
Első ige.

Pünkösd és a köznapi dolgok*
Csel. 2, 2.

A  pünkösdi történet azt mondja, hogy a Lélek akkor töl
tetett ki a tanítványok csoportjára, mikor azok a felsőházban, 
tehár egy lakásban tartózkodtak. A  lakás hagyomány szerint 
Máriáé, János Márk anyjáé volt. A  lényeg abban van, hogy 
a Lélek nem akkor szállt rájuk, mikor a templomban vagy 
más különlegesen szentelt helyen voltak, hanem egy lakásban, 
az emberi élet legszokottabb, legköznapibb és leggyakoribb 
helyén.

Pünkösdkor a vallás felszabadult bizonyos „szent" helyek
hez való kötöttségéből s középpontja ezentúl az emberi élet 
legegyetemesebb tartózkodási helye, —  az otthon lett.

A  vallás minden korban és minden népnél szent helyek
hez volt hozzákötve. Ezrek vonszolják fáradt testüket a Ganges 
partjára, hogy a szent folyam látásával halhassanak meg. Lát
tam egy asszonyt, aki, miközben a hőmérő árnyékban is 43 
fokot mutatott, saját testével mért végig ötven mérföldet, csak 
azért, hogy meghúzhassa egy bizonyos templom harangját és 
ezzel felébresztve, segedelemre bírja az istenséget. Láttam egy 
mohamedánt, amint imáját mondta a vonaton. Imaszőnyegén 
térdelt a padozaton s igyekezett arcát Mekka felé fordítani. 
Ez elég nehezen ment, mert a vonat jobbra-balra kanyargott 
a hegyes-völgyes vidéken. Ám ő felkészült erre az esetre, mert 
egy iránytű volt mellette s ha kanyarodott egyet a vonat, ő is 
vele fordult, hogy mindig a szent város felé fordítva tarthassa 
tekintetét Láttam zsidókat, amint csókolgatták és könnyeikkel 
öntözték az ősi templom fundamentom-köveit. Délamerika indi
ánjai nagy messziségekről zarándokolnak el egyik ereklyetartó 
szenthelyükre; mikor aztán elbúcsúzva hazafelé indulnak, hal- 
lik a könnyes kiáltás: „Adios 1 Adios! Christos 1“ — „Isten 
veled! Isten veled, Krisztus!" Hazamennek, Krisztust pedig ott 
hagyják a szent helyen.

De sokszor teszünk mi is így ! Belécsomagoljuk a vallást 
egy szent napba, a vasárnapba, hozzákötjük egy szent helyhez, 
a templomhoz, aztán otthagyjuk — bebalzsamozva. A  vesze
delem ebben az, hogy mikor valamely helyet szentté teszünk, 
a többit tudva vagy tudatlan kevésbbé tartjuk szentnek. A  hin
dunak megvannak a maga szent helyei s számára minden más 
hely: maya, illúzió. A  muzulmán Mekka felé fordul s ezzel 
elfordul attól a helytől, ahol él. Indiában is Arábiának él, sok-

* Szemelvény Stanley Jones „Krisztus a világ országutján" című pün- 
pösddel foglalkozó könyvéből. Fordította Szabó József. Ára : 4.50 P. Megren
delhető a Harangszó kiadóhivatalánál, Győr, Petőfi tér 2.
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kai inkább, mint Indiának, Mekkának él, sokkal inkább, mint 
felebarátainak. Egy zsinagógában szombatnapon felállt az előt
tem ülő zsidó és figyelmeztetett, hogy távolítsam el kabátom 
külső zsebéből a kilátszó ceruzát, mert megszentségteleníti a 
szent helyet és szent napot az, aki ilyenkor ceruzát (amely az 
üzleti élet jelképe) tűz ki. Egy hindu, mikor megkérdeztem, 
vájjon megtalálta-e az Istent, azt felelte: „Vannak, akik hosszú 
életen keresztül keresték az Istent és mégsem találták meg, 
hogy várhatnám én, hogy ilyen rövid idő alatt megtaláljam ? 
Minden reggel négykor kelek s végzem kilencig vallási gyakor
lataimat és ceremóniáimat. Utána délután ötig dolgom után 
látok s hogy ezalatt az idő alatt mi mindent cselekszem, azt 
csak az Isten tudja. Mikor aztán a munkámból hazatérek, újra 
vallásos vagyok, míg csak ágyba nem kerülök." Oh, az a hé
zag, az a hézag! De nemcsak Indiában történik ez meg, mert 
amikor mi a Krisztust bizonyos szent időhöz és helyhez kötöz
zük hozzá, igen sokszor ott is hagyjuk Öt és mondjuk, miként 
a délamerikai indiánok : „Adiosl Adios, Christos 1“ — s világias 
lelkülettel belévetjük magunkat újra a világiasságba.

Tekintettel erre az általános törekvésre, amellyel az ember 
egy bizonyos szenthelyhez akarja rögzíteni az Istent s azután 
otthagyni, — fontos dolog újra meg újra rágondolni, hogy mi
kor Isten az Ő legfenségesebb ajándékát, Önmagát adta, nem 
valami különleges szent helyen adta, hanem egyszerű otthon
ban. Ezzel a „közönséges“-t, „rendkívüliévé avatta.

A  vallási élet középpontja eszerint nem a templom, hanem 
az otthon. Az egész élet mindenestül arra való, hogy meg- 
szentelődjék. S a Lélek ajándékát nem azért adta Isten, hogy 
prédikációk és istentiszteleti szertartások függvénye legyen, ha
nem, hogy erő legyen, amellyel világolva élünk mindig és min
denütt, amellyel megszenteljük a köznapi dolgokat is, amellyel 
testünket a Lélek templomává, hajlékunkat az Isten hajlékévá 
tesszük. Az otthonban lehet csak nékünk igazán reményünk. 
Ha a vallás a mi otthonainkban nem tud otthonossá válni, a 
templomvallásosság szertartásainak bármily nagy tömege sem 
segíthet rajtunk.

Isten az otthont az emberi élet legfontosabb egységének 
teremtette. A  hinduizmus lélekvándorlási tana szerint a „girish- 
ta“, vagyis otthonbírók állapota még nem a legfőbb állapot; 
utána az ember átmegy a „sanyasi", azaz otthontalanok álla
potába s csak itt remélhet üdvösséget. A  keresztyénség azon
ban az otthont dicsőíti meg. Ha a vallást a sanyasi-ideál, a 
szerzetesi kolostorok s bizonyos kiváltságosok részéről történt 
kisajátítottságnak sokszor talán tetszetős, de mégis csak periféri
ális jellegű életterületéről be nem visszük az élet igazi közép
pontjába, az otthonba s ott nem tesszük élővé és éltetővé, 
akkor vajmi kevés befolyást fog gyakorolni fajunk jövendőjére. 
Pünkösd az élet felületéről az élet középpontjába állította bele 
a vallást. —
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Sokszor majdnem egészen elvetettem már magamtól az 
imádság útján való testi gyógyítás lehetőségének gondolatát, de 
csak megint kénytelen vagyok ragaszkodni hozzá. Szabadságun
kat töltöttük egyszer a hegyek között s egyik misszionáriusnő, 
amint a csónakból kilépett, igen kellemetlen bokaficamot ka
pott! A  láb azonnal feldagadt rendes vastagságának kétszere
sére. Az orvos azt rendelte, hogy tiz, vagy tizennégy napig 
ágyban kell maradnia. Igen odaadó munkás volt az illető s a 
szabadságát ágyban töltenie nem volt könnyű dolog. Kérte, 
hogy férjével együtt menjünk be vele imádkozni. Meg is tettük 
s néhány perc múlva már elhagytuk a szobát, ő pedig ragyogó 
arccal sétálgatott a tornácon. „Meggyógyultam", — mondotta 
s bicegés nélkül járt föl-alá. Másnapra horgász-kirándulás volt 
tervbe véve egy kilenc mérföldnyire levő másik tóhoz. Kijelen
tette. hogy tartja magát a tervhez. Másnap megmutatta magát 
az orvosnak, elbeszélte a történteket s megkérdezte, vájjon 
elindulhat-e erre a sétakirándulásra. Az orvos — okos keresz
tyén ember maga is, kijelentette, hogy ezek után néki nem 
lehet szava ellene. A  misszionáriusnő gyalogolt kilenc mérföldet 
minden sántífás nélkül és vissza is gyalogolt anélkül, hogy 
következménye lett volna.

Mármost az eset érdekessége számomra e z : arról hallot
tam már, hogy Isten meggyógyított embereket bizonyos speciális 
keresztyén szolgálat érdekében, ámde itt a gyógyítás egy hor- 
gászkiróndulás érdekében történt. Hát Istennek a horgászki
rándulásokra is van gondja? Hát gondol Ő az örömeinkre és 
szórakozásainkra is éppen úgy, mint a kötelességteljesítünkre ? 
Hát Isten szemében szent az egész élet? Csak azt tudom, 
hogy az a kis eset szentté magasztosította az egész nyarunkat. 
Megszentelte az örömeinket. Másnap az említett kiránduláson 
napkeltekor már a tóparton voltunk s miután horogzsinegjeinket 
kivetettük, elhatároztuk, hogy ott ültünkben megtartjuk reggeli 
áhítatunkat. Imádkozásom közepén egyszerre csak feszesre rán
totta zsinegemet valami nagy hal. Az imádságot abbahagytam, 
a halat berántottam, horgomat újra kivetettem és — folytattam 
az imát. Úgyszólván nem is történt félbeszakítás. Miért is történt 
volna?! Hát nem tudjuk mi Istent minden dolgunkba belevinni? 
Vagy mindenhova magunkkal tudjuk Őt vinni, vagy sehova 
sem. Istent mindenbe belevinni nem azt jelenti, hogy lealacso
nyítjuk a vallást, hanem, hogy felmagasztosítjuk az életet. Istent 
belevinni még az örömeinkbe is, nem azt jelenti, hogy közna
pivá tesszük Őt, hanem, hogy az örömeinket tesszük ünnepivé. 
S ha mi alkalmazzuk ezt az elvet, úgy fogjuk találni, hogy nem 
egy élvezetünket, mint méltatlant és nem illőt el kell hagynunk. 
De hiszen a keresztyén embernek nem is lehet olyan szórako
zása, amelynél ott nem lehet az Isten is.

Első indiai utamon egyszer éppen akkor tartottam kabi
nomban az esti csendes órámat, mikor a hajónk befutott Ply- 
moutba. Valami sürgető belső hang azt súgta : „Kelj fel és siess
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a fedélzetre". Ám én elhessegettem magamtól ezt a hangot, 
mint kisértést, mert sohase engedtem, hogy akármi is megza
varja az imádságomat. Kevéssel utóbb azonban arra gondoltam, 
hogy hátha az Isten szava volt az. Felsiettem a fedélzetre, — 
éppen időben, mert a bőröndömet — egyetlen vagyonomat — 
akkor akarták leereszteni a rakodó hajóba. Tévedésből azt hit
ték, hogy Plymoutban kell azt letenni. Visszatettem helyére a 
bőröndömet, aztán folytattam esti áhítatomat. Abban mindig 
bizonyos voltam, hogy Isten engem misszionáriusnak akart 
küldeni Indiába. Hiszen világosan elhivott. Dehát néki még a 
csomagomra is volt gondja ? Ép úgy ráhagyatkozhattam a cso
magom tekintetében, mint elhivatásom tekintetében? Elmúlt 
éveim „igen“-nel feleltek erre a kérdésre, mert sohase láttam 
szükséget abban, amire szükségem volt. Sohase hagyott cser
ben. Minden bokrot fénnyel tud megtölteni és minden történést 
meg tud szentelni.

Boldog vagyok, hogy a Szentlélek kitöltése nincs kötve 
sötét kolostorokhoz, dohos és félhomályos templomszögletekhez, 
hanem ott is kiáradhat, ahol gyermekkacagástól hangos a levegő, 
ahol az emberi élet kínjai égnek, problémái izzanak, ahol folyik 
a köznapi élet, — otthon.

Tanulmányok,

Jézus feltámadása, mint apologetikai
probléma.

„Ha Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a ti hitetek, 
hiábavaló a mi prédikálásunk," Pál apostol ezen szavakkal 
mutat rá azon következményekre, amelyek Krisztus feltámadá
sának tagadásából folynak. Joggal lehet tehát őrá úgy tekinteni, 
mint aki a kereszt első theologusa mellett a feltámadás első 
apologetája volt, mert nagy táviatokat átfogó meglátása e pon
ton is felismerte a centrális jelentőséget.

Az alábbi fejtegetések irányának és céljának megadása 
végett kell mindjárt a kezdet kezdetén rámutatni arra, hogy 
micsoda messzemenő, nélkülözhetetlen fontos jelentősége van 
a problémának, vagy mondjuk úgy: végzetes konzekvenciája 
annak, ha Krisztus feltámadásának valóságát alapos tárgyi okok 
alapján lehetne kétségbevonni. Pál le is vonja e konzekvenciá
kat : ha nincs halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadt 
fel, de akkor hiábavaló a hitük, akkor még bűneikben vannak 
az emberek, akkor nem várhatnak mást bűneik következmé
nyekén*, mint a kárhozatot, akkor nincsen Isten irgalma, Isten 
könyörülete, akkor csak Isten ítélete van. Ha csak ebben az
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életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyo
morultabbak vagyunk, mert az öntudat fokán állva vagyunk 
kénytelenek a kárhozat felé tekinteni és zarándokolni. De Isten
nek hála, nem így van. Hiszen én, Pál, hazug próféta volnék 
különben, hazug bizonyságtevő Isten igazsága, boldogító evan- 
gélioma tekintetében. De Krisztus feltámadt halottaiból, zsengéje 
lön azoknak, akik elaludtak.

A probléma nemcsak történeti, nemcsak vallásfilozófiai, 
nemcsak vallástörténeti, nemcsak világnézeti, nemcsak biblia- 
theológiai, nemcsak dogmatikai, hanem, és ez a legfontosabb, 
gyakorlati vallási probléma, amelynek helyes felfogásától s 
megoldásától függ gyakorlati keresztyénségünk, egyéni hitünk, 
üdvösségünk, amelynek elfogadásával vagy elejtésével áll vagy 
esik a keresztyénség.

Amikor azért a problémával apologetikai szempontból 
foglalkozunk, mindezzel tisztában kell lennünk s e különböző 
oldalról való tárgyalások, felfogások és meglátások eredményeit 
kell apologetikai szempontból a gyakorlati keresztyén vallásos
ság érdekében összefogni.

De tisztában kell lennünk azzal is, hogy az apologetikai 
tárgyalás nem eredményezheti azt, hogy a megcáfolt ellenérvek 
s felsorolt érvek hatása alatt a feltámadás mint valami mate
matikai igazság álljon a hitetlen világ előtt, amelyet akarva, 
nem akarva el kell fogadnia. A  vallási életnek, a keresztyén- 
ségnek centrumáról, dinamikus központjáról van szó, amelyhez 
csak megelőző vallási fejlődés révén juthat el az ember, de 
amint pl. a növényi élet legrészletesebb ismerete alapján sem 
vagyunk képesek csak egy fűszálat is létrehozni, épúgy a fel
támadás tényének legrészletesebb apologetikai ismerete illetve 
bizonyítása sem eredményezheti azt, hogy hitetlen ember ennek 
hatása alatt keresztyén legyen, és a feltámadás élet-jelentőségét 
magára nézve elismerje. Eltévesztenénk az apologetikai célkitű
zést, ha ilyesmire gondolnánk.

Apologetikai célkitűzésünk gyakorlati vallási érdeket szol
gál, amennyiben a hívő ember számára mutatja meg, hogy 
hitbeli meggyőződése milyen erőteljes külső érvekkel támogat
ható, s a kritikai oldalról jövő támadások hitének alapjait le
rombolni sohasem lesznek képesek.

Igen figyelemre méltó e tekintetben Künneth W . berlini 
privátdocens tanulmánya, mely 1933-ban jelent meg „die Theo- 
logie dér Auferstehung" címen; ő az egész kér. theológiát a 
feltámadás szemszögéből tárgyalja. De amilyen figyelemre méltó 
állásfoglalása alapján a legvégső következményeknek is syste- 
matikai utón való levonása, olyan tévedés volna azt gondolni, 
hogy a pozitív theol. munka a reform, idejétől fogva nem értette 
volna át a problémának súlyát s más beosztás alapján is nem 
tartotta volna mindig szem előtt Jézus feltámadásának centrális 
jelentőségét. Egy hosszú névsor végéről való neveket közlünk 
csak, ha Zahn, Riggenbach, Káhler, Althaus, Schlatter, Feine,
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Ihmels, Stange, Barth, Brunner, Gogarten neveire utalunk. De 
másfelől mint el nem hallgatható szomorú tényre kell rámutat
nunk arra, hogy a theologia történetében még olyan jeles kép
viselők is, mint Hasé, Ritschl, Harnack sem jutottak el a fel
támadás igazi jelentőségének felismerésére és azt vélték, hogy 
a keresztyénség rendszerét megalkothatják a feltámadási hit 
nélkül. Állásfoglalásuk annál súlyosabb, mert jelentőségük a 
theológia történetében igen nagy s így felelősségük is. Jézus 
életére vonatkozó theol. munka történetét nézve (L A. Schweit- 
zer, die Geschichte dér Leben Jesu Forschung) nem csodál
kozhatunk, ha az iskolaalapítók nyomán mások is szkeptikus 
álláspontot foglaltak el a névtelenül kiadott wolfenbütteni töre
dékek (Lessing) idejétől fogva Bretschneider, Strauss D., Baur F., 
Bauer Br., Holtzmann, Bultmann, Meyer E., Wellhausen nevein 
át az ú. n. vallástörténeti iskoláig.

A  pozitív bibliai keresztyénség álláspontjáról egyfelől cso
dálkoznunk kell azon, hogy az ev. világ meggyőző ereje e 
tudományos férfiaknál csődöt mondott, másfelől s még inkább 
azon, hogy a keresztyénség ezen lényeges középpontjának 
tagadásával megoldani és megmagyarázni vélték a keresztyén
ség mibenlétét; és amikor a kérdéssel apologetikai szempontból 
foglalkozunk, csodálkoznunk kell azon is, hogy végeredményben 
romboló munkájukat egyházuk szolgálatában végezték, szinte 
az „ellenség a várban" helyzethez hasonlóan. Tisztára illúzió 
azt gondolni, hogy az evangéliomból, az Újszövetségből hus- 
vétot törölhetjük, hogy Jézus életét és művét a feltámadástól 
függetlenül megérthetjük. Ha az Újszövetségből radikálisan 
töröljük a feltámadásról szóló, vagy vele kapcsolatban álló 
helyeket, értelem és összefüggés nélküli csonk, torzó maradna 
vissza.

Itt emlékezhetünk meg azon apologetikai szempontból jól 
értékesíthető tényről, hogy a feltámadás hitelességét tagadó 
irányzatok különböző magyarázatokat adtak a feltámadási hit 
létrejövetelére, s ezeket nemcsak a pozitív irányzat vette beható 
vizsgálat alá, hanem az egyik hypotesist felállító irány, a má
sikét s lesújtó kritikát mondott fölötte, úgy, hogy egymás fel
fogását kölcsönösen megcáfolják. Az ú. n. tetszhalál hypotesist 
megcáfolják már a Mt. ev.-ból ismert farizeusok, amikor az 
üres sírról s feltámadásról jelentést tevő szolgáknak pénzt adnak 
így szólván: mondjátok, hogy az ő tanítványai éjjel eljöttek és 
ellopták az ő holttestét. De ugyanők ugyanezen mesterkedé
sükkel egyúttal azt is mutatják, hogy tényleg nem lehet szó 
arról, hogy Arimathiai József, vagy másvalaki. Jézus holttestét 
ismeretlen helyre vitte volna. Az ú. n. viziós hypothesisek közül 
Schweitzer s mások a subiectiv víziót, Strauss D. az obiectiv 
víziót, Harnack a mythos magyarázatot (vall. tört. iskola) Reit- 
zenstein s iránya a subiect. és obiect. vizios hypothesist tagadja r 
úgy, hogy elég rámutatni az ellenfél belső egyenetlenkedésére,, 
hogy felfogásuk tarthatatlanságát lássuk. •
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A  feltámadás problematikájának vizsgálatára térve át, W . 
Künneth a feltámadás történetiségét nem tartja szükségesnek 
közelebbi vizsgálat ill. védelem tárgyává tenni, azon meggyő
ződés alapján, hogy, bár a feltámadás történeti ténye konkré
tumot, períectumot és singularitást foglal magában, mégis a 
minden történeti eseményt jellemző bizonytalanság és valószí
nűség kategóriái rá is vonatkoznak s ezért hangsúlyozza a fel
támadás történeti transcendensségét, a történettel szemben való 
fölényét. Jézus feltámadása szerinte a történet határa, az ős
történet, ahol a történeti kategóriákról nem lehet szó. A  történet 
kutatás nem megfelelő fórum a feltámadás kérdésénél.

Az igaz, hogyha a feltámadás történeti transcendensségét 
hirdetjük, ezzel már elejét vettük minden racionális magyarázat
nak s megszabadulunk a történeti tudomány módszerének bé
nító hatásától, mert azt állítjuk, hogy túl vagyunk a racionális 
lehetőségeken; de mégis úgy vélem, hogy ezzel a beállítással 
csak forma szerint nyerünk előnyt, mert ha történetileg tartha
tatlan a feltámadásra vonatkozó hagyomány, akkor hitbeli 
bizonyságról sem lehet szó, s apologetikai szempontból mégis 
csak az első és legfontosabb kérdés az, hogy feltámadott-e 
Jézus Krisztus, vagy sem. Az igaz, hogy a kérdés vizsgálatánál 
a theológiai jelleget is szem előtt kell tartanunk, s az is igaz, 
hogy tisztán történeti kategóriákkal a kérdéssel nem végezhe
tünk, de ez nem jelentheti azK hogy a történeti vizsgálódást 
egészen szem elől tévesszük. Épen mert a hívő számára kívá
nunk számot adni hitének szilárd alapjáról, nem mellőzhetjük 
a feltámadás történetiségének megvizsgálását sem.

Szembe kell néznünk a különböző magyarázatokkal, ame
lyek megegyeznek egymással abban, hogy a történetiséget két
ségbe vonják.

Psychológiai, sőt részben pathopsychológiai irányban pró
bálják megmagyarázni a feltámadási hit létrejöttét az ú. n. 
subiectiv vizió hypotézisének hívei (Strauss, Holsten, A. Meyer, 
Renan, Ewald, Láng, Hausrath, Brandt. Pfleiderer.)

E szerint a tanítványok öncsalódás áldozatát lettek. Csak 
hitték, hogy mesterük feltámadt. Annyira lehetetlennek tartották 
a szeretett mesterüktől való elszakadást, hogy nem tudták el
viselni. A  Megváltó képe olyan mélyen vésődött bele a szívükbe, 
szavai annyira visszhangoztak fülükben, hogy ilyen módon a 
belső óhaj, vágy, gondolat külső kivetítése következet be. Mint 
könnyen ingerlékeny emberek felizgatott idegállapotukban és 
primitív Ítélőképességgel, amit magukban elképzeltek, annak 
külső valóságában is hinni kezdtek; így jönnek létre a Krisztus 
megjelenési víziók. Látni és hallani vélik Urukat, aki épen ezért 
nem maradhatott a sírban, feltámadt.

Vájjon mit lehet és kell erre vonatkozólag mondanunk?
A  vizió beteges lelkiállapot következménye. Amíg normális 

körülmények közt a látás vagy hallás külső behatások eredmé
nyeként jön létre, a külső tárgyról jövő fény vagy hang ered
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ményezi bennünk a látás vagy hallás érzetét, addig a vizionál 
mint beteges lelki állapot következményénél külső indító ok 
nélkül pusztán belső motívumok alapján, tehát külső valóság 
nélkül történik a folyamat, mint vízió vagy halucinátió.

Tehát, hogy ilyesmi létrejöhessen, meg kell lenni a meg
felelő diszpozíciónak, beteges lelki állapotnak. De ha ebből a 
szempontból vizsgáljuk a tanítványokat, akkor mindent inkább 
látunk náluk, mintsem vízióra való dispositiót.

Tamás azt feleli a feltámadást hirdetőknek: hacsak nem 
látom az ő kezén a szegeknek helyét. . . semmiképen sem 
hiszem. Az emmausi vándorok szomorú levertséggel mondják : 
mi pedig azt hittük, hogy ő szabadítándja meg Izraelt. Az tel
jesedett be rajtuk, amit a Megváltó jövendölt: megverem a 
pásztort és elszélednek a nyáj juhai. A  halál, a szörnyű ke
reszthalál szinte megsemmisítő hatással volt rájuk. Nem eszüket, 
hanem lelkűket vesztették. A  kegyes asszonyok is balzsamot 
visznek magukkal, hogy bebalzsamozzák Jézus holttestét s az 
üres sír láttára megijednek, a kertésznek nézett Jézustól magától 
kérdezik, hogy hová került a holttest. Azután tovább menve, 
ahoz, hogy vizió létrejöhessen, a beteges lelki állapot mellett, 
hosszabb időre is van szükség. Azt, hogy nagypéntek délután
jától, a legnagyobb levertség állapotából husvét reggeléig az 
örömteljes bizonyosság állapotába pusztán belső elgondolás Ül. 
viziós látomás alapján kerülhettek volna, azt épen a viziós 
felfogás esetén lehetetlennek kell tartanunk. A  vizió létrejöve- 
teléhez hosszabb időre van szükség. Azok, akik ezt belátják, 
úgy akarnak segíteni a dolgon, hogy törlik a harmadnapi fel
támadást s csak későbbi galileai megjelenésekről tudnak Mt. 
és Mrk. önkényes magyarázása által. De a jeruzsálemi üres sír 
tényét nem lehet letagadni. Mi sem lett volna könnyebb a ta
nítványok által terjesztett hírek megcáfolására, minthogyha a 
farizeusok rámutatnak arra, hogy hiszen ismerik a sírt, ahová 
Jézust temették s az nem üres. Ezt bármikor konstatálhatták 
volna, ha így lett volna; s ha lehetett volna, meg is tették 
volna, hogy egyszersmindenkorra véget vessenek a tanítványok 
által terjesztett és számukra olyan veszedelmes híresztelések
nek. De épen, mert ennek nyomát sem találjuk, mert a húsvéti 
üres sír szilárd tényként áll, nem lehet a tanítványok beteges 
lelki állapotára hivatkozni. Pál apostol az I. Kor. levél 15. f.-ben 
Krisztus feltámadása ill. megjelenése tanúinak egész sorát 
hozza fel, de mind meghatározott személyeket a 40 napi idő
szakon belül. A  számára való megjelenés különbségét ugyan 
fenntartja, — nem földi, hanem mennyből való megjelenésről 
szólva, — de ezt is, mint élete legcsodálatosabb s legfontosabb 
élményét állítja oda. Ha vízióról volna szó, azt várnánk, hogy 
az Ur megjelenések nem zárulnak le olyan gyorsan, hanem 
inkább az idő múltával egyre több és nagyobb viziós megjele
nés következett volna be. Ez jobban megfelelne a kegyes fan
táziának; ennek azonban nyomát sem találjuk. Arról sem
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feledkezhetünk meg, hogy a víziót látók, amint lelki állapotuk 
normális lesz, maguk is tisztában vannak azzal, hogy víziót 
láttak és nem valóságot. Pál pl. megemlékezik arról a 2. Kor. 
levélben, hogy voltak ilyen víziói; de nem becsülte őket sokra 
és tudatában volt tartalom nélküli jellegüknek s tőlük legéle
sebben megkülönböztette a Damaskus kapui előtt való élményt. 
Továbbá Pál, amikor Krisztus feltámadásáról s ennek tanúiról 
szól, azt mondja: az erre vonatkozó közlést úgy kapta (az 
ősapostoloktól). Az új Pál kronológia szerint megtérését alig egy 
évvel Jézus halála ill. feltámadása után tehetjük. Ekkor tehát a 
feltámadásnak, már mint szilárd ténynek kellett meglenni, amely
ről Pál hall, s amelyre azután mint szilárd, boldogító bizonyságra 
utal. Itt nem szólhatunk arról bővebben, hogy az evangéliomok 
közlései a feltámadás lefolyása tekintetében részletkérdésekben 
eltérnek egymástól. Lukács, János szerint Jeruzsálemben, Mt., 
Mrk. szerint Galileában jelenik meg tanítványainak. A  baloldali 
kritika fel is akarja ezt használni a hitelesség megtagadása 
céljából. Azonban a feltámadás tényéről, Krisztus testi feltáma
dásáról mindegyik nyomatékosan szól, a részletekben való 
differenciák miatt magának a ténynek valóságát kétségbevonni 
nem lehet. Stange, (Zeitschrft. für Syst. Th. 1923.) jól jegyzi meg, 
hogy ilyen utón minden történeti eseményt, amelyről két vagy 
több közlemény áll rendelkezésünkre bizonyos differenciákkal, 
elfogadhatatlannak lehetne feltüntetni. Ugyanő mondja, hogy 
az ev.-ok nem aktaszerű jegyzőkönyvek, hanem a hívő számára 
készült b zonyságtevések. Ha a részletekben is megegyező köz
léseink volnának a feltámadásra vonatkozólag, akkor a baloldali 
kritika ezt kifogásolná, s ez esetben nem is ok nélkül, mert 
ugyanazon eseményről két egymással össze nem beszélt jelen
levő ugyanazon formában és módon sohasem fog megemlé
kezni. A  szószerint való tanuk bizonyságtételéhez szó fér (Rig- 
genbach: die Auferst. Jesu.).

Az elfogulatlan történeti kutatás utján megállapítható, hogy 
az ősker. gyülekezet létrejövetele — a pünkösdi csodás ese
mény sem képzelhető el Jézus feltámadása nélkül — és hitbeli 
meggyőződése Jézus feltámadásának szilárd tényén nyugszik. 
Pétert mindjárt az első pünkösdi beszédében megfoghatták 
volna a farizeusok azzal, hogy mit beszélsz te itt ama názáreti 
feltámadásáról, hiszen ott fekszik sírjában, amelyet valamennyien 
ismerünk.

Tovább menve Jézus már földi életében hangsúlyozta, 
hogy messiási műve nem zárul le a halállal. Amikor a szen
vedésről és halálról szól, szól a feltámadásról is ; és nem lehet 
azt mondani, hogy ezen helyek később kerültek be a gyüleke
zeti theológia részéről az evangéliomba (Bultmann, Bousset), 
mert szerves részét alkotják az ev.-i közléseknek. De a feltá
madásra való utalást a tanítványok nem tudták kellőképen 
crtékelni, vagy azért, mert az utolsó időben való feltámadásra 
gondolhattak Mártha példája szerint, aki Jézus biztató szavaira :
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feltámad a te testvéred, így szól: tudom, hogy feltámad az 
utolsó napon; — vagy s még inkább azért, mert a szenvedésre 
és halálra való utalás foglalta le egész figyelmüket, mint Péter 
szavai bizonyítják: távol legyen Uram, nem eshetik meg az 
teveled. (Stange, Zeitschr. f. Syst. Theol. 1923). Metodikai szem
pontból tehát fontos rámutatnunk arra, hogy a feltámadásról 
való bizonyságtevéssel nemcsak post evenfum, hanem ante 
eventum is találkozunk. Már Jézus földi működéséből, beszé
deiből is kitűnik, hogy nem a halál az, amely záró pecsétet 
tesz művére, hanem a feltámadás.

A  subiectiv vízióra térve vissza mondja Stange (i. h.) a 
történeti vallások legtökéletesebb typusában, amelynek világ
meggyőző ereje volt és van és amelynek ereje a hitben gyöke
rezik, nem lehet csalódásról beszélni, mert ez minden más 
vallási meggyőződés értéktelenségének Ítéletét jelentené. .. Ha 
a vallási öntudatnak ez a legnagyobb teljesítménye hamis elő
feltételeken nyugszik, akkor általában nem lehet szó arról, hogy 
más történeti vallás az igazság igényével lépjen fel . . . ha az, 
ami a vallásnak legfőbb értékét jelenti, illúzió, akkor a vallá
silag kisebb értékű sem jöhet tekintetbe. (J. m.)

Épen annálfogva. mert a keresztyénség világtörténelmi 
nagysággá válik, nem lehet az alapjául szolgáló feltámadás 
hitet pusztán patho-psychológiai előfeltételekre visszavezetni. 
Ihmels idézi Ulhorn szavait: „Aki ilyen vékony fonálra akarja 
az egész világtörténelmet ráfüggeszteni, ám próbálja meg.“ Nem 
iehet kétség aziránt, hogy a fonál elszakad.

Belátták ezt a kritikai irányzatok képviselői közül sokan, 
ezért más megoldást, ill. magyarázatot kerestek a feltámadási 
hit létrejövetelére, az ú. n. obiectiv vizió hypothesisét. (Weisse, 
Keim, A. Schweitzer, Lotze, Ziegler, Reischíe, Weingart, Korff.)' 
A  részletekben való differencia mellett ezen magyarázási mód
nak az alapgondolata az, hogy Jézus nem támadt fel testileg; 
az ebben való hitet a pneumatikus Krisztus a mennyből (tehát 
„távirat a mennyből"; Ihmels) ill. maga Isten keltette a tanít
ványokban. E hypothezis hívei szeretik hangsúlyozni azt, hogy 
ilyen módon a feltámadás botrányköve elkerülhető s a lényeg 
mégis megvan mentve.

Valóságban azonban úgy áll a dolog, hogy egyfelől elvet
vén a csodát mégis csodáról beszélnek, amely nem lesz kisebb 
azáltal, hogy elszellemiesítjük, hogy belső és nem külső cso
dáról beszélünk, másfelől akárhogyan kendőzi is és rejtegeti 
a lényeget, az mégis csak az, hogy a Jézus feltámadásában 
való hitet, annak dacára, hogy Jézus nem támadt fel, maga 
Isten hozta volna létre a tanítványokban. Ez pedig azt jelenti, 
hogy Isten tévedésbe ejtette a tanítványokat; sőt nyersen szólva, 
de az igazságnak megfelelően, az egész kér. igehirdetés, amely 
Jézus feltámadásáról szól, Isten által kezdeményezett csalás.

Problémánkkal apologetikai szempontból foglalkozva rá 
kell mutatnunk arra, hogy amíg a subiectiv vizió pusztán em-



159”

béri tévedésnek {nem is csalásnak) alapján akar magyarázatot 
adni a kérdésre, amit tán in abstracto meglehetne érteni, in 
concreto láttuk ennek is a teljes tarthatatlanságát, de ez a má
sik hypothezis a tévedést az emberről átviszi Istenre és tuda
tosítja, amikor a valóságnak meg nem felelő gondolatoknak 
létrehozójává és sugalmazójává teszi Istent. Kétségen felül áll, 
hogy ezen esetben, ha a gondolatot végiggondoljuk, általában 
nem lehet szó vallásról, Isten-hitről, mint az igazság, szentségi 
örök forrásában való hitről.

Csak azon kell csodálkoznunk, hogy e „megoldást" a 
kereszfyénségen belüli „theologusok" gondolták ki s nem a 
keresztyénség nyílt ellenfelei.

Közel áll ezen magyarázathoz az, amely a lélek halhatat
lanságának eszméjével akarja megmagyarázni a feltámadás 
tényét; az előbbit az utóbbi irányában szélesítették ki, holott 
valójában nincsen másról szó, mint a halhatatlan lélek további 
életéről. (R. Ottó, Schweitzer, R. Paulus, Holsten).

De ha így állna a dolog, vájjon mi volna akkor az a 
specificum, amely a keresztyénséget megkülönbözteti mondjuk 
a pogány filozófiától, melynek ideálista képviselői (Sokrates, 
Plató, Aristoteles) szintén hirdették ezt, s mi volna az a moto
rikus erő, amely a keresztyénséget világmeggyőző hatalommá 
teszi. Nem előbbre, hanem hátrább jutunk ez esetben, vissza 
a pogány görög filozófiához. Amint Csel. k. 17. f.-ből kitűnik, 
Pál szavait az athéni bölcsek nyugodtan hallgatják addig, amígr 
gondolatai nem jutnak el a test feltámadásának fényéig; de 
ekkor elfordulnak tőle ill. kinevetik. Feltámadás és halhatatlan
ság nem azonosíthatók. Az utóbbi a lélek életének folytonos
ságát fejezi ki, az előbbi a testnek újra életre kelését, mint 
látni fogjuk, a pneumatikus test formájában. Az örökkévalóság
hoz tartozik mindkettő, de egyik a lélek életének folytonossá
gára, a másik a test megdicsőülésére vonatkozik, Az előbbi nem 
ismeri a halált, az utóbbi feltételezi, de legyőzi. A  halhatatlan
ság egyoldalú hangsúlyozásával a feltámadás tényét akarják 
elhomályosítani. Tehát ezen vallásfilozófiai irányban keresett 
megoldás sem megoldás.

De tán a vallástörténeti? (Reitzenstein és iskolája.) A z  
időszámításunk kezdetén megtalálható synkretistikus, keleti val
lások analógiájához fordulnak s innét akarják levezetni a Krisz
tus feltámadására vonatkozó keresztyén hitet. Itt ugyanis hallunk 
meghaló és feltámadó istenségekről; a phrygiai Attis, a syr 
Adonis, a perzsa Mythras, az egyptomi Isis, Osiris kultuszában 
vélik feltalálni a forrást.

Azonban itt közönséges természet-mythosokról van szó, 
az elhervadó és újjáéledő természet megszemélyesítéséről, a tél 
és tavasz, az éjszaka és a nappal ismétlődő harcáról. A  vege
táció és termékenység mythosai találhatók itt, kapcsolatban az 
ősember mythossal és bizonyos asztrál mythosokkal.
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A  megszemélyesített természet erői egyfelől és a személyes, 
embertörténeti és egyszer végrehajtott nagypéntek-husvét ese
ményei közt másfelől nem kapcsolat, hanem áthidalhatatlan űr 
van. Az összehasonlítás mutatja épen, hogy itt nemcsak meny- 
nyiségi különbségről, hanem minőségi differenciáról van szó. 
Ha a modern gondolkozás számára kedvesnek látszik is ez a 
megoldási kísérlet, a primitiv vallásokból átvett mythikus köl
esönzések magyarázata helytelen, ez az ut sem járható. Amit 
a mythosban megtalálunk, a történet előtti időknek tudat alattt 
hatásai, a természet hatalmas erőitől való függés érzete és az 
emberi szellem teremtő ereje (Künneth), azt Jézus feltámadá
sánál nem használhatjuk. Itt konkrét személyhez kötött történeti 
tényről van szó, amely alig 36 óra után a legnagyobb lethar- 
giából a legnagyobb aktivitás állapotába vitte át a tanítványo
kat. Harnack maga mondja: ha a kér. feltámadási hit mythosból 
áll, mint a modern tudomány véli, úgy a történeti keresztyén- 
ségnek vége van.

A zsidóság meghaló Messiásról nem akar tudni s ezen 
időben már elzárkózott minden mythikus külső hatás elől. A 
lényege szerint polytheistikus mythosok a szigorúan monothe- 
istikus zsidóságban — zsidó keresztyénségben — nem foglal
hattak helyet. Itt egyszeri, konkrét kereszthalálról van szó, míg 
amott elmosódó személytelen erők váltakozó harcáról. Nem 
lehet azért elég nyomatékosan hangsúlyozni, hogy Jézus feltá
madása egyenesen antimythikus jellegű. Hiszen a mythosokban 
körforgásról van szó. Az ismétlődik, ami már megvolt. A  fel
támadásnál nem. A  feltámadott Krisztus nem hal meg újra S 
nem a kereszthalál előtti állapotba kerül vissza (Riggenbach) 
Künneth éles okfejtéssel mutat rá arra, hogy amíg a mythosok 
egész sokaságát ismerjük, amelyek bár különböznek egymástól, 
és mégis szépen megférnek egymás mellett, mint az emberi 
lélek teremtő erejének szülöttei, melyek emberi megoldást adnak 
a végső kérdésekről, addig a húsvéti örömhír egyetlen s uni
verzális, amely nem tűr maga mellett más elgondolásokat, mert 
Isten feleletét adja az ember üdvösséget kereső kérdésére.

A  feltámadás tényével apologetikai szempontból foglal
kozva nem mellőzhetjük el a modern természettudományokhoz 
való viszony rövid tárgyalását sem. Annyiban rokon az ezek 
alapján való elgondolás a fentiekkel, amennyiben szintén tagadja 
a feltámadást, de külön utakon jár, amikor a modern természet
tudományok alapján vonja kétségbe a feltámadás tényét.

Azt mondják, hogy a világnak Krisztus korabeli ismerete 
naiv, a csodahit számára nyitott, geocentrikus volt. A  modern 
természettudomány szerint a kauzalitás törvénye uralkodik, a 
csoda számára nincsen hely, a ptolomáusi világkép helyét 
elfoglalta a kopernikusi. Nincs meg már a tér hármas tagoltságu 
korlátozottsága (földi), föld feletti (menny), és föld alatti (pokol), 
a tér végtelen és már ennélfogva sem lehet szó feltámadásról, 
mennybemenetelről, hiszen a tér végnélküli, az űr korlátlan.
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Ez az irányzat tehát annak ellenére, hogy a feltámadás
lénye — tekintve az eltelt idő hosszúságát — a történeti tanuk 
által legjobban bizonyított múlt tény, elvi szempontból foglal 
állást a feltámadással szemben, mert világnézetében semmiféle
csodának s így a feltámadási csodának sincsen helye. Még 
Dibelius is azt mondja, hogy a feltámadási hit olyan helyzetnek 
felel meg, amely számunkra már ismételhetetlen. (Az ev. és a 
világ).

A  modern természettudományi megítélés részéről jövő- 
ezen tagadással szemben azonban azt kell mondanunk, hogy 
kritikája épen mert nem történeti, hanem világnézeti, jogosulat
lan, ill. nem kényszerítő erejű, mert túl megy azon a határon, 
amelyet a szigorú értelemben vett természettudomány megenged.

Ami mindenekelőtt a világkép és világnézeti meghatáro
zásokat illeti, az előbbi alatt egy bizonyos korban a körülöttünk 
levő természetvilágra vonatkozó tudományos ismeretek összes
ségét értjük, az utóbbi alatt ezen összefogó tudományos világ
kép alapján létrejövő értékítéleteket és mérlegeléseket. Minda- 
kettő változhatik. Változik a világkép is, hiszen amint fejlődik 
a természet, a világ megismerése, változik az a kép is, amelyet 
a körülöttünk levő világról alkotunk. A  ptolomáusi világkép 
helyét elfoglalja a kopernikusi s így a ptolomáusi világkép alap
ján kidolgozott világnézetek helyét azok, amelyeknek alapul 
nem a geocentrikus, hanem a héliocentrikus világkép szolgál. 
De mindez csak az immanens, tapasztalati világ határához 
kötött megállapításokat és értékítéleteket foglal magában s nem 
a szoros értelemben vett vallási területre tartozókat. Istenhez, 
az ő kijelentéséhez való viszonyunk teljesen független a világ
kép s a világnézet változásaitól. A  természettudományok sem 
nem erősíthetik, sem nem tagadhatják a vallás, főként annak 
centrumához tartozó tételeket, mégha használt kifejezései olya
nok is, amelyek, mondjuk, a modern természettudománnyal 
nincsenek is összehangolva. Megszokott régi, ősi szavak, kifeje
zések ezek, amelyeket nem lehet elhagyni, vagy felcserélni; az 
emberi nyelv szegénysége leginkább vallási téren mutatkozik, 
ahol képek és hasonlatok nélkül sohasem fogunk boldogulni. 
Ha a világkép megváltozása a fenti következményekkel járna 
a hit világára, akkor a kopernikusi világkép közkinccsé létele 
óta nem is beszélhetnénk többé tudományos theológiáról, sőt 
gyakorlati vallásosságról sem, már pedig nemcsak a baloldali 
kritika, hanem a pozitív bibliai theológiai tudományos munka 
is épen a reformáció idejétől fogva fejlődött ki hatalmas ará
nyokban s lehet a vallási élet megújhodásáról is beszélni ezen 
időtől fogva.

Világkép nem állhat szemben a vallással, különböző vizs
gálódási területeik folytán. Amannak fejlődése legfeljebb alkal
mat nyújt arra, hogy vallási téren is nagyobbra méretezzük a 
megszokott kifejezések mögötti fogalmakat. A  ptolomáusi világ
képhez viszonyítva, amely térbelileg határolt volt, a kopernikusi
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világképben, amely térbelileg korlátlan, az Isten végtelensége, 
hatalma, szellemisége csak még jobban kidomborodik.

Világnézetekkel szembekerülhet a vallás, de a világnézetek 
olyan értelmű egyetemes érvényre, mint a világkép, nem tart
hatnak számot. Értékítéleteket foglalnak magukban, amelyek 
csak bizonyos előfeltételek alapján kényszerítők s bizonyos 
érdekköröket szolgálnak. Egymással ellenkezhetnek, egymással 
szembenállhatnak. Ezért a valláshoz való viszonyuk lehet nega
tív, de lehet pozitív is, aszerint, amint a világnézet alapjául 
szolgáló felfogás a világnak Isten nélkül vagy az Isten-hit alap
ján való megértésére törekszik.

Naturalizmus, materializmus, saecularizmus szemben áll
nak az evangéliommal, de nem azért, mert a modern világképen 
nyugosznak, hanem subiectiv értékítéleteik alapján; hiszen 
egyéb, ugyancsak a modern világkép alapján álló idealisztikus 
világnézetek harmonikusan megférnek nemcsak általában az 
istenhittel, hanem a keresztyén kijelentési hittel is.

Ne higyjük azért, hogyha a feltámadást tagadjuk, ezzel 
a keresztyénségnek egy, mondjuk kortörténeti részét hagyjuk 
e l s így a többi annál inkább összeegyeztethető a modern 
ember gondolatvilágával. Egy olyan láncolatról van szó, amely
nek ha egyik szemét kiszakítjuk, az egész elszakad; egymás 
után szakadoznak le akkor általában a csoda valóságban való 
hit, a gondviselő Istenben való hit, a kijelentés Istenében való 
hit, a megváltás Istenében való hit, sőt általában az Istenben 
való hit.

Teljes joggal mondja azért a feltámadási hit első nagy 
apologétája, P á l: ha Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a mi 
prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is. Krisztus feltámadása 
a centruma, örök középpontja a különös isteni kijelentésen 
alapuló keresztyén hitnek, amelyről ha lemondunk, a keresz- 
tyénség tartó oszlopát döntjük ki, úgy hogy előbb-utóbb összedől 
az egész épület.

Ezzel jutottunk el a kérdésnek theológiai értékeléséhez. 
Krisztus feltámadásával áll vagy esik a keresztyénség. Mert 
kereszlyénség evangéliomi értelemben semmi más, mint a fel
támadott Krisztusban való hit és vele való életközösség. Már 
pedig, ha Krisztus nem támadt fel, akkor nem lehet szó ilyen 
közösségről sem. Ezért, amint általában nem lehet Krisztus 
nélküli keresztyénségről szólni, nem lehet különös értelemben 
a feltámadott Krisztusban való hit nélküliről szólni; a kér. the- 
ológiának általában krisztocentrikusnak kell lenni és pedig oly 
értelemben, hogy középpontja a feltámadott s megdicsőült 
Krisztus. így értjük meg a már ismételten idézett Künneth eljá
rását, aki az egész keresztyén theológiát Krisztus feltámadásá
nak fénye mellett vizsgálja.

Ha ama Názáreti Jézus nem támadt fel, akkor nekünk 
nem lehet vele kapcsolatunk. Holt nagyság csak emlékekben él. 
Az, ami a keresztyénségnek létfeltétele, a Krisztussal való élet
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teljes közösség, csak élő Krisztussal lehetséges; az élő Krisztus 
pedig husvét valóságát tételezi fel nagypéntek után.

Krisztus feltámadása tehát nemcsak mint történeti kérdés 
és valóság érdekel bennünket, nemcsak mint az újszövetségi 
kijelentés egy részlete, hanem mint nélkülözhetetlen, örök alapja 
a mi hitünknek. Ha Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a ti 
hitetek. Ezért vizsgáltuk meg az egyes magyarázási kísérleteket 
s mutattunk rá tarthatatlanságukra. Ezért találjuk meg a legelső 
időtől fogva a legnagyobb határozottsággal ezt a meggyőződést, 
amint az igazi hívő számára ma sem problematikus a kérdés, 
hiszen élete bennevaló élet. Benne élünk, mozgunk és vagyunk.

S ha most általános szempontból, mondjuk madártávlatból 
tekintjük a kérdést, vájjon elképzelhetőnek tekintjük-e azt, hogy 
a keresztyénségnek, amely közel kétezer éven át az erkölcsi 
tisztaságot, a vallási igazságot hirdette, és amelynek elterjedése 
folytán a tiszta élet, szeretet s igazság terjedtek el, eredete 
egy akármilyen kendőzéssel eltakart, de mégis valótlanság le
gyen. A világot erkölcsileg megtisztító, vallásilag a szent, de 
egyúttal szerető, szent Fia által hozzánk leszálló Istennel meg
ismertető evangéliom s ennek alapján álló keresztyénség eredete 
nem lehet egy ilyen óriás tévedés, vagy épen csalás.

Voltak a világtörténetben kísérletek nagyszabású panamák, 
de ezek egyfelől nem tiszta célt szolgáltak, másfelől rövid éle
tűek voltak; hazug eredetük hamar kitudódott.

„Ha megmaradtok az én beszédeimben, bizonnyal az én 
tanítványaim vagytok és megismeritek az igazságot és az igaz
ság szabadokká tesz titeket" (Ján. 8, 31—32.), mondja Jézus. 
Ahol az igazságnak ilyen centrális jelentősége van, ott a leg
nagyobb rövidlátás kell ahoz, hogy ezt az igazságot abból 
származtassuk, ami annak ellentéte. Hazugságból nem lesz 
igazság.

De viszont azt is el kell ismernünk, hogy, épen mivel a 
keresztyén vallási élet legcentrálisabb tényéről van szó, annak 
a számára, aki a keresztyénségtől távol áll, nehéz, sőt a ter
mészetes ész eszközeivel nem is lehetséges az üres sír titkának 
felfogása. Ide nem az ész kategóriái utján jutunk, hanem a hit 
iskoláján át. A  keresztyénség, a vallás élet, és pedig a lélek 
élete; az élet pedig szerves. Azt nem lehet megtanulni, abba 
születnünk kell. Testi életbe is, lelki életbe is. „Bizony mondom 
néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg Isten 
országát" Jn. 3, 3. Ami ezen újjászületésben isteni eredetű, az 
felülről van, a Szent Lélek közvetítésével; amivel nékünk kell 
hozzájárulnunk az a bűntudat, bűnbánat, megtérés, hit. így jön 
létre az istenfiúság, az igaz keresztyénség, amelyben állandóan 
növekedhetünk, de soha egy pillanatra sem kételkedhetünk 
Krisztus feltámadásának s így életteljességének valóságában, 
mintahogy a gyermek nem kételkedik anyjában, aki karján 
tartja, atyjában, aki kézen vezeti.

Még egy fontos következményt kell levonnunk a húsvéti 
örömhír valóságából. Megint Pál apostol mondja: Krisztus fel
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támadott halottaiból, zsengéje lön azoknak, akik elaludtak. 
Krisztus feltámadása kezessége a mi feltámadásunknak is. 
Krisztus feltámadása a pecsét azon üdvözítő evangéliomra, 
amely azt Ígéri az Istenhez Krisztus által közeledő hívőnek, 
hogy örök életet nyer. A  földi lét korlátái omlanak össze a 
hívő előtt, és az örök élet végtelensége tárul fel a húsvéti öröm
hír valósága folytán; a pneumatikus, megdicsőült testben való 
boldog örökélet valósága. „Ha csak ebben az életben remény
kedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak va
gyunk" (1. Kor. 15, 19.), mert felcsillant a szép, a gyönyörű 
kép az emberi élet felhatványozódásáról, a valódi ember feletti 
állapotról és azután az csalódásnak bizonyult, délibábnak, 
amely jött hirtelen s eltűnt váratlan. Akkor sírhatunk, sirathatjuk 
az elvesztett paradicsomot, amelyet többé vissza nem nyerhe
tünk. Akkor a tudatosság csakugyan szerencsétlenséget jelent 
és a tudatnélküliség boldogságot, akkor csakugyan nyomorul
tabbak vagyunk minden teremtménynél, mi tévhívők, akiknek 
hite nem állta meg a próbát, csalékonynak bizonyult. De Krisz
tus feltámadott. Elnyeletett a halál diadalra. Halál, hol a te 
fullánkod, koporsó, hol a te diadalmad? (1. Kor. 15, 54—55).

De, és erről sem szabad megfeledkeznünk — hiszen a 
a feltámadást tagadó irányzatok kialakulásában jórészt az ettől 
való félelem játszott közre, — feltámadás és itélet,szorosan ösz- 
szetartoznak. A  boldog örökélet Mt. 25.-ben az Ur által közölt 
feltétel alapján megelőző Ítélet után lesz osztályrészünk. Ez a 
földi élet végtelen jelentőségét hirdeti számunkra. Itt és most 
dől el az örökkévalóság, mert előkészület, nevelő iskola a földi 
térségekről az örökkévalóság felé zarándokoló hívőnek. Ezért 
nem szabad semmiféle prédikációból, de különösen a húsvéti 
igehirdetésből hiányozni a földi élet fontosságára, cselekedete
ink, szavaink, gondolataink tisztaságára való utalásnak az örök
élet szempontjából. Nincs purgatórium, nincs felesleges jócsele
kedet, nincs kettős predesztináció hitünk tanítása szerint; itt és 
most dől el az örökkévalóság. Ezért olyan végtelenül fontos 
a kér. szent élet folytatására való elkötelezés, a kér. szent élet 
folytatás épen a húsvéti örömhír alapján. Ezért tud hűségesen 
élni és bátran halni a kér. hívő. Mert itt és ott, mindig a Krisz
tussal és Krisztusban van.

Dr. Kiss Jenő.

Lelkipásztori gondozás.
Korunkban, talán kuszáit világ- és életfelfogása miatt is, a 

lelkipásztori gondozás úgy elméletileg a tud. theológiában, mint 
az egyházi gyakorlatban kissé háttérbe szorult. Minden bizony
nyal mögötte van a liturgikának, hymnológiának és szociális 
gondozásnak. Azt látjuk, hogy napjainkban inkább az orvosok
nál, indoművészeknél, költőknél, íróknál, szerkesztőknél és más
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modern apostolnál és prófétánál keresik sokan e gondozást, 
mintsem az egyháznál és hivatásos szolgáinál. Gyakrabban 
hallottuk, hogy napjainkban a legbelterjesebb és legeredménye
sebb lelki gondozást Steiner R. gyakorolta, ami csak amellett 
tesz bizonyságot, hogy az egyházi lelkipásztori gondozás ha
nyatlása az egyháziasság gyöngülésének folyománya. Pedig 
régebbi irodalma igen tekintélyes. Elég Hüffel, Palmer, Lőhe, 
Schweiser, Harms, Vilmar, Vinet, Büchsel Ohly, Steinmeyer, 
Köstlin, Niebergall, Bomháuser, Bezzel, Baumgarten, és nálunk 
Zsarnay, Csiky, Hörk, Petrovics és Páhy közismert műveire utalni.

Amennyiben a lelkész, ez a sui generis egyházi hivatal
nok, mint egyházközségének feje, vezetője, prezsbitere és pász
tora működik, felelős annak fennállásáért és virágzásáért, hogy 
az valóban istentiszteleti közösségnek bizonyuljon és valódi 
keresztyén életet éljen. A  gyülekezet élő, öntudatos, hitvalló 
közösség, azaz „Gemeinde“ és ne „Pastorenkirche“ legyen. 
Itt személyesen kell hatni a lelkésznek azáltal, hogy éretlen 
községi tagjait igyekszik vallásos erkölcsi s általában szellemi 
nevelésben részesíteni, az érettebbeknek pedig bizalmas barát
jává és tanácsadójává lenni. Találóan mondja Baltazár püspök, 
hogy „a tudomány tisztasága, a hit szilárdsága s az igehirdetés 
kiválósága meddő marad a pásztori gondozás buzgósága nél
kül." Evégből az egyes községi tagokat, főleg a prezsbiterek 
közreműködésével, a háztartást, a családokat s végül az egész 
gyülekezetét bevonja belmissziói működése körébe, úgy, hogy 
amellett a gazdasági viszonyokban s — amit legújabban főleg 
Baumgarten „Protest. Seelsorge" c. műve hangsúlyoz — a mo
dern irodalom, főleg regényirodalom szellemi áramlataiban se 
legyen járatlan.

Lelkipásztorsága valóságos művészet. Evangéliumi tisztség 
és nem papi rendiség. Harnack méltán korholja „a jól élő lelki- 
pásztort" épúgy, mint „az uralkodni vágyó papokat". „Mágnes 
jegyen a lelkész élete" —  mint Spurgeon mondja —, „amellyel 
a lelkeket a Krisztushoz vonzza." Köstlin szerint „Luther az 
evang. lelkipásztori gondozás típusa“, mely tevékenység útja 
azonban igen gyakran a „martyrium". Éhez lélek kell, hivatás
érzet, hivatáshűség, eszmény, hit és prófétai látás a mai de
mokratikus népegyházban. Raffay S. szerint is „az evang. lelki
pásztori hivatás leglényegesebb oldala, hogy annak gyakorlói 
necsak jól ismerjék és megőrizzék az egyház tanait, és szabály
szerűen elvégezzék a hivatalukkal járó funktiókat, hanem, hogy 
egyéniségükkel hódítsanak, tudományukkal vezessenek, művelt
ségükkel győzzenek és irányítsanak és példájukkal építsenek".

Az evang. lelkipásztori gondozásnak ez a tiszte és feladata. 
Végtelen nagy áldással járhat az, ha a lelkész a gyülekezet 
mindenegyes tagjához közel férkőzik nemcsak hivatalosan, ha
nem mint ember is, örömükben, bánatukban, szóval részt 
vesz mindenben, ami csak szívüknek dolga — s így aztán a 
szószékről is egészen más hatást ér el, mint a pusztán hivatalos
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szónok. Természetesen e tevékenységében igen komolyan kell 
őrködnie önmaga felett, hogy lelkipásztori látogatásai a világias 
társasági érintkezés formáit ne öltsék fel. Életével is ő legyen 
„a nép evangéliuma."

Az evang. lelkipásztori gondozás körébe tartozik a nagy 
bölcsességet, türelmet és bátorságot igénylő egyházi fegyelem 
gyakorlása is, melyre nézve az Újszövetség vallásos-erkölcsi 
utasításai, főleg Jézus szava és élete, a mértékadók. (Máté 20, 
26 és 28 és 23. 11. v.) E tekintetben még igen sok a hiány a 
mi hazai egyházunkban, amelyre e tárgykörben a jövőben még 
igen nagy hivatás és feladat vár.

A lelkipásztori gondozásnak erős szociális vonása is van. 
Sőt Baumgarten szerint „a szociális szellem és lélek a protes
táns lelkipásztornak lényeges jellemző sajátsága és ismertető 
jele." Éhez mélyen és világosan látó szem kell a szociális 
problémák meglátására és lehető megoldására, azok megválasz
tására és kezelésére.

Végezetül megállapítjuk, hogy a józan egyházfegyelemmel 
kapcsolatos lelkipásztori gondozás éltető lelke a lelkészi hiva
talnak. S a hű lelkipásztor jelleme (János ev. 10. fej.) fénylő képe 
keresztyénségünk és evang. egyházunk történetének, amelyről 
Hasé klasszikus Egyháztörténete méltán mondotta, hogy az 
„a szentlélek története a földön."

Dr. Szlávik Mátyás.

Vasárnapi és ünnepi beszéllek.

Gyáva tanítványok.
Husvét u. I. vas. Vázlat.

János 20, 19—23.

Amikor a feltámadott Krisztus magára hagyottan megállott 
a nyitott sír ajtajában, első gondolata az lehetett: Megyek az 
én kedves tanítványaimhoz. Valahogy úgy képzelte, hogy azok 
már egészen fölkészülve, valósággal csatasorba fejlődve várják, 
mert hiszen jóelőre megmondotta nekik, hogy megfeszíttetése 
után harmadnapon feltámad. Valahogy úgy képzelte, hogy már 
talán türelmetlenkednek is késése miatt. Szeretnének azonnal 
indulni egy világhódító hatalmas hadjáratra. De éppen ezen a 
ponton érte a feltámadott Jézust az első s egyben a legnagyobb 
csalódása. Mert rátalált ugyan a tanítványokra, de azok bizony 
nem várták Őt, végleg lemondtak a Mesterről. Rátalált ugyan 
a tanítványokra, de azokban bizony nyoma sem volt a mindenre 
elszántságnak, a fékezhetetlen tennivágyásnak és harcvágynak. 
Egy csendes, minden felől bezárt házban voltak megbújva. Tá
volról sem voltak ők most harcosok, katonák, őrtállók. Akiket 
Jézus talált, azok
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gyáva tanítványok voltak. És ha ma a feltámadott Krisztus 
ismét elindul e világban a maga husvétutáni kőrútjára, szíve 
legnagyobb szomorúságára bizony megint itt is, ott is, minden
felé ilyen gyáva, megbújt tanítványokat talál.

I. M i hát a gyáva tanítványok ismertető jele ?
Azt olvassuk szentleckénkben, hogy a házon, melyben a 

tanítványok a zsidóktól való félelem miatt összegyülekeztek —  
az ajtók zárva voltak. Zárt ajtók mögött húzódtak meg félénken, 
remegve a tanítványok. És ez a zárt ajtó ma is valósággal 
szimbóluma a gyáva tanítványságnak.

A  mi okoskodó emberi eszünk ugyan azt mondja talán, 
hogy a zárt ajtó egészen észszerű és hasznos dolog, mert hiszen 
segítségével az ember megmenekedhetik nagyon sok veszedel
mes külső támadástól. Igaz, az önző, földi életben igy is van ez. 
De Krisztus tanítványainak nem szabad ajtók mögé bezárkózva 
élniök. Mert amikor Jézus tanítványait a világba kiküldötte, azt 
mondotta nékik: Elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok 
közé. S hozzá tette: Ne vigyetek magatokkal se botot, se er
szényt, se táskát. Jézus azt kívánja, hogy az ő tanítványai bát
ran, nyílt homlokkal menjenek bele a küzdelembe.

Fájdalom, hogy éppen ez a nyíltság és bátorság hiányzik 
ma Krisztus tanítványaiból. Szeretnek megbújni a hatalmas egy
ház vagy még inkább az államhatalom mellvértjei mögé s onnan 
lesipuskázni az ellenségre. De nyíltan, földi fegyver nélkül, 
csak a Krisztus szent nevében bizakodva nincsen bátorságuk 
küzdelembe menni.

II. M i az oka a tanítványok gyávaságának ?
Egészen röviden: a Szentlélek hiánya.
Hiába zártak be a tanítványok a házon kívül minden ajtót, 

a Mestert kizárni onnan nem lehetett. Egyszerre csak betoppan 
a zárj ajtón keresztül is. Megáll közöttük. Végigtekint szép 
szomorú szemével a gyáva tanítványi seregen, rájuk lehel és 
így szól: „Vegyetek Szent Lelket". Ezt tartotta a legfontosabb
nak náluk, mert hisz nyilvánvalóan azért voltak oly riadtak, 
gyávák, mert még nem vettek Szent Lelket.

Tanítványok voltak ők eddig is. A  Mester hűséges kísérői, 
akik bebarangoltak vele messzi vidékeket, de nagy dolgot cse
lekedni nem tudtak. Csupa csúfság, kudarc volt életük a Szent
lélek nélkül. Megtörtént velük, hogy az eléjük vitt beteget min
den igyekezetük ellenére sem tudták meggyógyítani, szégyent 
vallottak a próbálkozással. Amikor a Mester védelmére kellett 
volna kelniök, akkor szégyenszemre megfutamodtak. De a Szent
iéleknek rájuk való kitöltése után egyszerre megváltozik minden. 
Nem néznek többé sem jobbra, sem balra, hanem a halálos 
veszedelmekkel mit sem törődve fanatikus lelkesedéssel vetik 
magukat a küzdelembe s így szolgálják a Krisztus ügyét. Nem 
félnek többé sem gúnytól, sem korbácstól, sem börtöntől. És 
munkájuk nyomán egyszerre rohamosan épülni s terjedni kezd 
az Isten országa. A  bennük lakozó Szentlélek cselekedte ezt.
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Erre a Szentlélekre van szüksége ma is Krisztus tanítvá
nyainak. Mert hiszen sokan vannak, akik hallgatják, vele járnak, 
ragaszkodnak hozzá. Sokan vannak, akik megfeszített munkával 
fáradoznak ügyéért. Nagyot akarnak. De munkájuk meddő s 
eredménytelen. Egyik kudarc a másik után rájuk szégyenít. 
Miért? Mert az ember, az „én“ akar bennük valamit cselekedni, 
pedig a Szentlélek buzgólkodik általuk.

III. M i a következménye a tanítványok gyávaságának ?
A  fentebbiekben tulajdonképpen meg is van erre a kér

désre a felelet. Az eredmény: pangás, sorvadás, pusztulás.
Figyeljük csak meg gyülekezeteink életét. Valamit tenni, 

alkotni kellene. Ha pénzbe kerül, nem merjük megtenni s to
vábbra is marad minden a régiben. Szakítani kellene régi, 
megcsontosodott, rossz szokásokkal s a mai élethez alkalmaz
kodni? Nem merünk s marad minden a régiben. Valami jó- 
elgondolás vetődik fel valahol, amely sürgős megvalósítást kö
vetel? Egy ideig csak elábrándozunk felette, de a következő; 
percben már megijedünk sajátmagunk vakmerőségétől s megint 
csak marad minden a régiben. Sok gyülekezetben ma is csak 
olyan az élet, amilyen volt 200 esztendővel ezelőtt. De nem is 
élet az többé, csak csendes sorvadás.

Ha sok a baj, sok az eredménytelenség, annak oka nem 
más, mint az, hogy Krisztus tanítványai ma nagyon gyávák. 
Nem mernek kockáztatni, nem mernek mártiromságot vállalni.

IV. M it kezdhet Jézus a gyáva tanítványokkal ?
A  gyáva tanítványokkal Jézus egyszerűen semmit sem tud 

kezdeni. Az ő számukra nincs hely Jézus munkaprogrammjában. 
Ez egészen természetes is.

Mert vájjon mit lehet várni attól a kocsistól, aki fél a lo
vak közelébe menni? Milyen munkát adhat az a kőmíves, aki 
nem mer az állványra lépni ? Micsoda bizalmunk lehet az olyan 
katonában, aki reszketve veszi a fegyvert a kezébe? És mit 
érhetnek el azok a tanítványok, akik az első nehézség láttára 
azonnal szétrebbennek vagy riadtan összebújnak s nem mernek 
meggyőződésük érdekében síkra szállni, ha kell életüket is fel
áldozni ? A  gyáva tanítvány nem tanítvány! Nem segítség, de 
kölönc mestere oldalán.

*

A  feltámadott Jézus ma ismét elindul husvétutáni kőrútjára 
a világban. Első lépései tanítványaihoz viszik. Elmegy mind
azokhoz, akik vele együtt éltek, tőle tanultak. Eljut mihozzánk 
is. Vájjon kiket talál? Gyáván megbújt, remegő csapatot, mely 
csak a maga biztonságát akarja menteni, de a Mester ügyével 
többé nem törődik? Vagy pedig igazi tanítványokat, akik nyi
tott homlokkal, elszántan lépnek a világ elé? Vajha tudnánk 
mi oly bátran menni érte az életbe, amily bátran Ö ment értünk 
a halálba, ^.men.

Dedinszky Gyula
kiskőrösi lelkész.
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Érted-e ?
Sajtóvasárnapra. Vázlatosan.

Csel. 8, 26-35.

Kandaké kincstárnoka Jeruzsálemben járt. Ott kezébe nyo
mott valaki egy sajtóterméket. A  kincstárnok elfogadta. Nem 
mondta azt, amit egyházi sajtónk termékeire ma sokszor ráír 
egy-egy elzárkózó rideg lélek: „Vissza, nem fogadom el!" —  
Érzed-e, hogy ennek a szerecsennek példáján keresztül sajtó
vasárnapon azt kérdezi tőled a Lélek: „ Van-e házadban sajtó
termék?“ A  „sötét* Ázsiában 1500 újság végzi ma már a sajtó 
szolgálatát; Afrika „elmaradott" népe sóvár szomjjal veti magát 
a sajtóra, mintha évszázadok művelődésbeli mulasztásait akarná 
egyszerre pótolni; a Csendes-óceán „vad" szigeteit sajtóágensek 
járják be; hogy vagy a sajtóval te, a „legműveltebb egyház" 
gyermeke, evangélikus ember?!

Kandaké kincstárnoka nem csomagolópapírnak használta 
a kapott sajtóterméket. Még hazatérő utján, zökögő szekerén is 
olvasott. A  vidék szépsége nem érdekelte, a lángoló délszaki nap 
el nem bágyasztotta, csak az az írás érdekelte, amit Jeruzsá
lemben kapott. Barna arcán megfeszülnek az izmok a mohó 
figyelés izgalmától, szeme lázasan nyargal a sorokon, pedig ki 
tudja hányadszor kezdte már élőiről az olvasást. —  lm újra 
kérdez a Lélek: „Olvasod-e a sajtót?“ Hány sajtótermék hullik 
bele a papírkosár dicstelen koporsójába, kerül az edényes polc 
fazekai alá, vagy lesz szalonnaburkolat, gyujtópapir —  olva- 
satlanul 1

Kandaké kincstárnoka nem olcsón jutott ahoz a sajtótermék
hez. Ki tudja, mit fizetett érte, pénzben, fáradalomban, az utazás 
kockázatában. Bizonyos, hogy áldozott érte. —  Itt a Lélek harma
dik kérdése: „Áldozol-e a sajtóért?" Ha ma minden evangélikus 
csak tizedannyi áldozatot hozna a sajtóért, mint amennyit hozott 
ez az ókori néger, —  de másként állana egyházi sajtónk ügye!

íme a sajtóvasárnapi kérdések: van-e sajtód?, olvasód é?, 
áldozol-e érte?

S ha mind a háromra jó lélekkel „igen“-t tudsz felelni, 
akkor eléd áll a Lélek a negyedik s legfontosabb kérdéssel: 
„Vájjon érted-e, amit olvasol?"

Csodálatos, hogy az Isten mennyi mindent megtelt, hogy 
ez a szerecsen ember megértse egy sajtótermék néhány versét. 
Elkésztette őt hazájából napi járóföldek utjain Jeruzsálembe, 
angyalokat mozgósított, kiszólította Fülöpöt rendes munkájából 
s elküldte a „járatlan" pusztába. Lám ennyire fontos az Isten
nek, hogy megértsük, amit olvasunk!

Mi a megértés ? Mindenekelőtt értelmi folyamat. Értem azt, 
aminek az értelme, lényege, üzenete és célja világos előttem.

A meg-nem-értés lelki vaksága meggyilkolja a sajtó üze
netét. Értés nélkül néma marad a legnagyszerűbb sajtótermék 
is. Kandaké kincstárnoka a világirodalom legfenségesebb néhány
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mondatát tartotta kezében, ám mégse mondott az semmit se 
néki, mert értés hiányában vak lélekkel nézve, szeme hártyáján 
elakadt az írás üzenete. —  Isten sajtója, a biblia, egyházunk 
sajtója, vallásos lapjaink, mint olajág-vivő békegalambok, vagy 
mint az idők jelét sikoltozó sirályok, szállnak emberszívek felé. 
Mért olv kevés a sajtómunka eredménye ? Mert nem értik, nem 
értik! Üzenetének békegalambjai, vészsirályai mért nem érkez
nek meg? Mert nekivágódnak röptűkben a meg-nem-értés bamba 
sziklafalának s ájultan, holtan hullanak alá. . .

A  meg-nem-értés elferdíti a sajtó üzenetét. Kandaké kincs
tárnoka a Krisztus értünk való szenvedésének üzenetét meg 
nem értve, hajlandó lett volna annak egészen más értelmet 
tulajdonítani (34. vers). Hány sajtóüzenet áldását torzította már 
átokká a meg-nem-értés ferdítése! A  szentirás üzeneteit mi 
ferdítette olyan sokszor szektárius ostobaságok rögeszméivé? 
Az értetlenség. Luther Írásaiból mi gyártott annyiszor mérges 
nyilakat ellenünk? Az értetlenség. Egyházi sajtónk egy-egy 
üzenetét mi tekeri ki sokszor eredeti értelméből? Az értetlenség.

Testvér! Bárcsak állandó vendég volna portádon a sajtó. 
Bárcsak olvasnád, —  még áldozatok árán is. De ez még mind 
nem elég. Eléd mered a kérdés: „Érled-e, amit olvasol ?“ Mit 
ér, ha csak a szemed olvas betűket, de a lelked meg nem tárul, 
hogy a betűk fogatán bevonuljon oda a sajtó igazi lelke. Vigyázz, 
értetlenségeddel gyilkosa, megrontója ne légy annak, amit Isten 
éltető áldásul adott!

Az értésben van erőteljes érzelmi tényező is. Megértettem 
azt, ami hozzá tudott simulni az énemhez, amire rezonál a lel
kem s tapsolni tud a szívem: „Ez az, amit kerestem, ez az, 
amire vágyik az életem".

Ha kandaké komornyikja csak odáig jutott volna, hogy a 
maga értelmiségének agymunkájával felfogja az olvasottak értel
mét, akkor még nem lett volna reá sorsdöntő hatással a jeru- 
zsálemi ut. Az élet százszámra termi szomorú példáit annak, 
hogy agyunk értelmi kincsei mily idegenek tudnak maradni a 
lelkünk számára. Tudjuk, hogy van Isten; mi haszna, ha ez a 
tudat érintetlenül hagyja az életünket. Kívülről tudunk éneksza
kaszokat, világosan értünk szentirási verseket; mi haszna, ha 
mindez megreked értelmünk jégvermében s nem hatol le a szí
vünkig, hogy kimozdítana a bűn heverő ágyából. Tisztán hall
juk, amit a Lélek a sajtón keresztül mond; mi haszna, ha a 
lelkünk nem forrósodik át tőle.

Kandaké komornyikja akkor értette meg igazán, amit olva
sott, mikor szíven ütötte a szavak értelme, mikor boldog örömök 
buggyantak fel a lelke mélyéről (36. vers) s ő iziben érezte, 
hogy megváltozott benne valami.

„Érted-e, amit olvasol?" Érted e, hogy az Isten sajtója is, 
az egyház sajtója is nemcsak s nem is elsősorban tanítani akar, 
hogy értelmi elemeket raktározzon agyvelőd kamráiba, hanem 
a szívedet keresi, a lelked kapuján kopogtat, hogy érzelmi vilá
god, belső életed tisztuljon meg.
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Biblia fölé hajolsz s boldogan csillan fel a szemed, ha 
egy-egy ige értelme megfényesedik előtted; egyházi sajtót lapo
zol s örülsz, hogy újra tanultál valamit, de „érted-e“, megérted-e, 
hogy minden sor a szíved körül tapogat s azt akarja, hogy át 
add éltedet Annak, kinek nem művelt emberekre, hanem meg
tért emberekre van szüksége?!

A  megértésben akarati elem is van. Mikor azt mondom 
valamire, hogy „megértettem- , ez azt jelenti, hogy tudom, mi a 
kötelességem a dologgal kapcsolatban. Kandaké emberének „meg
értésbe három fázison ment keresztül. Először felfogta a szavak 
teljes értelmét, aztán átérezte annak megrázó erejét s aztán —  
levonta a konzekvenciát s merészen állást foglalt (36. vers).

Kandaké komornyikja egy keleti udvar ledér világából jött. 
Bizonnyal nem Esaiás könyve volt az első sajtótermék, amit 
olvasott és nem Fülöp az első sajtóágens, akivel találkozott. Oh 
akkor is volt bizonnyal sajtója, meg kolportőrje a sátánnak is. 
De ő „megértette", amit olvasott. Megértette, hogy van sajtó, 
amelyből rontó hatalmak lehelik a rothasztó miazmát s megér
tette, hogy van sajtó, amelyből az Isten világának tiszta ózonja 
árad. S megértése eredményeként merész döntéssel kikötött az 
Isten sajtója mellett.

Nem mondom, hogy csak a biblia és az egyházi lapok 
jelentik az Isten sajtóját. De az bizonyás, hogy ma is kétféle 
sajtó van. Az egyik talán sajtópaloták felhőkarcolóiból dölyfös- 
ködik s rotációs masinák acélvázából ömlik ki naponta százezer
példányos ármádiában. A  másik talán egy szegényes Íróasztal 
szerény világában születik s csak hetente lépi át halk léptével 
hajlékod küszöbét. Az egyiket talán rikkancsok ezrei és nagy
hangú ajándékigérések ajánlanak, a másik mellett talán csak 
csendesszavú Fülöpök emelnek itt ott egy-egy ajánló szót.

Te pedig kezedbe veszed mind a kettőt. Ám legyen. De 
érted e, amit olvasol belőlük? Érted-e, hogy az egyik a hitedet 
tépázza, lelkedet szennyezi, véredet mérgezi, a másik hitedet 
táplálja, lelkedet fényesíti, véredet tisztítja?! Érted-e, hogy az 
egyiknek sorai közül szenny fröccsenik hajadon leányod liliom
leikére, a másiknak lapjáról az élet utravaló kenyérdarabjai 
hullanak a kötényébe?! Érted-e, hogy az egyik a sátán sajtója, 
a másik az Isten sajtója?! Érted-e, hogy a méreg akkor is öl, 
ha parfőmmel keverik s a forrásvíz akkor is éltet, ha egyszerű 
fakupából kínálják?! Érted-e, hogy olvasással az Istenhez lehet 
jutni s olvasással a sátán karmaiba lehet esni ?! Érted-e, hogy 
életre-halálra megy a dolog?! Értsd meg, ami a kétféle sajtóból 
szól feléd és —  tedd, amit tenned kell! Dönts! Istennek ma is 
vannak Fülöpjei, akik éppen legjobbkor szoktak mindenhova 
megérkezni s ma is van Szentlelke, ki a döntés tusáján ma is 
átsegít. Ha ugyan van benned annyi igazságkereső őszinteség 
és engedelmes készség, mint amennyi tudott lenni egy ókori 
szerecsenben ? 1

Szabó József
győri püspöki m. lelkész.
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Beszélj a földdel!
(Tavaszi egyh. beszéd.)

Jób 12, 8.

Hónapokig tartó epedő várakozás után, mint valami nagyon 
óhajtott kedves vendég, szelíd szellők szárnyain végre megér
kezett hozzánk a kies tavasz. Téli álmából felébredt a föld s 
ahol néhány héttel előbb még halottnak látszott minden, olt most 
új élet és elevenség kezdődik. A  szántó-vető ember, aki közel 
egy félévig meg volt fosztva attól az édes örömtől, hogy földjén 
munkálkodhasson, most újult erővel, bizakodó reménységgel 
kezdhet annak megműveléséhez. Rég nem volt olyan hosszú 
és nyomasztó telünk, mint az idén, rég nem örültünk hát a 
virágfakasztó, napsugaras tavaszi napoknak annyira, mint most. 
Ha ezekben a napokban széttekintünk határainkon, megragadó 
látványnak vagyunk szemtanúi és csodálatos érzések járják át 
szívünket. A  zöldelő vetések között elterülő barna barázdákon 
a földnek örök szerelmesei, a szántó-vető emberek szorgoskod
nak, hogy az apáiktól szent örökségbe kapott drága kincset 
életet adó termés alá készítsék elő. A  rügyekbe pattant utszéli 
bokor tövéből ékesszavu pacsirta száll nyílegyenesen az égnek, 
hogy bájos dalával lelkünket is ég felé emelje s önkénytelenül 
is leborulni késztessen bennünket a Mindenható nagysága előtt.

Bizony szép és lebilincselő a tavaszi természet, örömmel 
tölti el keblünket a megújult föld. Fölöttünk az azúrkék ég, 
mint hatalmas templom kárpitja borul reánk, a magas hegyek, 
mint Isten oltárai füstölögnek jóillatu áldozatokkal s önkényte
lenül ajkunkra adják a zsoltáríró király magasztos fohászát: 
Mily számtalanok a te müveid, Uram! Mindazokat bölcsen al
kottad meg és betelt a föld a te gazdagságoddal. Nagyon ke
ménynek és hidegnek kell lennie annak a szívnek, amelyet még 
a megújult természet csodálatos szépsége sem tud megkapni és 
Isten iránti hálára indítani.

Olyan ezekben a napokban a megújult természet, mint egy 
csodálatos könyv. Lapjai szebbnél-szebb tanításokkal vannak 
teleírva és megragadó képekkel díszítve. Jól mondja szentigénk : 
Beszélj a földdel és az megtanít tégedet. Jertek, merüljünk hát 
el ebbe a szívünkhöz nőtt drága könyvbe s forgassuk annak 
lapjait. így romolhatatlan drága kincsekkel gyarapodik lelkünk 
s aztán Istennek felséges trónja elé szállva alázatosan rebegi 
ajkunk: Magasztaltassál fel az egek felett óh Isten! Mind az 
egész földön legyen a te dicsőséged. (Zsolt. 57, 6.)

Amikor néhány héttel ezelőtt még kemény jégpáncél borí
totta a vizeket és hatalmas hólepel fedte be az erdőt és mezőt, 
olyannak tetszett a föld, mint egy óriási néma koporsó, mely 
halottan fogad magába minden rajta levő teremtményt. És ime 
ma már a természetnek minden egyes pontján, a nagy egészben 
épúgy, mint a legkisebb részeken, szakadatlan munka folyik.
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A  földbe hintett gabonamag csirába szökken, rügyek fakadnak 
a fák elhalt gallyain, zöldül és virágzik a mező, fészket raknak 
a madarak, szorgoskodnak a méhek s mindenfelé zümmögő 
rovarok sürgölődnek. Ez a jelenség az embert is szorgalmas 
kitartó munkára serkenti.

Beszélj hát a földdel és az megtanít téged. Megtanít arra 
a nagyon régi és soha el nem múló igazságra, hogy munkásság 
az élet sója, mely megóvja testünket a romlástól. A  munka az 
orvossága a mi életünknek, mely erőnket, egészségünket fenn
tartja, lelkünket megvidámítja. A  munka az az eszköz, mely a 
nyomorúságot és szükséget távol tartja házunktól s megszerzi 
számunkra mindazt, ami a test és élet fenntartására és szüksé
geire tartozik. A  munka megsokszorozza kezünk között az Isten
nek áldását, minek következtében egyrészt magunkról gondot 
viselhetünk, másrészt pedig Istennek, a mi mennyei Atyánknak 
munkatársai leszünk az 0  nagy és magasztos céljainak keresz
tülvitelében.

Ezt ne tévesszétek szem elől soha. Találkoztok az életben 
olyan emberekkel, akik a munkát átoknak tekintik. Szívetek 
egész melegével, lelketek igaz meggyőződésével hirdessétek 
ezeknek, hogy a munka áldás; az akaraterő, a türelem, az 
erény iskolája. A  Mindenhatónak ez a parancsa: orcád veríté
kével egyed a te kenyeredet, azért hangzott el ősszüleinkhez a 
paradicsomban, hogy az ember az ő szorgalmas munkájával 
egy új Édenkertet építsen magának. Nem hiányoznak azok sem, 
akik azt tanítják, hogy a mai dolgozó munkás csak a fennálló 
társadalmi rendnek a rabszolgája, kiket kizsákmányolnak a tőke 
tulajdonosai, fel kell hát szabadítani a népmilliókat a rabszolga
ság alól. Ezeknek mondjátok azt, hogyha vannak is visszásságok 
a mai társadalmi életben, a munkát mégis Isten illesztette bele 
ennek a világnak rendjébe s az ember csak úgy lehet igazán 
boldog és megelégedett, ha úgy szorgoskodik a maga munka
körében, mint aki megvan győződve arról, hogy őt arra a helyre 
Isten állította.

Igen, Isten állított téged az eke mellé, szent kötelességed 
hát helyedet ott becsülettel megállani. Amikor kint dolgozol 
szántóföldeden és reggeltől estig hasogatod az illatos barázdákat, 
akkor a te munkádban dolgozótársa vagy az erős Istennek, 
akiről azt mondja az írás, hogy egek az ő ülőszéke és a föld 
az ő lábainak zsámolya. Nagy és felemelő érzés hát művelni 
azt a földet, amelyen születtél, amely hantjaival egykor el fog 
takarni téged, életedben pedig megadja számodra a mindennapi 
kenyeret. Végezd gyönyörűséggel, igaz lelki örömmel munkádat 
s meglásd, Isten áldása nem fog elmaradni, mert aki munkálja 
az ő földjét, megelégedik étellel, aki pedig hiábavalóságok után 
futkos, megelégedik szegénységgel.

De munkálkodnunk kell nemcsak az eledelért, mely elvész, 
hanem az eledelért, mely megmarad az örök életre. Az új életre 
kelt föld, a tavaszi megújulás Istennek dicsőítésére és az örökké
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valók keresésére is int bennünket. Minden ékesszólásnál szeb
ben és meggyőzőbben hirdetik, hogy aki ilyen csodálatos és 
szép rendet tart fenn a nagy világmindenségben, az előtt aláza
tosan kell meghajolnia az embernek. Még az egek is hirdetik 
az erős Istennek dicsőségét s kezeinek munkájáról beszél az 
égboltozat, hogyne dicsérné hát Istent az ember, a teremtés 
koronája, akivel a legnagyobb jót cselekedte, amikor testébe, 
ebbe a romlanpó cserépedénybe a saját lelkét lehelte.

Ha munkánk közben megpihenve széttekintünk a szabad 
természet ölén, úgy érezzük, mintha szent helyen, az Isten 
templomában állanánk. S amikor megállunk ebben a felékesített 
templomban, valami ellenállhatatlanul arra ösztönöz bennünket, 
hogy áhítatosan összekulcsoljuk kezünket és imádkozzunk. Mi
lyen felséges az az ünnepi csend, ami ott elömlik. Távol vaD 
onnan minden, ami tisztátalan, közönséges, vagy megbotránkoz
tató. Istent dicsőíti az égre szárnyaló madárdal. Isten nagysá
gáról és hatalmáról beszélnek az égnek meredő hegyóriások, 
a messzeségbe kanyargó folyók, vagy a parányi kis fűszál. 
Mintha azt mondanák: Mindenek elnémulnak, mint a ruha meg
avulnak, de Isten megmarad örökké. (Zsolt. 102, 27.)

Hogyne dicsérnők hát Istent, mi emberek, akik tudatában 
vagyunk annak, hogy egyedül Istentől száll alá minden jó ado
mány és tökéletes ajándék. Igaz, a mi korunkban szédületes 
iramban haladt előre az emberi tudomány ugyannyira, ha talán 
nagyapáink sírjaikból felkelnének el sem hinnék, hogy ők is 
ebben a világban élték le életüket. Ám  mégis éreznie kell az 
embernek a maga törpeségét a Mindenható nagysága mellett, 
mert ha egyszer gátjukat szakítják az elemek, pillanatok alatt 
elsöprik azt, amit hosszú hónapokon keresztül alkotott az emberi 
ész. Megrázóan tapasztalhattuk ezt az elmúlt évben, amikor az 
árvizek szörnyű pusztításától semmi emberi tudás és erőfeszítés 
nem volt képes megmenteni az erdélyi városokat és falvakat. 
Isten kiöntötte haragját s bérces hazánk pár nap alatt kihalt és 
néma lett, mint egy szomorú temetőkert.

A  miénk csak a munka, az áldás azonban Istené. Ő az, 
aki felhozza napját a jókra és gonoszokra egyaránt és esőt ád 
mind az igazak, mind a hamisak földjére. Dicsérjük és magasz
taljuk hát Istenünket. Érezzük és lássuk meg, hogy jó az Úr, 
boldog az az ember, aki őbenne bízik. Jézus mondotta: „Abban 
dicsőítetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremtek.* 
(Ján. 34, 27). Teremjük a hitnek, a szeretetnek és a jócseleke
deteknek gyümölcseit, így lesz kedvessé a mi dicséretmondásunk 
az Isten előtt. Semmit sem ér az olyan hála, amelyik cselekedni 
nem tud, hanem csak folytonosan szavakban nyilatkozik meg. 
Ezért kell élő és tökéletes áldozatul odaszentelnünk egész éle
tünket az Istennek, mert így teszünk bizonyságot arról, hogy 
mi az ő fiai vagyunk.

Ezekre az igazságokra tanít bennünket a megújult föld. 
Véssük mélyen szívünkbe a hallott igazságokat. A  megújult
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természet kebelén észlelhető lázas munka bennünket is serkent
sen munkásságra s a tavaszi természetnek Istent dicsőítő énekét 
alázatos hálával vegyük mi is ajkunkra. Ámen.

Bíró László
hosszufalui esperes-lelkész.

Királyi parancsosztás.
Husvét u. 4. vas. Vázlat.

Máté 28, 18—20-

Gyermekkori olvasmányaink idejéből bizonyára mindany- 
nyian emlékszünk olyan pillanatokra, amelyek borzongató nagy- 
szerűségükkel összoszorították a szívünket, hogy azután heves 
szívdobogással, lobogó lelkesedéssel ujjongjunk fel a hősök 
lehetetlenségeken keresztül törő erején. Emlékszem egy ilyen 
pillanatra, mikor pl. a világverő nagy Julius Cesarról olvastam. 
Ott állott a gallok földje előtt, akiknek nyakas fejét római igába 
akarta hajtani. De még csak a lábát se tehette földjükre, mert 
ott rohant a lába alatt a Rajna vize s ezen még hadsereg soha 
át nem kelt. Cesar szeme felméri a két part távolságát, aztán 
kurta parancsszó röppen el ajkáról: „Hidat verni a Rajnán!* 
A feladat a lehetetlenségek szédületével mered katonái elé, d& 
a parancs elhangzott, —  hozzáfogni. Indul a sok ezer láb, moz
dul a sok ezer kéz s egyszercsak készen áll Cesar világhírű 
Rajnahidja.

Egy másik ilyen nagy pillanat volt, mikor Hannibál, a 
punok vezére állt meg az Alpok tövében. Hadserege fáradt, 
harcoktól, meneteléstől törődött. A  hósipkás vén hegyóriások 
hasadozott ábrázatukkal, ásítozó szakadék-torkukkal fölényes 
mosolygással terpeszkednek eléje: „Rómába csak rajtunk ke
resztül mehetsz, ha tudsz.* Hannibál szeme villan egyet. Harsan 
a riadó, csattan a parancsszó: „Átkelni az Alpokon!* A  kia 
hangyaboly kúszni kezd a hegyóriások jeges, havas, szakadékos 
testén s alig pár hónap múlva az Alpok vállai mögött nyugodt 
biztonságban meghúzódó Róma megbolygatott darázsfészekké 
válik a belévetett vészhírtől: Hannibál ante portás. (Hannibál 
a kapuk előtt áll.)

Hatalmas két pillanata a világtörténelemnek. De mindkettő
nek nagyszerűsége semmivé törpül amellett a jelenet mellett, 
melyről felolvasott szentigénk ad tömör pillanatfelvételt. Pedig 
a külső keretei sokkal egyszerűbbek. Nincsenek ott egetverő 
hegyek, sem rohanó folyók, csak egy szelid domb, amelyet a 
nemzeti büszkeség dagasztott csak fel az olajfák „hegyévé". 
Nincsenek odale zászlós táborok, csillogó fegyverekkel, táncoló
paripákkal, kaszás hadiszekerekkel és roppant hadigépekkel. 
Tizenegy jámbor, egyszerű férfi áll a hegyen. Üldözöttek, félő- 
sek, remegő szívűek. Üres a kezük, zavarodott a szemük. Csak
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a tizenkettedik arca ragyog valami túlvilági fénnyel, az ő szeme 
nyugodt, távolba néző, az ő alakja felmagasodó, királyi. De még 
inkább királyi az a pár mondat, amely lepattan ajkáról és bele- 
fúródik a tizenegy férfi szívébe: „Teljes hatalom adatott nékem 
stb.“ A  legcsodálatosabb király, legcsodálatosabb szavai. Van 
bennük

1. egy csodálatos parancs,
2. egy csodálatos bizonyságtétel s
3. egy csodálatos igére í.

I. „ Elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket. . . "  Ilyen 
szédítően csodálatos parancsot még soha egy király sem adott 
a  földön. Voltak hódítók, akik az összes népek leigázását tűzték 
maguk elé, de azoknak hadseregek álltak rendelkezésükre kép
zett hadvezérrel. Azonkívül teli államkassza és sokmilliós népek 
adója felett rendelkeztek. Míg ennek a királynak 11 embere 
van, az is mind szegény, tanulatlan, egyszerű.

Igaz ugyan, hogy annak a hódításnak, amelyre Jézus 
küldte el a tanítványait, egészen más célja volt, mint minden 
többi világhódítóénak. Épen azért más fegyverekkel kellett meg
vívni is a harcot.

De ha lemondunk is az evilág hódítóival való összehason
lítás érdekességeiről, ez a királyi parancs eléggé csodálatos, sőt 
döbbenetes marad akkor is, ha csak annak vesszük, ami. Akkor 
sem jelent csekélyebb feladatot, minthogy az a 11 ember foly
tassa és fejezze be azt a munkát, amelyet Jézus Krisztus kez
dett el a földön. Vigye végbe az egész világnak bűnből és 
kárhozatból való megmentését, az összes szívek újjáteremtését 
az által, hogy Krisztus evangéliomát elviszik minden emberhez 
e világon. Ha ezt a 11 embert odaállították volna a Himalája 
hegyláncolat lábához s kezükbe adván egy vásári fanyelű bics
kát, rájuk parancsoltak volna, hogy azzal a bicsakkal vágjanak 
a hegyláncolat gránitszikláiba egy többezer kilométeres alagutat 
s kössék össze vele a hegyláncolat elejét és végét, —  nem 
kaptak volna kisebb feladatot. Mert nézzük csak mi volt ennek 
a csodálatos parancsnak a tartalma s mik hozzá az eszközök?

Az embereket egy olyan ország polgáraivá kellett tenni, 
amely nem látható, amely tkp. nincs is még meg, csak eljö
vendő. Azzal jön mindig közelebb, ha valaki csatlakozik hozzá.

Rá kellett bírni az embereket, hogy engedelmeskedjenek 
egy olyan királynak, akinek nincs trónja, nincs hadserege, ninc3 
hatóságja. (Hogyan engedelmeskednek a látható királynak, tör
vénynek ?)

Nemcsak a saját nemzetük tagjait kellett erre megnyerni, 
hanem száz és száz idegen népet, „minden népeket“. Ezek szer
teszét laktak a világon, hegyek közt, sivatagokban, őserdők mé
lyén, tengerek közepén, ezer és ezer mérföldnyire. Hogy jutnak 
el hozzájuk? Nem kopik el térdig a lábuk a feleúton?

S ha eljutnának is, hogyan értetik meg magukat velük? 
Hisz az ezerféle nép ezerféle nyelven beszél ?
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S ha valami módon megértetik magukat velük, hogyan 
bírják rá őket a csatlakozásra? Nincs más fegyverük, csak a 
szó I Már pedig az ő nyelvük nem forog könnyedén. Legszebb 
érzéseiket, legfelségesebb látásaikat nem bírják szavakba tördelni!

S ha rábírnák őket a csatlakozásra, hogyan tudnák őket 
arra rávenni, hogy „megtartsák mindazt, amit Krisztus paran
csolt". Nem lehetnek állandóan velük. Ők maguk is micsoda 
állhatatosak voltak? Holott maga Jézus járt együtt velük 3 esz
tendeig.

A  roppant feladat sziklaóriásai úgy merednek reájuk,, 
mintha menten össze akarnák morzsolni őket, amint hozzájuk 
nyúlnak azzal a vásári fanyelű bicskával: az igével. Össze 
kellett volna roskadniok menten e csodálatos parancs rettente 
terhe alatt, ha a csodálatos király nem nyúl a hónuk alá és 
nem támogatja meg őket egy csodálatos bizonyságtétellel és egy 
csodálatos ígérettel.

II. „Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön".. 
Csodálatos bizonyságtétel! Még nem volt király, aki így beszél
hetett magáról.

Még azt sem mondhatta el egy király sem : Nékem adatott 
minden hatalom a földön. Világverő nagy uralkodókat apró dol
gok tesznek tönkre, amelyeken nem volt hatalmuk. (Nagy Sán
dornak saját szenvedélyén, Attillának egy orrvérzésen, Napóle
onnak egy téli hidegen.)

Aki azt mondhatja: nekem adatott minden hatalom a föl
dön, az már nem ember: Isten. Ha ember mond ilyet, a leg
nagyobb istenkáromlás. Jézus elmondhatta magáról, mert sokszor 
bebizonyította : (betegeken, akiket meggyógyított, bélpoklosokon, 
sántákon, az öt kenyéren —  két halon, a háborgó tengeren, 
tisztátalan lelkeken, megátkozott fügefán stb.)

Esetleg voltak már nagy varázslók, akik csodálatra méltó 
dolgokat műveltek a földön s így szerették azt a látszatot kel
teni, hogy minden hatalom enged nékik a földön. De azt még 
ezek se merték mondani: Nékem adatott minden hatalom a 
mennyben.

Egyedül Jézus merte ezt a bizonyságot tenni magáról, mert 
onnét jött (Ján. 3, 13,) s mert épen oda ment. (Ján. 8, 23.) 
A mennybeszállás trónlépcsőjén állott, mikor ezt mondotta. Még 
egy lépés és ott fog ülni az Atya jobbján.

Ezentúl: Ő nyitja meg a mennyet egyes egyedül minden
kinek. Királyok, hatalmasságok stb. mind térdelni fognak előtte. 
Senki sem mehet az Atyához, ha nem Ő általa.

Akik benne hisznek, hozzá imádkoznak, nagyobb csodákat 
tehetnek, mint ő (Ján. 14, 12.) (Apostolok, misszionáriusok, 
Sundar Sing stb.)

Végül: övé az Ítélet hatalma. Akik hatalmát el nem ismerik 
most, azok meglátják egyszer, de az rettenetes látvány lesz.

III. „Imé én tiveletek vagyok minden napon a világ vége
zetéig." Minden Ígéret értéke attól függ, ki Ígéri. Akinek ily
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csodálatos hatalma van, annak Ígérete is csodálatosan nagy- 
értékű.

Csodálatos vígasztalás minden nyomorúságban.
Csodálatos támasz az összeroskasztó nehézségek alatt.
Csodálatos sarkaló erő minden harcban.
Mikor Wesley, a nagy prédikátor meghalt, utolsó szava 

az volt a halottas ágyon: „A legeslegjobb dolog a világon az, 
hogy az Ür velünk van!“ Ha megtapasztaltad már, hogy ez a 
csodálatos parancs rád is vonatkozik, megtapasztalod azt is, 
hogy ez a csodálatos Ígéret is a tiéd. Ámen.

Farkas Zoltán
kölesdi lelkész.

Egyik Mi atyánktól a másikig.
Husvét u. 5. vas.

Luk. 11, 1—4.

Olyan vádszerűen hangzik, amikor az egyik tanítvány 
•Jézust arra kéri, hogy tanítsa őket imádkozni. Hiszen már túl 
vannak a tanulási idő tekintélyes részén. Hogyan lehet az, hogy 
Jézus elmulasztja azt, amire a nála sokkal kisebb Keresztelő 
János oly nagy gondot fordított? Ám Jézust nem illetheti szem
rehányás, hisz ő már nagy programmbeszédjében, a Hegyi 
Beszédben adott tanításokat az imádság egyes kérdéseiről, sőt 
ott adott elébük egy határozott szöveggel biró imádságot. Talán 
cl felejtkeztek erről a tanítványok? Talán nem tudták megje
gyezni akkor a sok egyéb tanítás mellett? Vagy azt vélték, 
hogy Jézus azt az imádságot inkább a jelenlevő sokaság szá
mára fogalmazta meg s az ő számukra van Jézusnak az imád
ság mélyebb titkairól mondanivalója s tisztán a nagyobb mun
kára kiválasztott tanítványok számára szóló külön imádsága? 
Lehet, hogy Keresztelő János adott át az ő szükebb tanítvány
körének ilyen imádságot s most Jézustól ilyesmit várnak.

Mekkora lehetett a tanítványok megdöbbenése, mikor az 
imádság mélyebb titkairól való elmélkedés helyeit egy kötött 
szövegű imádságot kapnak s hozzá ugyanazt a Miatyánkot, 
amelyet a Hegyi Beszédben hallottak.

Dicséret csupán abban illeti a tanítványokat, hogy hosszú 
iskolák után, amikor már túl vannak első nagysikerű missziói 
útjukon is, készek észrevenni imaéletük hiányait s nem félnek 
azt feltárni Jézus előtt. Dicséretükre lehetett talán az is, hogy 
közülük egy-kettő nem megdöbbenéssel s nem megszégyenítés
kép hallotta Jézus ajkáról újból ugyanazt az imádságot, hanem 
nagy és mély csodálkozással. Mert bár Jézus ugyanazt az imád
ságot mondta, egészen lényegtelen eltérésekkel, mégis, mintha 
egészen más Miatyánk lett volna ez. Egy másik Miatyánk: tele 
az első hallás óta átélt tapasztalatok tényével, Isten dolgainak 
mélyebb megismerésével s megújítva a magát mindjobban ki



179

jelentő Lélek ajándékaival. Ne vegyük tehernek és ne írjuk a 
bibliai feljegyzések tökéletlenségeinek a rovására mi sem, hogy 
evangéliumainkban két Miatyánk van! Nagy szükség van arra, 
hogy újból és újból s időnként egészen új megvilágításban 
találkozzunk az Úrtól tanult imával. Az az út, amely egyik 
Miatyánktól a másikig visz, jelenthet nagy közeledéseket, előre
haladásokat az Atyához vezető utón és Annak az élete élésében, 
Aki azt mondta magáról: Én vagyok az u t!

Melyik ut visz egyik Miatyánktól a másikig?
Vizsgáljuk ezt először a megszólításban!
A  megszólításoknak nagy szerepük van az imádságokban. 

Sokszor olyan az, mint az operák nyitánya, amelyben az ember 
találkozik a darab vezérdallamaival s amelyből meg lehet álla
pítani, milyen zenei hatásokat akar kiváltani a szerző. Vannak 
imák a Bibliában, amelyeknél oly hosszú a megszólítás, hogy 
az maga kitesz egy imádságot. Az a megszólítás, melyet Jézus
nál találunk, nagyon rövid. Nem tekinthetjük véletlennek, hogy 
mégis elég bő ahoz, hogy két sarkpontot fedezzünk fel benne. 
Az egyik a z : Mi Atyánk! —  a másik: „ki vagy a mennyek
ben 1“ E két sarkpont közt játszódik le a Miatyánkkal való 
utunk nagy része. Miatyánk, ki vagy a mennyekben! —  sok 
imádkozó előtt úgy egybeolvad! Pedig ez nem annyi, mintha 
Jézus arra akarna rámutatni, hogy milyen atyánk van, hiszen 
imádság földi atyához úgy sem szólhat! Ezzel a megszólítással 
Jézus először kimondhatatlan közel hozza hozzánk az Istent, mint 
aki csak annyira van tőlünk, mint az atya térdén ülő s beszélő 
gyermek az atyjához. De azután kimondhatatlan messze és ma
gasra helyezi Jézus azt, Akihez imádkozunk, nehogy túlságosan 
magunkhoz vonjuk le s kéréseinkkel esetleg csak a magunk 
földi érdekkörének szolgálatába állítsuk. E körül a két pont 
körül: a kimondhatatlan közel s a kimondhatatlan messze körül 
játszódik le a mi utunk és lelki fejlődésünk a Miatyánk kapcsán.

A  megindulás rendesen az, hogy miután odataláltunk a 
tékozló fiúval az atyai házhoz, a Miatyánkban először a meg
szólított Isten közelségét érezzük. Hogy ő a mennyben van, ez 
csupán szép felemelő, díszítő jelző lesz számunkra. De semmit 
nem érzünk a distanciából. Az Isten csodálatos közelsége, ér
tünk valósága borítja be a szívünket s mi boldogan, fesztelen 
meghittséggel járunk-kelünk az Atya körül és tárjuk fel kéré
seinket.

Az ut folytatása azonban más. Egyszercsak észrevesszük: 
megszűnt már a tékozló fiú hazatérése feletti örvendezés; már 
nem mi állunk az ünneplés központjában, Isten most már nem
csak az ő forró közelségét érezteti velünk! Most már azt is 
érezteti, hogy Ő fent van, magasan felettünk, soha sem tudjuk 
kiérdemelni a kegyelmét s nekünk meg kell találnunk a helyün
ket az ő lábai alatt. Mélyen lent az Ő lábai alatt is! Sokan 
ennél a fordulónál mondanak csődöt. Tapasztalják, hogy az
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imádság nem arra való, hogy nagy bizalmaskodással különféle 
rendeléseket tegyenek a Mennyben-lakozónál. Egyszerre meg
torpannak: nem tudják útjukat tovább járni a Miatyánkkal.

Pedig de áldott időszak ez! Mikor a hívő érezni tudja, 
hogy az Isten fenn. magasan ő felette van ; érzi azt a felsikol
tást : kicsoda mehet fel a mennybe s kicsoda hozhatja az Istent 
alá! Ilyenkor teszünk mélyebb utat a magunk megismerésében. 
Feltárul előttünk a kegyelem csodája, s még drágább lesz előt
tünk Jézus. Jézus —  a Közbenjáró! Ilyenkor értjük meg, miért 
kell nekünk Jézus nevében, az Ő érdemeire való hivatkozással 
imádkoznunk. Míg az az ember, aki csak az Isten közelségét 
érzi, csak papos sallangnak, üres formaságnak fogja azt tartani.

Az ut azonban nem itt végződik. Fennállna^ akkor a ve
szély, hogy mindent elveszítünk, amit Isten az Ő sokszor fel
kínált közelségével kész odaadni. Bekövetkeznék akkor a ve
szély, hogy túlságosan borongóvá, ótestamentomivá legyen az 
Istenhez való viszonyunk s kimért, ünnepélyes formáktól me
revvé imádságunk.

Jézus mindakét elemet akarja látni imádságainkban. Azt is, 
ami az Atya kimondhatatlan közelségéből fakad s azt is, amit 
az ő kimondhatatlan messze- s felettünk-valósága vált ki a mi 
hívő szívünkből. Mint ahogy északi és déli sarka közli feszült
ségben termelődik és éli a maga titkos életét földünk mágneses 
és elektromos ereje, úgy biztosítja imaéletünk gazdagságát és a 
valósághoz közelférkőzni tudó erejét, ez a feszültség. Ó mennyi 
áldást jelent már az, ha csak a megszólítás jobban megvilágoso
dik s ennek kapcsán megtesszük utunkat az egyik Miatyánktól 
a másikig 1

Vizsgáljuk másodszor a mi kedves mindennapi imánk fej
lődési útját a benne foglalt hét kérés kapcsán.

Itt is vár ránk ut? Hogyne, mikor a dolog azzal kezdődik, 
hogy ez az elsőrangúan kérő ima, a mi számunkra először úgy 
szerepel, mint imádati ima. Csak legyünk őszinték! Nagyon 
szép dolog és szükséges az imádati ima. Jaj annak, aki elveszíti 
az érzékét vele szemben ! Bár több lenne egyéni és közös isten
tiszteleteinkben az imádati elem! —  De amikor az Úr Jézust 
tanítványai kérték, hogy tanítsa őket imádkozni, akkor ö  nem 
imádati imát. hanem kérő imát tanított.

Ki veszi észre ezt mindjárt a Miatyánkon? Ki mondhatja 
el őszintén, hogy a Miatyánkot mindig mint kérési imát hasz
nálta s kellőleg tekintetbe vette az Úr célját. Nem úgy vollunk-e, 
hogy annyira nem éreztük a Miatyánk kérési jellegét, hogy ha 
valamit határozottan kérni akartunk, akkor külön imádságot 
fogalmaztunk, vagy kerestünk ki valahonnét, ahelyett, hogy 
megálllunk volna a Miatyánk egy kérésénél s annál gondoltunk 
volna égető kérdéseinkre! Hiszen a Miatyánkban minden ben
ne van I

Hogy a Miatyánkból imádati imát csináltunk, ez annál fel
tűnőbb, mert hozzánk természetünknél fogva a kérési ima áll



181

legközelebb. Ha imádat! imából csináltunk volna kérő imát, az 
nem lenne feltűnő. Ha egy hálaadó imát színeztünk volna be 
kérési érzelmekkel, abban könnyen magunkra ismerhetnénk. De 
hogy valahol egy felkínált, elénk szabott kérési imáról, mint 
kérési imáról lemondtunk, ez nagyon feltűnő. És az ok ? Az ok 
egyszerűen az, hogy a Miatyánk kéréseinek a vágyvilága idegen 
volt tőlünk. Annyira magas, szokatlan, a természeti ember szí
vét nem érdeklő irányzat van azokban, hogy inkább hagytuk 
imádativá válni, mint hogy belefogjunk s vesződjünk vele, mint 
kérési imával. Hiszen csak egyetlen kérés van benne, ami a 
testi jólétet érinti: a mindennapi kenyérről szóló. De ez sem 
hatott meg mindenkit. Egyrészt azért, mert a napi kenyér leg
többször már meg volt az asztalkában, mikor az az napra szóló 
kérés elhangzott. S másrészt azért, mert a legtöbbnek az igye
kezete e téren nagyon is túl ment az egyszerű mindennapi 
kenyéren.

Valaki azt mondhatná: de hiszen a Káté megtanított, hogy 
a Miatyánk kérő ima, s hogy a mindennapi kenyérben minden 
benne van 1 Igaz. De ép az, hogy még ez sem használt. Egy 
darabig talán jelentkeztek a kéréseknél a Káté gondolatai, de 
azután megint visszament minden a régibe: a Miatyánk maradt 
megszokottságánál, kedves csengésénél fogva legkedveltebb és 
legtöbb emléktől megszentelt imánk, de nem lett igazi kérési 
imánkká. Elláttuk egyes mondatait az imádatérzés ezüstös szár
nyaival, de maguk a kérések szárnyszegetten árválkodtak benne.

így volt ez mindaddig, míg egyszer Jézus beleszólt az éle
tünkbe. Nem épen a Miatyánk körüli jogos szemrehányásaival 
kezdte. Volt Neki másegyéb, mit szemrehányni! Mert hisz az 
imádság csak egy tünet a lelki életből s akinél az imádság 
nincs rendben, ott az egész életen is van rendezni való. Útra 
kellett kelnünk Jézussal, hogy a keresztyénségünk ne legyen 
csak máz. Ekkor kezdtük észrevenni, hogy a Miatyánk-mondá- 
sunk sem maradhat úgy, mint eddig. Útra kell kelnünk egy 
tisztább és célkitűzésében el nem torzított Miatyánk felé. így  
érkeztünk el a második állomásra.

Mi a második állomás? Az, hogy a Miatyánk visszakapja 
eredeti jellegét, hogy kérési imává legyen s így vegye át a ve
zérszerepet imaéletünk legdúsabb ágazatában: a kérési imában. 
Mintha Jézus maga is érezte volna, hogy a Miatyánk kérési 
irányát veszélyeztetni fogja valami. Sokan nem értik, hogy a 
Mi atyánk itteni szövege miért nem egyezik a Hegyi Beszédével? 
Ott, amint tudjuk, a végén, még glória is van: Mert tied az 
ország stb. Nem szabad-e ezt úgy magyaráznunk, hogy Jézus 
bizonyára féltette a Miatyánk kérési jellegét s a második tanítás 
alkalmával szinte befejezés nélkül hagyva csupa kérés-felsoro
lássá tette. Az is figyelemreméltó, hogy mi jön itt a Miatyánk 
tanítása után. Az éjfélkor kenyérért zörgető barát példájával is 
buzdítani akart, hogy tegyük imádságainkat minél kérőbbé. 
Magasztaló, hálaadó és imádati ima az örökkévalóságban jut
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majd a teljes, igazi szerephez; a kérési imáknak azonban itt a 
földön van az igazi szintere. Azért tanított Jézus kérési imára. 
Nincs-e ebben valami hatalmas evangélium ? Testvéreim! Nem 
csodálatos, hogy Jézus egy féle imádságra sem biztatott annyit, 
mint a kérő imára. Egy irányban sem taglalta oly mélyen és 
sokoldalúan az imádság kérdéseit, mint a kérés irányában! 
Nincsen-e ebben üzenet és hiteles fényképfelvétel egy olyan 
Istenről, aki tele van tettvággyal; aki nem abból akar megélni, 
amit már eddig tett; aki nem a hálaimák nárdusolajának s az 
imádatok tömjénfüstjének illatfelhőivel akarja magát legjobban 
körülvétetni, hanem a kérő imák záporával? Most, legalább 
most, míg mi itt vagyunk, míg az elveszett világ megmentése 
folyik, drágább Neki az ajtóján kopogó és dörömbölő ujjak és 
kezek zaja, mint a hálahimnuszok lágy melódiája.

Ne gondoljuk azonban, hogy egyszerre minden rendbejön, 
amikor felismerjük a Miatyánk kérő jellegét. Ez még csak a 
második állomás! Sokkal többet időztünk az első állomáson, 
semhogy egyszerre rendbe jöhetne minden. Mi történik a má
sodik állomáson ? Az, hogy a kéréseket magunkra alkalmazzuk. 
Szenteltessék meg a Te neved! Tehát nekem Isten nevét meg 
kell szentelnem. Jöjjön el a Te országod! Tehát nekem azon 
kell lennem, hogy bejussak az Isten országába s megvalósítsam 
azt a magam élete körén belül. Legyen meg a Te akaratod! 
Tehát nekem arra kell figyelnem, mit kíván tőlem az Isten és 
meg kell nyugodnom azon, amin változtatnom nem lehet.

Ki merné lekicsinyelni, hogy az első állomáshoz képest ez 
óriási haladás. Nemcsak azt láttam meg, hogy nekem mikre 
kell kérnem az Istent, hanem azt is, hogy ebből mi tartozik 
reám. A  Miatyánk mozgalmas világának nagy földrészeiről száll 
el így a köd, az Úr kezd már a neki szánt céljaihoz jutni. De 
még mindig marad kiderítetlen földterülete, kibontatlan szárnya 
és befékezett kereke.

Ez csak a harmadik állomáson nyílik meg.
Eddig úgy imádkoztuk a Miatyánkot, mintha egyes szám 

első személyben lenne megírva. Milyen különös 1 Nem vettük 
észre, hogy a m i szócskával kezdődik. Mindegyikünk csak ma
gára gondolt az egyes kérdéseknél. Nemcsak a mindennapi 
kenyérnél, hanem a bűnök megbocsátásánál is. Gondoltunk is 
mi azzal, hogy mások is eljussanak a bűnbocsánat megismeré
sére ! Hogy másokat nem viszünk-e kisertésbe csábító, fösvény 
vagy pazarló, gőgös, vagy hízelgő viselkedésünkkel ? Ha a Mi
atyánk egyes szám első személyében lett volna megírva, akkor 
sem nézhettük volna szigorúbban csak a saját lelki értékeink 
szempontjából. —  És ha a „mi“ helyébe az én-t tudtuk tenni, 
a Miatyánk azon felénél, ahol a „mi“ szócska minden kérésnél 
ránk kiáltott, még könnyebben tudtuk túltenni magunkat a má
sokra való gondolás kötelességén az első három kérésnél, ahol 
egészen személytelenül hangzanak el: „Szenteltessék... Jöj
jön .. , Legyen .. . “
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Azért kell nekünk a Miatyánkkal nagy utat megtenni s 
•ettől a személytelen, vagy csupán csak az én körül mozgó Mi
atyánktól eljutni addig a Miatyánkig, amelyben a megszólítás 
„mi“-je átharsog az első három kérésen. Úgy, hogy mi megért
jük : ez a Miatyánk minden lehet, csak nem az én önző földi 
és üdvösségbeli érdekeimre szabott szűklátókörű imádságom. 
Hogy ez a Miatyánk meghívás és elkötelezés az Isten országá
ban másokért való életre s az Isten országa teljesedéséért így 
sokakért való imádkozásra!

Oh, hogy letörpülök én magam, ki eddig toronymagasság
ban emelkedtem a Miatyánkom fölé, eltörpítve vele a lelkek 
millióit, népeket, nemzeteket, világrészeket, azt a két milliárd 
embert, akik velem együtt élnek most a földön; még a saját 
hazám, városom, falum lakóit is; még a velem egy egyházhoz 
tartozó, velem egy templomba járó testvéreim seregét is és sok
szor az esti Miatyánkom ható sugara nem terjedt ki a velem 
egy házban, talán egy szobában alvó véremig. Szabad-e meg
állni egy ilyen Miatyánknál? Nem kell-e legsürgősebb keresz
tyén feladatnak tekintenem, hogy a Miatyánkom felszabadúljon 
■az énem körül való mozgás béklyóiból és végre szabadon bont
hassa ki szárnyait.

Mily boldog és felséges fordulat ez I Boldog, aki hagyja, 
hogy a mindennapi imájának ez a sok másokra mutató ujja 
felfényeskedjék s úgy hasson reá, mint az alvóra az ébresztő 
keze. Boldog az, aki hagyja, hogy ez az igazán meglátott Mi
atyánk elvigye őt az Isten Országa szent világába, a Jézussal 
való élés túláradó örömeibe.

Semmi kétség, ez a Miatyánkod új Miatyánk lesz! De nem 
olyan, amit ma találtak ki. Uj, de voltakép az egyetlen igazi. 
Mert ez az a Mialyánk, amelyet Jézus mondott.

Kedves Testvéreim! Igen érdekes időket élünk. Egy gon
dolat, az életnek egy új meglátása tör utat magának minden
felé. Ez az új gondolat és meglátás: a misszió. A  misszió, hogy 
senki sincs önmagáért és mindenki másért van. Megszégyenítő, 
hogy ezt az élettörvényt ma a világban jobban észrevették, 
mint a Krisztus egyházában. Mi áll a nagy népi megmozdulások 
mögött akár észak, akár dél felé nézünk? A  missziói gondolat 
kezd utat törni. Theológusok és hívők, lelkészek és egyszerű 
bibliaolvasók mindjobban rájönnek, hogy csak egy keresztyén- 
ség van és az missziói! Ép ezért mindennek át kell lendülnie 
a missziói síkba. Csak így lehet megérteni az Isten országát. 
Csak így lehet mélyére hatolni az evangéliumnak. Csak így 
lehet hinni Jézusnak.

Nem véletlen dolog, hogy ma a husvét utáni V. vasárna
pon, a „Kérjetek!“ vasárnapján, a mennybeszálló Jézus ünnepe 
előtti vasárnapon a Miatyánk áll elénk. Nincs ugyan benne 
rendes szent leckénkben, de az egyik leghasználtabb igesorrend
ben a mai vasárnapi részt épen a mi igénk előzi meg. Nagyon 
illik a Miatyánk, a legkérőbb és szerzője által a leggarantáltabb
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imádság a Kérjetek vasárnapjára. De nagyon illik erre a vasár
napra azért is, mert a mennybemenetel ünnepének a küszöb
vasárnapja van. Azon mennybemenetel megünneplésére készü
lünk, amikor a mi Urunk és Királyunk kiadja utolsó végrende
letét, a missziói parancsolatot: Menjetek el széles e világra... 
A külföldi hívő protestáns világban a mai nappal a misszió 
nagyhete kezdődik. Ez az évnek azon hete, amelyet a missziót 
áldozat hetének neveznek. Ilyenkor mindenki minden nap imád
sággal és adománnyal gondol a misszióra. Mi még nem tartunk 
ott, hogy bevezethetnénk a missziói áldozat hetét az áldozó
csütörtök körül, jóllehet egy nyelv sincsen, ahol a mennybe
menetel ünnepének neve úgy magában foglalná az áldozat sza
vát, mint a mi nyelvünkben. De abban már egy pillanatig sem 
késlekedhetünk, hogy a misszióért való imádkozáshoz toborzót 
ne zengjenek kürtjeink s hogy a kérések vasárnapján ne kérjünk 
egyszer már arra is mindenkit: Tarts szemlét Miatyánkod te
lett! A  Miatyánk missziói imádság. Ilyenné lett-e már nálad is?  
Ne félj, semmi jót nem veszítesz a régi Miatyánkból, a misszió
ban minden jó benne van. De amiből a misszió végkép kima
rad, az nem lehet jó ; előbb utóbb csak zengő érccé és pengő
cimbalommá válik.

Mily sok gondot okoz egy régi vár, egy uralkodóház rom
jainak restaurálása. Visszaállítása a régi, eredeti, dicső formára f 
Mikor lesz már gondod a Miatyánkod restaurálása, teljes misz- 
sziói rendeltetése szerinti helyreállítása? Gyenge vagy hozzá? 
Ma a kérések vasárnapja van. Kérd, hogy megújulhasson a 
Miatyánkod s megtehesd vele az utat az igazi, az Isten orszá
gából való s az Isten országába vivő, az építő, missziói Mi
atyánkig! Ámen.

Gáncs Aladár
budapesti vallástanár.

Áldozócsütörtök.
(Vázlat.)

Lukács 24. r. 50—53.

Királyok trónfoglalását országuk népe örömünnepként üli 
meg s reménységgel tekintenek a trónralépett uralkodóra. Pedig 
csak halandó ember bizonytalan kimenetelű országlásáról van 
szó. Hogyne szentelne a keresztyénség örömünnepet az ég és 
föld örök királyának trónfoglalása emléknapján.

Nagycsütörtök estéjén Jézus az olajfák hegye felé vezeti 
nagy szomorúan tanítványait. Gecsemáné kertje, a Bethánia felé 
vezető ut, a Messiás megaláztatásának egyik stációja. Hat hét 
múlva, ismét egy csütörtöki napon, ugyanaz a kisded csapat 
halad a Bethánia felé vezető utón. Mégis mennyire más a hely
zet ! Egykori könnyhullatása helyén a feltámadott Krisztus el
mondhatta Dáviddal (30. zsolt. 12.) „Siralmamat vigságra fordí
tottad, leoldoztad gyászruhámat, körülöveztél örömmel.®
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Ünnepszentelésünk feleletet vár mindannyiunktól arra a 
kérdésre: M it jelent számodra áldozócsütörtök napja? Szentleckénk 
alapján válaszunk így szól: 1. Emlékeztet a megdicsőült Krisz
tusra, 2. Szent örömmel tölt el földi vándorutunkon.

I. Áldólag felviteték egykoron e napon a megdicsőült 
Krisztus a mennybe. „Az Isten felmagasztalá őt, s ajándékoza 
néki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus 
nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld 
alatt valóké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr 
az Atya Isten dicsőségére/ (Filip. iev. II. 9— 11.) Dicsőségéből 
övéi életére is hull fénysugár. János ev. XVII. 24. Éltünk vég
célja nem a halál félelme, sem a sír éjjele, hanem az égbetért 
Krisztus nyomán az örök üdvösség. Ily értelemben mondja Au- 
gusztinus: „Az Úr mennybemenetele a mi megdicsőülésünk/ 
Miként Pál apostol az efezusi levél I. r. 16—23. v.-ben könyörög, 
hogy olvasói ismerjék fel üdvöket a megdicsőített Krisztusban, 
akként emlékeztet a mai nap is mindannyiunkat erre. Vess 
számot magaddal s kérdezd meg önmagadtól: „Mi tetszik néked 
ama Krisztus felől?" Sok csaták egyik diadalmas hadvezére 
egy alkalommal válságos helyzetbe került seregével. Ellenséges 
túlerő egy hegyszorosban annyira körülzárta, hogy a menekülés 
kizártnak látszott. vezér bejárta táborát s egy sátorból ép a 
reménytvesztettség panaszát hallja. Belépett ama sátorba s meg
lepődött katonáitól csak azt kérdezte: „Mennyire becsültök en
gem?" Kérdése varázsként hatott. Még az éjjel, oroszlánként 
küzdve leküzdték az ellent. Mennyi ellenség övez gyakran min
ket, minő bajokkal küzködünk mi. Mily gyakran mondunk le, 
már az ellenséges túlerő láttára is a győzelem reményéről! A  
diadalmas hadvezér, Krisztus minket is figyel, tőlünk is kérdi: 
Mennyire becsülsz engem? 37. zsolt. 5. Az égbetért Krisztus 
velünk van, nem hagyja magára népét. Erről tesz bizonyságot 
az apostolok cselekedetéről írt könyv, de bizonyítsa a mi éle
tünk is : „Dicső király az én Megváltóm, Segít akárhová megyek. 
Csodáiról tudok beszélni, mindenki hadd lássa meg." Áldozó
csütörtök emlékeztet a megdicsőült Krisztusra. „Csüggedsz sze
gény szenvedő, Szemed gyakran könnybe lábbad, Feletted setét 
felhő, S szúró tövis vérzi lábad! Él az Úr, benne bízzál, S el- 
oszlik a bús homály."

II. Áldozócsütörtök szent örömmel tölt el földi vándorutun
kon. Ezt igazolják az Úr tanítványai. A  mennybetért Úr áldása 
nem szűnt meg. Áldva viteték fel, de az örök szentélybe tért 
igaz főpap szüntelen árasztja áldását övéire mindmáig. Gondol
junk tán már rég elporladt szerető szülők áldására. Mennyi 
vigaszt és erőt jelentett már múlandó emberi áldás is számunkra. 
Áldozócsütörtök napján kérjük az Úr áldását, hogy szent öröm 
töltse el szívünket, s bízva dicsőséges jelenlétében diadalmasan 
harcolhassuk az élet nemes harcát s bajaink, csalódásaink, szen
vedéseink közepette törődjünk az odafennvalókkal is s hívő 
alázattal tapasztalhassuk, megnyilatkozott ég alatt élünk. Az
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olajfák hegyének ama helyén, ahonnan az Ür felviteték az égbe* 
kápolnát emeltek kegyes szívek, amelynek kupolája a hagyo
mány szerint nem boltozható be egészen. Ha ez csak monda is. 
de hirdeti azt a szent és örömteljes tényt, hogy az égbeszállott 
Krisztus megnyilatkozott egét senki és semmi sem zárhatja el 
többé azok elől, akik vele hit által egybekapcsolódtak. Krisztus 
által lett a mennyország atyánk házává, amelyről János evang. 
XIV. fejezetének elején oly vigasztalólag szól az Ur.

Az Úrban való öröm a mi erősségünk. Ez az öröm Istent 
dicsőítő hálás bizonyságtevéssé formálja egész életünket. Ezt 
hirdeti a tanítványokról szentleckéuk vége. A  mi életünk is 
bizonyítja ugyanezt? A tanítványok a látottak hatása alatt le
borulva imádták őt. Ha áldozócsütörtök szent örömnek napja* 
akkor a csüggedést és zúgolódást váltsa fel életünkben is a 
hálaadás és dicsőítés, az öröm és gyermeki bizalom, hisz a& 
Istennek jobbjára ült Üdvözítőnk mondja: „Én ti veletek vagyok 
minden napon, a világ végezetéig"!

Zsidókhoz írt lev. IV. 14— 16. Mennybe szállt Jézusunk* 
Teremts bennem kegyes szívet, Hogy míg itt bujdosunk, keres
sünk égi kincseket. Tedd munkássá a mi hitünket. Szenteld meg 
egész életünket, Vigy mennybe végre majd bennünket. Ámen.

Hanzmann Károly
soproni lelkész.

Mi az Isten akarata?
Husvét u. 6. vas.

Ap. csel. I. 15—26-

Ez a történet az első tanítványkor hétköznapjáról szól. 
Hogy valakinek milyen a tulajdonképeni élete, azt sohasem a 
vasárnapi vagy ünnepnapi hangulataiban láthatjuk meg, hanem 
a szürke hétköznapok sodrában. A  hétköznapok mutatják meg, 
mennyire tudjuk élni azt, amit az ünnepnapok szent lelkesedé
sében átéltünk és megfogadtunk. Ezek a napok állítanak kérdé
sek, döntések és válaszutak elé.

Jézus tanításától átittasodott tanítványok bármennyire is ott 
szerettek volna maradni a Mester oldala mellett, egyszer mégis 
csak tudomásukra hozta Jézus: „egy kevés idő és a világ nem 
lát engem többé". Akármennyire lesújtotta őket a Jézus kereszt
halála, egyszer mégis csak felrázkódtak a fájdalomból és haza
ballagtak félve, remegve ki-ki a maga otthonába, üres hétköz
napjába. És bármennyire örültek a feltámadott Úr látásán, a 
megdicsőülés ünnepeit mégis csak a hétköznapok váltották fel. 
A  mennybemenetel után is haza kellett gyalogolni a poros 
jeruzsálemi országúton s nemcsak a ruhák és a saruk lettek 
szürkébbek, hanem a napok is. Fényességben jártak ők eddig. 
A fény után pedig a sötétség kétszer olyan szürke és fekete.
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Ilyenkor tapogatózó, tétovázó az ember életútja és szüntelenül 
azt keresi, mi az Isten akarata?

Azért is beszélhetünk a tanítványi kör hétköznapjáról, mert 
itt látjuk őket először önállóan cselekedni. Igazán önállóan, mert 
az Úr nincsen mellettük, Szentlelkük sincs még, magukban 
vannak reménységükben, félelmükben és egymás iránti szere- 
tetben. A  hétköznapok apró és nagy problémái előttük is meg
jelennek és számonkérik lelkiéletük mélységét. Olyan az életük, 
mint a gyermek első Iépegetése. Félénken kezdenek, körülnéz
nek, hátranéznek, de járni még nem mernek. Olyanok, mint az 
új madárfiókák, ki kijönnek a fészek szélére, de megindulni, 
szállni, új éneket zengeni még nem tudnak. Ebben a gyermeki 
állapotban is mily sok az örömük.

Öröm az a csodálatos, bennünket is megszégyenítő apostoli 
választás. Nem előzi meg a választást semmi pogányos zűr
zavar. agitáció, tere-fere. Nem hallunk jellemet aláásó s becsü
letet taposó rágalmakat, pletykákat. Nincsen előtte program
beszéd, egyik személy oldala mellett sem, hiányoznak a rokoni 
közbejárások, de van valami, ami mindennél többet ér: imádság.

Figyeljük meg ezt az imádságot. Nemcsak azért, mert az 
első leendő gyülekezet imádsága, hanem azért is, mert az imád
ság szemén keresztül látunk a legmélyebben a lélekbe. A  ki
választásnál a szolgálatra és az apostolságra kérnek tanítványi 
lelket. Nem egy bariton hangú szónokért, egyházszervezőért, 
reprezentáló külsőért, de nem is egy magas „jómegjelenésű* 
emberért száll fel az ima, hanem Isten szolgájáért, aki kész 
lélekkel vállalni a nehéz küldetést. Szem- és fültanunak kellett 
lenni Jézus mellett az igazi apostolnak, mert nem önmagában 
bírja értékét, hanem abban, hogy milyen élményszerűen tud 
tolmácsolni és közvetíteni. Vájjon így megy ez nálunk is? Ilyen 
szempontok jönnek-e tekintetbe nemzeti, egyházi és magánéle
tünk kérdései előtt, ott van-e az utolsó és legfőbb kérdés, mi 
az Isten akarata?

A  választások előtt mégcsak hagyján —  mondod —  a 
választás heve összeforraszthatta őket, hiszen a „húsosfazék* 
mellett mindig jobban megértik egymást az emberek, míg valaki 
bele nem nyúl. A  választás jóságát mindig az mutatja meg, 
milyen utána a hangulat. Aki ezt a bibliai választást elolvassa, 
ugyancsak örömmel láthatja, hogy utána sincs zúgás-inorgás. 
Nem léptek ki egyesek a gyülekezetből, mert nem az ő jelöltjük 
jött be. Nem kerülték el a templomtáját egy-kót esztendőre, 
nem is tagadták meg a tizedet, nem is sértődött meg senki. 
„A sors Mátyásra esett és ez vétetett fel a tizenegy apostol 
mellé*. Egy mondattal sincs több. Isten akaratának tekintik e 
legszebb és legméltóbb „egyhangú választást*. Még Barnabás 
sem felebbezett, nem vonta le a konzekvenciákat és nem vonult 
vissza a megnemértés önkéntes számkivetésébe, hanem azt ol
vassuk Pápiás kisázsiai püspök leveleiben, hogy mint Isten alá
zatos szolgája, nagy munkát fejtett ki a jeruzsálemi hívek közt.
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Mérget is itattak vele ellenségei, de Isten megmentette hűséges 
gyermekét. Valami kimondhatatlan komolyság, csendesség, a 
pillanat komoly értékét felismerő áhítat tölti el a tanítványok 
lelkét, amikor az élet legnehezebb kérdése előtt kell nekik is 
megállni, mint egy embernek: mi az Isten akarata?

Választás előtt állni mindig valami kínos dolog. Megfigyel
tél-e már embert vagy talán magadat, hogy mennyire ráült a 
lélekre ilyenkor valami delejes állapot. Választás előtt az ember 
egész kedélye megváltozik. Napok telnek el a körülmények 
mérlegelésével. Melyik mellett döntsék? Mi szól e mellett vagy 
a mellett? Menjek-e vagy maradjak? Vállaljam vagy vissza
utasítsam? Olyan az ember mint a gyermek, kinek felteszik a 
meggondolatlan kérdést: kit szeretsz jobban, édesapádat vagy 
édesanyádat? Láttad-e már mennyire tusakodik ilyenkor a gyer
mek, egész lénye azt sírja: miért kell választanom? A legapróbb 
eseteknél is érzi az ember a döntés kellemetlen érzését. De 
egyenesen földhöz szegez ez a nyomasztó érzés, ha élő lelki
ismeretem felismerte, hogy mindkét dolog, mely között válasz
tani kell, Isten szent ügye. álmatlan éjszakák, ideges és szóra
kozott munka, éber álom jellemzi az ember életét ilyenkor. Dol
gozom, de érzem, hogy minden nappal jobban szorul a hurok 
s egész életem ebbe a kérdésbe görbül: mi az Isten akarata ?

Ismertem egy embert, annak ez volt az életkérdése: mi 
az Isten akarata? Nehéz kérdés előtt állott. Útját mindig rend
kívül sok drótsövény akadályozta, melyek nemcsak lábát, de 
szívét is véresre sebezték, de a célt feledni nem tudta. Ha azt 
mondták neki: „csak küzdj tovább, tűrd keresztedet, Isten a 
nehézségeken keresztül nevel“, akkor mindig az mardosta, hátha 
Isten sem akarja. Hátha Isten figyelmeztetni akar, hogy ne tör
jek utat, mert vesztemre futok. Ha pedig azzal vigasztalták „ne 
menj, ne erőltesd a dolgot, nem látod a jelekből, hogy Isten 
sem akarja" —  akkor mindig attól félt, hátha az egész csak 
egy próbatétel, hogy jobban megbecsüljem az elért eredményt. 
Mi az Isten akarata ? Mit akar az Isten tőlem ? Csak egy biztos 
jelt kapnék, volt mindig egyetlen kérése. Választani, dönteni 
mindig igen nehéz.

Nehéz azért, mert minden választásnál ott áll maga a meg- 
ismerhetetlen bizonytalanság. Ezért voltj nehéz Mátyás válasz
tása is. Mindkét apostol kezdettől fogva az Úr mellett állott, 
szem- és fültanui voltak mindennek, de szívükbe nem látott 
senki. Judásról is egykor a legjobbakat hitték s mégis elárulta 
a Mestert.

Nehezebb a döntés annak, akinek lelke van. Akinek lelke 
van, az nem bizhatja életét arra, hogy igent vagy nemet mond 
kabátja gombszáma vagy az akácfa levél páros vagy páratlan 
száma. A tanítványok sorsot vetettek. Nem tehettek mást, benne 
éltek még az Ótestamentum levegőjében, nem voltak még a 
Szentlélek birtokában, amely az irányítást megadhatta volna. 
Nekünk van Lelkünk s ezért lélek szerint is kell járni. Mi hát 
akkor az Isten akarata?
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Legnehezebb a döntés az evangélikus ember számára. 
Minden döntés és választás kockázattal jár. A  döntésnél én 
vagyok érdekelve. Rajtam a felelősség. Hiába vetették el a 
tanítványok a kockát, ők is jól tudták, hogy ezért ők felelnek, 
ezért imádkoznak, ezért oly komoly a pillanat. Én sem takaróz
hatom semmiféle külső körülménnyel. Hiába tolta Ádám bűnét 
az asszonyra, mégis büntetés érte. Hiába mutatott az asszony 
a kisértőre, úgy őt mint a kisértőt is eléri a büntetés. A  szabad 
akarat glóriát és kárhozatot tart a kezében. Ezért nehéz az 
evangélikus embernek dönteni.

Mi hát akkor az Istennek akarata? Van-e határozott út
mutatás? Mit tegyek én ember, lelki ember, Isten útját kereső 
ember a válaszutak előtt? Merre induljak és hogyan válasszak ?

Válaszd mindig a nehezebbet. Isten sohasem a könnyű 
megoldások mellett áll. Ha válaszulakon jársz és azt látod, hogy 
egyik út völgynek lefelé, a másik nehezen felfelé halad, válaszd 
mindig a nehezebbet. Több lelkierővel megvívott csata mindig 
többet ér. Egészen bizonyos, hogy Pál apostol előtt is megjelent 
egy-egy gyülekezet kényelmes püspöki széke. Könnyebb lett 
volna egy helyen beteges szívvel és egyéb kifogással a kényel
mes utat választani, de ő ehelyett a inegvesszőzést, a tengeri 
utat, a börtönt és a martir-halált választotta. És ő a jobb részt 
választotta. A  természeti ember mindig a könnyebb részt vá
lasztja, Kajafás főpap szavai élnek az ajkán: „jobb nékünk, hogy 
egy ember haljon meg a népért és az egész nép el ne vesszen*. 
Istennek nem lett volna könnyebb ulja az ember megváltására? 
De ő a legnehezebbet és a legjobbat választotta.

Ha az Isten akarata szerint akarsz dönteni, úgy válaszd 
az ellenkezőjét, amit az emberek tanácsolnak. Az emberi termé
szet mindig Isten ellen rúgódozik. Az ember mindig a jelenre 
néz. Isten mindig a végcélt látja. Gondolj csak Jeremiás életére. 
Isten határozottan szólítja, de a saját énje fiatalnak tartja magát. 
Pilátust is figyelmezteti lelkiismerete, de ő mégis a nép szavá
nak enged. Mi lett volna a reformációból, ha Luther hallgat 
barátai unszoló szavára és nem indul el Wormsba? Mi lett 
volna a reiormációból, ha Luther megijed a rémképekből rakott 
máglyalángoktól? Ha nehéz a választás, tarts önvizsgálatot s 
válaszd mindig azt, amit a természetes ember és az egyik éned 
hiábavalóságnak ítél. —

Ezek lehetnek tanácsok, de csak addig, míg nem rendel
kezel pünkösdi Lélekkel. A  tanítványok később azért nem vet
nek sorsot, mert megkapták a Szentlelket, amely Szentlélek 
pedig nemcsak vigasztal, hanem jóra is vezet, fedd, int és irá
nyít. A  Szentlélek a lélek számára az a delej, ami minden 
pillanatban megmondja: most ezt, vagy azt tedd. Amíg nélküle 
él az ember, félénk, tanácsért kolduló, kiskorú, de a Szentlélek 
által férfiúvá lesz s maga tud dönteni, választani. Olyan lelki 
finomságra lehet szert tenni ezen a téren, hogy minden külső 
jelt, tapasztalatot összhangba tudok hozni addigi lelki tapaszta
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lataimmal. Míg az emberek véletlent, szükségszerűséget látnak 
a dolgokban, addig én Isten titkos üzenetét ismerem fel életem 
számára. Azért mondja az Ig e : „akinek van füle, hallja, mit 
mond a Lélek a gyülekezetnek.*

Hétköznapokat taposó, válaszutak előtt vergődő testvérem,, 
a Lélek kérdi, hallod e az ő szavát? Tudod-e már, mi az Isten 
akarata? Az Isten akarata az, hogy mindig ő mellette válassz 
és dönts. Ámen.

Danhauser László
budapesti vallástanár.

Hiába. . .
Konfirmációra.

II. Kor. 6, 1. „Mint együttmunkálkodók 
intünk is, hogy hiába ne vettétek légyen az 
Isten kegyelmét."

Miiven rövid .. milyen gyorsan elröppenő ez a szó: hiá
ba ! . . ,  És mégis néha annyi szomorúság, annyi bánat szorong 
benne, hogy beleremeg a szívünk, amíg kimondjuk. Néha annyi 
keserűséget, annyi siralmat hordoz ez a röpke szó, hogy súlya 
alatt a legerősebb ember is csak roskadozva tud járni.

Gondoljatok a gazdára, aki a nyári zivatar után, a jégverés 
után, megáll mezőjén, a búzatábla szélén, és nézi, nézi elhalvá
nyodott arccal a nagy pusztulást. Nincs sehol egyetlen ép buza- 
kalász, mindegyik derékban ketté törve... Nincs sehol egyetlen 
buzafej, mely a gazdára mosolyogna... mind bele van verve 
a sáros, iszapos földbe. Még pár nappal előbb jó termésről, 
gazdag aratásról álmodott a gazda, s ime most minden remény
sége, minden bizakodása oda van . . .  Eszébe jut fáradozása, a 
verejtékes munka, az őszi mély szántás, a sok sok pirosló buza- 
szem, amit belekevert a hantok fekete világába, eszébe jutnak 
szép reménységei, boldog számítgatásai, s ime most mindennek 
v é g e !.. .  A  gazda homlokát nehéz gondok vonják redőkbe... 
azután kiszakad leikéből ez a parányi szó: hiába! . . .  Kárba- 
veszett minden... oda van minden...

Ugy-e milyen rettenetes szó ez a halkan szálló sóhaj: 
hiába ..

És még nehezebb lesz ez a szó, súlya szinte a kegyetlen
ségig fokozódik, amikor a jó termésnél, a gazdag aratásnál is 
drágább értékeket siratunk el benne.

Gondoljatok a gyermekre, aki ott áll édesanyja betegágya 
mellett, hogy hűséges ápolással enyhítse fájdalmait. Nem veszi 
le az édesanyjáról a szemét, lesi minden mozdulását, virrasztja 
rövid pihenése álmait, próbál visszaszolgálni valamit abból az 
áldozatból, amit valamikor boldog gyermeksége idején ő kapott 
az édesanyjától. Egyetlen napon százszor is végigsimogatja a 
lázas homlokot, a betegszoba csendjét tele suttogja halkan szálló



191

imádságaival, és mégis azt látja: minden nap fáradtabb az édes
anyja pillantása, kevesebb a beszéde, megtörtebb a szeme,, 
minden erejével tartóztatná, mégis búcsúzni készül. . .  Tenger
nyi próbálkozás után ime a végzetes szót kell neki is kimon
dani : h iába ... minden h iába...

Ugy-e milyen rettenetesen nehéz ez a szó! Benne kavarog 
a fájdalom egész zivatara, benne pihen a szomorúság annyi 
fájdalma, benne jajgat a csalódás, benne ragyog egy egész 
könny-tenger, s benne lobog a fájó szív minden kínja: h iába... 
hiába...

Rettenetes ez a szó az ember ajakán. . .  de mit jelenthet 
akkor, ha maga az élő Isten sóhajtja e l !? . . .  Vagy talán néki 
sohasem kell ezt a szót kimondani ? .. .

A  konfirmációi órákon sokszor elmondottuk, hogy a világ 
fundamentumának felvettetése óta mennyi mindent megtett az 
emberért az Isten kegyelme. A  világot ez a kegyelem teremtette, 
ez a kegyelem verte ki fejünk felett az egek magasságát csil
lagokkal, mélységekbe és magasságokba ez a kegyelem rejtett 
el számunkra annyi drágaságot, annyi ajándékot, amennyi csak 
kikerült az Isten mindenhatóságából, s végre az egész terem- 
tettségen ez a kegyelem tette úrrá az embert... Az Isten mél
tán várhatta, hogy ez a kegyelem nem lesz hiába! Méltán 
várhatta, hogy az ember hű marad, az övé marad, gyermeke 
marad mindvégiglen.

. . .  És mégis az ember inkább lett a Sátán rabszolgája,, 
mint az Isten szabad gyermeke! Jaj, mit érezhetett az Isten 
szíve, amikor ott az Éden kertjében megáll az elveszett, az el
pártolt ember előtt s rádöbben arra, hogy minden hiába. . .  
h iába ... Az Isten ajándékai közölt járva is az Ördög rabigájába 
hajtja fejét az ember, Ugy-e milyen szomorú lehetett az Isten,, 
amikor kimondja a szót: Megbántam, hogy teremtettem!...

De a kegyelem még ebben a nagy szomorúságban sem 
fogyatkozik el, hanem tovább dolgozik az elveszett emberért. 
Ez a kegyelem megindít egy nagy mentési munkát, hogy vissza
hódítsa az embert. A kegyelem újra próbálkozik... Isten nem 
fárad el, úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, 
hogy minden, valaki csak hiszen őbenne el ne vesszen, hanem 
örök életet vegyen! . . .  Az elveszett emberért végigmegy a fáj
dalmak utján az Isten fia. vállára veszi a keresztet, elszenvedi 
a Golgothán a halál borzalmait, alászáll a poklokra, hogy elve
gye bűneink terhét, meghal mindenkiért, hogy akik élnek, ezután 
ne maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és 
feltámadott. A  kegyelem tehát megint mindent odaadott az 
emberért! . . .

Isten ezek után várja, várja, hogy minden jóra fordul. 
Várja, hogy az ember más lesz, mint volt, visszatér őhozzá,, 
hogy ismét néki szolgáljon...

És ha csillag-szemével ma tekint le az Isten a földre, váj
jon mit lá t? ... Látja az embert ma is rettenetes bűnök csap
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dájában, látja vergődni a teremtés koronáját a Sátán hálójában! 
Azt mondotta egy misszionárius: ha a pogányokat megkeresz- 
telésük előtt egy kicsit körülnézni elküldenék a keresztyén Eu
rópába, bizony elmenne a kedvük attól, hogy felvegyék a 
Krisztus gyönyörűséges igáját. . .  Tele van a világ ma is a bűn 
áldozataival. Az egyiknek káromló szó szennyezi be a lelkét, 
a másiknak kezét égeti az ellopott tárgy —  az egyiknek ember
vértől véres a keze, a másiknak gonosz kívánságok lepték meg 
a szívét —  az egyik könnyelműen szórja az Isten-adta javakat, 
a másik zsugorian szorongatja ezüstjét, aranyát —  az egyik 
teleszórja a világot léhasággal, a másik cinikusan kigúnyol 
mindent, ami szent... És mindez a sok bűn egyetlen forrásból 
táplálkozik: „Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent11. 
(Róm. lev. III. 11.) Azután meglátja az Isten szeme azt is, hogy 
a mai idők ifjúságát, a „jövendő reménységét14 is hogyan el
kapta és sodorja magával a bűn fekete árja. Tudjátok-e, hogy 
a fiatalkorúak bírósága alig győzi a munkát s nincs már olyan 
borzalmas bűn, amelyet gyermekkéz véghez nem vitt volna..

Isten nézi, nézi kegyelemmel tetézett, megváltott világát... 
s arcán végiggördül egy könnycsepp: hiába! . . .

U gy e  milyen szomorú!
És ti vájjon mivel fizettek majd a jó Istennek ? .. .
Ő benneteket is megáldott, meggazdagított, hiszen közüle- 

tek a legszegényebb is olyan nagy értékeket bír, hogy azokat 
ennek a világnak semmiféle kincsével el nem cserélné. Mind 
a mai napig ez a kegyelem pihent meg rajtatok. íme ti ma is 
éltek, pedig hány gyermek keresztje áll már a temetőnk föld
jén !. . A  mai reggelen a konfirmáció oltárához édesanyai csók 
bocsátott el benneteket, pedig hány árva bujdossa ezt a siralmas 
világot. Vegyétek számba örömeiteket, amelyek átcsillognak az 
elmúlt esztendőkön, gondoljatok szüléitekre, a testvér szerze
tére, a betegségekre, amelyekből kivont benneteket, a vesze
delmekre, amelyeket elvert mellőletek az Dr jobbkeze. . .  és 
meglátjátok, hogy az Isten kegyelmes sátort vont fejetek fölé, 
s az ő kegyelme vigyázta gyermekségtek boldog álmait... Pe
dig ez még nem minden! A  golgothai kereszt árnyékában szá
motokra is készen áll a megtartatás, néktek is oda kínálja a 
karácsonyi örömöt, hogy benne meglássátok az ő nagy szere- 
tetét, szívetekben helyet készített a húsvéti hit befogadására, s 
a pünkösdi Lélekben néktek is olyan hatalmat akar adni, amely- 
lyel csak győzni lehet, ha a világ mind ördög volna is ! Lássá
tok, így pihen rajtatok az Isten kegyelme.

És most várja, várja az Isten, hogy ti megbizonyítjátok 
mindenki előtt egy egész életen keresztül, hogy az ő kegyelmét 
nem kaptátok... hiába. Várja az Isten, hogy a ti megszentelt 
életetek azt hirdeti mindig: Uram én kitartok melletted!

Tudjátok-e, hogy ma erre tesztek fogadalmat!
De hadd mondjam el néktek még azt is, hogy az Isten 

embert-mentő kegyelmi munkája a Kriszlus keresztjénél sem
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fejeződött be. A  kegyelmes Isten anyaszentegyházat alapít itt 
a földön, hogy egyházán keresztül nagy türelemmel, meg nem 
fáradva tovább munkálja gyermekei javát. Oh, ismerjétek meg, 
hogy ez a kegyelem mennyit dolgozott a mi magyar evangéli
kus egyházunkért is . .. Adott neki nagy embereket, hittel meg
teljesedett prédikátorokat, akikre nem volt méltó a világ. Adott 
neki hű népet, mely porrá égetett falujából menekülve, a búj- 
dosás keserűségei között is hű maradt. Adott ennek az egyház
nak gályarabokat, akiknek neve, emléke örökké fénylik, biztat 
és lelkesít. Adott harcokat, ellenfeleket, hogy tűzben megpróbált 
arannyá tegye hívei életét. Adott ennek az egyháznak mind
örökké megmaradó igazságokat, amelyekben az ő igéje szól és 
tanít. Adta néki a kulcsok hatalmát, a bűnbocsánat hirdetését,, 
rábízta szent igéjét, s a szentségek kiszolgáltatását. . .  Oh igen. 
Isten kegyelme gazdagon megáldotta a mi magyar evangélikus 
egyházunkat. Mindent megtalálhat itt az Istenre szomjas lélek, 
mindent fellelhet itt a hazafelé tartó vándor, mert megtalálhatja, 
fellelheti megtartó Krisztusát. Oh kell-e ennél nagyobb kegye
lem ? .. .

És mégis, amikor Isten szeme lenéz a mi magyar evan
gélikus egyházunk népére, amikor keresi a hűséget, a buzgósá- 
got, a lelkek égfelé vágyódását, amikor keresi a Biblia fölé 
hajoló magyar evangélikust, megakad a szeme a reverzálisokon, 
a kitéréseken, a meghidegült szíveken, az elpártolt lelkeken, a 
közönyös evangélikusok pusztuló gyülekezetein... és megint 
végiggördül isten arcán a könny: hiába!

A  jó Isten kegyelme benneteket ennek az igazságban 
gazdag magyar evangélikus egyháznak tett tagjaivá. Ez az egy
ház, mint édesanya nevelt, biztatott, vezetett benneteket idáig. 
Ez irányította nézésteket Istenre, ez adta kezetekbe a Bibliát, 
ennek templomában talált szívetek épülést, ennek az egyháznak 
szent énekei emelték lelketeket Isten felé, ami vallásos lelki 
kincs él, vagy szunnyad a bensőtökben, azt mind, mind ez az 
egyház, az evangélikus egyház adta tinéktek... Tudjátok-e, hogy 
mindez az Isten felétek hajló, nagy kegyelmének a bizonysága, 
hisz meg sem is tudnátok számlálni, hány magyar evangélikus 
gyerek van, akihez nem jut el a vasárnapi harangszó, akinek 
leikébe nem ivódhattak bele hitünk igazságai, akinek szívét nem 
acélozhatta elszánttá az „Erős várunk® 400 éves szent éneke... 
Ugy-e ti mennyivel gazdagabbak vagytok! Lássátok meg hát 
újra, hogy az Isten kegyelme, hogyan megpihent tirajtatok...

És vájjon mit lát majd az Isten szeme, ha a ti élteteket 
teszi m érlegre?... Mit lát majd, ha tőletek vár hűséget, meg
állást?. . Mikor eljönnek a nehéz napok: ki marad mindvégig 
hű ? .. .  Ha jönnek a csalódások: ki marad akkor is az Isten 
közelében?... Ha megindul veletek szemben is a reverzális- 
harc: ki vívja meg ezt a harcot is diadalmasan?... S ha kérni 
fogják tőled azt az evangélikus hitet, amelyet Isten a szívedre 
helyezett: oda tudod-e kiáltani a vértanuk elszántságával: „Nem
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adom, nem adom! egy királyságért sem adoml“ S ha majd 
rádnéz anyaszentegyházunk, és tőled kér ez a lelki édesanya 
segedelmet: ketté tudod-e törni falatodat, megtudod-e osztani 
szegénységed két fillérét, hogy segítsd egyházadat?...

Oh, ha így lenne! . . .  Akkor az Istennek kegyelmét nem 
vettétek hiába. Ámen.

Nagy Miklós
zalaegerszegi lelkész.

Konfirmációi áldások.
I.

Móz. V. 4, 23.
Emlékezzél fiam, öröm s bánat között,
Veled az Úr e nap szövetséget kötött,
Vigyázz, hogy meg ne szegd e szent szövetséget,
Tartsd meg mindhalálig a hitet, hűséget.

Móz. V. 10, 12.
Féljed a jó Istent, az O utján haladj,
Szerető Atyád Ő, te pedig fia vagy,
Csupán neki szolgálj szívvel és lélekkel,
Magasztald őt szóval s szeplőtlen élettel.

Zsolt. 1. 1—2.
Me hallgass gyermekem, gonoszok szavára,
Figyelj szüntelenül az Úr parancsára,
Ha az Úr törvényét örömmel követed,
Megjutalmaz Isten, áldott lesz életed.

Zsolt. 37, 5.
Hagyjad az Istenre dolgodat, utadat,
Isten bölcs, jó, igaz, bizd reá magadat,
Hozzá fohászkodjál, ha bú-gond ostromol,
Ha az Urban bízol, meg nem csalatkozol.

Mik. 6, 8.
Tudod-e az Isten tetőled mit kíván?
Haladj mindhalálig az igazság utján,
Szeressed az Istent, alázd meg magadat,
Úgy elnyered egykor méltó jutalmadat.

Máté 5, 5.
Te vagy családodnak szép reményvirága,
Legyen a szelídség lelked koronája,
Kisérjen e földön békesség, boldogság,
Legyen örökséged a fényes mennyország.

Máté 7, 14.
Járj a keskeny utón, mely tövissel kínál,
Többet ér a tövis a mérges virágnál,
Őrizd meg a bűnnek szennyétől szívedet,
Hidd el, a keskeny ut mennyországba vezet.
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Ne félj édes lányom, a vallás mint angyal 
Veszélyben megőriz, bánatban vigasztal,
Világnál, halálnál erősebb az Isten,
Légy hű mindhalálig, maradj meg a hitben.

II. Kor. 6, 16.
Szíved templomában az Isten lakozzon,
Hited szövétneke szent lánggal lobogjon,
Amerre jársz, Isten veled együtt járjon,
Mint kedves gyermekét őrizzen és áldjon.

Jel. 3, 11.
Kedves családodban szent örökség a hit,
Kövesd őseidnek dicső nyomdokait,
Kapcsoljon az űrhöz küzdés, öröm, bánat,
Tartsd meg, mi nálad van, a te koronádat 1

Luk. 12. 32.

Szentantalfai Nagy Lajos
esperes-lelkész.

II.
, 37. zsolt. 5.
Éltünk utján mennyi gond jár,
Itt is, ott is egy-egy baj vár . . .
Bizd a jó Istenre magad 
S a bajokból áldás fakad.

Luk. 11, 28.
Boldog, aki hallgatja 
Istennek beszédét 
S igaz szívvel megtartja, 
Ahhoz szabva éltét. 
Hallgasd, te is, örömmel 
Tartsd meg mindhalálig 
S bármit hoz is a jövő, 
Csak javadra válik.

91. zsolt. 2.
Harc az élet, sok a gondja 
Terhe, aggodalma,
De ne féljen az, akinek 
Isten az oltalma.
Bízzál benne, el ne feledd 
Végetlen irgalmát 
S védő paizsul kiterjeszti 
Fölibéd is karját.

Jelen. k. 14, 7.
Szent fogadás hangzott ma, e 
Szent oltárnál ajkadon,
Hogy az űr félelme kisér 
Földi vándor utadon.
Tartsd meg híven fogadásod,
Küzdve küzdj és bizva bizz —
S fájó könnyön, víg mosolyon 
űtad fel a mennybe visz.

119. zsolt. 1.
Ha kisért a világ ezer álnoksága,
Légy erős, ne hallgass csábító szavára.
Maradj meg Jézusnál, Ő legyen vezéred,
Akkor ami után vágyódol, eléred:
Megtalálod itt az áldott békességet,
Istennél pedig az örök üdvösséget.
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flp. csel. 4, 12
Ne feledd az intést, szent vallásunk szavát, 
Boldogságot, üdvöt egyedül Jézus ád.
O az ut, igazság, az igazi élet,
Bízzál benne s téged is örökké éltet.

115. zsolt. 13
Aki eljövendő vala e világra,
Jézus legyen hited, életed világa.
Kövesd jó s balsorsban, magasztald szent nevét,
S meglátod az Isten áldást osztó kezét.
Áldás lész magad is, a jók szeme fénye . . .
Teljesüljön benned kedvesid reménye.

Horváth Béla
csikvándi lelkész.

III.
Ha áhítat kulcsolja két kezed:
Tiszta szivedben Istent érezed.

A hívő élete hit fényétől napos,
S a szíve üdítő imától harmatos.

Ha szíved tiszta, jó: a kicsiny Betlehem,
Amelyben sugárzón a Jézus megjelen.

Föld öröme szétfoszlik csakhamar,
—  Mindig boldog, aki csak jót akar.

Hiába kutatod át a végtelen világot,
Nem ott az isten-ország! —  ezt szivedben találod.

Ne véld: elég, ha szíved csak néha-nap szeret —
Többet kér Istened: légy maga a szeretet.

Kísértenek? Fohászkodj! S az ür imádra szólít,
Fiam, megvédni téged angyalok légióit.

Ha benned Jézus által az Isten megjelent 
CJgy vagy: harmónia, s a lelked élte: rend.

Ragaszkodsz földi jóhoz? — Szegényedd a kincsen. 
Csak Ő a kincs, kívüle más gazdagság itt nincsen.

A szeretet az élet ősforrása;
Ha benned szeretet:
Istennek lész parányi mása.

Istent dicsérd zsolozsmát énekelve,
S súlyát veszíti el az élet terhe.

Ha jársz a földön bűntől roskadozva:
A hitre nézz, vezérlő csillagodra.

Kutas Kálmán
szombathelyi lelkész.
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Tégy vallást bátran akármi sorsban,
Hogy hittel hiszel hű Krisztusodban,
Hogy nem szégyenled, szégyelje bárki. 
Az élet útját ő véle járni;
S egykor majd ő  is, amint Ígérte,
Vallást tesz rólad ott fenn az égbe.

Gyermekkorod eddig örömmel volt tele, 
Ürömnek csöppjeí nem vegyültek bele.
Jó szüleid védtek, ápoltak, neveltek, 
Küzdöttek, aggódtak éretted s helyetted. 
Lelkedbe hintették az ige szent magvát 
S kalauzul melléd a hit fényét adták. 
Ezért bölcs fiúként, amint telik tőled.
Ne szomorítsd, hanem örvendeztesd őket.

IV.
Máté 10. 32.

Péld. 10, 1.

Csak úgy lehettek boldogok,
Ha lelketekben hit lobog;
Mert Istenünkhöz ez vezet 
S ez érzi meg, hogy ö  szeret:
Pedig az 0  szeretete
Már itt a mennynek kezdete.

Máté 26, 41.
Vigyázzatok folyton és imádkozzatok.
Nehogy a kísértő tőrébe jussatok.
Mert ránk leselkedik látatlan szüntelen 
S a lelkünk ha kész is, testünk erőtelen.
De ha jól vigyáztok s Istenbe merültök:
Véle bűnt, kísértőt épen elkerültök.

Má'é 9, 9.
Megváltód hívogat: Jer, kövess engemet!
Szava csupa jóság, szelídség, szeretet.
Örömöd szépíti, bánatod enyhíti,
Emésztő gondodat, terhedet könnyíti.
Nem Ő szorul reád, mégis van rád gondja 
S érted, méltatlanért vérét is kiontja.
— Ne tétovázz tehát, hanem bízvást kövesd,
Lépj híven nyomába s egész szívvel szeresd!
Tedd bátran kezébe csüggedt, gyönge kezed:
Jó utón, jó felé: a mennyekbe vezet!

Jel. 2, 10.
Légy hű mindhalálig! ha öröm, ha bánat 
Vonul ezért végig árnyékként utánad.
Ne nézz az örömre, ne nézz a bánatra,
Ne tekints tétován se jobbra, se balra!
Egy célra irányítsd szived egész vágyát:
Hogy elnyerd a hűség örök koronáját!
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Ne félj, csak higyj, mert én veled vagyok!
E biztatás feléd napként ragyog.
Ne félj, ha tán kereszt vár is reád,
Veled van ott is mindig jó Atyád,
Vigasztal, véd, erősít és emel,
Csak higyj s maradj te is hozzá közel!

I Móz. 12. 2.
„Megáldlak téged és áldás leszesz!“
Áldott Atyád áldott igéje ez.
Legyen tehát vezérlő jelszavad:
Hogy e szerint viseld mindig magad.
Légy áldás ott, hol állsz, ha fönt, ha lent,
Ha hír emel, ha környez béke, csend.
Áldásként áldjon ne csak egy család,
Egyházad is, meg édes szép hazád!
De hogy valóban ily áldás lehess:
Áldást előbb az Istennél keress 1

Márk 10. 14.
Menjetek Krisztushoz s maradjatok nála,
Hisz a gyermekeké az Istenországa.
Maga hí titeket, hogy mind-mind megáldjon,
Csak aztán mellette mindetek megálljon.
Ne sodorjon majd el később se a vétek,
Hogy a menny lehessen örökké tiétek 1

Máié 5, 8.
Boldogságot kívánsz magadnak?
Jobb tanácsot senki nem adhat,
Mint ami ott hangzott a hegyen:
A szivetek tiszta, ép legyen.
Mert az Isten, a szent és a jó 
Csak szennytelen szívvel láthatói

Szalay Mihály
lovászpatonai lelkész.

Luk. 8. 50

Eifedező szeretet.
(Anyák napján. Husvét u. 6. vas.)

I. Péter 4, 8.

Ha annyi igaz szeretet volna a világon, mint amennyit 
beszélnek róla, akkor ez a földi világ szinültig és csordultig 
volna tele szeretettel és mindabból, ami ma az élet árnyékai 
és aggodalmai közé tartozik, talán semmi sem férne el a világ 
életében. Mert határozottan eloszthatjuk a világ életét: minden 
tiszta öröm, igaz boldogság és nemesítő érzés a szeretetnek 
valamilyen formájából és minden gonoszság, árnyék és ember
hez méltatlan érzés szeretetlenségből származik.
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Ezerféle az emberi szeretet. Mint a szántóföldön a jó búza 
«s  a konkoly, úgy keveredik össze az emberi szívekben az igaz 
és a hamis szeretet. Önzésből és önfeláldozásból, ösztönből és 
lemondásból, sárból és napsugárból áll. Néha hűséggé változik, 
néha türelemmé, néha egészen jósággá, néha tiszta hitté mélyül, 
egyszer megnemesedik, máskor eltorzul... Emberi szeretet ez, 
melynek vannak drága magasságai és halálos szakadékai. Lehet 
szeretni minden munkát, amelyet végeztünk, mert egy darab az 
életünkből. Lehet szeretni egy hervadt emléket, elmúlt és elme
rült időt. Lehet szeretni az élettársat, kivel ketten lettünk eggyé; 
lehet szeretni a nyiladozó emberi értelmet egy piciny gyermek
ben, kiben magunk ujulunk meg ismét... Lehet szeretni a 
felnőtt gyermeket minden hibáival együtt, lehet szívünk mélyén 
őrizni csendben egy meghalt gyermek elfoszlott mosolyát, —  
lehet nagyon szeretni egy sima fehér kavicsot, amit a határon 
túl emeltél fel emlékül az édesanyád sírjáról... Óh mennyi 
drága szeretet van az életben, édes és könnyes, vigasztaló és 
oltalmazó, ösztönző és jutalmazó... De mennyi elromlott szeretet 
is van. Mennyi indulat, melyben a szeretet mintha visszája volna 
önm agának!... Irigységnek, bosszuállásnak, rejtett gyűlöletnek, 
alacsony indulatoknak, túlzásba vitt és megrontó szeretetnek és 
az önzésnek ezernyi fajtája mind-mind megfordítottja az igazi 
és boldogító szeretetnek. Mennyi könny, mennyi álmatlan éj
szaka, mennyi szenvedés, sírás és jajgatás hangzott már el a 
földön, mert az emberek igazi szeretetet kerestek és kavicsokat 
szedtek össze a gyémánt helyeit.

Honnan tudod meg, melyik az igazi, mi a próbája a tiszta 
szeretetnek? így felel rá a felolvasott Szentige: a szeretet sok 
vétket elfedez. ..

Minden vétek szeretetlenség valakivel szemben, testvéreim. 
Eltaposom a virágot, vagy eldobom az ócska emléket: szeretet
lenség. Semmibe sem veszem szüleim figyelmeztetését: szere- 
tellenség. Megsértem egy embertársamat, megbotránkoztatok 
vagy megkárosítok valakit, harag, gyűlölködés, keserítés által 
az életét rövidítem meg valakinek —  meddig soroljuk ? -  mind 
szeretetlenség, a szeretet hiányából, a szeretet szüneteléséből 
származik. . .

És itt van a szeretet próbája, ebben, egyedül ebben: ka
vics és értéktelen az a szeretet, mely csak addig tart, míg az 
kellemes és jó.

Szenvedsz valakiért és mégis szereted? Ez a gyémánt. 
Hálátlanságot tapasztaltál és mégis szeretsz? Igazi gyémánt 
vagy. Ha sok vétek, megbántás, csalódás ért az életben, ha 
sok-sok fájdalmas csiszoláson ment át telkedben a szeretet fé
nyes köve. —  ha annyiszor megsértették és inegvérezték a 
szívedet talán otthon, talán az éleiben, talán mindakét helyen, 
hogy tele van a szíved forradások és behegedt sebek emlékei
vel és te mégis tudsz szeretni, mert lehetetlen nem szeretned, 
akkor meghajtod a fejedet és így szólsz: Igaz, ezerszer igaz,
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hogy a szeretet sok vétket elfedez, —  hogy a szeretet hosszú
tűrő, kegyes, nem rója fel a gonoszt, —  mindent hiszen, min
dent ellűr, mindent elfedez.

Ha emberi szeretetről beszélünk, annak legtökéletesebb' 
példájául a szülői, főleg a gyöngédséggel és jósággal telt anyai 
szeretetet szoktuk felemlíteni. Legyen hűséges tanúja ennek a 
mai napon mindenki, aki édesanyja mindent megbocsátó, ki
fogyhatatlan szeretetének áldoz egy fehér vagy egy rózsaszín 
virággal. A szülői szeretet mélysége is abban mutatkozik meg, 
hogy sokat eltűr és sokat elfedez. Hány fájdalmas anya és apa 
szereti összetört szívvel is hálátlan és rossz gyermekét... Ha 
minden földi szeretetnél nagyobb szeretetre akarunk mutatni, 
akkor a feltámadott és mennybe ment Krisztusra kell mutatnunk, 
aki az Ő összesebzett szívével a keresztfán való haláláig sze
rette embertestvéreit, megbocsátotta és elfedezte az ő vétkeiket 
vére hullása árán is. És ha a legtökéletesebb szeretetet akarjuk 
megnevezni, akkor annyit kell mondanunk: az Isten szereteti

Egész keresztyén hitünk alapja és tartalma az a szilárd 
evangélikus meggyőződésünk, hogy Isten szeretet, — olyan 
atyai szeretet, aki kész elfedezni és megbocsátani az Ő gyerme
keinek vétkeit, mert nem akarja a bűnösnek halálát, hanem azt 
akarja, hogy az megtérjen és éljen.

Jegyezd meg tehát magadnak testvérem, hogy igazi, meg
bocsátani tudó, elfedező szeretet nélkül egyfelől kizárod magadat 
ebből a megmentő szeretetből. másfelől pedig elfedező szeretet 
nélkül itt a földön sem tudsz élni. . . Hányszor és hányszor kell 
a házaséletben egymást igazán szerető emberpárnak is egymás 
hibáit és kisebb-nagyobb vétkeit elfedezni. Lehetetlen egyetlen 
gyermeket emberré nevelni elnéző, megbocsátó, megértő és 
segítő szeretet nélkül. Bizony nem tudnál élni magadhoz hasonló 
emberek között, ha egyáltalában nem tudnál egyetmást elfe
dezni, megbocsátani és ha neked is meg nem bocsátanák és el 
nem fedeznének apródonként sokat, sokat a veled élők. . .

Jegyezd meg tehát magadnak testvérem, hogy szeretet 
nélkül holt vagy. Jársz, kelsz, öltözöl, eszel, iszol, úgy látszik: 
szépen, rendesen élsz, —  csak látszat ez, —  nyomorék vagy, 
szerencsétlenebb minden betegnél, koldusabb minden kéregető- 
nél, —  jaj nem jutott neked semmi, semmi az élet legnagyobb 
kincséből, ha megölted magadban a szeretetet. Rád illik akkor 
a Szentirásból a Példabeszédek könyvének szava: az élet nél
kül valók gyülekezetébe tartozol . Vájjon vetted-e már észre, 
hogy valahányszor szeretetlen voltál, minden gyarlóságod hir
telen újraébredt, minden gonosz indulatod megrohant és hogy 
a földi élet legnagyobb és legveszedelmesebb gonosz bűnökre 
csábító kisértései mindig a szeretetlen órákban leselkednek 
reád ?

Pedig az égi Atya nem bocsátott el téged szeretet nélkül 
e földi életbe. Kiadta a te részedet is, bízott a szeretet talentu
mából reád is. Ezenfelül az Ő szent Fia, a mi Urunk Jézus
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Krisztus által világosan megismételte az Evangéliumban, mint 
egyetlen parancsolatot: Szeressétek egymást. A te kezedbe is 
adott egy morzsát az életnek ama kenyeréből: az áldozathozó 
és elfedező szeretetnek a kenyeréből, mely Jézus Krisztusban 
adatott a világnak. Miért nem táplálod vele lelkedet, miért nem 
adsz belőle te is hitvesednek, gyermekeidnek, barátaidnak, sőt 
még ellenségeidnek is ? .. Miért nem keresed ennek a szere
tetnek az áldásait az imádságban, a bűnbánatban és a megbo
csátásban?... Miért nem menekülsz minden boldogtalanság, 
fájdalom és szeretetlenség árnyékaiból az Ő szeretetének fényes 
melegségébe? Nem tudsz hinni? Isten nem fordul el tőled, —  
vár téged. Nem tudsz imádkozni? Isten nem haraggal, szána
lommal néz reád. Nem tudod, mi a bűnbánat? Az örök Atya 
szeretettel várja, hogy eléje hullj és megnyissad a szívedet és 
Ö  minden megtérő gyermekének a szívét megtölti vétkeket 
elfedező szeretettel, bocsánattal, új élet Ígéretével, megszentelő 
áldással, megszégyenítő jósággal... Gondold csak el: milyen 
lélekkel fordult volna vissza a tékozló fiú az ő kétségbeejtő 
nyomorúságába, ha az Atyja nem fogadta volna el bűnbánatát: 
Atyám vétkeztem ellened... Ne félj, minden titkos reményke
désednél gazdagabb megbocsátó, elfedező és visszafogadó sze
retet vár téged a mennyei Atyánál. . .  Ezzel a szeretettel jött 
Krisztus a földre, ennek a szeretetnek a számára, mint az apos
tol mondja: áron vett meg minket: vére hullása árán, —  meg
halt, feltámadott, felment a mennybe és megígérte és elküldi 
a vigasztaló Szentleiket, hogy az bizonyságot tegyen róla és az 
Ő minden igazságáról és minden szeretetéről.

Mindenütt árnyék van a földi életben, ahol nincsen szere
tet, mert a szeretetből fakad a hűség, a jóság, az igazság, az 
imádság és a megbocsátás. Ha volna elég szeretet az emberek 
között, nem volnának gyűlölködő nemzetek, hitetlen gondolatok, 
ellenséges társadalmi osztályok, embertelen cselekedetek. Ha 
legalább a hívő emberek között volna elég szeretet, kicsoda 
merné a keresztyének között eretneknek mondani a másikat? 
Hány szív találhatná meg hitét, imádságát, békességét, jó Istenét 
akkor, ha tudna egy-egy parányi elfedező szeretetet gyakorolni, 
—  hiszen a megbocsátó szeretetnek egy könnycseppje néha 
olyan gazdag, hogy egy egész élettel is alig lehet meghálálni...

Ez a nap kiváltképpen alkalmas arra, hogy a vétkeket 
elfedező szeretetnek az áldását kétségbevonhatatlanul megismer
jük a magunk életében. Május hónap második vasárnapján az 
„Anyák Napja“ van. Ha Isten kegyelméből ma is megcsókol
hatjuk édesanyánk kezét és beletekinthetünk áldott két szemébe, 
-de akkor is, ha csak emlékét idézhetjük fel szívünk mélyén, 
ezen a napon igazán és háládatosan kell teljes igazságnak el
fogadnunk a szentige szavát: a szeretet sok vétket elfedez. 
Bizony a mi életünkben is az édesanyai szeretet fedezte el a 
legtöbb vétket. Hogy miképpen kell megbocsátani, mngbántottan 
is szeretni, könnyek között is mosolyogni, szelíden tűrni, mindig
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hinni abban, hogy a mi szívünk nem romlott meg, nem rossz 
szív, még akkor sem, ha rosszat gondol és rosszat cselekszik, 
—  mindig reménykedni abban, hogy mink többek, jobbak éa 
hűségesebbek leszünk, mint bárki más, ezt mind-mind az édes
anyánk szíve és szeretete ajándékozta nekünk, mikor fáradha
tatlanul elfedezte vétkeinket és minden csalódás után újból és 
újból tovább bízott mibennünk. Óh legyen hála az édesanyai 
szív, a földi szeretet e legnagyobb gyémántjának a kifogyha
tatlan gazdagságáért, mellyel gyermekeiknek vétkeit mindig 
elfedezik és bennük mindig biznak...

Te is csak egyetlen utón hálálhatod meg édesanyádnak, 
tieidnek, Krisztusodnak, Istenednek mindazt a jóságos, megbo
csátó és elfedező szeretetet, melyet minduntalan nyersz tőlük. 
Csak egyetlen utón, úgy ha te magad is legyőzöd szereteted 
minden kevélységét, önzését és alázatos, áldozatos, hűséges és 
megengedő szívvel szeretsz. Ha megtartod a Krisztus parancso
latát: amiképen én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek 
egymást. Ha megismered és megtartod, hogy a mai szent ige 
egyszerű szavaiban: a szeretet sok vétket elfedez: együtt van 
a megváltás igéje és a keresztyén életnek megbocsátó szeretetre 
való elkötelezése. . .

Bizony csordultig telnék meg ez a szomorú és árnyékoa 
élet a szeretetnek fényességével, melegével és megjobbító ere
jével, ha az emberek keresztyén hitük és gyarló életük igazsá
gává, vezérévé és áldásává tennék az apostoli igének azt az 
egész értelmét, hogy a szeretet sok vétket elfedez földön és 
mennyben egyaránt. Ámen.

Kemény Lajos
budapesti esperes-lelkész.

A z új ember.
Vázlat pünkösd első ünnepére.

Ap. csel. 2, 1—14.

Mintha káprázatos tündérvilág kapujában állnánk, szédülve 
gondolunk a Szentlélek csodálatos, felfoghatatlan titkaira.

Mondogatom a Szentlélekről szóló Hitágazatot. A  Szenthá
romság harmadik személye leszállt a Krisztusra s kiáradt a 
tanítványokra. Önálló munkája megvilágosít (Ján. 16,13), bizony
ságot tesz, (Ján. 15, 26), vigasztal, segítségére van a mi erőt
lenségünknek és esedezik értünk (Róm. 8, 26—27). Megérzem 
titokzatos erejét, mely egykor a teremtés hajnalán a vizek felett 
lebegett (I. Móz. 1, 2), mely munkálkodik lombosodó erdőben 
s diadalmas tavaszi virágzásban. Meglátom munkáját a történet
ben, amint tündérmesék királyfiához hasonlóan láthatatlanná 
tevő köntösben járja az emberiség országutját, igazság-magvakat 
vet, tűri a szenvedést, csalódást, viaskodik, harcol és diadalmas^ 
kodik. Ez az Isten lelke.
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Minél inkább belemerülök ebbe a gondolatkörbe, annál 
inkább pislogó olajmécsesnek érzem értelmemet. Augustinus 
álma szerint Isten kegyelmének tengerpartján ülök s nyomorult 
tudásom csorbult kagylóhéjával hasztalan próbálom kézzel vájt 
gödörbe átmeríteni a titkok mélységes tengervizét.

Sokan megkísérlik a pünkösdi történet értelmének megke
rülését. Az üdvösség eseményei között nem az isteni tényezőket 
nézik, hanem az emberieket. Nem azt keresik, hogy a Szent
lélek mikor lép a Szentháromság együttesébe, hogy különálló
sága miként viszonylik a Szentháromság egységéhez, hanem az 
élettel való kapcsolatát keresik. Nem lényegét, titkát, rejtélyét 
kutatják, hanem az emberhez való viszonyát.

Kövessük ma a vallási gondolkodásnak ezt a módját. Ki
emeljük a szereplők tömegéből azokat, kik a Lélek halása alá 
kerültek s meglátjuk bennük az örökké megújuló pünkösdi 
csodát: az új embert. Ez a Szentlélek örök munkája : új embert 
teremt. Ez a pünkösdi ünneplés örök csodája is.

Ha új ember teremtődik, akkor pünkösd elhozta a Szent
leiket. Ha nem teremt új embert, akkor pünkösd külsőség ma
rad csupán s ünnepi keretei közölt elvész a lényeg: a Lélek 
új embert teremtő ereje.

A Pünkösdi Lélek által az ú j ember megtalálja

1. életének titkát; 2. életének erejét és 3. a szívek egységét.
1. Megtalálja az élet titkát.
Krisztus Ígérete megy teljesedésbe: a Szentlélek „mindenre 

megtanít" (Ján. 14, 26). Az Isten mélységes dolgait és örök 
akaratát világítja meg, de ugyanakkor megvilágítja az emberi 
élet rejtelmeit és kötelességeit is.

Megvilágítja az egész emberi életet és pedig annak: célját, 
mélységét és szépségét.

a) Az élet célját egyedül a Lélek világítja meg azáltal, 
hogy az embert beállítja az örökkévalóságba.

A  tanítványok pünkösdkor találják meg életcéljukat. Eddig 
ingadoztak, kételkedtek, bizonytalankodva ide-oda verődtek. 
Most tudják, hogy miért kell élniök.

Te is a földön jársz, de nem a földnek élsz. Nem vagy 
csak a göröngyöké. Nem merülsz ki abban, amit a földnek 
adsz és tőle kapsz. Ennek az ellenkezője sem teljes igazság. 
Nem vagy csak az égé. Nem vonatkozhatsz el a földtől, nem 
szakadhatsz el a világból. Nem mondhatod, hogy nincs közöm 
ehez a világhoz, nem akarok tudni küzdésről, harcról, szakadé
kokról, bűnről, gyűlölködő, kicsinyes emberekről. Nem mond
hatod, hogy te csak a bércormon akarsz élni. A  Lélek megis
mertet igazi életeddel. Hivatássá kell tenni életedet. Lelket kell 
vinned munkádba. Meg kell becsülnöd a világgal, az emberekkel 
való kapcsolataidat. Mindent Lélekkel kell megtöltened, mert 
minden darabka élet és munka Isten állandó világépítésének 
alkotórésze. Ha únott arcú robotosokat látunk, kik szégyenük
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szegényes életüket és munkájukat, ha társadalmi betegségként 
jelentkezik bizonyos munkától való idegenkedés, ha külső előnyök 
szerint szeretnék kiválogatni az emberek kötelességeiket, ha se- 
regestől özönlenek a város felé és lekicsinylik a falu csendességét, 
akkor ez rendesen a Lélek kiveszését jelenti az emberekből.

b) Az élet mélységét is a Lélek világítja meg.
A  tanítványok számára Jézus parancsa a kényszerűség 

járma. Nem tudják elképzelni, hogy hogyan fognak nélküle élni 
és neki engedelmeskedni. A  Lélek megmutatja életük mélységét.

A  mi életünk első szabályozója a törvény: kemény, ke
gyetlen, szigorú. Csavarok közé szorítja az embert s szorítás 
közben sokszor összetöri egyéniségét, érvényesülését, boldogsá
gát. A  Lélek megoldja az élet eme titkát. Kő helyett a szív 
táblájára vési a törvényt, melyet Jakab apostol „a szabadság 
tökéletes törvényének nevez.* Új kapcsolatot létesít Isten és 
ember között. Szív beszél a szívhez, mennyei Atya a gyerme
kéhez. Nem a kényszer, hanem a szabadság érvényesül életünk
ben. Áthatja cselekedeteinket a Lélek. Gondolatban, érzésben, 
vágyban Lélek sugárzik. Föléje kerülünk a törvénynek és meg
értjük az apostol szavát: „Ahol az Úrnak Lelke, ott a szabad
ság!* (II. Kor. 3, 17.)

c) Az élet szépségét is megadja a Lélek.
A  tanítványok kételkednek abban, hogy Jézus távozása 

után találhatnak még életszépséget. A  pünkösdi Lélek megmu
tatja, hogy az igazi szépség: bizonyságtevés Krisztusról, apos
tolkodás, küzdelem Jézus igazságaiért.

Sokféle szépsége van az emberi életnek: gazdagság, élve
zet, gyönyör, dicsőség, munka, tudomány, művészet, szeretet. 
De ha külön-külön mérlegre vetjük ezeket a szépségeket s ele
meikre bontjuk azokat, akkor meglátjuk, hogy minden szépség 
értéke a benne rejtőzködő Lélektől függ. A  Lélek ragyogja be 
életünk ormait. Bevilágít éjszakai sötétségünkbe, ahol csüggedés 
és kishitűség bagoly-serege tanyázik. Megtanít arra, hogy a 
Lélek által mindenben van szépség. Szép a küzdés, a munka 
verejtéke, a szegénység kellemetlensége, a kereszt fájdalma, az 
emberi jóság, a hűség és szeretet. Minden nehézségek között 
is a legszebb: látni az életben Istent és bírni Isten Lelkét. Ezt 
csak a Lélek tudja megvilágítani. „Érzéki ember nem foghatja 
meg az Isten Lelkének dolgait, mert azok bolondságok néki, 
meg sem értheti, mivelhogy lelkiképen Ítéltetnek meg.* (I. Kor. 
2, 14.) A  Lélek által belső világunk, utána pedig külső világunk 
is átalakul. Kölcsönhatási viszonyba kerülnek egymással. Nem 
a külső szabályozza a belsőt, hanem a belső átalakítja a külsőt. 
Azt adja meg az életnek, amit csak a Lélek adhat. Megadja az 
Istennel való közösséget. Benne élek Jézusban és Ő én bennem. 
Lelkem felszabadul, életem sasszárnyakon felemelkedik önma
gam fölé. Leszállók bűnösségemmel, Lélekkel telítődnek csele
kedeteim, küzdők az üdvösségért, hiszek a kegyelemben, —  ez 
az élet szépsége, És mindezt csak a Lélek adhatja meg.
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2. A lélek akaraterőt ad.
Kétféle embert látunk magunk előtt. A  tanítványok félnek, 

bezárják az ajtót. A  tömeg gyűlölködik és Krisztus tanítványai 
ellen támad.

Az új ember a Lélek hatása alatt átalakul. A  tanítványok
ból hősök, a hitetlenekből hívők lesznek. Lényegbeli változás 
megy bennük végbe: megtelnek a Lélek erejével. Isten ereje 
beleilleszkedik életenergiájukba.

Az életben sokféle energiát ismerünk. Erőket, melyek se
gélyével az ember tud küzdeni, előrejutni, érvényesülni. Gon
doljunk a vagyonra, a munkára, a lelki tehetségekre, az erkölcsi 
értékekre, a jellem, becsület, lelkiismeret értékeire. Avagy gon
doljunk a kultúrára, civilizációra, az emberek közösségére és 
egységére.

Mégis érezzük, hogy a leghatalmasabb akaraterő a Szent
lélek. Akaraterő közlése kettős: megadja az élet-küzdelemhez 
szükséges erőket. Munkában kitartást, szenvedésben tűrést, csa
lódásban reménységet. Azután: állandó akaratéletre ösztönöz. 
A  Lélek teszi az embert állandó aktív emberré.

Ez mindenekelőtt befelé érvényesül. Szembeállít minket 
önmagunkkal, önvizsgálásra kényszerít. Elénk rajzolja a régi 
ember képét, melyet szenvedélyek, bűnök, indulatok homályosí- 
tanak el. Megmutatja önzésünket, életünk szűk látóhatárát. Vá
gyainknak múlandó értékekhez való kötöttségét. A  Lélek követ
keztében más lesz lelkem, szívem, életem.

Azután a Lélek akaraterő közlése kifelé is érvényesül. 
Felismerem küldetésemet, élethivatásomat, szolgálatomat. A  ta
nítványok is meglátták küldetésüket, mentek bátran, halálra 
szántan. Hiába állott a jeruzsálemi ház mellett égő szemekkel 
egy-egy hitves, vagy egy-egy gyermek. Mentek a vértanuságra 
elkészültén.

Ugyanígy a mi életünkben is a Lélek átformálja életfelfo
gásunkat, kötelesség-megismerésünket, szolgálattá teszi egész 
földi tartózkodásunkat. Uj világot kell teremtenünk, melyet a 
lélekkel kell megtöltenünk.

3. A Lélek megadja a szivek egységét.
A  tanítványok összetartása az egy-akaratban nyilatkozik 

meg. Különböző véleményüek, eltérő tervekkel foglalkoznak. 
Egyéni képességük és lelki hangulatuk befolyásolja őket. Most 
a Lélek biztosítja szívük egységét.

Egységbe terelődik a nagy embertömeg is. Különböző or
szágból és városból gyülekeznek. Különböző nyelven beszélnek, 
mégis egyek. A  pünkösdi történet után szétválnak ugyan, mégis 
egyek maradnak. Láthatatlan lelki-szálak sodródnak közöltük, 
aranyhidak épülnek a Lélek egységesítő munkája gyanánt.

Azt mondja a Lélek: Nem állok én sem magamban. Em
beri közösség alkotó-része vagyok. Ecsetvonás egy nagy isteni 
festményen. Földre dobott virág, egy nagy pázsitmezőn. Érc-sip 
egy nagy orgonában. Csavar, rugó, emelőkar egy hatalmas
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gépezetben. Részlet-ember, részlet-munka, részlet-élet vagyok,, 
aminek bele kell olvadni egy hatalmas nagy élet-komplexumba. 
Magamban különálló világ vagyok, de ugyanakkor része egy 
nagy közösségnek.

Mi korbácsolja egybe az embereket? Érdek, rokonérzés,, 
szeretet. Mindegyiknek nagy szerepe van az emberek össze
kapcsolódásában. De mindennél erősebb a Szentlélek, mert nem 
emberi érzésekből, nem is külső körülményekből, nem egymásra 
utaltságból és kényszerből táplálkozik, hanem Istenből. A  Szent
lélek mindig közösséget teremt: embereket egyesít s akaratukat 
alárendeli Isten akaratának. Közösség-teremtése tehát nem kül
sőleges, hanem belső, nem kívülről megépített, hanem belülről 
fejlődött.

Ma különösen fontosnak érezzük a Szentlélek egyesítő 
munkáját. Szétbomló társadalom, állam, nemzet, emberiség ezer 
sebtől vérzetten áll előttünk. Keveset segítenek a külpolitikai 
tárgyalások, a gazdasági kísérletezések, a szociális, kulturális 
szervezgetések és tervezgetések. Eredményt csak akkor várha
tunk, ha a tanácskozó asztalhoz leül Jézus is s a Szentlélek 
megtölti a tanácskozók lelkét.

A  Szentlélek így formál új embert. Megvilágítja életét, 
akaraterőt ad és igazi szeretettel tölti meg szívét.

Bevalljuk, hogy pünkösd ünnepe sokszor nyomtalanul vo
nul el az emberek felett. Nem látjuk munkáját és átalakító 
hatását. Sokak számára naptári ünnep. Másoknak misztikus val
lási érthetetlenség. Némelyeknek felületes lelkihangulat Isten 
erejének befogadása s Isten követeléseinek teljesítése nélkül. 
Tragikus vonás az emberek életében, hogy vallási gondolatvilá
guk és vallási életrendszerük befejezetlen. Teremtő és gondviselő 
Istent ismernek. Tanító, élet-példát adó, szenvedő és keresztfán 
meghaló Krisztust is ismernek. Személyével és munkájával egy- 
bekapcsoltan elfogadják a megváltást is. De azután ennél a 
pontnál megáll vallási életük. A  Szentlélek nem válik valósággá 
számukra. Nem tudják hitvilágukba elhelyezni, titokzatos mun
káját megérteni, vele szemben fennálló kötelességüket meglátni. 
Volt-e nekünk pünkösd előtti készülésünk? A  tanítványok pél
dája szerint tudtunk e 10 napig várakozni a Szentiélekre ? Tud- 
tund-e 10 napig egy akarattal együtt lenni? Tudtunk-e 10 napon 
át a Lélek kiárasztásáért imádkozni? Tudtunk-e saját lelkűnkért,, 
életünkért 10 napon át Istennel viaskodni? Volt-e erre a célra 
10 napod, 10 órád, avagy csak 10 perced?

Isten ma is embereket keres, hogy új emberekké formálja 
őket a Szentlélek erejével. Jöjjön a Lélek langyos szellőként, 
ha kell, vihar-orkán pusztító erejével. Jöjjön a hajnal-sugár 
biztató fényével, ha kell, emésztő tűz pusztító lobogásával. 
Jöjjön szelíden simogató kezével, ha kell bűnt tördelő kemény 
acélöklével. Csak jöjjön a Szentlélek s teremtsen belőlünk új 
embert. Ámen.

D. Kapi Béla.
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A pünkösdi Lélek.
Vázlat pünkösd 2. ünnepnapjára.

Ap. Csel. 2, 14 -18 .

Az első ünnepnap pünkösdi története elmondja, hogy ami
kor megtörtént a pünkösdi csoda, az emberek „álmélkodnak 
v a la ... és zavarban valának, ezt mondván: Vájjon mi akar ez 
lenni?" Ez a tanácstalanság épen a pünkösddel szemben nagy 
mértékben fennáll ma is, még keresztyének is a legkevésbé 
értik meg ennek az ünnepnek a jelentőségét. Szentigénk meg
felel a kérdésre: „Vájjon mi akar ez lenni?" amikor a

pünkösdi Lilékről szól,
nevezetesen arról, hogy 1. milyen hatást fejt ki és hogy

2. kik nyerik el.
1. A Lélek bátorsággal tölti el a szívet. Bizonysága ennek 

a tanítványok esete. Jézus feltámadásáról való meggyőződésük 
ugyan nagy örömmel töltötte el őket, de a világgal való szem
beszállásra még nem gondolnak. Csendben vannak, az Uruktól 
elrendelt lélekhódító hadjáratba nem fognak. Félnek. Azután 
pünkösdi áhítatoskodásukba hirtelen beleharsan az égi szélzen
dülés, megtelnek Szentlélekkel. Nyomban reá pedig ime előáll 
a tizenegy, nem bánja a hitetlenkedésnek, a gúnynak az ellen
kezését és ettől kezdve győzhetetlenül erős a lelkűk.

Mennyire reászorulna ma a keresztyénség a Léleknek erre 
a bátorító hatására! Csüggedten szemlélik széles rétegek a külső 
romlást, annyagi jólétnek összeomlását, az aljas emberi szenve
délyek tornbolását, a tisztátalanság szemérmetlen terpeszkedését, 
vagy sodortatják magukat is az árral, megalkudván a világgal, 
mentenek a maguk számára szegényes boldogságkoncokat. Fe; 
ledésbe merül az Úr diadalmas bizonyságtevése arról, hogy Ő 
meggyőzte a világot, nem talál visszhangra a lelkekben a mind
halálig való hűségre hívó parancsa. Még a „hívők" köreben is 
a csendes megalkuvás fekszi meg a lelkeket, a kétfelé valő 
sántikálás csúfolja meg keresztyénségüket.

Csak új pünkösd hozhat megújhodást. Nem emberi reform- 
törekvések, hanem csak a felülről való isteni Szentlélek adhat 
erőt az egyeseknek és az összességnek bátor, életerős küzködésre 
minden gonosz hatalmasság ellen. Ez a bátorság pedig a Joél- 
féle prófécia esetről-esetre való beteljesedésében gyökeredzik: 
prófétáinak a nép fiai, leányai, látásokat látnak az ifjak, álmokat 
látnak a vének. A  prófétálás nem a jóslással azonos. A  prófé- 
tálás Isten akaratáról való megbizonyosodás és az ez előtt az 
akarat előtt való engedelmes meghajlás. Ez az első feltétele a 
világnak a mélységből való felemelkedésének, az emberiség 
megújulásának, az egyesek áldásos és boldog életfolytatásának. 
Az emberi akaratnak Isten akaratával való harmóniája paradi
csomi állapot: tisztaság, lelki békesség. A kettőnek egymással 
való ellenkezése pokol: bűn és szenvedés. A  tiszta, boldog élet
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folytatására úgy ad erőt a Lélek, hogy látásokat láttat az ifjak- 
kai, álmokat álmodtat a vénekkel. Az ifjúság az örömteljes 
küzdés, erőpazarlás ideje. A  mai ifjúság fáradt, koravén, nem 
látja értelmét a küzdésnek. Az isteni akarat számára megnyílt 
ifjú szemek látnának ma is célokat maguk előtt, amelyekért 
érdemes fáradni és boldogan vetnék bele magukat a látó ifjak 
egy szebb jövendőért, tiszta férfiuságért, nemes eszmények dia
daláért folytatandó akár szenvedésteljes harcba is. A vének ma 
csüggedtek, eltemettek minden reménységet, a múltban keresnek 
egyedül vigaszt és fásultságukba magukkal ragadják a fiatal
ságot is. Az isteni akarat felrázó hatása alá kerülve bizakodva, 
felvillanó szemekkel tudnának még ők is a jövendőbe tekinteni. 
Isten Ígéreteiben bizva tudnának még ők is álmodozni és szítani 
az ifjakban az akarást, a lelkesedést álmaik megvalósítására. 
Azért de itt volna az ideje az alázatos könyörgésnek: „Jövel 
Szentlélek Úristen, töltsd be szíveinket bőven!*!

2. Találhat ez a könyörgés meghallgattatásra ? Találhat, 
ha őszinte. Az Ő szolgáira és szolgálóleányaira tölt ki Isten az 
ő  leikéből. Igazán szolgája az ember csak a Lélek segítségével 
lesz és Ő mégis csak azoknak adja Azt, akik máris szolgái. 
Akik teljes odaadással azok akarnak lenni. A  pünkösdvárás 
tehát határozott bélyeget hord magán. Ezt a bélyeget a hamis 
bálványoktól való elfordulás süti az ember életére. Az emberek 
ma sokszorosan rabszolgák. Rabjai az aranynak, akkor is, ha 
gyűjtik pénzszekrényeikben, akkor is, ha nincstelenségükben 
lázban égő szemmel tapadnak reá. Rabjai a testiségnek: felkor
bácsolják vérüket nemtelen szórakozásaikban, az álművészetek
ben való hódolásukban, a mámorban temetik el a lélek tiszta
ságát, a családi élet szentségét. Rabjai az önzésnek embertár
saikhoz való viszonyukban: az állásokért folyó kegyetlen tüle
kedésben, a sovány világi örömöknek a lehetőség szerint való 
kisajátításában. Ennek eredménye: a pályatársak vetélytársak, 
a társadalmi rétegek ellenséges táborok, a családban a gyermek 
nyűg. Az emberiség bálványimádásba sülyedt, az egyesek bál
ványok rabjai és ezért tengődnek a maguk erejének elégtelen-, 
ségében, a maguk lelkének földhözragadtságában és nélkülözik 
az Isten Szentleikét. Mert ezt az Isten az Ő szolgáinak és szol
gálóleányainak adja. Ezért kell a világba beleharsogni a vész
kiáltást: El a bálványoktól! Ezért kell sürgetve unszolva hívni- 
hívogatni: Vissza az Istenhez! Ezért kell az egyeseknek megint 
Isten szolgáivá, szolgálóleányaivá válniok, szemüket Őreá vet
niük, segítséget Őtőle várniok, boldogságukat Őnála keresniük, 
munkájukban, pihenésükben, _ egyéni életükben, családi és tár
sadalmi együttélésükben az Ő kedvében járniok. Hogy elnyer
hessék az Ő Lelkét és hogy az, ami jószándékként, epekedő 
reménységként él bennük, áldott pünkösdi élményben, állandó 
pünkösdben való járásban, Isten Leikétől megtermékenyítve 
gyönyörűséges megvalósulást érjen. Különben egyre végzetesebb 
aratása érik saját vetésüknek és ha valahol találkoznak a Lélek
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által teremtett új élettel, ez számukra csak érthetetlen torzélet, 
amelyet megmosolyognak, —  amint a jeruzsálemi pünkösd is 
ezt az ítéletet hívta ki egyesekből: „Édes bortól részegedtek 
m egí“ —

Péter apostol így kezdte pünkösdi beszédét: „Legyen ez 
néktek tudtotokra és vegyétek füleitekbe 1“ Ugyanez az intelem 
adjon nyomatékot az Igének, melyet Isten im pünkösd ünnepén 
ma hirdettetett. Aki befogadja, vegye az Ígéretet, hogy áldott 
pünkösddel jutalmazza majd meg az Úr! Ámen.

Budaker Oszkár
soproni lelkész.

Hősök vasárnapja.
(Trianon.)

79. Zsoltár 1 -5 , 8 -9 , 13.

A  régi egyiptomiaknál a fejedelem minden évben egyszer 
megnézte az elfátyolozott istenképet és minden gondolat, ame
lyet népe javára megvalósított, minden tanács, amellyel országa 
ügyét előbbre vitte, minden harc, amelynek győzelem lett a 
vége, minden fordulat, amely az országra nézve fejlődést jelen
tett, annak a szent látásnak az eredménye, annak a szent látás
nak az áldása volt. Évenként egyszer mi is félrehúzzuk a fátyolt 
a nemzeti gyász és emlékezés istenének képe elől, hogy szí
vünkben a szent látás porbakényszerítő kegyeletet és ég felé 
szárnyaló elhatározásokat fakasszon. —  Május utolsó vasárnap
ján, csüggedt, fáradt, agyongyötört magyarok mi, vándorlásunk 
sötét erdejének egy csendes zúgához érkeztünk. —  Jertek, itt 
megpihenünk. Csend van. A  fák lombjai elzárják előlünk a világ 
bánló fényességét és zajongását. Jertek, itt nem zavar semmi. 
Dobjuk le vándorlásunk koloncait, omoljunk a földre és sírjuk 
el minden könnyünket, amely már olyan régen fojtogat, adjuk 
át magunkat a fájdalomnak, amelyet olyan nehéz eltitkolnunk. 
Talán megenyhülünk, talán megkönnyebbülünk. Azután nézzétek, 
a berkekből forrás fakad, jertek oda, mossuk le könnyáztatta 
arcunkat, hűsítsük meg lázas homlokunkat, mossuk ki égő se
beinket és merítsünk tömlőnkbe vizet. Nem baj, ha könnyeink 
beléhullanak, a könnyek árja szentelt vízzé teszi azt, ami által 
még felüdültebben, még nagyobb elszánással, még több remény
séggel indulunk tovább.

Mert tovább kell indulnunk. Ez a nap nem jelenthet meg
állást, nem alkothat célt, csak alkalmat fájdalmaink zavartalan 
feltárására, csak percnyi nyugalmi állapotot erőnk összeszedő- 
sére, csak csendes háborítlanságot további útirányunk megjelö
lésére.

De mielőtt tovább kell indulnunk, amíg alkalmunk van, 
nyugalmunk és háborítatlanságunk tart, éljünk vele. —  A  zsol
tárköltő is ilyen csendes zugra lelt, amikor fájdalmát elpanaszolta.
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Jeruzsálem romokban hever. A  pusztulás fekete gyászát csak 
a hősök vére tarkítja. Az Isten örökségébe pogányok jöttek, 
szent templomát megfertőztették. És nincs, ki szót emeljen, nincs, 
ki kardot rántson, dárdát, kopját ragadjon, nincs, aki hősi el
szántsággal belevesse magát a pogány bitorlók gyilkos fegyve
rébe. Oh, de elcsendesedtek a hősök, de nagyon megnémultak 
a daliák. Ajkukra a halál tett lakatot, kezükből ez a félelmetes 
ellenség ütötte ki a fegyvert és legfeljebb, ha a feltámadás 
kürtzengésére alkotnak újra zárt hadirendeket. Csak a zsoltáros 
kesereg felettük, imádságos dalba öntve ki keserűségét.

A  történelem megismétlődik. A  fájdalom útja, látszólagos 
nagy változatosságában is, mindig ugyanaz. S ha ma, a világ
háború hősei emlékének szentelt napon elolvassuk a hetven- 
kilencedik zsoltár idézett verseit, úgy találjuk, hogy a közelmúlt 
események rövid foglalatát nem lehetne hívebben adni, mint a 
zsoltáríró tette. Úgy látszik, hogy a fájdalom és a gyász hullám
völgye mindig azokat a nemzeteket rántja magával a mélységbe, 
amelyekben eleven erőként él a kiválasztottság tudata.

Emlékezzünk ! Rántsuk félre az egyre sűrűsödő fátyolt a 
rettenetes világkatasztrófáról. Tépjük fel a sebeket, amelyeket 
az idő gyógybalzsama már-már beheggesztelt. Idézzük vissza 
a háború rémét, mely fekete szeliempalástjában már tovalebbent. 
Emlékezzünk a szorongásokkal telt napokra, hónapokra és 
évekre. Emlékezzünk a fellángolásra, amelynek tiszta lángja 
magyar hősök százezreit vitte a gyilkos golyók záporába és a 
végre, amikor millió és millió nyitott sebet a letörés, a meg
alázás és elbukás maró keserűsége tett még égetőbbé. Emlékez
zünk a szűzi tiszta és a sárba taposott magyar lobogókra, a 
diadalmas hódításokra és a csúfos vereségekre. Állítsuk magunk 
elé a háború magyar vértanúját, aki virágdíszes csákóban, vi
dám dalos kedvvel, előreszegezett szemekkel, a harcvágytól 
szinte szétpattanásig feszülő kebellel, óh milyen sokszor önkényt 
indult a harcba idegen érdekek és törekvések védelmében ezer 
és ezer ismeretlen veszély közé, és a másikat, aki valami bor
zalmas ébredéstől kijózanodva, de már tépett ruhában és szét
zilált kedvvel véres rongyokba pólyáit megcsonkított testtel, 
szemlesütve és reményét vesztve tért vissza feldúlt otthonába. 
Emlékezzünk a gyerekarcú vitézekre és az őszhajú hősökre, 
akik az anyai kebel és a munka utáni békés családi nyugalom 
párnái helyett egyaránt fagyos göröngyök sebettépő halmain, 
vagy bűzös ingoványok feneketlen mélyén találták örök nyu
galmukat. Emlékezzünk azokra, akik utolsó lehelletükig a köte
lességteljesítés és az önfeláldozó hazafiság hősei voltak és akik 
halálos golyótól, vagy szuronytól találva odaroskadtak a halál 
csatlósainak táncterére, szöges bakkancsok, szikrázó patkók és 
dübörgő ágyúkerekek útjára.

Talán joggal kérdezitek: mi értelme van a borzalmakat 
felhánytorgatni? Minek felidézni a halál rémeit, minek vissza
hívni a tovatűnő rémséges árnyakat? Hisz heggednek már a
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sebek, elzsibbadnak a sajgó szívek, az idő szele porral födi be 
a véres harcmezőket és a hősök vérével termékennyé tett uga
ron ma már gazdag vetést ringat a szél. örüljünk annak, hogy 
ami volt, elmúlt és igyekezzünk elfelejteni minden keserűséget. 
Nincs értelme az emlékezésnek, ha annak mélyéből örömöt 
soha, csak bánatot tudunk a felszínre hozni.

De én mégis azt mondom: igenis van értelme és örömmel 
üdvözlöm az emlékezésnek napját, még ha gyászos is, mindaddig, 
amíg kénytelen vagyok a zsoltáríróval naponként az ég felé 
kiáltani: „Gyalázattá lettünk szomszédaink előtt, csúfságul és 
nevetségül a körülöttünk lakóknak."

Miért hitegessük magunkat ? A  világháború még nem múlt 
el. Csendesek ugyan a harcierek, nem hasogatják a levegőeget 
pukkanó halálrakéták; akik visszajöttek a poklok tornácairól, 
ma már békés foglalkozás közben mint borzalmas, de tovatűnt 
álmot emlegetik élményeiket. A harci repülőgépek zaja nem 
rémítgeti a front körüli falvak népét és az ország belsejében 
nem okoz kétségbeesést a naponként tömegével befutó sebesült
vonatok dübörgése és én mégis csodálkozni tudnék azon az 
emberen, aki bele tudja magát ringatni a boldog béke áldott 
hangulatába, akinek lelkében nem visszhangoznék a háború 
moraja, amikor lépten-nyomon még mindig a háború pusztításait 
érezzük. A  béke galamb végigrepült ugyan Európa felett, de 
repülése milyen szánalmas, milyen vergődő volt. Megcsonkítot
ták a szárnyát úgy, hogy nem tudja a háborgó lelkeket sely- 
meslinoman végigsimítani, bemocskolták a fehérségét, gyaláza
tában pedig vájjon ki örülne látásának? Fiaink és testvéreink 
sírját már régen belepte a gyom és dudva, mert —  jaj — nem 
öntözhetjük könnyeinkkel és nem porhanyíthatjuk földjét tiz 
körmünk véres vonaglásával. Országunk földjének kétharmad 
részét odadobták a jó szomszédoknak olcsó prédául; gazdag 
városainkat, kincses bányáinkat, leggyönyörűbb ékszereit letép
ték édesanyánk testéről. Lehet-e békessége az oroszlánnak, 
melyet juhok aklába zártak és a sasnak, amelynek szárnyait 
lekötözték? Megnyugodhátik e a lelkünk, amíg megnyomorítva, 
megrugdalva fetrengünk csintalan gyerekek módjára belénk- 
parittyázó szomszédaink lábai előtt?

Nem és ezerszer nem. És ha mégis? Oh, emlékezésnek 
áldott napja, mely nem engeded elszunnyadni a lelkeket, ami
kor felettük a ház ég!

Asszonytestvérem! Aki a világháborúban a legnagyobb 
áldozatot hoztad, odaadván férjedet és gyermekeidet a haza 
áldozati oltárára, tenéked szól a hősök ünnepének üzenete. Ha 
maradt még könnyed, sírd el ma bátran, de azután se felejts. 
Csak ne felejts és ne fásulj el. Van még gyermeked ? Ezt a 
napot tedd a legszentebb ünnepévé. Értesd meg vele azt az 
érthetetlen dolgot, hogy amiért édesapja és testvérei meghaltak, 
ma idegenek martaléka. Vésd a szívébe azoknak a hősiességét, 
akik a haza oltárán a legdrágábbat, életüket áldozták és neveld
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a hősi harcra, amelyben neki kell megszerezni az áldozatul 
dobott életek jutalmát.

Férfitestvérem! Bizonyára te is sirattál édesapát vagy test
vért, vagy magad voltál ott, ahol a halál legjobban aratott, em
lékeztetlek téged is. Feltépem a sebeidet és megkérdezem: haj
landó volnál e újra harcba indulni? Volna-e bátorságod még- 
egyszer fegyvert fogni, de most már a magad igazáért és ott 
maradt testvéreid emlékezetéért? Gondolj arra, hogy akinek 
te fogtad le a szemét, az most idegen földben nem talál nyug
vóhelyet. Gondolj a szenvedésekre, amelyeknek a díja szenve
dés és nélkülözés lett. Gondolj meddő törekvéseidre és siker 
nélküli erőfeszítéseidre, amelyeket letiportságunknak köszön
hetsz és tudom, kezed ökölbe szorul, szívedben hősies elhatá
rozás kel, akaratod, izomzatod megacélosodik és kész vagy 
elindulni utánam.

Ifjú és leánytestvéreim! Akik a gyermekség homályos 
sejtésével éreztétek a háború borzalmait végigsuhanni a telke
teken, de most fájva érzitek, hogy a háború legszánalmasabb 
rokkantja a mi árva hazánk, titeket is emlékeztetlek. Amikor 
az életre való előkészüléstek közben elfog a kétség és lemondás, 
amikor nem találjátok meg a titeket megillető helyet a világban, 
emlékeztetlek arra, hogy pogányok, idegenek jöttek be örökség- 
tekbe. Amikor az ifjúság gyönyörű virágai helyett a sorvasztó 
gondok és nélkülözések száraz kóróit tépegetitek, emlékeztetlek 
arra, hogy a jókedv és gondtalanság rózsáit a háború szele 
sorvasztotta el, és az új virágot fakasztó tavaszt rabságban tart
ják a gonosz emberi indulatok. Gondoljatok azokra, akik életüket 
áldozták, hogy ti boldogok, megelégedettek és vidámak lehes
setek, gondoljatok azokra, akik kidőltek a sorból anélkül, hogy 
kivívták volna a boldog jövőt számotokra és álljatok ti a he
lyükre. Készüljetek egy hatalmas, szent háborúra!

Igen, harcra buzdítok, háborúra tüzelek. Azt akarom, hogy 
a világháború örökre lezárt szemű hőseinek rajongása, önfelál
dozó bátorsága és halnikész odaadása éljen bennetek. Azért 
emlékeztettelek a sok százezer hősi sírra, amelyeknek rögei 
napról-napra rémesebb követeléssel jajongnak felénk: Gyaláza
tára lettünk szomszédainknak, csúfságul és nevetségül a körü
löttünk lakóknak. Él-e már szívetekben a harci vágy? Készek 
volnátok e mindnyájan hadirendbe állni és nyilaitokat az ellen
ség soraiba röpíteni? Feltudnátok-e áldozni magatokat a haza, 
a jövendő, a boldogság és szabadság oltárán, lemondva min
denről, lemondva a legdrágábbról, saját éltetekről egy nemes 
szent és örökké előttünk lebegő cél érdekében?

Igen ? Jól van. De mielőtt elindulnátok, kiveszem kezetek
ből a gyilkoló fegyvereket. Láthatjátok, hogy a szurony nyomán 
fakadt vérrózsák csak arra jók, hogy testvéreitek sírját ékesítsék. 
Tapasztalhattátok, hogy az ágyuk dübörgése sohasem tudja 
elnyomni a kétségbeesett jajkiáltások viharát. A  gyilkolásból 
elég volt. Vértanúink vére mégis harcra tüzel bennünket, de
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ennek a harcnak a fegyverei gyilkolás helyett életet, halál he
lyett megújulást osztogatnak. Háborút üzenünk ugyanazzal a 
céllal, amelyért annyi magyar vér hullott már, de nem oláhnak, 
szerbnek és csehnek, hanem minden boldogtalanság, gyűlölködés 
és háborúság csirájának: az emberi bűnnek.

Felhasználom szent lelkesedésteket és a harci készséget, 
amely a szemetekben ég és most adom kezetekbe az új hadjárat 
fegyvereit. Kardot, amely elsősorban a saját szívetekből vágja 
ki a szeretetlenség, önzés és hiúság burjánjait; fegyvert, amely 
szétpukkasztja a szappanbuborék gyanánt levegőbe engedett 
fénylő, színes terveket. Kezetekbe adom a munka, a becsületes
ség, a hivatáshűség, az alázatosság és a felebaráti szeretet fegy
verét. Ragadjátok meg és harcoljatok vele. És kezetekbe adom 
a leghatalmasabb fegyvert, amelynek birtokában egy csepp vér 
hullása nélkül is diadalmat vesztek minden ellenségteken: az 
imádság fegyverét. Tanuljatok a zsoltárírótól, harcos nemzet 
harcos fiától. Amikor szívére a nemzeti gyász sötét fátyla borul, 
nem kiált fegyverért, nem jár a szomszédok ajtajára segítő csa
patokat koldulni, könyörgése ahhoz száll, akitől egyedül jöhet 
a segítség. Ha a mi hőseink emléknapja is olyan élesen-látóvá 
tenne, mint a zsoltárírót, hogy meglátnánk a mi igazi ellensé
geinket elődeink és saját bűneinkben, akkor már is győztesek 
volnánk, mert legyőztük rövidlátásunkat.

Gyászolunk és magunk is a halál révén járunk. Kapkodunk 
a levegőben és Don Quijote gyanánt szélmalom ellen vagdalód- 
zunk. Vádoljuk belső politikánkat és dühös beszédeket mondunk 
országunk megcsonkítói ellen. Titokban, vagy nyíltan lázadozunk 
az ellen, hogy elnyomóink nemcsak kivették kezünkből a fegy
vert, de megtiltják azt is, hogy újakat kovácsoljunk. Mikor fog
juk már egyszer belátni, ha nem a józan meggondolás, hát a 
kényszerűség nyomása alatt, hogy nekünk olyan fegyverekhez 
kell nyúlnunk, amelyeket soha senki el nem vehet tőlünk? 
Mikor válik ez a harcos nemzet egyszer már imádkozó és dol
gozó nemzetté? Mikor jut már egyszer eszünkbe, hogy meg- 
nyomorításunkat nem kizárólag ellenségeink kegyetlensége, ha
nem a mi bűnös voltunk okozta?

Az áhítatos kegyelet ma hőseink sírjánál térdre kényszerít 
és forró imára nyitja ajkunkat. Maradjunk hát ebben a csendes 
elmerülésben és a vértanuk üdvéért mondott fohász mellett 
nagyhangú fogadkozások és dühös átkozódások helyett a zsoltár
író bűnvalló és segítségért esedező imádsága hagyja el ajkunkat: 
„Ne emlékezzél meg rovásunkra elődeink vétkéről, siess elénk 
irgalmasságoddal, mert megnyomorodunk nagyon. Segíts meg 
minket szabadító Istenünk a te nevednek dicsőségéért; ments 
meg minket és bocsásd meg vétkeinket a te nevedért.*4

Revíziót követelünk és a lélek legszükségesebb revízióját 
nem tudjuk végrehajtani önmagunkban. Határkiigazítást emle
getünk és magunk nem tudunk igazságos határt vonni mások 
gonoszsága és a minket terhelő felelősség között. El fog jönni
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a revizió és a határkiigazítás, ha elsősorban magunkat vesszük 
revízió alá és a mi életünkben annyira eltolódott határokat iga
zítjuk ki. Lesz még Nagymagyarország, ha mi Istenig emelkedve 
nagy magyarok tudunk lenni; a hősök elhullott vére nem hiába 
öntözte ezt a földet, ha termékenyítőleg hozzávegyül a mi bűn
bánó könnyünk és a becsületes munka során elhullajtott verej
tékünk is.

Én hiszem, hogy ez a magyar nép, mely oly sok szent 
felbuzdulásra életét áldozta, nem fog visszariadni akkor sem, 
ha legnagyobb ellenségét, önmagát kell legyőznie, hiszem, hogy 
maradt még az ősi magyar lelkesedésből, amely most harcba 
indít a bűnök ellen, és ezért tudok hinni Magyarország feltá
madásában. Ámen.

Ruttkay-Miklián Géza.
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Illusztrációk.

Ján. 20, 21 : Tucker, az ugandai misszió püspöke, ifjú 
korában —  még mint festő —  egy képkiállítás számára egy 
nagyobb festményen dolgozott. A kép egy nőt ábrázolt, aki 
hózivataros téli éjszakában karján kisgyermekével járja az ut
cákat; de mindenütt zárt ajtókra talál. A  kép címe „Otthon 
nélkül" lett volna. Festés közben a kép eszméje mind eleve
nebbé vált a szívében: mintha csak a szomorú, rideg valóság 
állana előtte. Végre is letéve ecsetjét így sóhajtott fe l: „Miértis 
nem megyek inkább az ilyen szerencsétlenek segítségére, ahe
lyett, hogy róluk képet festek?" S műtermének búcsút mondva 
elhatározta, hogy Isten szolgálatára szenteli az életét. Oxfordba 
ment a theológiára, melynek elvégzése után mint hittérítő Relet- 
afrikába kérte a kiküldetését; mert a nyomort ott látta legna
gyobbnak és a segítést a legszükségesebbnek.

*

Sajtóvasárnapra: „Az emberben minden könyv nyomot 
hagy, nyomot ver a lélekre, mint az obeliszkre a képíró" (Gár
donyi). —  „Ha egy jó könyvet először olvasok, az éppen olyan, 
mintha új barátot szereznék; s ha egy könyvet, melyet ismerek, 
újra olvasok, mintha régi baráttal találkoznék viszont" (Gold- 
smith Olivér). —  „A jó könyv pótolja nálunk a tankokat és 
repülőket, a könyv vonja meg és védi a kulturális határokat. 
Ez végez diplomáciai szolgálatot is, midőn világszerte ismertté 
és tiszteltté teszi a magyar nevet és jóbarátokat szerez neki" 
(Herczeg F.). —  „A tudományos emberfő mennyisége a nemzet 
igazi hatalma" (Széchenyi I.).

*

Ján. 21, 2 1 : 1793 bán a párizsi forradalmi törvényszék 
XVI. Lajost halálra Ítélte. A  gilotin mellett, midőn a hóhér meg 
akarta a kezeit kötözni, a király borzadva lépett vissza s így 
szólt: „Megkötözni engem? Soha! Tegye, ami a kötelessége, 
de megkötözni nem engedem magamat". Ekkor tekintete gyón
tató lelkészének a könnyes arcára téved, aki szelíden így szól 
hozzá: „Felség, Krisztus Urunk is meghagyta magát kötöztetni". 
Mire a király türelmesen s magától nyújtotta kezeit a hóhér felé.

*

Máté 28, 2 0 : Egy istenfélő német evangélikus embernek 
egy vallást hánytorgató s feszegető római katholikus pap azt 
mondotta: „No, az én meggyőződésem szerint a protestantizmus 
már Máté végét járja" („Matthai am letzten"). „Az én felfogá
som is az, —  felelte az vissza talpraesetten a csipkelődésnek 
szánt homályos értelmű gúnyos támadásra. Lássuk csak, mi is 
van Máténak a végén? S kis Bibliáját elővévén, fenhangon
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olvassa a plébánosnak: „íme én tiveletek vagyok minden na
pon a világ végezetéig".

*

Luk. 11, 1 : Kottwifz báró, a berlini belmissziónak széltében 
ismert vezére, felkereste egy alkalommal a híres filozófust, 
Fichtét, aki az egyszerű megjelenésű embert eleinte meglehetős 
hűvösen és lóhátról kezelte. Beszélgetésük során Fichte a maga 
nyers modorában azt mondotta: „A gyermek imádkozik, a fel
nőtt akar és gondolkozik". Mire Kottwitz azzal válaszolt: „Pro
fesszor úr, nekem naponta hatszáz szegényről és árváról kell 
gondoskodnom s gyakran nem tudom, honnan vegyem nekik 
másnapra a kenyeret. Ilyenkor csak az imádsághoz folyamodom 
s az én mennyei Atyám még sohasem vonta meg tőlem a segít
ségét". Fichte gondolkozásba merült, majd kezét nyújtva így 
szólt: „Igaza van, kedves báró; ennyire az én filozófiám nem 
terjed". S halála előtt fiának gyámjául Kottwitzot kérte fel.

*

Luk. 24, 51 : Valaki egy kiterjesztett szárnyakkal a föld 
felett magasan lebegő sast választott jelvényéül, azzal a felírás
sal: „Altiora quaero! =  Fölfelé, a magasba törekszem!" S mi
dőn akadtak, akik ezt különösnek találták, így szólt: „Inkább 
sas, mint vakondok".

*

Csel. 1, 2 4 : Imádkozással kezdenek hozzá az apostolok 
Judás helyének sorsvetés által való betöltéséhez. A  sorshúzás 
ma is előfordul az egyházi életben (lelkész-, tanítóválasztás); 
különösen pedig a Zinzendorf által alapított herrnhuti testvér
gyülekezetben. Sorsolással döntenek a hivatalok betöltésénél, 
sorshúzással állapítják meg kinek-kinek a házastársát is. Sorso
lással jelölik ki az év egyes napjaira szóló ótestamentomi bibliai 
verseket. S az ilyen sorsoláshoz mindig komoly, buzgó imád
kozással készülnek hozzá. A  jó keresztyén azzal is kezdi minden 
munkáját: „Isten nevében kezdem el, Ő segéljen kegyelmével. 
Ha Ő segít, misem nehéz. Ha Ő elhagy, erőm elvész. Azért 
legjobb e feltétel: „Isten nevében kezdem el".

*

Csel. 2, 2 :  „Ha a levegőt elvonnák tőlünk, nem tudnánk 
csak egy óráig élni; a Szentlélek nélkül éppen így nem tudnánk 
az örökéletet elnyerni. A  szél termékenyít az által, hogy a ma
got szárnyára veszi s széthordja; az isteni Lélek teszi az emberi 
szívet is a hit és általában minden jó, nemes iránt fogékonnyá. 
A szél az erős fákat megszaggatja s letöri, a gyönge fűszálat 
pedig megkíméli; így sújtja porba a Szentlélek is az önhittséget, 
gőgöt, míg az önmagával elégedetlen, csüggedő lelkiismeretet 
megnyugtatja s felemeli. A  szél hűsít a forró nyári melegben; 
így üdíti fel a Lélek is a kísértések között elbágyadt, eltikkadt 
lelket. A  szél a kicsiny, szunnyadó szikrát is lángra lobbantja;
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így éleszti s szítja lobogásra az isteni Lélek is az evangélium 
tűzét“ (Herberger V.).

*

Csel. 2, 14: A  lützeni Gusztáv Adolf-emléken, melyet 1832 
november 6-án kb. 30 ezer ember jelenlétében avattak fel s 
melynek százéves jubileumát alig egy éve az egész protestáns 
világ kegyelettel ünnepelte meg, az a bibliai mondás ékeskedik: 
„Nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek 
és szeretetnek és józanságnak lelkét" (II. Tim. 1, 7). Ezt a lelket 
nyerte Péter is. Az erőnek e leikétől megbátorodva áll oda a 
tömeg elé, hogy a szemükbe vágja nekik: „Gonosz kezeitekkel 
ti feszítettétek keresztre a názárethi Jézust"; s a józanságnak 
e leikével utasítja vissza a gúnyolódok éretlen élceit: „Nem 
részegek ezek".

*

Hősök vasárnapja: Kemény Simon, mikor megtudta, hogy 
a török sereg élve, vagy halva, minden áron kézre akarja ke
ríteni Hunyadi Jánost, a magyarság lelkét, —  ruhát cserélt 
Hunyadival s a szebeni csatában 1444-ben hősies lélekkel fel
áldozta magát vezéréért, a hazáért. A  reánk támadó, életünkre 
törő ellenséggel vívott harcokban eképen áldozták fel magukat 
érettünk a mi vitéz hőseink. —  Hunyadi Mátyás trónra jutván 
az atyja életét megmentő Kemény Simon iránt érzett hálája 
kifejezéséül bárói rangra emelte az erdélyi Kemény családot. 
Hősí halált halt derék véreink iránti hálánkat mi is csak az ő 
emlékük kegyeletben tartásával s hozzátartozóik szerelő felka
rolásával, támogatásával róbatjuk le a legméltóbban.

Kiss Samu
nagy barátfalui lelkész.
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Könyvismertetés.
Felméry Albert: „A Lélek mondanivalója".

Alkalmi beszédek, előadások, összegyűjtött cikkek. Miskolc 1933. 272 oldal. 
Megrendelhető a szerzőnél Aszaló n, Abauj-Torna megye. Ára 4 P 30 fillér.

A  falunak megvan a maga romantikája, megvan a maga áldása, de 
megvan a maga kisértése is. Aki nem védekezik ellene, menthetetlenül el- 
parlagiasodik. Felméry Albert, egy kis abauji falunak a ref. lelkésze, sikeresen 
védekezik az elparlagiasodás veszedelme ellen. Megmarad kulturembernek, 
mert olvasó ember. Mint könyve is mutatja, a lelki és egyházi élet kérdésein 
kívül érdeklődik az irodalom, a paedagógia, a nemzetgazdasági élet és a 
politika iránt is. Megmarad kulturembernek, mert író ember. Látásait és 
gondolatait nem temeti el magába, nem szórja szét beszélgetésekben csupán, 
hanem az egyházi és politikai sajtó hasábjain nyilvánosságra is hozza mások 
megtermékenyítésére. És megmarad kulturembernek, mert reprezentatív em
ber. Nem ássa el magát a falujában. Széles sugaru munkakörének Kolozsvár 
és Budapest a két legszélsőbb pontja s Abauj és Borsod megye falvai és 
városai a közepe. Szolgálatai nem csupán templomi szolgálatok. Újságoknak 
ír vezércikkeket, szabadegyetemeken tart előadásokat, politikai összejövetele
ken beszédeket, a községi és megyei élet ünnepségein szónoklatokat. Ezeket 
az alkalmi beszédeit, előadásait és cikkeit gyűjtötte össze most „A Lélek 
mondanivalója* címen.

Könyvében 1913—1933 közötti időből eredő Írások vannak. E két év
tized első feléből alig pár, a másodikból a legtöbb. Két részre csoportosítja 
őket: Templomban és templomon kívül. Mindkét rósz 20—20 beszédet tartal
maz. A templomi beszédek közül 3 egyházi lapba írt vezércikk, 1 lelkész
vizsgálati prédikáció, 1 ifjúsági, 1 beköszöntő, 1 harangszentelési, 1 templom
szentelési, 1 lelkészértekezleti és 1 vallásos estélyi beszéd, azonkívül 4 esketési 
és 6 temetési. A  templomon kívüli beszédek serege tarka, mint maga az élet. 
Politikai lapok vallásos tárgyú vezércikkeitől kezdve a kortesbeszédig, homi- 
letikai értekezéstől kezdve a templom- és orgonaszentelésre érkező egyház- 
megyei elnökséget köszöntő üdvözlő beszédig sok minden van benne. Külö
nösen kiemelkedik belőle két irodalmi előadás Petőfiről és Jókairól és két 
szabadegyetemi előadás a gyermekről és az ifjúságról, valamint két márc. 15. i 
beszéd a szolgálat szabadságáról és a szabadság kötelességéről.

A könyvben szerettem volna többet látni a kereszt bolondságából s 
kevesebbet az ethikai idealizmus bölcsesógéből, többet a szerző világnézetének 
dogmatikai fundamentumából (akkor nem került volna bele az az állítás, 
hogy a jóakarat hiánya a Szent Lélek elleni bűn) és kevesebbet a moralizá- 
lásból, több tárgyilagosságot az ajánlás felsőfokai helyett az emberek meg
ítélésében s kevesebb kulisszatitkot az egyes cikkek személyi hátteréből. 
Örömmel állapítottam azonban meg, hogy a szerzőnek sikerült megmutatnia 
az igehirdető falusi lelkipásztor társadalmi téren való használhatóságát s pél
dát adnia arra, hogy kis falu papja is miként válhat községe és megyéje 
kulturális, társadalmi és politikai életében is tényezővé úgy, hogy semmit 
sem tagad le sem papi, sem felekezeti mivoltából, hanem templomban és 
templomon kívül a Lélek mondanivalóját képviseli.

Melegen ajánlom lelkésztársaimnak.
Túróczy Zoltán.


