságos példa
adásával világol és erőt, vigasztalást nyújt a jelen és a jövő 
nemzedékeknek is. E történelmi ünneplésünkkel — mi magyar 
evangélikusok — egyben áldozatot is hozunk az anyaszentegy- 
ház és annak Ura dicsőségére, mert a Regnum Marianumban 
ma is ellenszenves és gyűlölt a Luther-név, s annak hordozói 
a rosszul kendőzött nagy lelkű megtürtség titkoltan lenéző, saj
nálkozó s egyéb bántó és beteges tüneteit kénytelenek magukra 
venni és elszenvedni; sőt egyéb, nagyobb dolgokat is : mellőzé
seket, háttérbe szorításokat stb. elviselni, szóval nagyobbakat is 
áldozni. De áldozzuk mindezeket abban a fenséges türelemben, 
léleknyugtató és erősítő hitben és tudatban, hogy mint Luther 
örökösei, Isten örök akaratának, a megtisztított igének öröklői 
és hordozói vagyunk; annak a legfelsőbb akaratnak, melyet a 
Saulból lett Pál apostol lelkiismerete előtt így hangoztat az Úr: 
„Nehéz neked az ösztön ellen rugdalóznod" ! Nehéz, sőt lehetet
len az örök isteni ösztön, űz isteni cél, szándék, akarat ellen 
a múló és gyarló embereknek rugódozniok! Ez az örök isteni 
akarat, mint világ-törvény, érvényesül és diadalmaskodik az 
emberek minden gyarló akarata és törekvése ellenére is!

Ebben a szellemben ünnepeljük mi igazán ma is Lutherünk 
születésének évfordulóját! Ámen.

Petrovics Pál
budafoki lelkész.
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A gazdagság a szegénységben is 
lehet akadály.
Szenthár. u. 18. vas.

Márk 10, 17 -27 .

A gazdasági élet egészséges menete, egyensúlya akkor van 
biztosítva, ha termelés és fogyasztás, kínálat és kereslet össz
hangban vannak egymással. Ahol ez az összhang hiányzik s a 
termelés nem tudja kielégíteni a fogyasztást, vagy a fogasztás 
nem képes felhasználni a termelés eredményeit, a gazdasági élet 
megbetegedésével állunk szemben.

Hasonló törvények uralkodnak a lelki életben is, abban a 
lelki országban, melyet Isten országának nevezünk. Isten orszá
gának a növekedése szintén a kínálat és kereslet összhangjától 
függ. Növekedésének egyik feltétele az, hogy legyenek hű bi
zonyságtevők, akik a lelkűk egész meggyőződésével, odaadásá
val hirdetik: „Betölt az idő és elközelített az Istennek országa 
(Márk 1, 15), másik feltétele pedig, hogy legyenek kereső lelkek, 
akiket ez a nagy kérdés nyugtalanít: „Mit cselekedjem, hogy 
az crökéletet elnyerhessem ?“ s akiket a Jézustól kapott felelet: 
„Add el minden vagyonodat.. .  és jer, kövess engem, felvévén 
a keresztet® — nem riaszt el az Isten országába való bemene
teltől :

A hű bizonyságtétel elsősorban az igehirdetők feladata, 
akiktől Isten számon fogja egykor kérni, hogyan teljesítették e 
szép és felelősségteljes megbizatást.

Ámde a leghűségesebb bizonyságtétel is csak akkor éri el 
célját, ha az emberi lelkekben nyugtalanság és vágyódás támad 
az örök élet után.

Vannak-e korunkban olyan lelkek, akiket a gazdag ifjú 
nyugtalansága hajt Jézushoz és az Ő bizonyságtevőihez, a temp
lomba és a bibliához? Vannak-e olyan lelkek, akik nem állanak 
meg a válaszúton, hanem minden akadályon áttörnek, hogy az 
örök élet az övék legyen.

Az utóbbi évek és események mintha némi javulást hoz
tak volna ebben a tekintetben. Mintha ma jobban megértenék 
az emberek Isten üzenetét: „Az odafelvalókkal törődjetek, nem 
a földiekkel®. (Koloss. 3, 2.)

A véres világháború és a nyomába lépő vérnélküli, kímé
letlen gazdasági harc sok földi értéket megingatott és megsem
misített, amibe az ember bizalmát helyezte, ami a lelkét lenyű
gözve tartotta. Mintha ma többen ráeszmélnének arra, hogy a 
földi élet a maga anyagi javaival nem nyújt teljes kielégülést, 
mert ellentmondásokkal, bizonytalanságokkal, csalódásokkal, 
szenvedésekkel van tele s a múlandóság sötét árnyéka vetődik 
rá. Mintha ma több szem irányulna felfelé. S mintha ma az 
anyagi javak nem is képeznének akkora akadályt az Isten or-
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ezágába való bejutásnál, mint régebben, mivel hogy ma nagyon 
megfogyatkozott a gazdag emberek száma.

Kétségtelen, hogy ma gazdag ember kevesebb van, mint 
régen, de ez még nem jelenti azt, hogy a gazdagság megszűnt 
gát és akadály lenni az emberi lélek és Jézus között. Ha a külső 
gátlás meg is szűnt, a belső teljes mértékben fennállhat.

Hiába lett szegényebb a világ, a földi vagyonnak még ma 
is nagy a vonzó ereje. Sokan nézik ma is hamis szemszögből 
az életei. A gazdasági helyzet szanálásától, az anyagi viszonyok 
javulásától várják a boldogságot, üdvösséget s nem Jézustól. 
Figyeljük csak meg a világháború utáni kor embereit, a gazda
sági válság áldozatait: Micsoda kétségbeesett erőfeszítéssel és 
kapkodással szeretnék visszaszerezni a régi jólétet, a gondtalan 
nyárspolgári életet, melyet a viszonyok mostohasága elrabolt 
tőlök.

Az önérzetes férfi elfordul attól a leánytól, aki megcsalta, 
de a balga ember még most is a föld szerelmese, amely miatt 
pedig egyik fájdalmas csalódás a másik után éri. Dacára a sok 
csalódásnak, a mai ember vágyai és törekvései még nagyon az 
anyagi élet síkjában mozognak. Nemcsak a gazdagok, a szegé
nyek előtt is idegenül hangzik, ellenszenvesnek tűnik fel Jézus 
szava: Add el mindenedet, vesd ki a szívedből földi vágyaidat 
és jer, kövess engem felvévén a keresztet. Az anyagias lelkű 
modern ember az apostolok, a reformátorok, a misszionáriusok 
önmegtagadó, önfeláldozó életét talán megcsodálja, de követni 
nem akarja. Ügy vélekedik: mégis csak jobb egy puha bársony
székben ülni, mint a börtönök és gályák kemény falócáján 
sínylődni, jobb a jólét sima aszfaltján járni, mint a szenvedések 
tövises, göröngyös utján haladni.

Egy fogyatkozásod van világháború utáni kor nyomorgó 
embere, — hangzana ma felénk Jézus feddő szava — ha anyagi 
javakban szegény is vagy, a lelked még nagyon anyagias. Min
dent az anyagiaktól vársz. Ilyen lélekkel nem juthatsz el az örök 
életre. Az örök élet csak úgy lehet a tiéd, ha búcsút veszel 
földi vágyaidtól, s anyagiakon csüngő lelked minden vágyával 
és szeretetével Felém fordul, Felém, aki megmentésedért, üdvös
ségedért keresztet hordoztam s bűnös lelkedórt az életemet 
adtam oda.

A gazdag ifjú földhözkötöttsége azonban nemcsak úgy 
jelentkezik ma, mint anyagiasság, hanem úgy is, mint önelé
gültség, elbizakodottság, képzelt lelki gazdagság, mely szintén 
nagy akadálya Jézus követésének.

A mai kor embere büszke a tudására. Nem akarja elis
merni az emberi tudás csődjét. Azt hiszi, ez a tudás mégis csak 
képes lesz arra, hogy a mai válságból, zűrzavarból kivezessen. 
Lekicsinylő mosollyal hallgatja, fölényes kézlegyintéssel intézi 
el a Krisztusról szóló bizonyságtételt. A haladás emberének 
tartja magát, akit ily elavult dogmák nem érdekelnek. Szeretne
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örök életet, de bűnbánat, megtérés nélkül, Jézus nélkül, a maga 
gondolatai szerint. Koporsók mellett, sírok partján szívesen meg
hallgatja a sírontúli életről, viszontlátásról szóló örömüzenetet, 
csak arra nem hajlandó, hogy lelki szegénnyé legyen, kegye
lemre szoruló bűnösként Jézus elé boruljon s Pál apostollal 
együtt vallja: „Mindent kárba veszni hagytam és szemétnek 
Ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem." (Fii. 3, 8.)

Egy fogyatkozásod van XX. század kulturembere — mon
daná ma Jézus —, hogy igen nagyra értékeled a tudásodat, 
pedig az életed nyomorúsága, boldogtalansága eléggé igazolja, 
hogy Nálam nélkül mennyire nem segít ez rajtad.

Hagyj fel végre ezzel az elbizakodottsággal, jer és kövess 
engem s én elsegítlek a valódi tudáshoz, elvezérellek a boldog
sághoz.

De a mai kor embere büszke a vallásosságára is. Őseinek 
érdemeiből, a saját jócselekedeteiből, imádságaiból, templom
látogatásaiból, egyházi tisztségeiből Bábel-tornyot épít magának, 
hogy rajta felemelkedjen a menyország kapujáig s belépjen azon 
a maga erejéből.

Egy fogyatkozásod van modern keresztyén ember — fed- 
dene ma minket szomorúan Jézus, hogy a lelked mélyén ott 
kisért az ősi pogányság, az önmegváltás hiú, emberi törekvése. 
A magad erejéből szeretnéd elnyerni az üdvösséget s nem aka
rod megérteni, hogy ezt csak kegyelemből, hit által nyerheted 
el. Engedd, hogy ledöntsem az önérdemeidből épített Bábeltor- 
nyot s téged, aki a nagy összeomlás után a földre zuhantál le, 
elveszett és elkárhozott ember lettél a saját szemeidben is, a 
porból felemeljelek oda, ahová a magad erejéből soha nem tud
nál felemelkedni: Istenhez.

íme, látjuk, ha a gazdag ifjú gazdagságát kevesen mond
hatják is ma magokénak, a lelkületét sokan hordozzák maguk
ban. Anyagiasság, elbizakodottság, önérdemeinkre való támasz
kodás mind távoltartja a lelkünket Jézustól és az örök élettől.

E földhözkötöttséggel szembün az emberi erő tehetetlen. 
Amint egy faóriást, mely fő-, mellék- és hajszálgyökereivel erő
sen a földbe kapaszkodik, egy ember nem lenne képes kidönteni, 
úgy az ilyen földhözkötött emberi lelket nem vagyunk képesek 
mi gyarló emberek a földiek rabságából kiszabadítani.

De amit emberi erő nem végezhet el, elvégzi a vihar. 
Megragadja a faóriást és tövestől kicsavarja.

Bár Isten úgy megáldhatná igéjének hirdetését, hogy általa 
a Szentlélek vihart támaszthatna a lelkűnkben, olyan vihart, 
mely Jézus karjaiba sodorna, hogy ö, a mennyei kertész, min
ket a föld rabjait, az Isten országába plántálhatna át. Emberek
nél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Ámen.

Belák Sándor
tokaji lelkész.



336

A  hit küzdelme.
Szenthár. u. 19. vas.

János ev. 9, 24—41.
Csoda történt. Az Üdvözítő Jézus visszaadta a szeme-világát 

egy születésétől fogva vak embernek. Az Úr ellenségei mindent 
elkövetnek, hogy legalább megakadályozzák a csoda teljességre- 
jutását: a lélek szemének megnyilatkozását.

Evangéliumunkból a hit küzdelme tárul elénk. Tusakodások 
és ellenséges támadások közt növekszik az ereje; ez is, kezdete 
és célhoz-jutása is egyedül Krisztus kegyelme.

I. A hitetlenség megátalkodottsága sohasem tudta elviselni 
Krisztus hatalmának diadalát, — még másokban sem. Evangé
liumunkban is mindent megkísérelnek a farizeusok, hogy Krisz
tus irgalmának és isteni dicsőségének kétségtelen bizonyságát 
megrontsák. Meg akarják zavarni a Megváltó cselekedetével 
plántált hit kicsírázását. Legalább a kételkedés tövisét szeretnék 
a szívébe szúrni, hogy az Úr megelőző kegyelmének munkáját 
megfojtsák a testi látását már visszanyert ember szívében: „Ez 
az ember bűnös...!"  — De minden gonoszságuk hiábavalónak 
bizonyul. Krisztus művét meg nem ronthatják. Egyszerű szavai
ban szinte fenséges erővel nyilatkozik meg az Üdvözítő ajándé
kát védő hűséges bizonyságtevés: „Egyet tudok, hogy noha 
vak voltam, most látok!"

Mi igen sokszor hajlandók vagyunk valami késznek, be
fejezettnek, — egyetlen lelki aktussal elintézhetőnek és máris 
elintézettnek vélni a mi keresztyén hitünket. Gyakran csak 
értelmi számadásként kezeljük, amelyet kedvező vagy kedve
zőtlen eredménnyel mi magunk éppen úgy megoldhatunk, mint 
az életünknek sok más részlet kérdését. Pedig a megváltó és 
megszentelő kegyelem hatáskörébe-jutás személyes tusakodást, 
küzdelmes harcot jelent: a hit szüntelen aktualitás!

Az ellenség támadásai között, a személyes harc tusakodá
sában lett evangéliumunkban a hit vádlottjából a hit bátor 
vitéze: „Csodálatos, hogy ti" — akik pedig magatokat vezérek
nek, tisztán-látóknak tekintitek — „nem tudjátok, honnan való?! 
— „Pedig aki megnyitotta szememet, csak onnan felülről való, 
csakis az Isten küldöttje lehet, hiszen tudjuk, hogy az Isten 
csak azt hallgatja meg, aki az ő akaratát cselekszi!“ — Egyre 
szenvedélyesebbé lesz a harc, amelyben az evangélium beli 
vakonszületettnek, akinek az Úr Jézus test szerint való látását 
már visszaadta, tusakodnia kell önmagával, a régi emberrel ée 
küzdenie kell az ellenség támadásaival szemben egészen a sze
mélyes hitre-jutásig, a másik csodáig. De ebben a küzdelemben 
sincs már egyedül, sőt tulajdonképen nem is ő küzd itt, hanem 
Krisztus harcol érte, kegyelme munkálkodik benne — titkon 
elrejtve. Ember szeme talán csak az ember küzdelmét látja, 
pedig az életét megragadó isteni kegyelem erejével már Krisztus-
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öntudatlan apologétája harcol. — ó maga sem vehette észre, 
hogy amíg kifelé harcolni készteti a hála, — odabenn a testi 
látása visszanyerésénél is nagyobb csoda történik: nyiladozni 
kezd a lélek látása és Azt kezdi meglátni, Aki előtt a farizeusok 
— ezek a lelkiekben való ítélőképességük tisztaságára, tisztán
látásukra büszke emberek! — vakságban, elvakultságban ma
radtak.

Ennek az új látásnak derengő világosságában még azt is 
kibírja, már azt is el tudja viselni, hogy kivessék a gyüleke
zetből, abból a közösségből, amelyhez való tartozásnak az el
vesztése még annál is sokkal többet jelentett, mintha manapság 
valakit az ősei földjén az állampolgárságától, jogos odatartozá- 
sától megfosztanak. Nem marad egyedül, nem jár már sötétben;: 
cél-egyenest halad minden gonosz között; szívében egyre nö
vekvő lánggal, egyre melegebb tűzzel kezd égni már a szikra, 
amelyet a szeme előtt fénylő világosságból kapott.

Keresztyén hívek: „születésünktől fogva vakok", mi mind
nyájan, — ismerjük-e a hitnek ezt a küzdelmét? Benn állunk-e 
ebben a harcban? — Vagy talán csak másokban nézzük, de 
mi magunkra nézve nem vállaljuk ? — Pedig Krisztus irgalmas 
keze rajtunk is megnyugodott, kegyelme bennünket is megérin
tett a keresztség szentségében, — letörölhetetlenül. És igéje 
változatlanul szól nekünk is : „ítélet végett jöttem én e világra, 
hogy akik nem látnak, lássanak és akik látnak, vakok legye
nek!" — Jaj nekünk — felvilágosultságára büszke nemzedék 
tagjainak —, ha az Ige világosságából még annyit se engedtünk 
magunkba, hogy legalább a mi sötétségben tengődésünket, vak
ságunkat felismerhessük! — A bűnbánat ú tja : a töredelmes 
hitnek az útja, — a megtérőre ezen világít a kegyelem napja, 
hogy önmagával szemben és ellenségek kísértései, támadásai 
között ma is mindenki megküzdhessen a Krisztus kegyelmének 
erejével és a hit küzdelmében a mi szemünk is nyiladozni 
kezdjen lelki látásra.

II. Az evangéliumbeli ember nem állhatott volna meg a 
hit küzdelmében a kíméletlen támadások és próbatételek szoron- 
gattatásai között, hogyha nem támaszkodhatott volna saját éle
tében arra, amit Krisztus érte tett. Éppen így személyes hitre- 
jutása, a hit küzdelmében célhoz-érése sem valósulhatott volna 
meg, hogyha nem maga az Üdvözítő végzi el őbenne ezt az 
ugyancsak személyes munkát.

„Hiszel-e az Isten Fiában?" — hangzik a nagy kérdés, 
a hitvallás kérdése, amelyet már előkészített az Úr kegyelmes 
cselekedete; Jézus mindig előbb szeret! A hit küzdelmének dia- 
dalra-jutása éppen úgy, mint kezdete és erőforrása — teljesen 
Krisztus adománya.

Természetes, hogy a hitvallás kérdésére először meglepődik 
a vakságából meggyógyított ember, hiszen igazán nem tudhatta 
még, mi is az — fogalmilag — : „hinni". Éppen ezért kérdezi: 
„Ki az?" és ebben a kérdésben ott lappang az aggódás: talán*
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csak nem valami ködös homályban elvesző istenség, — talán 
csak nem valami emberi spekuláció alkotása ő? — mert én 
ilyesvalakiben nem hihetek. — Szinte felujjong a lelke, amikor 
meghallja az Ür szavát: „Láttad őt és aki beszél veled, az az!“ 
— Ez az ige most a lelkét is megnyitja igazi látásra: „Hiszek, 
Uram!® és ebben a vallomásban ott tündöklik a hit küzdelmé
nek diadalmas célhoz-jutása: vak voltam és a Te kegyelmed 
gyógyított meg; nélküled vakságban maradtam volna; nemcsak 
test szerint való szemem-világával ajándékoztál meg, hanem 
megnyitottad szememet a sokkal nagyobbra is: lelki látásra és 
megláthattalak Téged, Üdvözítőmet; megláthattam és láthatom 
Benned az Istent, életem Ura! „Hiszek, Uram!" és térdre kész
teti a hódoló imádat. A hit küzdelme célhoz ért; Krisztus dia
dala a megmentett lélek hálaadása!

„Hiszel-e az Isten Fiában?® — szól mihozzánk is a nagy 
életkérdés. Kérdezed: ki az? — Nem a lélek álom-világának 
alkotása, hanem élet és valóság húsból és vérből: Jézus Krisztus 
u z ! Valóságos Isten és valóságos ember, egészen Isten és egé
szen ember: az Istenember, aki testvérünkké lett, hogy vérével 
megváltson, az örök halál vakságos sötétségéből az élet világos
ságára mentsen! — Keresztyén hitünknek, személyes hitre-jutá- 
sunknak, üdv-bizonyosságunknak az incarnatio ténye az alapja. 
Nélküle üres képzelődéssé lenne a hit, de így örökkévaló fun
damentuma és isteni életforrás8 van: Jézus Krisztus személye 
és élete, Isten szerető szíve!

Nem véletlen az, hogy népünk nagy többségének az éle
téből, sőt templomainkból is annyira kipusztult az Űr imádása. 
Nincs helye ott az igazi imádásnak, ahol nem lüktet élet-eleven 
erővel a Jézus Krisztusban, a mi üdvösségünkre testbejött Isten 
Fiában való bizodalmas hit, amelynek teljességére pedig ma is 
változatlan kegyelmi gazdagsággal visz el mindenkit a mi Urunk 
Jézus Krisztus. Szentleikének megvilágosító és megszentelő, 
hitet ébresztő és hitben megtartó munkájával ő maga küzd 
érettünk az anyaszentegyházban és ha dacos megátalkodottság- 
gal ellene nem állunk, mibennünk is teljességre juttatja a bit 
diadalát, hogy mi is előtte leborulva, a hitnek látásával, az 
imádó bizonyságtevés vallomásával hirdessük: Hiszek, Uram!®

Csoda történt az evangéliumban. Az Üdvözítő Jézus nem
csak a test szerint való szeme-világát adta vissza egy születé
sétől fogva vak embernek, hanem a hit küzdelmében diadal
maskodva, megnyitotta lelkének a szemét is a hit látására. — 
Csoda történik ma is szüntelen, valahány szívben felragyog a 
világ Világossága és a Jézus Krisztus megváltó kegyelmét tusa
kodások és ellenséges támadások közt megtapasztalt, megmen
tett lélek térdrehullva imádja az Urat: „Hiszek a Jézus Krisz
tusban!® — Ámen.

Dr. theol. Jánossy Lajos
rév-komáromi h. lelkész.
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Bibliavasárnap.
(Vázlat.)

Róm. 15, 4.
1. A Biblia az élet könyve, azért annak, aki élni akar* 

nem lehet fontosabb, kedvesebb, gyakrabban használt könyve* 
mint a biblia. Persze ma ennek a tételnek az igazságát csak 
kevesen fogadják el és még kisebb azoknak a száma, akiknek 
a számára a Biblia valósággal az élet könyve. Valamikor ez 
másként volt; a gyermek a biblián tanult meg olvasni, a csa
ládfő e köré a könyv köré gyűjtötte össze minden nap családját, 
az élemedett aggnak ez adta az utolsó vigasztalást. A mi éle
tünk, — még azoké is, akik „vallásosak", — elszakadt a Bib
liától. Körülöttünk új pogányság nőtt nagyra. Pedig akármilyen 
„régen" írattak is meg ennek a könyvnek a lapjai, azok a mi 
tanulságunkra is Írattak. Azoknak bölcseségét nem haladta meg 
a modern ember tudománya, technikájának a csodálatos gazdag
sága és ereje. Mert ez az írás arról szól, ami életünknek a 
tulajdonképeni tartalma, feladata és éltető ereje. Mindenki, aki 
napjainak a küzdelmes hajszájában, munkájának nyugalmat nem 
ismerő előretörésében csak egy pillanatra is megáll, hogy tájé
kozódjék, merre is jár, és próbál magára eszmélni, érzi, sejti, 
hogy küzdelmeinek, a mindennapi kenyérért vívott harcának 
kell, hogy mélyebb értelme és tartalma legyen, mint a puszta 
létfenntartás. Az élet értelmének ez a kérdése végső fokon Isten 
elé állít bennünket. De az az Isten, akihez így jutunk, képzele
tünk alkotása, „bálvány". Áz élő, igaz Istennel a Bibliában, 
vagy helyesebben abban a Krisztusban találkozunk, aki az írás 
lapjairól szól hozzánk. Azért az élet könyve a Biblia.

2. De az apostol még közelebbről is megmondja, miért 
„tanulságos" az írás, miért az élet könyve az. Azoknak, akik 
kívül állanak, akiknek a Biblia egy letűnt kor talán érdekes, 
de rég meghaladott könyve, „nincsen reménységük" (v. ö. I. 
Thess. 4, 13); az életük kimerül abban, hogy fáradságos verej
tékkel üldöznek napot nap után s rohannak az elkerülhetetlen 
vég felé. Nekünk az Isten reménységet adott, az életnek remény
ségét abban a Krisztusban, aki meggyőzte a halál hatalmát és 
életet ad az övéinek. Nincs reménységünk Krisztus nélkül és 
minden reménységünk csak Őbenne van. Mert az életnek az 
ajándéka, amelyet Isten Krisztusban kínál nekünk, valóság és 
pedig valóság már most, nemcsak a jövő ködébe vesző dolgok
kal való hitegetés, — és mégis reménység. Mert ameddig test
ben élünk, hordozzuk a bűn terhét és uralkodik rajtunk a halál 
törvénye. Azért kell békességes tűréssel reménységünk céljára 
tekinteni és várni annak az Urnák eljövetelére, aki elváltoztatja 
a mi romlandó testünket, hogy hasonlatossá legyen az Ő meg- 
dicsőült testéhez. Ha ennek az életnek nyomorúságai, bajai, az 
emberek megkisértenek bennünket és el akarják rabolni remény
ségünket, akkor az írás vigasztalja azt, aki nála keres tanácsot
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és tanulságot, és megérteti velünk, hogy Isten nem hágy feljebb 
kisértetni, semhogy elszenvedhetjük.

így lesz az írás valóban az élet könyvévé. Talán sokszor 
úgy tetszik, hogy kincsét az írás is „cserépedényekben* (II. Kor. 
4, 7) rejtegeti: annyira egyszerű köntösben jelenik meg, annyira 
hiányzik róla minden, ami ennek a mai világnak a szemében 
ékesség, dísz és érték. A Biblia nem akarja felvenni a versenyt 
a mai ember sokat reklámozott értékeivel. De ez is azért van, 
hogy „az erőnek nagy volta Istentől legyen*: a Biblia ennek 
a sír felé haladó életnek az utján az Isten hatalmának, kegyel
mének könyörületes igéje.

Lic. Dr. Karner Károly
egyet, theol. tanár.

Szeresd az egyházat!
Ref. emlékünnepére.

Csel. 20, 28.
Evang. szószékeken — elég baj — ritkán beszélünk az 

egyházról. Híveink annyira elszoktak már tőle, hogy mindjárt 
felekezeti izgatásnak érzik, mihelyt erről a kérdésről kezdünk 
beszélni. A ref. emlékünnepe, ez az egyetlen kifejezetten evang. 
ünnep, azonban nemcsak feljogosít, hanem kötelez is arra, hogy 
beszéljünk az egyházról.

A felolvasott ige kis Ízelítő abból a sok gondolatból, amit 
az Ige megszólaltat arról, hogy mi az egyház. Arról beszél, hogy 
mi az egyház Pál számára és mivé szeretné tenni az egyházat 
az efezusiak számára.

Az apostol két fogalmat használ az egyház megjelölésére: 
anyaszentegyház és nyáj. Az egyik hatalmas kiterjedésű egyház. 
Nincs beszorítva egy község, vagy egy város korlátái közé. Isten 
egyháza ez, aki felekezeti és nemzeti különbség nélkül választja 
ki magának azokat a lelkeket, kiket tulajdon vére által szerzett, 
akik elfogadták Krisztus bűntörlő váltságát. — A másik a nyáj, 
mely Efezus falai közé van bezárva. Látható formája a látha
tatlannak. A gyülekezet, melybe Isten őket belehelyezte.

Jó minekünk el nem felejtenünk, hogy amikor Pál az egy
ház értékéről beszél, mind a kettőt együtt említi. A látható és 
láthatatlan egyház, a gyülekezet s a felekezet a szeretet szem
pontjából nem választható el egymástól. Egyiket a másik nélkül 
nem lehet igazán szeretni.

Nem lehet szeretnem Isten elrejtett anyaszentegyházát a 
látható egyház szeretete nélkül. I. János 4, 20 világosan meg
mutatja, hogy az ember nehezen tud szeretni elvont dolgokat. 
A szeretet mindig gyakorlati. Mindig azt keresi, hogy miképen 
mutassa meg a szíve érzéseit. Ez az oka annak például, hogy 
nem lehet szeretni csak úgy általánosságban az édes anyát. En
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az én édes anyámat szeretem. Azt meg még elgondolni is lehe
tetlen, hogy valaki szeresse általánosságban az édes anyákat, 
de ne legyen a szívében egy melegebb érzés sem a saját édes 
anyja iránt. Ép így nem lehet szeretni az anyaszentegyházat 
sem úgy, hogy nem értékelem és becsülöm az én egyházamat 
és gyülekezetemet.

De fordítva is így áll a dolog. Nem lehet szeretni a földi 
nyájat sem úgy, hogy ne szeressem az anyaszentegyházat. Az 
a szeretet, mely nem keresi a rokonait, nem szeretet, legfeljebb 
kollektív önzés. Aki szeretetével megáll a gyülekezete határán 
s közönbös, vagy ellenséges a saját egyházának többi gyüleke
zete s Isten anyaszentegyházának felekezeti korlátokon felül
emelkedő testvérisége iránt, az nem látta még meg az egyház 
igazi értékét, nem is szeretheti tehát úgy, ahogy szeretné akkor, 
ha felragyogna előtte az anyaszentegyház dicsősége.

Szeresd az egyházadat! Mikor Pál erre akarja rávenni az 
efezusbelieket, három gondolatot világít meg:

1. Mi szerezte az egyházat?
2. Mi szerzett engem az egyháznak?
3. Mit szerezzek én az egyházamnak?
1. Mi szerezte az egyházat? Pál azt mondja, hogy Isten 

tulajdon vére.
A vér mindig az áldozat és a halál jelképe. Csodálatos, 

hogy az áldozat és a halál mindig értékmegsemmisítő és érték- 
rabló, de egyúttal a legnagyobb értékteremtő tényező is. Míg 
valamihez halál, vér nem fűződik, addig az számunkra csak 
forgalmi értéket képvisel. Személyi értékké csak akkor válik, 
ha halál és vér fűződik hozzá.

Csak egy példát hozok fel ennek megvilágosítására. Mind
nyájan láttatok már háborús emlékművet, mit elesett hozzátar
tozói, vagy hős bajtársai emlékére emelt a hálás kegyelet. Mi 
az az emlékmű? Pár darab kő, vagy egy márványdarab. Lehet, 
hogy megvan a forgalmi értéke. Lehet, hogy megvan a művészi 
értéke is. De az igazi értéke nem ez. Nem ezért áll körötte 
annyi megájtatosodott lélek. Nem ezért hull reá annyi könny. 
Hanem azért, mert a halálra és vérre való emlékezés áradatát 
indítja meg az emberben. Ha azoknak a katonáknak a háború 
nem lett volna más, mint egy májusi kirándulás, vagy ünnepi 
parádé, akkor is lehetett volna ez az emlékmű egy együtt töl
tött idő drága emléke. De soha sem az, ami lett így, hogy halál 
és vér fűződik hozzá. És amikor ez megindítja az emlékezés 
áradatát, megelevenedik a többi emlék is. Hány ládafiából kerül 
elő egy-egy megfakult fénykép, hány imádságos könyvből egy 
elmosódott tábori kártya. Hány ember szedi elő titkos kamrá
jából pár zörgő medáliáját az ő gyermekének 1 Hát miért olyan 
nagy érték mindez a számodra? Más, mint haszontalan lomot, 
kidobná, de te egy világért nem adnád oda! Mert vér és halál 
fűződik hozzá.
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Látod, milyen értékteremtő tényező a vér és halál!
Azt akarja az apostol, hogy efezusi hívei úgy nézzenek az 

egyházra, mint amelyet Isten tulajdon vérével szerzett meg.
Drága neked a hadi emlékmű, mert azt a fiad, az apád, 

a testvéred, a barátod vére szerezte meg. Drága neked ez a 
föld, mert őseid vére öntözte. Nézd, drága legyen, még drágább 
legyen neked az egyház, mert az Isten vére szerezte meg ott 
a Golgothán, az ő vére folyt érte ott, hogy drága, szent habarcs
ként tartsa össze erős várát.

Úgy szeretné a reformáció ünnepének lelke, ha te is így 
tudnál nézni az egyházra.

2. Mi szerzett engem az egyháznak? Azt mondja Pál: 
„ . . .  a nyájra, melyben a Szentlélek titeket vigyázókká tett.* 
Tehát nem mi szerzett engem az egyháznak, hanem ki. Az egy
házba nem a születésem tett bele, hanem a Szentlélek hívott bele.

Mi tudjuk, hogy minden komolyan gondolkodó ember a 
maga egyházi hovatartozandóságát Isten teremtő munkájának 
tulajdonítja. Nem véletlen, hogy egyik evangélikusnak, a másik 
ref.-nak, a harmadik r. kath.-nak születik, de bizonyos, hogy 
nem a születés szerez meg minket az egyháznak, hanem a 
Szentlélek. A születés csak az egyház mellé tesz le. Mint mikor 
egy anya kiteszi gyermekét az ajtó elé és abban bizik, hogy 
egy irgalmas szívű lélek megsajnálja és befogadja. Valahogy 
így teszi le a születés az egyház küszöbére az embert, az egy
ház otthonába azonban a Szentlélek hív be. Ez az oka, hogy 
olyan sokan vannak az egyház mellett a küszöbön és olyan 
kevesen vannak benne.

Boldogság az nekünk, hogy megtöltitek vasárnapról vasár
napra ezt a templomot. Szeretném hinni, hogy akik idejönnek, 
azok nemcsak mellette, hanem benne is vannak az egyházban. 
De gondoljatok arra. milyen sokan vannak rajtatok kívül, akik 
nem tarják szükségesnek, hogy eljöjjenek ide. Mit szólnál te 
ahhoz a gyermekhez, aki édesanyja születésnapját csak úgy 
engedné elröppenni és hányán vannak, akik nem érzik szük
ségét, hogy lelki édesanyjuk születésnapján eljöjjenek hódolatu
kat bemutatni neki. Hány ember él az egyház mellett, aki csak 
be van írva az anyakönyvbe, de ő maga lelke szerint messze 
van és nem benne az egyházban, akinek élete fontos alkalmaikor 
kell ugyan az egyház segédlete, de ő maga távol van tőle.

Látod, a Szentlélek azt akarja, hogy benne legyünk az 
egyházban. Mikor valaki noszogat téged, hogy menj el a temp
lomba, valahányszor kezedbe veszed énekeskönyvedet, vala
hányszor valami ideroskaszt az oltár elé, tudd meg, hogy pün
kösd ég feletted. Isten láthatatlan tűz képépen akar megindítani 
a küszöbről. Ti, akik ide jöttetek, nem a magatok akaratából 
jöttetek, hanem a Lélek, az örökkévaló pünkösdi Lélek az, aki 
bele akart tenni titeket is az egyházba.

3. Mit szerzek én az egyházamnak?
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„Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra.* 
Tehát mikor efezusi híveinek azt akarja mondani, hogy gyakor
latban mikép mutathatják meg az egyház értékelését, azt mondja 
P ál: Szerezzétek meg magatokat az egyháznak, mert az egyház
nak nem a pénzed kell, nem az időd, nem a szolgálatod kell 
elsősorban, hanem te egészen, te magad kellesz. Ha minden 
vagyonodat oda tennéd is az oltárra, de szívedet nem adnád 
neki, azt mondaná I. Kor. 13-mal: „ . . .  semmi vagy“. Ha min
den idődet itt töltenéd is, de magadat nem adnád, csak a két 
kezed munkáját, sírna az anyaszentegyház és azt mondaná: 
Nekem te magad kellesz. Az édesanyákat nem lehet kifizetni 
aprópénzzel, az édesanyáknak nem elég a havi járandóság, az 
édesanyáknak maga a gyermek kell és ha szíve szeretetét nem 
adja, nem kell se pénze, se semmije.

Szerezd meg önmagadat az egyháznak, mihelyt ezt meg
teszed, csodálatos változáson fogsz keresztül menni. Azt mondja 
P ál: Gondozók, vigyázok, és legeltetők lesztek az egyházban. 
Viseljétek az egyház gondját! Vigyázzatok az egyház veszedel
mére és biztosítsátok az egyház létfeltételeit!

Viseljétek az egyház gondját. Mi vagy te az egyházad 
részére ? Gond, vagy gondviselő. A gond nem a jelenre vonat
kozik, a gond a holnapról való aggodalmaskodás. Az apostol 
azt kéri: Hordozzátok az egyház holnapjának a gondját.

Legyetek vigyázókká! Vigyázókra akkor van szükség, mi
kor veszedelem van. És most sok veszedelem van. Az ördög 
szerte jár, mint ordító oroszlán keresvén, kit elnyeljen. Gonosz 
ember szándéka is fenyeget. Vájjon kicsoda lesz az, aki fog 
vigyázni és őrt állni a bástyán. A vigyázó a görög eredetiben 
azt jelenti, hogy „episcopus" — püspök. Pál arra kéri híveit, 
hogy úgy vigyázzanak, mint a püspök. Olyan személyes felelős
séget érezzenek, mint az egyház vezére az ő egyháza iránt.

Legeltetők legyetek! A legeltetés az életfeltételek biztosí
tása. Üde legelő, friss viz, biztos karám nyújtása. Nehéz időket 
élünk. Úgy tengetjük magunkat egyik napról a másikra. Azt 
kérdi tőled a Szentlélek ezen a napon: Mit teszel te, hogy az 
egyház élete több legyen, mint máról holnapra tengődő, vege
tatív élet? Mit teszel te, hogy kies legelőn, friss vizek mellett 
maradhasson a nyáj?

Ránéztél ma az anyaszentegyházra, rád nézett ma az anya
szentegyház.

Mit felelsz az anyaszentegyháznak ? Leborulsz-e előtte, 
megcsókolod-e a kezét és odaadod-e magad őnéki?

Egy prédikációt hallott a fületek, de mellette szólt egy 
másik üzenet is: a Léleké.

Mit felel ez a gyülekezet a Lélek üzenetére? Ámen.

Túróczy Zoltán
győri lelkész.



344

A gyermek.
Szenthár. u. 21. vas.

Márk 10, 13-16 .
Az ókorban ismert előkelő római nőről, a Grachusok any

járól, Kornéliáról jegyezte fel a történet, hogy egyik látogatóban 
nála volt barátnője az ő drágaságaival, ékszereivel eldicsekedve 
arra kérte, mutatná meg ő is az ő kincseit. Szívesen, — vála
szolt ez, — és a szomszéd szobába távozott. Csakhamar vissza
jött, kezén vezetve két szép gyermekét. íme, — mondá — ezek 
az én drága kincseim!

A gyermek igazi értékét valójában a keresztyénség ismerte 
fel egy olyan kor tévelygései után, amelyben még a művelt 
görögök is természetesnek találták a Tajgetosz sziklára kitett 
gyenge, vézna gyermekek borzalmas sorsát, — vagy midőn a 
világhódító rómaiak törvénye is megengedte, hogy az apa elűz
hesse az édesanyát, ha csak leánygyermeke született. A gyermek 
önmagában való, feltétlen isteni értékének a keresztyénségben 
való elismerése magában foglalja a gyermekkel szemben fenn
álló nagy kötelesség tudatát. Lehetnek idők, s milyen idő a 
mostani, midőn ezt a kötelességtudatot a történelem óramutató
jának sürgető figyelmeztetése erősíti meg. „Mentsük meg a 
jövendő nemzedéket!® — emelte világos tudatra ezt a követel
ményt az értékeket pusztító világháború utáni idő tanulsága. 
A figyelem, az érdeklődés, a parancsoló szükségszerűséggel 
jelentkező, életbevágó teendők homlokterébe lép: a gyermek. 
A „gyermeknap®, „anyák napja®, egyház, állam, társadalom 
körében meginduló mozgalmak, célkitűzések lesznek szószólóivá 
az új nemzedékre összpontosított nagy szeretetnek, a nemzet
mentésben, az új honvédelemben előttünk álló alapvető munká
nak. A jobb jövő kiküzdéséhez csak akkor van jog, bizalom és 
erő, ha valljuk, hirdetjük és láttatjuk: minél több gyermek, 
annál több áldás. Mennél többet adunk a gyermeknek, annál 
többet is kapunk tőle. Építés és rombolás, alkotás és pusztulás 
elindulhat egyetlenegy kézből, s egyetlenegy példa áldás vagy 
átok eredője lehet az ok és okozati összefüggés megmásíthatat
lan, örök törvénye szerint.

A történelem új korszakának fényében s egyben a foly
tonos időszerűség igényével jelenik meg előttünk az a bibliai 
kép, mely a gyermekeiket Jézushoz vivő édesanyákra s arra 
az áldó Jézusra mutat, akinek a mai evangéliomban elhangzott 
igéiben találja meg minden idők szülői kötelességteljesítése s 
nevelő munkája a maga értelmét, jelentőségét és célját. Kötelező 
isteni szózat, az örökkévaló szeretet figyelmeztetése és felhívása 
ez: 1. Engedjétek a gyermekeket Jézushoz. 2. Ne vétkezzetek 
a gyermek ellen. 3. Fogadjátok Istennek országát úgy, mint a 
gyermek.

1. „Engedjétek a kis gyermekeket hozzám jőni és el ne 
tiltsátok őket, mert ilyeneké az Istennek országa.® A legnagyobb
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•gyermekbarát, a gyermek méltóságának, isteni küldetésének és 
öröklési jogának legjobb ismerője, a világ Megváltója ajkáról 
hangzanak el ezek az igék, melyek első helyen a keresztyén 
szülők számára jelölik meg a nevelés legszentebb célját s a 
legfőbb nevelési törvényt. Neveld a gyermeket Isten országa 
polgárává, hogy lehessen hű polgára földi hazájának, lehessen 
áldása a szülői háznak. „Engedjétek őket énhozzám. . .  “ — A 
királyok királyának felségjoga és kegyelmessége nyer itt meg
nyilatkozást, hogy tekintete és áldása megnyugodjék a kegyelem 
eihívottjain. „Én megváltottalak,. . .  a te nevedről nevezlek té
gedet, enyim vagy te“ — azt mondja az Ür, akinek Ígéretei 
„igenek és ámenek az ő dicsőségére miáltalunk®. „Az Ürnak 
öröksége a fiák,® — tanúsítja a zsoltáríró. A keresztyén neve
lésben nem játékszer a gyermek, akinek társaságában ideig- 
óráig elmulatunk, hogy azután a cseléd gondjaira bízzuk, — 
nem kiállítási cikk, melynél a könnyen megtévesztő külső meg
jelenést tartja fődolognak az önző hiúság, — nem gazdasági 
vagy hasznossági érték csupán, melyet számításaink rendszerébe 
beillesztünk. — nem házi zsarnok, akinek nagy könnyelműség
gel mindent megengedünk, de nem is rabszolga, akivel kényünk- 
kedvünk szerint felelősség nélkül rendelkezünk, — és nem teher, 
melyet zúgolódva veszünk magunkra: a gyermek Isten küldötte 
drága ajándék, nagy Ígéret; benne látjuk az örökkévaló lelket, 
Isten lelkének egy darabját, az örökkévalósággal eljegyzett 
teremtményt. A legdrágább adományt Istentől vette a szülő, 
Istennek is tartozik számadással érte. Szülőnek lenni a legna
gyobb jog, de a legnagyobb kötelesség is egyúttal. A szülői 
felelősségtudatnak és gondviselésnek, az otthon szellemének és 
életrendjének kell mintegy magától értetődőt fogadnia az örök
kévaló szeretet felhívását: „Engedjétek őket énhozzám...®

Erre gondol Luther, midőn a gyermeknevelést „szent isten- 
tiszteletnek® mondja, s szerinte is a családban kell lerakni a 
vallásos nevelés első alapjait. Bölcsőnél kezdődik a nevelés. 
Jézushoz vezesd gyermekedet először is az imádság karjain. 
A szülő imádsága biztosítja az új nemzedék boldogságának 
fundamentumát. Az édesanyától tanult első imádság a legáldot- 
tabb utravaló az életbe. Jézushoz vezesd gyermekedet üdvös 
példaadás, bölcs oktatás és szoktatás, helyes fegyelmezés és 
éber felügyelet által. A példa vonz. Példakép — Krisztuskép 
szemléltetője legyen az a hely, melynek neve: keresztyén ott
hon. A szülői gondviselés itt írja a gyermeki lélek tiszta, fehér 
lapjára az első életszabályt: Imádd az Istent 1 Alapigénk szerint 
az édesanyák nem küldik, hanem maguk viszik gyermekeiket 
Jézushoz. Maguk mennek velük. Nem féltem az egyház és nem
zet jövendőjét, míg lesznek édesanyák, akiknek imája, példája, 
gondja, útja Jézushoz vezet... Vajha a keresztyén családi élet 
példája, vezérlése, vajha család, iskola, templom kölcsönhatása 
hirdetné a legelső nevelési törvény betöltését: Engedjétek őket 
Jézushoz! Engedjétek érvényesülni — ez a nagy felhívás — azt
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a nevelői munkát, mely az élő Krisztussal való kapcsolatból 
nyeri eszményét és erejét. A nevelés lelke a jézusi szeretet az 
Ő kicsinyei iránt. E nélkül minden oktató beszéd „zengő érc 
és pengő cimbalom*. . .

2. A neveléssel járó óriási felelősség és a számadás gon
dolata figyelmeztet továbbá: ne vétkezzetek a gyermek ellen. 
Hogy mily közelálló ennek lehetősége, azt látjuk a tanítványok 
példájából. „A tanítványok pedig — mondja alapigénk — feddik 
vala az odahozókat.* És ha féltették talán a Mester drága idejét; 
ha szüklátókörüségükben azt vélhették: vájjon mit vehetnének 
a kisdedek az Úrtól, akinek tanításaival szemben ők maguk is 
nem egyszer „balgatagok és rest szívűek* voltak; ha nem is 
épen rossz indulat vezette őket, midőn gátlóiig állanak Jézus- 
és az édesanyák közé; — ez ellen maga az Úr emeli fel tilta
kozva szavát, akinek végetlen nagy szeretete ime a leghatáro
zottabban hangoztatja: „ . . .  el ne tiltsátok őket, mert ilyeneké 
az Istennek országa.*

Minő jogon vonhatja valaki kétségbe, hogy „ilyeneké az 
Istennek országa?* A szent keresztség nem szószóló bizonysá- 
ga-e a gyermek erkölcsi személyisége elismerésének? Vethet-e 
gátat valaki büntetlenül az Űr üdvözítő akarata teljesedésének,, 
aki szolgálattevő angyalokat küld azokért, „akik örökölni fogják 
az üdvösséget?* Szülők, keresztszülők, nevelők, környezethez 
tartozók, halljátok meg a komoly intő szót: ne vétkezzetek a 
gyermek ellen! Egyetlen példa felér százannyi leckével, de jaj 
annak a gyermeknek, akinek számára a botránkozás veszedel
mévé lesz a családi körben a rossz példa, melynek végzetes 
hatását — az óriási lehetőségeknél fogva — az iskolában sok
szor mégannyi bölcs tanító sem akadályozhatja meg. És még 
nagyobb jaj a botránkoztatóknak az Úr Ítéletet hirdető szavai 
szerint! Máté ev. 18, 6. „Élet és halál a nyelv hatalmában 
vannak*, — mondja a Példabeszédek Bölcse. És ba Üdvözítőnk 
szerint minden hiábavaló szóért majdan számot kell adnia min
denkinek, — mennyivel inkább azokért, melyek öldöklő méreg
ként csepegnek a fogékony szívekbe. Áldás helyett átok lesz 
a gyümölcs, midőn a szülői méltóság mellett nem érezzük a 
nagy felelősséget is. A nevelés körül tapasztalható minden mu
lasztás hatványozott mértékben mutatja rontó erejét s a tiszta 
búza közé elhintett konkoly az ősi ellenség térhódítását hirdeti 
a zsenge szívekben is. Szó és tett, mulasztás és könnyelműség 
bűnéért, mint lélekrontás okozójáért nehéz lesz a számadás az 
ítélet napján. Gondosság, lelkiismeretesség, éber felügyelet hiá
nya vádul fordulhat vissza, és megismétlődik a közmondás igaz
sága : aki szelet vet, vihart arat. Gondolok többek közt a temp
lomlátogatásban megkívánt buzgóság elhanyatlására (hétköznapi 
istentiszteleteknél is), mint a felnőttek rossz példaadásának káros 
hatására a vallásos nevelés szempontjából is . . .  Gondolok a 
keresztszülői kötelességtudat elhalványulására, a korán árvaságra 
jutottak szomorú sorsára, a korai elzüllés megdöbbentő jelensé
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geire. És látom az élettavasz örömének siralomra válását, a 
kisértőnek, a rossz társaságnak, az ördög ezen hálójának korán 
jelentkezéseit, a gyermek ellen elkövetett bűnök kárhozatos 
következményeit. . .

Az otthon a gyöngédség melegháza s egyben az okos fe
gyelem első iskolája. Ezt az igazságot a nevelésnél felejtenünk 
sohasem szabad. És a szüntelen vigyázat kötelességét saját 
magunk irányában is kell teljesítenünk. A régi római köztársa
ság első korszakában az apa, ha egyik-másik ismerősénél családi 
ünnepségre vagy lakomára volt hivatalos, serdülő fiait is ma
gával vitte, hogy ezek jelenléte figyelmeztesse öt a példás vi
gyázatra s visszatartóztassa a mulatság folyamán szóban és 
cselekedetben megeshető minden botlástól.

Ne vétkezzetek a gyermek ellen! Ezt hangoztatja szent 
igénk tanúsága. Ezt követeli a gyermekáldás megbecsülése, a 
nemzetmentés és lélekmentés szükségessége.

A gyermekben becsüljük meg a jövendőt. A legdrágább 
kincsekkel való sáfárkodás kötelességének teljesítésében adunk 
és veszünk, gazdagítunk és gazdagodunk, — nevelünk, hogy 
mi is nevelődjünk Istenországa örökségének elvételére. Alap
igénkből ime ez az intelem is hangzik hozzánk: Fogadjátok 
Istenországát úgy, mint a gyermek. „Bizony mondom néktek 
— folytatja az Űr — aki úgy nem veszi Istennek országát, mint 
a kis gyermek, semmiképen nem megy oda be.“ Istenországát 
és annak igazságát gyermekszívvel kell fogadnunk. Istenorszá
gának igazsága, hogy Isten a mi Atyánk, mi pedig gyermekei 
vagyunk, „hogy teljes bizodalommal kérjük őt, mint szerető 
gyermekek szerető atyjukat.* A gyermekszív természetében és 
befogadó képességében jelöli meg az Üdvözítő az Istenországába 
juthatás feltételét. Ne tévesszen meg a gyermeknek sokat em
legetett ártatlansága. Az eredendő bűn tényleges, komoly való
sága, fenyegető hatalma előtt a kér. nevelésben szemet huny
nunk nem szabad. Isten lelkének életét fejleszteni s leküzdeni 
a gyermekben a bűnt, mindenkori feladata a kér. nevelésnek. 
A keresztségi kegyelemben a reánk bízottakkal együtt megma
radva, Istentől való függésünkkel, reája való hagyatkozásunkkal, 
aggságoskodástól ment bizodalmunkkal és alázatosságunkkal 
Isten országát úgy fogadni, mint a gyermek: ez a kér. nevelői 
munkának az az áldása, melynek megnyerésére a gyermek 
példája, a vele való foglalkozás is tanít és nevel bennünket. 
A hit lényege a teljes bizodalom, mely vallja: „Zúgjanak bár 
fergetegek, fia vagyok, nem rettegek,* — mint ama gyermek, 
ki egy borzalmas tengeri vihar alkalmával, míg másokat halál- 
félelem gyötört, egymaga volt nyugodt a hajó utasai között, s 
ennek okát a kérdezőknek szelíden és bizodalmasan ebben a 
feleletben magyarázza meg: „Apám ül a kormánynál.* Isten 
országa a bizodalmas és alázatos gyermekszíveké, akik mindent 
az Úrtól várnak s mindenben az Úrra építenek. Ez az indulat 
mutatja nagynak Isten országában Pál apostolt, aki „legkisebb
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nek" vallja magát apostoltársai között s így tesz bizonyságot r 
„Többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan. De nem én* 
hanem az Istennek velem való kegyelme." Ez mutatja nagynak 
Luthert, akinek születése négy és félszázados évfordulóján méltán 
emlékezhetünk meg az ő gyermekien vidám és boldog hitéről, 
melynek birtokában egyik prédikációjában azt hirdeti, hogy 
Istenországa a tisztalelküség, a gyermekek országa.

Az emberiség legnagyobb nevelői önmagukon tapasztalták, 
hogy aki sokat ád a gyermeknek, sokat is vesz tőle. Tapasztal
ták. hogy aki Istenországa számára akar nevelni, annak először 
is maga-magának kell sajátul bírnia az Istenországa kegyelmé
nek tanító és nevelő erejét. És ha ebben a nevelői munkában 
a reánk bízottakért tisztünk kötelezése ez : Beszélj nekik Isten
ről ! — ennek feltételéül még inkább meg kell hallanunk a 
lelkiismeretünkben felhangzó komoly szót: Beszélj Isteneddel 1 
Az isteni válasz kegyelemteljes Ígéret lesz: A boldogabb magyar 
jövendő a Krisztustól megáldott, a Krisztusban újjászületett 
nemzedéké. Üdv annak, akinek beszéde Istennel ez a jó és hű 
bizonyságtétel lesz a nagy számadáskor: Uram, akiket nekem 
adtál, megőriztem és egy sem veszett el azok közül. Ámen.

Takács Elek
homokbödögei esperes-lelkész.

„Vajjon mi lesz e gyermekből ?“
Luther születésének 450 éves jubileumára.

Luk. 1, 66-80:

Zakariás újszülött fiának a bölcsőjénél áll. Amint a mo
solygó kisdedre tekint, a lelkében isteni Ígéretek emléke zsong: 
„A te feleséged, Erzsébet szül néked fiat". Nem akarta hinni; 
hiszen ő már vén és a felesége is igen idős. S ime beteljesült. 
A szíve csordultig telik meg örömmel, boldogsággal. Mikor a 
névadásra összegyűlt rokonok kérdezik a hitetlensége miatt 
némasággal büntetett apát, hogy minek akarja gyermekét ne
veztetni, az táblát kér s miközben az Írandó szavakat mondja, 
érthető, tiszta hang csendül meg az ajkán: „János a neve". 
Azután — nyelve megoldódván — Istent dicsérő, magasztaló 
énekbe kezd: „Áldott az Úr, az Izráél Istene, hogy meglátogatta 
és megváltotta az Ő népét". . .  A jelen levőket megdöbbenti a 
csodás esemény: a fiának bölcsője mellett szavát visszanyerő 
édesapának a története; a néma hattyú szárnyaló éneke. A 
rendkívüli dolognak hire fut Judea egész hegyes tartományában. 
S akik csak hallanak róla, csodálkozva mondogatják: „ Vajjon 
mi lesz e gyermekből“ ?

Lélekben egy bölcsőt állunk körül mi is. Luther Márton
nak a bölcsőjét: amennyiben 450 évvel ezelőtt, 1483. november 
10 én született a nagy reformátor; Luther Jánosnak és Ziegler
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Margitnak első gyermeke. A szülők ott a bölcső mellett — bár 
a Keresztelő Jánoséhoz hasonló csodás események nem előzték 
meg és nem kisérték gyermekük születését — a jövőt kutató 
tekintettel és reménykedő vágyakkal bizonyára elgondolkoztak, 
tűnődtek azon: „Vájjon mi lesz e gyermekből?“ Hiszen minden 
gyermek egy biztató Ígéret a szülőkre nézve. Különösen is pedig 
az első gyermek, akinek az érkezését olyan imádkozó lélekkel 
s annyi boldog reménnyel várja minden apa és édesanya. De 
gondolta volna-e mégis a legmerészebb szülői képzelet is, hogy 
az a bölcsőben szendergő kis gyermek világtörténelmi jelentő
ségre fog emelkedni, akinek a nevét az emberiség legnagyobb, 
legkiválóbb szellemei között emlegetik majd s akinek emléke 
előtt évszázadok múlva hajolnak meg milliók és milliók?! Ki 
hitte volna, hogy az egyszerű, igénytelen bányász szülők fia 
az Isten igéjének drága aranyát fogja a sokakra nézve hozzá
férhetetlen, eltemetett Szentirás mélységeiből napvilágra hozni 
s mindenki számára közkinccsé tenni?! Ki sejtette volna, hogy 
a szolga-módra majd itt, majd ott alkalmazást kereső s találó 
szegény szülők gyermeke a lelkiismereti szabadság rettenthetet
len és diadalmas hőseként fog a világtörténelem küzdő terén 
megjelenni?!... „Mi lesz e gyermekből?“.Ki tudta, ki gondolta 
volna még akkor! Ötödfél század bizonyságának a tükrében 
mi már tudjuk, hogy mi lett belőle: az, amit Zakariás látnoki 
hevületében a fiáról jövendölt, — a magasságos Isten prófétája; 
aki Keresztelő Jánosként az Ur előtt járt, hogy az Ő utait meg
készítse.

Luther Mártont Keresztelő Jánoshoz hasonló prófétává, 
Krisztusnak utegyengetőjévé tette: 1. Keresztelő Jánoséra emlé
keztető kora; 2. Keresztelő Jánoséhoz hasonló egyénisége;
3. Keresztelő Jánoséval egyező tanítása.

1. — Zakariás Szentlélekkel beteljesedve mikor a jövőbe 
tekint s látja a gyermekére váró magasztos hivatást, felragyog 
lelke előtt az Istennek nagy irgalmassága, mely a magasságból 
naptámadatot derít a sötétségben és a halál árnyékában ülök felett. 
Mert sötétség uralkodott akkor a földön, a lelkeken: az Istentől 
való elszakadásnak s az élet sivatag útját járó magára hagya
tottságnak a sötétsége, éjszakája. A törvény a maga rideg betűi
vel szabályozta a vallásos életet; előírta pontosan és apróléko
san annak lehetőleg összes külső kereteit: naponta hányszor 
mosakodjék, merre fordulva imádkozzon, hetenként mennyi 
böjtöt tartson, szombaton mekkora utat tehet meg, dézsmát miből 
adjon a zsidó. E külsőleges cselekedetek mellett a betű mögött 
pedig mind jobban háttérbe szorult s elsikkadt a lélek. A sze
retetnek lelke, mely a más fajhoz, nemzethez tartozóban is fel
ismerte volna a testvért; s az istenfélelemnek a lelke, mely az 
üres ceremóniákon, lélek nélküli áldozatokon felül az engedel
mességben és irgalmasságban kereste volna Istennek tetszését 
(I. Sám. 15, 22; Hős. 6, 6.). A törvény őrei, az Írástudók és 
farizeusok is csak a holt betűn rágódnak s a meddő, hagyomá
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nyos szertartásokra esküsznek; vallási gőgjükben pedig mind 
inkább vissza tartják magukat a néptől. Ezzel az elkülönüléssel 
kezdetét veszi a papi uralom s lassanként egész papi szervezetté 
fejlődik, amelyben „a főpap a király helyét is betölti. A többi 
papok, ha testvérei, vagy fiai is, hivatalra nézve alája vannak 
rendelve. Ezek ismét nemcsak tisztjüknél, de nemesi születésük
nél fogva is külömböznek a lévitáktól, akik bár vér szerint 
szintén a papsághoz tartoznak, de annak legalsó fokán állanak* 
(Wellhausen). — Ez a törvény betűjéhez ragaszkodó, de Isten
nek lélekben és igazságban imádásáig felemelkedni nem tudó 
gondolkozás, ez a felebaráti szeretetet a fajra korlátozó szük- 
keblüség s a társadalmi, sőt egyházi téren is osztályokra való 
tagozódás megbénította a valláserkölcsi életet s nyomasztó súly- 
lyal, sötét éjszaka gyanánt nehezült a lelkekre; melynek a terhe 
alatt a jobbak ajkán fel is zokog néha-néha a gyötrődő panasz: 
„Vigyázó meddig még az éjszaka, meddig még az é j?“ (Ézs. 
21, 11.).

Luthernek a kora s általában a középkor és különösen is 
annak az utolsó évszázadai sok hasonlóságot mutatnak e Krisztus 
előtti korszakkal. A vallásos élet mind jobban és mind többet 
veszít eredeti egyszerűségéből és tisztaságából. Az Isten igaz 
imádásának helyébe lép a szentekhez való imádkozás és az 
ereklyék tisztelete; a lélek benső érzése a külső jó cselekedetek 
mellett nem jön számításba. S ezek a jó cselekedetek is legin
kább üres szertartásokban merülnek ki: böjtölésben, olvasóval 
való imádkozásban, bucsujárásban. A zsinati és pápai reudeletek 
betűi fölébe emelkednek az írás lelkének; a szájhagyomány 
pótolja a bibliát, melynek még az olvasását is megtiltják a nép
nek. Az istentisztelet központja az ótestámentomi áldozatra em
lékeztető mise-áldozat, melynek léleknélküliségét még fokozza 
a köznép előtt érthetetlen latin nyelv. A papság külön rendet 
képez, melynek a laikusoktól való elkülönülése mellett épúgy 
megvannak a maga fokozatai, mint hajdan Izráelben. A klérus 
élén álló római pápa nemcsak az egyháznak a feje, hanem idő
vel mind több és nagyobb politikai hatalomnak is a birtokosává 
válik. Sőt királyi jogokat gyakorol, mint annak idején a zsidó 
főpap. Krisztus igénytelen apostolainak az utódjaiból így lettek 
koronás fők, akik a Krisztus-követelte szolgálat (Máté 20, 26; 
Márk 10, 43—44) helyett az uralkodásban s a maguk megalá
zása helyett másoknak a megalázásában (VII. Gergely; IV. Hen
rik; Canossa) keresték az elsőséget. Szóval a vallásos életnek 
minden megnyilatkozását ugyanaz a rideg törvényszerűség és 
gépies formaság jellemezte, az egyház vezetőit ugyanaz a hatalmi 
vágy és törekvés fütötte, mint a Kereszteld János korabeli s 
kora előtti zsidóságnál.

Krisztus után évszázadok múltak tehát bár el, de mégis 
a Krisztus előtti sötétség terült el a lelkeken. Ebben a sötétség
ben — mint Izráel szomorú, kínos éjszakájában a prófétai jöven
dölések csillagai — feltűnt ugyan néha egy-egy biztató fény
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sugár; de az előreformátorok hangja csakhamar elhalt a sívó 
pusztaságba s lelkűknek a fénye beleveszett a nagy, vigasztalan 
éjszakába. Az emberiség pedig epedve várt tovább Istennek 
amaz irgalmasságára, mely a magasságból új naptámadalot 
virasszon a halálnak árnyékában ülőkre. Várta a Krisztusnak 
újravaló megjelenését: a testi eljövetelét szinte feledésbe borító 
sötétség után lélekben való, új eljövetelét. És az Ür, aki meg
szánta hajdan az Ő választott népét, megkönyörült rajtunk is, 
s mint ott azzal a sötétséggel és abban a sötétségben a lelkek- 
nek csak annál inkább világosságot szomjazó sóvárgásával ké
szítette elő az idők teljességét, úgy nálunk is éppen a középkor 
lelki eltévelyedései által felkeltett szívbeli epedő vágyakozásban 
rakta le alapját a reformációnak; utegyengetőül ott Keresztelő 
Jánost, itt meg Luther Mártont küldvén el. A korviszonyok így 
segítették elő s így járultak hozzá, hogy Luther Keresztelő Já
nosként a rnagasságos Isten prófétájává lett.

2. — De még inkább azzá tette Keresztelő Jánoséhoz ha
sonló egyénisége s mindenek előtt is szigorúsága és lemondása. 
— Jánosról azt mondja szent leckénk: A kis gyermek pedig ne- 
vekedik és erősödik vala lélekben; és a pusztában vala mind ama 
napig, amelyen megmutatta magát az Izráelnek. Ott a pusztában 
készült elő, mint utána Jézus is, a reá váró nagy feladatra. 
Erről a pusztai tartózkodásról s általában Keresztelő János ké
sőbbi gyermek- és ifjúkoráról semmi közelebbit nem tudunk. 
Még annyit sem, mint Jézuséról, akiről pedig szintén csak a 12 
éves korabeli templomjelenetet örökítette meg Lukács evangé
lista. De nyilvános fellépésének ama rajzából, mely szerint teve
szőr ruhát és dereka körül bőrövet viselt, eledele pedig sáska 
és erdei méz vala: minden bizonnyal megállapítható, hogy nem 
valami jólétben, nem a kényelem párnáin nevelkedett; hanem 
nélkülözések közt, szigorú önmegtartóztatásban nevelte magát 
arra a hivatásra, melyet atyja már a bölcsőjénél megjósolt s 
amelyre az Isten szánta. A fegyelmezett testben fegyelmezett 
lélek lakott; azért emelik ki külön is a szent igék: erősödik vala 
lélekben. Ugyanezt látjuk Luthernél is. Mint szegény szülők 
gyermeke sokat szűkölködik, nyomorog; eisenachi diák korában 
házról-házra járva énekléssel koldulja össze a megélhetésére 
valókat. Kolostorba lépve szerzetesi életmódja ridegségben és 
lemondásban vetekszik a pusztai prédikátoréval, Jánoséval; sőt 
vezeklésben, önsanyargatásban felül is múlja. Böjttel gyötri, 
virrasztásokkal kínozza magát; korbácsolja a testét: hogy nem 
egyszer ájultan találnak rá cellájának a kövezetén.

Amint az aszkézisben és önmaguk iránt való szigorúság
ban, úgy egyeznek meg a hajthatatlanságban és rettenthetetlen
ségben is. Keresztelő János bátran odalép Heródes elé, hogy 
megfeddje a sógornőjével való tiltott viszonyáért; bár tudja, 
hogy aki a hatalmasokkal szembe száll, aki nem hajol meg a 
porig előttük, annak könnyen a feje hull a porba. De inkább 
vállalja a vértanuságot, a mártírhalált, mintsem hogy a meg



352

győződésén erőszakot tegyen s a lelkiismeretét elhallgattassa. 
— Ilyen hősies bátorsággal indul el Luther Wormsba, ha mind
járt lángjaival az égig csapkodó máglyát gyújtanának is utján 
s ha mindjárt a háztetők zsindelyeinek számával vetekedő ördög
sereg várna is ott reá. Ilyen rettenthetetlen lélekkel lép a biro
dalmi gyűlés és a császár elé: „Itt állok, másként nem tehetek 1“ 
Látja a feléje villámló, ellenséges, gyilkoló tekinteteket; a gyű
lölet tüzének lobogását: de nem tud. nem akar ő sem a lelki- 
ismerete ellen cselekedni Midőn wartburgi biztonságos magányá
ban tudomást szerez a wittenbergi zavargásokról, nem törődve 
a birodalmi átokkal, életének a kockáztatásával, egyszerre csak 
ott terem a túlzók között. És mikor a pestis tizedeli sorra a 
lakosságot s menekül Wittenbergből, aki csak teheti, sőt az 
egyetemet is más városba helyezik á t : mint a megingathatatlan 
tölgy marad Luther a helyén, hogy szembe nézve a halállal,, 
elszántságával és lélekjelenlétével bátorságot öntsön a vissza- 
maradottakba.

Azonban minden másokkal szemben való bátorságot s az 
élet nehézségein és viszontagságain diadalmaskodó erőt meg
halad az az erő, mellyel ki-ki önmagát képes legyőzni. Ebben 
az erőben is közösek Keresztelő János és Luther. Mikor János
hoz a zsidók papokat és levitákat küldenek Jeruzsálemből ki 
a pusztába, hogy megkérdezzék tőle: „Te vagy-e a Krisztus? 
Vagy Illés? Vagy a próféta?" — csak egy igenlő szavába ke
rülne s hódolva borulna lábai elé az egész zsidóság: ő kitér az 
ünnepeltetés elől. Ugyanez az öntetszelgéstől ment, dicsőséget 
nem kereső, sőt kereken visszautasító lélek nyilatkozik meg 
Lutherben is, amikor azt mondja: hogy senki az ő nevéről ne 
nevezze magát, mert ő nem a maga, hanem a Krisztus evan- 
géliomát hirdeti; vagy mikor a szobájában megjelenő fénnyel,, 
hatalommal kecsegtető, bibornoki süveget felkínáló ördöghöz 
hozzávágja a tinta-tartóját. Ennek az erős léleknek, önmaga 
feletti uralmának gyönyörű példáját mutatja, mikor Tetzelt ha
lálos betegágyán vigasztaló levéllel keresi fe l...  Az ilyen hősi 
lelkek és félelmet, megalkuvást nem ismerő jellemek hivatottak 
igazán nagy dolgok végzésére. Ez tette képessé Luthert is, hogy 
a magasságos Istennek prófétája, a Krisztus újra, lélekben való 
eljövetelének az előkészítője s útegyengetője legyen.

3. — De legkivált mégis Keresztelő Jánoséval egyező taní
tása . . .  Te pedig kis gyermek, az Űr előtt jársz, hogy az Ő utait 
meg készítsed; és az üdvösség ismeretére megtanítsad az Ő népét a 
bűnöknek bocsánatában. Az üdvösség ismeretének tekintetében 
éppenséggel nagy volt a homály, a tudatlanság Izráelben. Nem 
Isten kegyelmében, nem a bűnbocsánatban s annak feltétele- 
képen a megtérésben keresték az Isten előtt való megigazulást, 
hanem a törvény holt betűinek a betartásában. Azt hitték a 
bünbánatra és üdvösségre elég az előírt szertartásoknak akár
milyen elvégzése, a külső böjt, a ruhának megszaggatása, a 
fejnek hamuval való meghintése. A próféták ugyan többször
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rámutatnak ennek a gondolkozásnak a fonákságára, amikor azt 
sürgetik: „Szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy tér
jetek meg az Úrhoz a ti Mentekhez® (Jóéi 2,13.). De a leghatá
rozottabban Keresztelő János ajkán csendül meg ez a követelés. 
Ő volt különösen az, aki népének az üdvösség ismeretére való 
tanításában olyan nyomatékkai és semmi ellenvetést, mentséget 
nem tűrő módon hangsúlyozza a megtérés szükségességét. Már 
az első szó is, mellyel prédikációját kezdi s melyet belekiált, 
beledörög a lelkek pusztaságába az, hogy: „Térjetek meg!“ 
(Máté 3, 2). S külömböző változatban ugyanezt ismétli a hozzá 
kizarándoklóknak. Mikor az ábrahámi eredetre való hivatkozást 
ostorozza, amikor a sokaság előtt megvillogtatja a fejszét, mely 
már a fának gyökerére vettetett, mikor a ruhát és eledelt meg
osztó testvéri szeretetre int, mikor a vámszedőket igazságos 
adókezelésre, a vitézeket pedig nyugalomra s a zsoldjaikkal 
való megelégedésre figyelmezteti, — lényegében mind csak azt 
hangoztatja: „Térjetek meg! Teremjetek megtéréshez illő gyü
mölcsöket!® Mert ebben látja az ő hivatását, az Úr útját készítő 
és ösvényét egyengető feladatát; s a küszöbön levő mennyek 
országának a zálogát.

Szakasztott így Luther Márton. Az üdvösség ismeretének 
tanításában nála is a bűnök bocsánata s annak előfeltételéül a 
bünbánat és megtérés képezi az alapot. Mint Keresztelő János 
pusztai prédikációját, ezzel kezdi s vezeti be azért ő is refor- 
mátori fellépését. A 95 tételnek mindjárt az első pontjában azt 
mondja: „Mikor a mi Urunk és Mesterünk, a Jézus Krisztus 
így szólt: Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa, 
— azt akarja, hogy az Ő híveinek egész élete folytonos bűn
bánat legyen®. Kikel az érdemszerző jócselekedetek ellen; elitéli 
a bűnbocsátó cédulákkal való üzérkedést. Mert az ember a maga 
erejéből semmiféle vezeklés, böjtölés, misehallgatás és szolgál
tatás által megigazulni nem képes; s a bűnöket csak az Isten 
bocsáthatja meg. Egész tanrendszerének fundamentomát tevő, 
olyan sark-igazságok ezek, melyektől semmi eltéríteni nem tudja 
s amelyektől senki kedvéért nem hajlandó egy jottányit sem 
engedni. Mintahogy Jánost nem feszélyezik a megtérés hirdeté
sében a zsidók előkelői, hanem nekik is a szemükbe vágja;: 
„Viperák fajzati!® (Lk. 3, 7.), — úgy száll szembe tanainak 
védelmében Luther is Kajetán bíborossal, Eckkel, az egész biro
dalmi gyűléssel; sőt a pápai tekintély előtt sem hunyászkodva 
meg nyíltan hirdeti, hogy a pápa címerével díszített bucsu-ke- 
resztnek a Krisztus keresztjével való azonosítása: istenkáromlás 
(79. tétel). De az üdvösségre vonatkozó tanításban Luther Ke
resztelő Jánosnál tovább is megy s mélyebbre hatol. János az 
Ó- és Újszövetség határán áll s inkább amabból sarjad k i; ter
mészetes., hogy gondolkozása, megtérést követelő prédikálása is 
még az Ótestámentom szellemét tükrözi vissza; Luther már tel
jesen újtestámentomi talajon mozog, felfogása az evangéliomok- 
ból táplálkozik s Pál apostol vallásos nézetében gyökerezik. A
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megtérésnek emberi oldalon való követelését az Istenhez való 
viszonyban így egészíti ki s tetőzi be nála: a h it; az Isten ke
gyelmében való hit. Mikor sok önkínzáson és lelki vergődésen 
keresztül idáig jut, akkor ujjong fel boldogan a drága gyöngyöt 
kereső s találó kereskedőnek az örömével: „Isten kegyelméből, 
egyedül a hit által!* — Mint a magasságos Isten prófétája en
nek a hirdetésével lett Luther utegyengetőjévé a Krisztus újra- 
való eljövetelének s előkészítőjévé annak az új naptámadatnak, 
mely a reformációban ragyogott fel az emberiségre.

. . .  Amikor most ezekről emlékezve lélekben oda állunk 
a bölcsője mellé s amikor ötödfól századnak a bizonyságaival 
megerősítve látjuk, hogy benne Zakariásnak Keresztelő Jánosról 
mondott jövendölései teljesültek be, — hálával borulunk le mi 
is az Isten előtt s ajkunkon magasztaló ének zendül: *Áldott a 
mi Istenünk, aki meglátogatta és megváltotta az Ő népét; s irgalmas
ságot cselekedett a mi atyáinkkal, hogy félelem nélkül szolgáljunk 
neki szentségben és igazságban Ő előtte a mi életünknek minden 
napjaiban! Ámen.

Kiss Samu
nagybarátfalui lelkész.

Rejtett és mégis napfényre jött . . .
(Vázlatos.) Szenthár. ut. 23. vas.

Máté ev. 10, 24—28.
Nincs oly titok, ami ki ne tudódnék — mondja az ige. 

Ami az emberi lélekkel összefüggésben van, azt nem lehet el
rejteni. A szántóföldbe elrejtett kincsre is néha rátalál a szántó- 
vető, a tenger fenekén meghúzódó igazgyöngyöt is megtalálja 
a gyöngyhalász, a rejtve úszkáló jó és rossz halat egyformán 
megfogja a tengerbevetett háló. . .  Nem lehet elrejteni sem a 
jót, sem a rosszat. Emberek előtt sem, de Isten előtt semmi
képen. Nemcsak azért nem lehet elrejteni, mert akarja az ember, 
hogy titkai fel ne fedessenek, de nem is tudja elrejteni őket. 
Ha elhallgatod a bűneidet, a bűn maga fog kiáltani. Az elmúlt 
napokban fogott el a rendőrség egy gyilkost, aki hosszú ideje 
bujkált már és mégsem tudott végleg elrejtőzni, mert álmában 
kibeszélte a gyilkosságot. Nincsen rejtett dolog, ami egyszer 
napfényre ne jönne. Ha emberek előtt lehetséges is, de nem 
lehet sem az ige, sem Isten előtt.

Az ige keresztiiivilágít rajtam és megjelenti önmagamat. 
Megmutatja még azt is, amit sajátmagam előtt rejtegetek. Isme
retes annak a pogány négernek az esete, aki a tékozló fiú tör
ténetének hallgatása alkalmával felkiáltott: ennek a történetnek 
az írója ismert engem, mert az én történetem ezl Az ige előtt 
nincsen rejtett dolog. A férjed, a feleséged, a gyermekeid, a 
barátaid előtt lehetnek titkaid, bűnös feketeségedet saját magad 
e lőtt is titkolhatod, de az ige előtt nem lehet titkod.
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Ügy rejtőzöl el az ige tekintete elől, hogy nem olvasod ? 1 
Arait elrejtett az ember itt a földön, nem rejtheti el egykor az 
Isten előtt. Ha majd egyszer meg kell állanunk az Isten itélő- 
széke előtt — akkor minden titkos rekesznek le fog pattanni 
a zárja — akkor minden, emberi erőlködéssel az elrejtettség 
sötétségébe vetett emberi bűn az Isten dicsőségének a fényénél 
napfényre jön.

És mégis. Ami lélek, az egyúttal elrejtett is. Isten lélek
— kijelentette magát és mégis rejtve marad mindörökre. Fényes 
dicsőségben lakik, de abból legfeljebb egy gyönge sugár éri a 
szivedet, maga az Isten világossága rejtve marad. Érzed napon* 
kénti gondviselését — látod, hogy nő a vetésed, hogy a munka
kalapácsot karjaid ereje miként emeli, — tudod, hogy ott van 
az asztalodon a mindennapi kenyér és mégis a gondviselés 
munkájának az útja rejtve marad. Retteg a lelkünk bűneink 
következményeitől — a halál erős kötelei szorongatnak minket
— érezzük elveszett és kárhozatra méltó voltunkat és amikor 
az ítélet alásújtó pörölyét várjuk, akkor halljuk meg a kegyelem 
örömüzenetét. Mi az, ami ezt az üzenetet felfogja ? Örökre rejtve 
marad. Rejtett az újjászületés útja, amelyen csak a lelki szegény 
tud járni, akit naivnak és butának tart a világ — de az elbiza
kodott okoskodó bölcs sohse találja meg. Rejtett az imádságban 
lévő erő. amely a felülről való segítséget közvetíti és mégis 
élünk vele. Rejtve van az úrszentvacsorában a Krisztus élő teste 
és minden bűnt megtisztító vére és mégis valósággal jelen van. 
Rejtve van a keresztségben a Krisztus, aki a Szentlélek ereje 
által a vízbe Isten tisztító tűzét rejti el. A Krisztus halálába 
keresztelkedünk meg és mégis életet jelent ez nékünk. (Róm. 
6, 4.) Rejtve van a földi szemek elől az az idő, amikor ebből 
a homályos, tükörvilágból a színről-színre való látás országába 
távozunk és az eltávozásunk mégis bizonyos. Rejtve maradt az 
Isten és mégis kijelentette magát. Elrejtette magát a Krisztusban, 
ugyanakkor azonban ez volt a legteljesebb kijelentés. Elrejtette 
magát a golgothai kereszt szenvedéseiben, — de ugyanakkor 
épen ez a szenvedés lett a legnapfényesebb örömüzenet az 
emberiség számára.

Rejtett és mégis napfényre jött a Krisztus és az ő evan
géliuma. De rejtett utakon jár az egész keresztyén élet is.

Ezt mutatja a világ viselkedése, ahogyan fogadja az evan
géliumot. A Krisztust, az isteni kijelentést Belzebubnak mondja, 
mert a kijelentés rejtve maradt a szemei előtt. Üldözi a Krisztus 
igazságát és nem látja meg, hogy a lélek diadalutját nem akaszt
hatja meg a testi üldözés, mert a lélek tovább hódít a maga 
rejtett útjain. Nem veszi észre, hogyha ő az evangélium temp
lomainak szószékét elnémítja, akkor a háztetőkről fogják bele
kiáltani az emberek leikébe a Krisztus üzenetét. Nem tudják 
azt, hogy hiába rejtik véka alá a világosságot — a Krisztus 
világosságát nem rejtheti el az emberi gyarlóság vékája—  mert 
átlátszó üveggé teszi és keresztülhatol rajta. Nem veszi észre



356

a világ, hogy a megnémított keresztyén ember, ha meghallja 
az evangéliumnak csak egészen gyönge suttogó hangját — már 
akkor is diadalittasan képes az életét is odavetni az evangélium 
ügyéért, mert tudja, hogy testének a megöldököltetésében örök
élete van elrejtve.

Ilyen rejtett erőkből táplálkozik a keresztyén ember élete. 
Mint a fa hajszálgyökere is elrejtett és mégis munkájától virág
esőbe borulnak a fa ágai.

De ilyen-e a ti keresztyén életetek is? A legrejtettebb élet 
volt a Krisztusé és mégis benne van a kijelentés teljes gazdag
sága. Amikor megtehette volna, hogy ellenségeit porszemként 
szétszórja — engedte, hogy Belzebubnak, ördögnek nevezzék 
az emberek. Amikor az Isten képét jött körülhordozni ebben 
a világban — engedte, hogy erre az istenképre utálatos emberi 
bűnöket rakjanak az emberek és mégis ugyanakkor ez volt a 
teljes kegyelem, hogy ő bűneinket hordozta.

A mi keresztyénségünk elevenségét is az mulatja meg, hogy 
tudunk kockázatot vállalni a Krisztusért. Nem akarunk-e külön
bek lenni a Krisztusnál a világ szemében. Azért megalkuvás a 
mi keresztyénségünk, mert nem nevez bennünket Belzebubnak 
a világ. Nem lehet szerződéses állapotban lenni a világgal és 
ugyanakkor Krisztust is szolgálni. A mi keresztyénségünknek 
az a legnagyobb bűne, hogy nem a „házigazda" példája ragyog 
előttünk, hanem a világra hallgatunk. A keresztyénség kocká
zatos vállalkozás. Ott azzal nem lehet megelégedni, hogy a sö
tétségben, a világban elrejtőzködve keresztyénkedjünk — hogy 
kettős életet éljünk, egyet a világnak, másikat a keresztyénse- 
günknek. Amit a sötétben a rejtett csatornákon át kap a ke
resztyén ember, annak ki kell törnie ebbe a világba is.

Gyáva és jellemtelen keresztyénség az, hazug és csaló 
minden bizonyságtétel, amely a testi élet, a világ kedvéért nem 
mer a háztetőkről evangéliumot hirdetni, ha a Krisztus ügye 
úgy kívánja.

A mi evangélikus keresztyénségünk ma nem mer kocká
zatos kérésztyénséget élni. A maga elrejtettségének erőiben 
bizakodva, megmarad a bizonyságtételének annál a formájánál, 
ahol megelégszenek a „fülbe súgott" evangéliummal. Nem veszi 
észre, hogy az evangélium rejtett erői, a Krisztussal való benső, 
rejtett élet csak addig eleven és csak addig tart, amig mersze 
van kockázatot vállalni, amíg bátran a világ fülébe kiáltva tud 
bizonyságot tenni rejtett erőiről, amíg elmeri veszíteni a világ
ban lévő minden előnyét, mert tudja, hogy ami a Krisztusban 
el van rejtve, azt sohsem veszítheti el.

Nem szomorú dolog-e az, hogy a Krisztus elrejtett, de 
mégis napfénynél világosabban ragyogó evangéliuma ma is el 
van rejtve a világ szeme elől. Ha ez az elrejtettség Isten aka
rata, akkor nem tehetünk semmit. De ha Isten azt akarja, hogy 
a fülbe súgott evangéliumból a háztetőkön hirdetett evangélium 
— és a sötétségben világító pislogó mécsesekből — égig érő
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máglyatűz legyen és nem ez következik be mi miattunk, akkor 
ezerszer jaj minékünk! Ne akarjunk kényelmesebb és a világ 
szerint különb életet a Mesterénél — akik az ő házanépéből 
valók, azok vállalják a kockázatot. Azokat tekintse bolondoknak 
a világ, hiszen úgy sem fogja meglátni, hogy épen ebben a bo
londságban van elrejtve a Krisztus bölcsesége. (I. Kor. 1,25, 2, 7.)

Ha bölcseknek tartva magatokat mint szolgák nem akartok 
azok lenni, mint a mi Urunk, — akkor még ti előttetek rejtve 
marad a kegyelem útja. Csak annak ragyog fel minden titkok 
útja napnál fényesebben, aki elveszteni meri az életét, hogy 
megtalálja azt. (Mt. 10, 39.) Az örökélet forrása a legelrejtettebb 
helyen, a Krisztus keresztjéből fakad — akarod-e. hogy nap
fényre jöjjön a te számodra is ez a nagy titok? Meglesz, ha 
alázatosan akarod. Mert Krisztus, a kereszt jelében elrejtett Isten 
azt akarja, hogy ez a nagy titok a te számodra is napfényre 
jöjjön. Ámen.

Zászkaliczky Pál
budapesti s. lelkész.

Bizonyságtétel.
(Vázlat.) Szenthár. u. 24. vas.

János ev. X. 23—30.
1. Már csak egy vasárnap választja el tőlünk Advent va

sárnapjait s velük új kezdetét az egyházi esztendőnek. Ami 
tehát sorjában feltárja előttünk az örökkévaló Isten végtelen 
szeretetét és kegyelmét a megváltó Fiú elküldésében, az ő taní
tásában, csodálatos példájában, önfeláldozó és megmentő halá
lában, újból elkezdődik az egyházi esztendő vasárnapjain, hogy 
a gyarló embereket tökéletesedőkké, a bűnösöket bűubánóakka, 
a  bűnbánóakat megtérőkké és azokat, akik megtérnek, a Krisz
tus Jézus drága vérén megszerzett juhaivá és tulajdonává tegye, 
akiknek ő örökéletet ad, soha örökké el nem vesznek és senki 
ki nem ragadja őket a Megváltó kezéből. Az egyházi esztendő 
utolsó előtti vasárnapjáig Krisztus tanításának, Krisztus példájá
nak és Krisztus áldozatának minden áldott szépsége, minden 
ellenállhatatlan vonzása és minden megszégyenítő bizonyság- 
tétele újból végbement előttünk, ismétlődött; láttuk felelevenedni 
életét, hallottuk hirdetni igazságait, éreztük vele együtt meg
aláztatásait, — hogyan volna tehát szabad a mi lelkűnkben is 
felhangzani a Szentige kérdésének: „Meddig tartasz még bizony
talanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg 
nékünk nyilván!"... Most már semmi mentség, semmi határo
zatlanság, semmi kibúvó többé, most már el kell szakadnunk 
attól a világtól, mely a felelősségrevonás ellen ezzel a kérdéssel 
védekezik és bizonytalankodásaiból próbál újabb és újabb ha
ladékot készíteni magának, hogy megint elodázhassa megtérését. 
Az egyházi esztendő ez utolsó napjaiban, még mielőtt újból
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kezdődnék Isten kifogyhatatlan kegyelméből a tanítás, a példa 
és az önfeláldozás egymásra épített tanúsága, határozott bizony
ságtétellel kell a világ elé államink. És ez a határozott bizony
ságtétel nem lehet más. mint az, hogy Krisztus nyilván meg
mondotta, hogy ő ennek a bűnös világnak a Pásztora, mi pedig 
elhittük és megismertük, hogy ő a Krisztus, az élő Isten Fia . . .

2. Ennek a világnak igazában egyetlen bűne van: nem 
hisz. Minden bűn gyökere lenyúlik a hitetlenségig, önzése, szív
telensége, gyűlölködései, igazságtalanságai mélyén mindenütt ott 
rejtőzködik az, hogy nem hisz Istennek örök atyai szeretetében, 
Krisztus mindent felülhaladó áldozatában és a saját maga örök
életre megváltott lelki mivoltában. Csak mustármagnyi hit legyen 
a szívedben, már megváltozik előtted a világ: megérted, amiket 
Krisztus cselekedett éretted és e világért az Atya nevében; más 
lesz az élet e földön, más lesz a remény a földi élet után jövő 
életre, bizony más lesz az öröm, a köny, a megbántás és a 
megbocsátás. Miért nem hisznek tehát az emberek mindnyájan 
szomjasan és boldogan ? Mert nem a Krisztus juhai. Mert csak 
nevezik magukat Krisztus juhainak, de nem követik őt pászto
ruk gyanánt. Mert csak szájjal tisztelik őt, de szívükben távol 
vannak tő le ...

Minden bűnödben akkor tudsz csak először megállani, az
után elfordulni tőle, azután megtagadni azt, amikor egész igaz
ságában és teljes komolyságában hiszed, hogy Krisztus ennek 
a bűnös világnak a Pásztora. Hogy te, a gyermekeid s körü
lötted mindenki az ő áldott pásztorkodása alá helyezett juhai 
vagytok, akikért ő csakugyan életét adta s elszenvedte a szögek 
és tövisek sebeit. Ő megsebesíttetett a mi bűneinkért. De az ő 
sebei által mink gyógyulunk meg, — ha hiszünk, ha juhai va
gyunk, ha követjük őt, Pásztorunkat. E világ minden bűne is 
csak akkor állhat meg, fordulhat vissza és változhatik el meg
téréssé és jobbulássá, ha a Krisztus tanítványai hívő tanítványok, 
bizonyságtevő tanítványok lesznek, akik nyilván hiszik és vall
ják, hogy ők az örök jópásztornak, a Krisztusnak a juhai és 
őbenne nemcsak a maguk, hanem ennek az egész bűnös világ
nak a Pásztorát ismerik és áldják.

3. Mert Krisztus ismeri azokat, akik az ő szavára hallgat
nak, őt követik, ismeri azokat és örökéletet ad nekik. Az ő meg- 
váltottjai ezek. akik e földi életben is a Pásztor után mennek, 
de akiket az örökélet mezői és forrásai is várnak. Megváltotta 
őket a múlandóságtól és örökéletet szerzett nekik. Megváltotta 
őket a bűn uralma alól és a jónak az uralma alá helyezte őket. 
Kiragadta őket a Sátánnak a kezéből és többé el nem vesznek, 
a Sátán vissza nem ragadhatja őket a Krisztus kezéből, el nem 
lophatja többé őket a Pásztor lábai elől, — ha hisznek, ha hall
gatnak a Krisztus szavára, ha követik őt, ha megismerték való
ban az igazságot, hogy a Krisztus az élő Isten Fia . . .

Milyen szédítő magassága ez a mi hitünknek! Krisztus az 
élő Isten Fia és szavában maga az élő Isten, az ő Atyja beszél.
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Krisztus az élő Isten engedelmes Fia, akit elküldött, hogy meg
mentse, megigazítsa, megváltsa ezt a világot, — mindenkit, aki 
hiszen ő benne.. .  Krisztus az élő Isten Fia, akiben meglátható, 
megismerhető és magunkévá tehető az Istennek a szeretete és 
a kegyelmessége. Krisztus az élő Isten Fia, akit az Atya azért 
tett e világ Pásztorává, akinek azért adta tulajdonául a juhokat, 
hogy egybegyűjtse és megtartsa őket, vállon is haza vigye őket, 
igazakat és eltévedőket. Krisztus az élő Isten Fia, aki nem ma
gának, hanem az Atyának őrzi meg az ő juhait, az ő kezébe 
teszi őket, aki nagyobb mindeknél és el nem vesznek soha és 
senki ki nem ragadhatja őket többé az Atya kezéből. így va
gyok én a Pásztoré, így vagyok a Fiúé és általa az Atyáé. így 
tulajdona ez a világ a Fiúnak és az Atyának, az igazságnak és 
a kegyelemnek, a szeretetnek és a megváltásnak. így kell meg
ismerni és elhinni Krisztus megvilágosító nagy igazságát: „Én 
és az Atya egy vagyunk!*...

Ismét közeledik felénk a Fiú, aki egy az Atyával. Példát 
adni jön, szeretni, szenvedni, megmenteni jön. Kezét nyújtja 
ismét az ő juhai felé, hogy megragadja őket az örök életre. 
Adjunk bizonyságtételt róla magunk életében, hitében és példá
jában ennek a világnak, hogy eltűnjék minden bizonytalankodás 
felőle, hogy világoskodjék minden igazság ő róla, hogy egyedül 
ő ennek a bűnös világnak a Pásztora és ő a Megváltó Krisztus, 
az élő Isten F ia! . . .

Kemény Lajos
budapesti esperes-lelkész.

alkalmi beszédek.

Keresztelési beszéd.
„És megölelte őket és kezeit rájuk tevén 

megáldotta őket.* Márk X. 16. v.

Festők ecsetjére való jelenet! . . .  Jézus a gyermekekkel. 
Ott ül a napfényben fürdő, galileai réten, ahol a virágok alá
zattal meghajtják fejecskéjüket Előtte, az egyetlen Szépség 
előtt. . .  ahol a madarak dalolva szállanak el áldott feje fölött, 
mert Tőle tanulnak boldog békességet, hallelujázó örömöt, amely 
oly tiszta, mint az ég, mely gyönyörű kupoláját ráborítja a 
távol vouló hegyekre, a tengeren fehér nagy lepkeként lebegő 
hajókra s a mindenütt látható emberekre.

A gyermekek szívét, mely még tiszta, üde, mint a májusi 
hajnalon kifejlő gyöngyvirág, megfogja egy édes hatalmas vágy: 
Jézushoz, csak Hozzá, mennél közelebb. Egyik felkuszik áldott 
ölébe, a másik rákönyököl térdére ...
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1. Ő pedig megöleli őket.
Szívünkben halkan fohászkodunk: vajha ezt a gyermeket 

is megölelné Ő. Vajha a ti gyermeketeket is odavenné áldott 
ölébe s belenézne szemébe, hogy az első arc, melynek vonása 
belenyomul, mint király arca a még forró ércpénzbe és azzal 
értékké teszi, legyen az Ő arca. Ez a szépség maga. Az édes
anyai tekintet mélyén ez ragyog, mint templom mélyén a fény
ben úszó fehér oltár, az édesapa szemének 0, az 0  lelke ad 
megszentelő nemes ragyogást, mert Ö az — önfeláldozás. Ahol 
egymásért élnek, egymás boldogságáért imádkoznak, ahol a 
másik szemének tükörében nézegeti^ magát a jóság és hűség, 
ott Ő van jelen, ott Ő a vezér, ott Ő az élet.

Mit adhattok ti e gyermeknek, ami talizmánként bűvös 
erővel venné körül, hogy rajta rontás megtörjön, szégyen és 
szomorúság elkerülje, ártás és veszedelem tőrein sértetlenül 
átlépjen? Mit adhattok neki, hogy az élet diadalmas ura legyen, 
kit a boldogság tündére szolgáljon s a siker és szerencse bele
fogja magát harci szekerébe, melyen röpüljön előre, előre a 
diadal, az orom, az életmagaslat felé? Mit adhattok, hogy ez 
a most induló élet olyan legyen, mint a kelő nap, mely mindig 
szélesebbre hinti fényét s ha felleg nyomul eléje, azon is átsüt, 
mint a rejtett mosoly? Mit adhattok?

Tudjátok: mit? Őt adjátok Jézusnak...
Őt, ezt a kincset, ezt a virágját, drága kis virágját a ti 

családotok fájának, ezt adjátok Jézusnak, az önfeláldozó szere
tetnek. így lesz a tietek s így lesz övé a boldogság. Mert az 
nem más, mint mások boldogítása, hű és állhatatos szolgálat.

Jézus ezt jelenti.
2. Ő megáldotta a gyermekeket. Azokat a kis gyermekeket, 

kik hozzáfutottak s körülölelték.
Megáldja a ti gyermekeiteket is. Az az áldott, akit Ő ismer, 

akit magáénak vall, meg van az védve a haláltól, mert ki benne 
él, az soha meg nem hal. Halál csak ott van, ahol egy lélek, 
mint futó csillag kiszakad az Isten naprendszeréből és zuhan el, 
el a fekete végtelenségbe, e gigantikus koporsóba. Ő az élet. 
Az anyaszentegyház, e közös édesanyánk, odaviszi ezt a gyer
meket Ő hozzá e pillanatokban, hogy áldja meg azzal a hatal
mas áldásával, mely e gyermeket beiktatja már itt az ég sere
gébe, az övéi közé, kik a földön járva, itt szólva, itt cselekedve 
az Ő szemei előtt járnak s akik építenek, míg mások rontanak, 
akik imádkoznak, míg mások átkozódnak, akik sebeket kötöznek, 
míg mások gyilkolnak, akik az Élet, az örök Élet napfényébe 
állanak, míg mások az enyészet tátongó mélységeibe szédülnek.

így lesz e gyermek a boldogság királya, mert tudni fog 
— szolgálni. A szolgálat jézusi méltósága és jézusi boldogsága 
legyen életének célja és tartalma. Ámen.

Duszik Lajos
miskolci lelkész, főesperes.
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Az Úr szent vacsorája előtt.
(Deprecatiós beszéd az ifjúsághoz.)

Pál apostolnak, a Megváltó legbuzgóbb magvetőjének, má
sodik térítő útjában egy igen buzgó tanítványa akadt a pogányok 
sorából. Ez egy orvos volt, aki a sziriai Antiochiából származott 
s később megtérve a legszorgosabb kutatója lön a Messiás éle
tének, cselekedeteinek s azokat le is írta. Neve Lukács volt, 
munkája a harmadik Evangélium, melyről a modern theológiai 
tudósok magasztalva tanítják, hogy feljebb emelte Krisztus 
Urunk áldott személyiségét azáltal, hogy nemcsak a zsidóság: 
a választott nép, — de egész emberiség Megváltójának mutatja 
be a maga isteni bizonyságában.

Ezért van jogunk nekünk is a mai napon ennek a bűnöktől 
megszabadító, keresztfán megváltó, örök életre vezérlő Jézusnak 
kegyelméből szereztetett vacsorához járulni. Lukács evangélista 
Írásában az is nevezetes, hogy Urunknak 6 oly csodatételét és 
és 18 olyan példázatát mondja el, amelyeket a többiek nem 
ismernek.

Ezen példázatok közül egyike a legszebbeknek a tékozló 
fiúról szóló, amelyet csattanójában oly sokan nem értenek meg. 
Erről a példázatról akarok én most megemlékezni ebben az 
ünnepélyes pillanatban. Teszem ezt azért, mert ifjúról van 
benne szó, aki fiatal korának kincseit, szebb reményekre jogo
sító tehetségeit pazarolta el meggondolatlanul.

Ti is a fiatalság derűfényes tavaszában éltek, néktek is 
egy nagy kincs van ma birtokotokban, melynél becsesebbet a 
földi élet nem adhat s ez maga az ifjúság; az erő, a hivatott - 
ság biztonságos érzete.

Vájjon nem fecséreltetétek-e el ti is annak sok értékes 
percentjét és percét úgy, mint az említett példázatban a ki
sebbik testvér?

Az újkori filozófiában a pragmatizmusnak nevezett irány 
megalapítója: James William nevű amerikai író azt mondja, 
hogyha a fiatal kor tudná, hogy mennyi kedvező pillanatot, el
illanó értéket veszteget, mulaszt el, önmaga kétségbe esne léha 
könnyelműségén.

Ma nektek is számot kell adni magatokban a jó Isten előtt, 
hogy jól sáfárkodtatok-e az élet kikeletjén ? Mint gyarló, esendő 
emberek bizony kell, hogy bevalljátok azt töredelemmel, hogy 
nem mindig azt az utat jártátok a májusi mezőkön, mely az 
igazságnak és az örök életnek ösvénye.

Be kell látnotok, hogy sok kedvező alkalmat elmulasztot
tatok lelketek nemesítésére, sokszor pedig a szülőktől kapott 
javakat nem az Úr tetszését kereső célokra fordítottátok, sokszor 
nagyon is megfeledkeztetek a ti mennyei Atyátokról.

A bibliai tékozló fiú testben és lélekben megtörve vánszo
rog vissza a szülői házhoz, hol a megbocsátani tudó atyai szív
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fényes vacsorát rendel részére levágatván a legszebb tinót éte
kül, mit az apával együtt élő bátyja rossz szemmel néz és rossz 
néven vesz.

Ti is most ráébredve az ifjúság kincseinek olykori téves 
tékozlására, a fiúi alázatról való megfeledkezéseitekre — a ti 
mennyei Atyátok asztalához készültök.

A ti mennyei Atyátok pedig Jézus érdemeiért megbocsát
ván a bűneiteket, asztalához enged titeket s részt ád néktek az 
újjászületés kenyeréből és italából. Cselekszi ezt a szeretetnek 
megmérhetetlen teljességével.

Ha pedig valaki, mint a tékozló fiú bátyja azt mondaná: 
„Jóságos Atyám, nem méltók ezek a Te kegyelmedre, mert 
nem úgy éltek, mint én, aki a Te utaidat jártam," a bibliai 
említett példázat végső szava zúgna le szentséges Ítéletként a 
méltatlankodóra, mert az apa ezeket mondja Lukács evangélista 
tanúsága szerint a zsörtölődő idősebb gyermekének: „Fiam, te 
állandóan velem vagy és mindenem a tiéd, most tehát vigadnod 
és örvendezned kell, hogy ez a te testvéred halott volt, de életre 
kelt, elveszett volt — de megkerült."

Tanulsága, értelme ennek az emberi ajkakra adott isteni 
kijelentésnek az, hogy ne csak a magunk bűneit bánjuk meg, 
de bocsássunk meg más tévelygőknek, az ellenünk vétkezők
nek is.

Kövessétek tehát — kedves Ifjúság — Lukács evangélista 
intelmét és egyaránt bűnbánó és egyaránt megbocsátó, maga
tokat megfeddő és egymást szerető lélekkel járuljatok a ti meny- 
nyei Atyátok asztalához, mert aki nem így — de méltatlanul 
eszik a kenyérből és iszik a kehelyből, Ítéletet eszik és iszik 
maga ellen, amitől az Atyaisten kegyelme, a Fiúisten szeretete„ 
a Szentlélek támogató ereje védjen és őrizzen meg titeket min
denkoron. Ügy legyen. Ámen.

Dr. Oravecz Ödön.
aszódi gimn. igazgató.

Esketési beszéd.
— Ünnepélyes kiséret mellett, emelkedett lelki állapotban 

léptétek át az Úr szent hajlékának küszöbét. Az oltár zsámolyá
nál állva áthatja telketeket annak tudata, hogy komoly és egész 
éltetekre nézve nagyjelentőségű az a lépés, melyet ma tettetek, 
a szövetség, amelyet az állami törvény szerint már érvényesen 
megkötöttetek. De érzi a ti lelketek azt is, hogy az állami tör
vény még nem biztosítja házassági szövetségtek boldogságát,, 
hanem csak akkor lehettek igazán boldogok, ha frigyeteken a 
jó Istennek áldása fog nyugodni. Eljöttetek az Ürnak szent há
zába, hogy kikérjétek házassági frigyetekre a jó Istennek meg
segítő kegyelmét és áldását.
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Nem kétlem, hogy átérzitek ennek az órának egész élte
tekre kiható nagy fontosságát. Azt is tudom, hogy a ti szerelmes 
szívetek egy boldog családi életnek bűbájos képét varázsolja 
most szemeitek elé s én szívemből kívánom, — de nemcsak én, 
hanem mindnyájan, kik titeket ebbe a szentélybe elkísértünk, 
szívünkből kívánjuk, hogy ez a boldogító szép remény ne legyen 
szerte foszló ködfátyolkép, hanem mindaz, ami szépet és bol
dogítót a jövőtől vártok, valósuljon meg rajtatok gazdagon.

Ámde ez csak egy jókivánat, egy buzgó ima, amelyet ini 
értetek a minden áldások Atyjához felküldhetünk, de hogy ezek 
a jókívánatok meg is valósuljanak rajtatok, az már nem áll a 
mi hatalmunkban. Az részben Istentől és az ő megsegítő és 
áldó kegyelmétől, részben tőletek magatoktól függ.

1. Azt mondtam, hogy családi éltetek boldogsága elsősor
ban is a jó Istentől függ. Nem mondtam én ezzel nektek semmi 
újat, hallottátok ti már azt nem egyszer, hogy a házasélet bol
dogságához nélkülözhetlen az Urnak áldása, csak az a kérdés, 
hogy hisztek-e ti ebben az örök, megcáfolhattan igazságban, 
amely olyan megnyugtató és megszentelő hatást gyakorol a 
gyarló emberre.

Mert sokat lehet nélkülözni a családi életben, anélkül, hogy 
ezáltal a felek boldogsága hiányt vagy csorbulást szenvedne, 
de egy dolog van, amit nélkülözni nem lehet, amit semmi földi 
hatalom, fény, jólét, gazdagság nem pótolhat, ez az Istenben 
és az ő atyai gondviselésében vetett hit, a vallásos érzület, az 
istenfélelem.

Ez a benső láthatatlan isteni erő szenteli meg a házasfelek 
életét, ez súgja meg nekik, hogy mivel tartoznak egymásnak, 
ez tartja meg őket az erkölcs, a tisztesség, a becsület ösvényén, 
ez tanítja meg őket arra, hogy miként élvezzék a jó szerencsét, 
ez bátorítja, vigasztalja őket, ha elborul életük láthatára és az 
Úr látogatásának napja nehéz próbára teszi a hitüket. Nincsen 
annak semmi jogosultsága várni az Isten áldását és megsegítő 
kegyelmét, akinek szívéből az Isten örök törvényei, az erkölcs 
örök szabályai ki vannak törülve.

Ezért mondom, hogy a családi élet boldogságánál első 
tényező az Isten, akitől jő minden jó adomány és tökéletes 
ajándék onnan felülről, az egekből.

Legyen annak tudata vezérlő fény előttetek a házasélet ös
vényén, úgy veletek lesz és megvalósul rajtatok az Isten áldása, 
a családi boldogságnak legbiztosabb alapja.

2. De nem kevésbé fontos tényezői vagytok saját boldog
ságtok előmozdításának ti magatok is. Mert hiába keresnétek 
családi éltetek boldogságának biztosítékát a külső életviszonyok
ban, ha annak feltételei nem volnának meg önmagatokban.

Ami kívületek van, ami most a ti boldogságtokat növeli, 
fokozza, az mind változandó; az ifjúság, a szépség, az ábrándok, 
a  remények, a szülők, a jó barátok, a kecsegtető kilátások mind 
simulhatnak, vagy változhatnak idővel, csak egynek nem sza
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bad változnia és elmúlnia, míg a halál titeket el nem választó 
a hitvestársi szeretetnek, a béke és egyetértés szent viszonyának.

Olyan nagy hatalom, olyan jótékony erő van a szeretetben, 
hogy a nagy apostol, Pál, azt mondja róla, hogy: három dolog 
van. amit a halandó ember nem nélkülözhet, a hit, a remény 
és a szeretet, de ezek között legnagyobb a szeretet. Ugyanő 
mondja, hogy a szeretet soha el nem fogy, megmarad a sírig,, 
sőt elkísér még a sírontúli életbe is.

Ö állítja, hogy a szeretet a tökéletesség köteléke, mert 
semmi viszony nem bír oly állandósággal, oly tökéletességgel, 
mint a szeretet viszonya.

Milyen szépen bebizonyul ennek az állításnak igazsága 
egy szerető, és szeretet által boldog házaspárnak az életében.

Figyeljétek csak meg egy szerető házaspár egymás iránti 
viselkedését; azt a kíméletet, azt a gyöngéd figyelmet, melyet 
egymás iránt mind a beszédben, mind a cselekedetben tanúsí
tanak. Nézzétek csak miként intézik egyetértő akarattal minden 
dolgaikat, milyen készek meghozni egymás javáért a legnagyobb 
áldozatot is, mint őrködnek egymás testi épsége, lelki nyugalma, 
jóhírneve és becsülete felett; miként vigasztalják egymást, ha 
váratlan csapások érik őket, mint ápolják egymást a betegség 
szomorú napjaiban és mint törik meg a magára maradó fél 
szíve gyötrő fájdalmában, ha bekövetkezett az elválás nehéz és 
fájdalmas órája.

íme ezt mind a szeretet hatalma teszi. Nélküle nem öröm,, 
nem boldogság a házasélet, hanem valóságos nyűg. amelynek 
elviselhetlen bilincseiből szabadulni törekszik az elégedetlen és 
boldogtalan fél.

Hiába van ott jólét, fény és minden kényelem, ahol a 
házasfelek meghasonlottak egymás közölt és elidegenedtek egy
mástól, mindez nem képes pótolni a szeretet hiányát és érték
telenné válik a reményében csalódott, elkeseredett szív előtt.

Ezt a szeretetet azonban senki sem adhatja meg nektek,, 
magatoknak kell azt ápolnotok, fejlesztenetek szíveitekben. Ad
dig lesztek boldogok, míg a szeretetnek szent lángja ki nem 
alszik kebletekben. Legyetek rajta, hogy soha ki ne aludjék t 
Legyetek oly meleg, olyan odaadó szeretettel egymáshoz mindig, 
mint amilyen szeretet most hevíti szíveteket. Legyetek egymás
nak mindig hű támaszai az élet változatos, sokszor nehéz vi
szonyaiban.

És ha majd egykor eljuttok a gondviselés által számotokra 
kitűzött életpálya végéhez és visszatekintetek mindarra a jóra, 
amiben titeket a jóságos Isten részesített, mondjátok el szívből 
fakadó hálaimátokat: Urunk, Istenünk! a te atyai kezed vezetett 
minket egy életen át a béke, a szeretet és boldogság ösvényén,, 
legyen áldott a Te szent neved. ÁmeD.

Sárkány Béla
kecskeméti lelkész.
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Elég . . .
Temetési beszéd korán özvegységre jutott, hét árvát 

hátrahagyott asszony felett.

„Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlen
ség által végeztetik e l!“ (II. Korinth. lev. XII. 9.) Ezt a szívet 
csendesítő, aggodalmát szétverő drága szent igét Pál apostol 
lelke hallotta legelőször. Pál apostol... az a csodálatra méltó 
ember, akire az örökkévaló Isten talán ezer esztendők óta a 
legnagyobb feladatot bizta. Az Úr parancsa őt küldi el a pogá- 
nyok nagy serege közé, a bálvány-imádás óriási birodalmába, 
hogy megépítse az igaz Isten oltárait, hogy szóljon vigasztalást 
a siralmak földjén és gyújtson világosságot a sötétségben járó 
nép e lő tt... Ezzel a hatalmas megbízatással, ezzel a kemény 
feladattal szemben ott áll egy gyenge, törékeny ember, akinek 
teslét a fájdalmak tövise naponként megtépi, s akinek szeme 
naponként megfürdik könnyei vizében...

Azért amint maga előtt látja nagy megbízatását és számba 
veszi törékeny erejét, az apostol leikéből felszakad a tépelődő 
kérdés: Uram! honnét vegyek én mindezekre e rő t? ... Nem 
bírom elhordozni a vállamra rakott te rhe t... Nagy utat szabtál 
elibém, kemény harcra nincs nekem erőm! . . .  És erre az emberi 
csüggedezésre, a gyenge ember sóhajtozására felel a magasság 
szava: „Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőt
lenség által végeztetik el“ .. . És így lett! Megint beteljesedett 
Isten Ígérete! A törékeny Pálból, a gyenge emberből hős lett.

A mi elköltözött testvérünknek, özv. P. Gy.-nénak egész 
élettörténetét drága aranykeret gyanánt, ez a szent ige öleli 
körül. Aki végigpillant földi vándorlásának kanyargós utján, aki 
számbaveszi, mint zuhogtak rá egyre nehezebb életfeladatok, 
aki elszállt esztendők omladékai közül felszínre hozza ennek az 
életnek sok nehéz próbáját és azután újra szeme elé állítja azt 
a gyenge, törékeny asszonyt, aki nemrég még itt járt közöttünk, 
annak meg kell érteni: miért prédikálom koporsója mellett éppen 
ezt a szent igét: „Elég néked az én kegyelmem, mert az én 
erőm erőtlenség által végeztetik el.“

Az édesanyját alig-alig ism erte... magános árvaságban 
nőtt fel, s talán már akkor az arcára vésődtek a szomorúság 
mély barázdái... az esküvő oltára mellett, csendes öröme rózsa 
bokra mellett csak pillanatokra pihent meg, azután elindult ke
mény, sziklás, meredek ösvényen bele nehéz élete nehéz küz
delmeibe. .. Isten odaállította egy népes nagy család középpont
jába, hogy lelke jóságával, szíve melegségével besugározza 
azoknak életét, akiket reá bizott az Úr. Szívére helyezte a hit
vesi és anyai szeretet tengernyi gondját; kötelességeit minden 
reggel megszaporította. . .  S mikor már hét gyermek nézett reá, 
mint édesanyára, akkor. . .  akkor. . .  egy hirtelen való szem
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pillantása alatt elveszi mellőle az Úr a földi támaszát, egyedüli 
segítőjét, aki megosztotta a gondokat, aki éjfél után tovább 
virrasztott a beteg gyermek lázas álmai felett. . .  Ugye milyen 
korán özvegységre ke rü lt? ... A legkisebbet még karján hor
dozta . . .  Jaj, micsoda harcot kellett néki vívni, hogy legalább 
idáig felnevelhesse gyermekeit! Nagyobb terhet hordozott mind
annyiunknál!. .. Gyenge, törékeny alakja míg itt járt közöttünk, 
sokszor úgy éreztük, hogy maga is támogatásra szorul és mégis 
ő támogatott másokat. Néha talán felsóhajtott, de csak akkor, 
amikor a jó Istenen kívül senki más nem hallotta, és erre a 
sóhajtásra csendesen felelt az ég: „Elég néked az én kegyel
mem, ne csüggedj, az én erőm erőtelenség által végeztetik el.“ 

így lett a törékeny asszonyból hős! Mi ismételten azt cso
dáltuk: hogyan bírja elhordozni élete emberfeletti terhét. Most 
megoldódik a nagy titok: segedelmét onnan felülről kapta. . .  
„elég néked az én kegyelmem!“

Ha elég volt ez a kegyelem itt alant, a földi élet elmúló 
idejére. . .  elég lesz oda fenn is, amikor most bekopogtat az el 
nem múló ország szoros kapuján...

Gyermekeire gazdag örökséget e világ kincseiből nem ha
gyott és mégis kell-e nagyobb örökség, mint életének e magasz
tos tanítása: „Elég néked az én kegyelmem*. . .  Az árva gyer
mekeket rémítheti a jövendő, szívükre rátelepedhetik a holnap 
sötét gondja, látásuk előtt ott kavaroghat a távoli napok ijesztő 
képe. . .  lelkűket vérezheti a jelen gyásza, de mindezekre rá
hajol s életük sötétjében világosító lámpássá lesz az ige, amely 
feléjük árad az édesanya életéből: „Elég néktek is az én ke
gyelmem, mert az én erőm erőtelenség által végeztetik el.“ Lás
sátok ti összetört szívű gyermekek, ez a ti örökségtek. . .  ha 
ezt is eldobjátok, semmi sem marad Édesanyátok u tán ... ha 
megtartjátok, győzelmes erőként beleolvad lelketekbe és nektek 
is elég lesz egy egész életre... Ez az örökség a koporsó mellett 
legyen vígasztalástok, temetőben járva legyen reménységtek!

Mi pedig mindnyájan lehajtjuk fejünket nemcsak részvé
tünk jeléül, de azért is, mert észrevesszük, hogy a nagy Isten 
esztendőkön keresztül azért járatta itt közöttünk a gyenge, töré
keny asszonyt, hogy életével prédikálja a szent igét: „Elég 
neked az én kegyelmem*... Most ugyanaz az Isten ide állítja 
elibénk az árvákat, hogy megmutassuk: mekkora szeretet, mi
lyen mély könyörület lakozik szívünkben. Jöjjetek szegődjünk 
Isten munkatársaivá, a kegyelem bizonyságtevőivé, ne engedjük 
megszégyenülni közöttünk az Isten beszédét, hadd győzzön 
velünk, általunk az ige: „Elég néktek is az én kegyelmem*... 
Ámen.

Nagy Miklós
zalaegerszegi lelkész.
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Gyászbeszéd egyházfelügyelő felett.
Máté 11, 26.

Igen Ayám, mert így volt kedves teelőtted. . .  hogy adtál 
nekünk egy embert, akiben a Te akaratod teljesedett ki, aki 
örök lángoló lelkesedésben égve a Te szolgálatodban égett el; 
aki mikor — mint Pál apostol — a betegség bilincseit hordozta 
testén, nem feledkezett meg a szentek gyülekezetének dolgairól; 
aki megérezte, hogy Krisztussal egy utón jár, ha egyéni érde
keit háttérbe szorítja és férfikora legszebb erőit a köznek, első
sorban anyaszentegyházának kínálja fel; aki lelkességével és 
evangéliumi hűségével példaadó vezére volt ennek a lelki kö
zösségnek. Te tudod, Atyánk, mennyit munkálkodott ő a Te 
szőllődben, tudják azok is, akik itt vele együtt éltek, de hadd 
mondjam el a tőlünk távolabb élőknek is tanulságul, hogy az 
evangélikus keresztyén ember hogyan kapcsolódik bele a krisz
tusi életközösségbe.

Kedves volt az Istennek őt a szó legnemesebb értelmében 
e gyülekezet fanatikusává tenni. Amikor híveink itt, mint vala
mikor az őskeresztyének magánházaknál, később iskolában gyü
lekeztek, hogy az evangéliumban növekedjenek, megszületett 
a gondolat itt egyházközséget teremteni és a boldogult első 
pásztor mellett ő volt aí, aki az egy akaratra hozást legerőseb
ben munkálta. És amikor a templom és a gyülekezeti ház épí
tésének gondolata vetődött fel, ismét csak ő járt az éleken. 
Magát nem néző fáradhatatlan buzgalommal toborzott híveket. . .  
leszerelte az ellenkezőket, megnyugtatta a kétkedőket és csüg- 
gedőket és segített az első lépéshez szükséges anyagiakat elő
teremteni. — Óh ezek a néma kövek, ha beszélni tudnának, 
elmondhatnák, hogy mennyi boldog hevületből, mennyi keserű 
verejtékezésből tevődött össze ez az Istenháza. Elmondhatnák, 
hogy nevetett a szíve sikeres megállásokon és hogy fohászko
dott a lelke megsejtett balsikerek előestjén. Elmondhatnák, hogy 
az evangélium egy ilyen erős várának megteremtéséhez nem 
elegendő egy bátor nekilendülés, hanem sziklaszilárd hit, hogy 
az Isten az övéit nem hagyja el! Ez a hit volt az ő lelkének 
nagy ereje. Ez emelte őt igen sokak fölé!

Kedves volt az Istennek őt e gyülekezet mártírjává tenni. 
Tudjátok T .! mit jelent az nálunk protestánsoknál, ha templo
mot építünk. Két generáció nem elegendő a terhek lehordására. 
És ő egymaga akarta ezeket a terheket elhordani. A köz szol
gálatában állni amúgy is vértanuság. Hálára és elismerésre ne 
számítson, aki másoknak odaadja magát, az elismerés legfeljebb 
koszorúk és színes virágok formájában hull koporsójára. Az 
Istenben boldogult — úgy érzem — a mi megállásunkért esett 
el, és szinte-szinte szemrehányásokat teszek magunknak, hogy 
talán túlságosan igénybe vettük ezt az életet. Oh, ha láttátok 
volna őt élethajónknak a kormányánál állni és vezérkedni, meg
döbbenve kérdeztétek volna: mikor maiad ennek az embernek
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ideje a maga dolgaival törődni és van-e egy perce, amikor 
kedvesei közé ülhet: most már a tietek vagyok! Már — senkitől 
nem sejtetten — a halál fojtogatta torkát, amikor még mindig, 
még az utolsó percekben is bölcs tanácsokkal szolgált nekünk.
— Egészen egyedülálló jelenség volt ebben az önös, materialista 
világban, az Istennek ama választottja a lelkek műhelyében^ 
akire a gyöngébbeknek öröm és boldogság volt feltekinteni.

Kedves volt Istennek őt e gyülekezet fáklyájává tenni, egy 
modern Keresztelő Jánossá, aki próbálta megnyitogatni a csukott, 
hideg szíveket a krisztusi életideáloknak. Vájjon ez a fáklya 
kihunyt-e azzal, hogy ő test szerint a porba dűlt ? Nem hihetem, 
mert engem ez a gondolat éltet, hogy az ilyen nagyoknak pél
daadása haláluk után is él, lobog, világít. Megmondja azoknak, 
akik, noha dús anyagi kincsek fölött rendelkeznek, a szentek 
szükségeire nem gondolnak, hogy az anyagi áldozatnál száz
szorta nagyobb áldozat, ha életünket adjuk oda az evangélium
ban testvéreinkért. Megmondja a nagy tömegeknek: ti sem 
hévek sem hidegek nem vagytok, hanem langymelegek és ezért 
mit sem értek az Isten országa szolgálatában. — Az ilyen életet 
meghalása után kezdjük csak igazán értékelni, amikor döbbenve 
ismerjük fel, hogy nincs kit a helyére állítani. És térben-időben 
minél jobban távozik, annál inkább nőnek arányai, annál maga
sabban lobog életfáklyája, melynek fényénél Krisztushoz talá
lunk. Ha valaki majdan megírja ennek az egyházközségnek 
küzdelmes alakulása történetét, két szellemalaknak fogja az első 
lapokat szentelni: a három éve e helyről búcsúztatott lelkipász
tornak és a most porbadült felügyelőnek, aki túlontúl sietett 
elnöktársa után. Hogy milyen magasan lobogott benne az egy
házszeretet, erről csak azok tudnának dicsőítő éneket mondani,, 
akik látták őt lelkipásztorrá és édesatyává átidomulni, amikor 
a pásztor a porba dűlt.

Óh, aki csak hetekkel ezelőtt is látta itt fürgén, frissen,, 
fiatalon, mosolyogva parancsokat osztogatni — parancsolásában 
is mennyi szerénység és alázat volt — az nem sejthette, hogy 
súlyos gondok és nehéz testi baj ágyazódnak titokban a szívébe.
— Magasságos Isten, nehéz a búcsú tőle, nehéz nekünk őt oda
adni, de így volt ez kedves teelőtted, hogy most, amikor hit
testvérei és barátai nagy tábora az elismerés koronáját akarta 
fejére rakni, szellemi képességei teljességében most szólítsd ki 
őt a körünkből. Jól tetted Atyánk, ez a nemes idealista nem a 
mai világba való volt, te fényesebb és soha nem hervadó ko
ronát teszel majd a fejére. Ami emberi gyarlóságai voltak, azo
kat Krisztus vérében tisztára mosod és megfáradt gyermekedet 
magadhoz emeled. Ebben talál megnyugvást ez a mélyen gyá
szoló gyülekezet.

„így volt kedves teelőtted!* Óh megnyugszik-e ebben az 
özvegy és az árva is? Kell, hogy megnyugodjanak! Mert a 
reménységben kiteljesedett élet rávezette életének folytatóit arra, 
hogy a jók jutalma el nem maradhat.
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Karácsony szent, misztikus estje, amelyen az elmúlt évek
ben olyan jól esett szíveteket együtt kitárnotok új lelki csodák 
felé, nem lesz szomorú és nem lesz reménytelen nektek most 
sem, mert tapasztalni fogjátok, hogy a legszegényebbekhez, a 
legelesettebbekhez, a legszomorúbbakhoz van legközelebb az 
Isten világmegváltó szeretete!

Sursum corda! Az igaz embernek örök élete van ! Ámen! !
Szántó Róbert
kelenföldi lelkész.

Illusztrációk.

Máté 12, 7: Oberlinról, a híres steinthali lelkészről, akit 
meleg, könyörülő szívéért és emberbaráti sok jóságáért „pro
testáns szentnek* nevezett el valaki, beszéli az unokája: „Néha 
a vasárnapi munka is mehet istentisztelet számba. Az én nagy
atyám, Oberlin, maga is felhívta egy alkalommal ilyen munkára, 
mondhatnám cselekvő istentiszteletre a híveit. Gyülekezetének 
egy tagja súlyosan megbetegedett. Nem volt senki, aki kis 
gazdaságát ellátta s a földjét megművelte volna. A munka nem 
volt halogatható. Ekkor Oberlin vasárnapi prédikációjának a 
végeztével felszólította a gyülekezetét, hogy ki-ki fogjon munka
eszközt, szerszámot s vonuljanak ki a szegény, elhagyott beteg 
földjének a megmunkálására. A felszólításnak meglett a kívánt 
foganatja. S én azt hiszem, — fűzi hozzá az unoka, hogy az 
angyalok odafent az égben örvendezve és éneket zengve tekin
tettek alá arra a munkára, amit a szeretet végzett*.

De az istentiszteletről a hejehujázás miatt való elmaradás, 
a világi szórakozásnak, mulatságnak az Isten Igéje elé és fölé 
való helyezése: bűn. — Arany: Az ünneprontók.

*

Márk 10, 23: Egy angol nő a misszióra és más egyházi 
jótékony célra tekintélyes összeget jegyzett. Közben nagyobb 
örökséghez jutván a felajánlott összegért megjelenő lelkésznek 
azt felelte, hogy nincs módjában az Ígéretét megtartani. „Miért?* 
— kérdezi az csodálkozva, „hiszen tudtommal örökölt is újab
ban*. „Éppen azért, — mondja az asszony, mert míg kevesem 
volt, nem okozott gondot annak a megőrzése; de most, mikor 
ekkora vagyon van rám bízva, kötelezve érzem magamat annak 
az együtt-tartására*. — Igaza van Bőmének: „A gazdagság 
hamarább teszi keménnyé a szívet, mint forró viz a tojást*.

*
Ján. 9, 35: Aki csak az Istenben hisz, annak félnie és 

rettegnie kell az Isten haragjától; mintahogy Jakabként (2, 19.); 
„Az ördögök is hiszik, hogy van Isten, és rettegnek*. De aki
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a Fiúban hisz s a Fiú által az Istenben, annak nincs oka a 
félelemre, tudván, hogy a Fiúban engesztelődött meg irántunk 
az Isten; s a Fiú által adja nekünk az Ö kegyelmét. A keresz
tyén vallás megnyugtató és boldogító volta tehát azon fordul 
meg: „Hiszel-e az Isten Fiában?"

*

Biblia-vasárnap: Egy magas állású kínai államférfi, mikor 
Viktória angol királynőtől azt kérhezte, hogy mi képezi a brit 
birodalom hatalmának és jólétének az alapját, válaszul a királynő 
egy — bibliát küldött neki.

*
Egy külömböző világnézetű emberekből álló társaságban 

azt a kérdést vetette fel valaki: hogyha az embert életfogytiglan 
való börtönre Ítélnék s fogságába csak egy könyvet vihetne 
magával, melyik könyvet választaná ? Az egyik ezt, a másik azt 
a könyvet mondotta; de a legtöbben a biblia mellett döntöttek.

*
Reformáció: Egy alkalommal a salzburgi katholikus püspök 

egy evangélikus vendéglőshöz tért be s Luther tanai felett vi
tába bocsátkozott vele. A vendéglős derekasan védte a lutheri 
megigazulás tanát, mire a püspök azt mondja neki: „Honnan 
veszi ezt a tanítást, mely ellene mond mindannak, amit az egy
ház tanít?" A vendéglős bibliájára mutatva feleli: „Ebből a 
könyvből!" A püspök a könyv után nyúl s véletlenül éppen 
Róm. 3, 28 nál nyitja azt fel: „Azt tartjuk tehát, hogy az ember 
hit által igazul meg a törvény cselekedetei nélkül". Mire bo- 
szusan dobta a bibliát az asztalra: „No, hát már te is lutherá
nus lettél?"

*

Márk 10, 14: Ignaciuszról, a késő vénségében Rómában 
oroszlánok karmai közt vértanú halált halt antióchiai püspökről 
beszéli a legenda, hogy ő ott volt azok között a gyermekek 
között, akiket Jézus az ölébe vett és megáldott. Ez a hagyomány 
onnan ered. mert a püspök öreg korában maga tette azt a val
lomást, hogy Jézus neve kicsi gyermekkorától fogva arany be
tűkkel van a szívébe bevésve. Mivel olyan korán nyert a gyer
mekek barátjától kitörölhetetlen benyomást, azért tudott Hozzá 
hű lenni mindhalálig.

*

Luk. 9, 57: A korábbi évszázadokból maradt fenn egy 
történet egy ifjú hősről, aki maroknyi, alig 500 főből álló kis 
csapatával indult harcba egy király ellen, akinek serege ezrekre 
rúgott. A király követet küldött az ifjúhoz azzal a felszólítással, 
hogy adja meg magát; akkor kegyelmet nyer. Az ifjú a követ 
jelenlétében azt mondja az egyik katonájának: „Nesze ez a lőr, 
döfd a szívedbe!“ A katona szemrebbenés nélkül megteszi. Egy 
másiknak pedig azt mondja: „Ugorj le abba a mélységbe". És
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leugrik. Erre a követhez fordul az ifjú vitéz és így szól: „Eredj, 
jelentsd az uradnak, ötszáz ilyen vitézem van, mint ezek. Mind
nyájan készek vagyunk meghalni, de meg nem adjuk magunkat 
soha". Amikor a király értesült erről, nem merte a kis csapatot 
megtámadni, hanem seregével kitért az összeütközés e lő l...  
Ilyen katonákat, tűzön-vizen keresztül ellenmondás nélkül követő 
híveket akar és keres az Ür Jézus is.

*

Máté 10, 32: Az 1895-iki kínai lázadások alkalmával egy 
felkelő kardját egy megtámadott szívének szegezve kérdi tőle 
„Te is keresztyén vagy ?“ „Igen", — feleli az. A katonák meg
kérdik a tisztjüktől, hogy mit csináljanak vele ? Az azt mondja 
nekik: hagyják futni. A következő vasárnap kérdezi a bátor 
hitvallótól a misszionárius, hogy honnan vette az erőt ilyen 
hősiesen kitartani s vallást tenni a Krisztus mellett, hiszen még 
a keresztyénségből keveset tud s meg sincs keresztelve. A kér
dezett azt válaszolta: „Uram, éppen előzőleg olvastam Péter 
tagadásának a történetét; és hogy utána Péter keservesen sírt. 
Hogy tudtam volna erre az én Uramat megtagadni?!"

*

Járt. 10, 27: Indiában két ember került a bíróság elé. Az 
egyikük azt állította a másikról, hogy ellopta a juhát. Mindegyik 
bizonykodott s esküdött a maga igazsága mellett, az egyik vá
dolt, a másik tagadott. A biró nem tudott igazságot szolgáltatni; 
nem tudta, hogy melyiknek ítélje oda a juhot? Egyszerre egy 
jó ötlete támadt: a panaszost és vádlottat külön-külön egy szom
szédos szobába küldte, meghagyván nekik, hogy hívják a juhot. 
Az egyik hiába hívta, szólította: a juh meg sem mozdult. A 
másik csak csettintett egyet a nyelvével s a juh, ugrándozva 
indult a szoba ajtaja felé. — Jézus juhai is csak Ő reá hallgat
nak, mert ismerik Őt.

Kiss Samu
nagybarátfalni lelkész.


