
Első ige.

A lelkész ima-élete.
I. Thess. 5, 17.

Örök intésként szól hozzám az apostoli szó : szüntelen 
imádkozzatok!

A lelkész is emberi életet él. Érzi az élet örömeit és ter
heit, néha sötétítő viharfelhők húzódnak feje fölött, néha nap
ragyogásban ég vándorútja. Családi körben él, gyönyörűségek 
és erények, helytelenségek és kedvező élettényezők között. 
Emberek sokaságába van beágyazva élete: érzések, indulatok 
váltódnak ki belőle és hömpölyögnek feléje. Természetes tehát, 
hogy emberi élete elválaszthatatlan az imaélettől s ez annál 
gazdagabb tartalmat nyer, minél bensőbb és közvetlenebb 
Istennel való közössége.

Nemcsak egyszerű ember, hanem Isten szolgája is. Híva* 
tását Istentől kapta s küldetését csak tőle nyert kegyelmi erővel 
képes betölteni. Csak akkor lehet igazi lelkész, ha Isten szolgá
jává teszi önmagát, ez pedig egyedül Istennel való állandó 
lelki közösség által történhetik. E nélkül emberi készültségre 
és képességekre támaszkodó egyházi hivatalnok csupán. Bibliai 
gondolatokat stilizáló szónok, önmagára támaszkodó, saját ma
gában bízó ember, ki saját elgondolása, terve, elhatározása 
szerint dolgozik.

Hivatásának különleges nehézségei vannak. Minél jobban 
belemélyed szolgálata isteni követeléseibe, annál több nehéz
ségre bukkanik. Különleges kísértései is vannak, melyek nem 
mérhetők más hivatás lelki nehézségeihez. Szolgálata betölté
séhez lelki természetű erőkre van szüksége, melyek biztosítá
sához könyv, tudás, tanulmányozás, elmepallérozottság nem 
elegendő. Ezeket csupán Istennel való közösségből nyerheti el. 
Ennek a közösségnek pedig éltető lelke az imádság.

Krisztus szolgái, szüntelen imádkozzatok, — mondja az 
apostol. Istentől kapott hivatástokat helyezzétek állandóan Isten 
kezébe. Tőle kérjétek és kapjátok a munkaterveket s munkál
kodástok irányát. Tőle kértek és tőle bizonyára kaptok is lel
ket és erőt. Nehézségekben bölcs tanácsot. Kisértésekben ki
bontakozást mutató jobbkezet. Bizonytalanságban mélyre vilá
gító fényt.

Szüntelen! Nem imádkozott igazán, ki ellenvetésül azt 
válaszolja, hogy nincs időm. Buzgó imádkozásunk félmunka 
mér s elbeszélhetetlenül csodálatos könnyítés. Órák, napok 
viaskodása gyermeki egyszerűséggel megoldódik s olyan vilá
gosan látjuk az eddig érthetetlent, mintha gyermekkorunk óta
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kristálytisztasággal élt volna lelkűnkben. Fáradt csüggedésünk 
is páraként eloszlik, mint erdők felett úszó, sűrű ködfelhő a 
hajnali napsugár első csókjára. Tehát tényleg: szüntelen! Ál
landó lelki közösség és beszélgetés Istennel.

Régi imádságos könyvek dohos lehelletü lapjairól szokat
lan vonásokkal rajzolódik elénk az imádkozó pap alakja. A 
vasárnap minden mozzanatára külön imádsága van. Reggeli 
imádsága a papi köntös magára öltésekor, azután a papi barett 
fejére tételekor. Külön imádkozik gyülekezetéért, melynek Isten 
igéjét hirdetni hivatva v an ; külön imádságot mond, mikor be
lép a templomba, mikor igehirdető szolgálata elvégzése után 
letérdel számotadón, bűnbánón az Isten elé.

Élnek-e ezek az imádságok lelkedben? Vasárnap reggel 
elmondod-e alázatos szívvel Luther sekrestye imádságát ? Imád
kozol-e saját magadért, elvégzendő igehirdető munkádért és 
imádkozol-e a templomban összesereglő gyülekezetért? Imád
kozol-e a  távolmaradókért, kik nem hallgatják meg a templomba 
hívó harangszót és nem tárják ki lelkűket az isteni magvetés 
számára ? Mit gondolsz, mikor magadra öltöd papi köntösödet 
és mit gondolsz, mikor átléped a templom küszöbét? Imád
kozol-e prédikálás után és mit mondasz Istennek magadról, 
munkádról és fogadalmadról, mikor nyomorult emberként le
borulsz lábaidhoz.

Isten szolgája-e az, ki képes ezek nélkül az imádságok 
nélkül élni?

Bizonyos, hogy az imádkozás egyformásításától tartózkod
nunk kell. De nem is sablonos imádságokról, hanem közvetlen 
lelki megnyilatkozásról van szó.

És bizonyos az is, hogy a lelkészi hivatásnak elsorvadását 
jelenti, midőn a lelkésznek vannak emberi imádságai, de nin
csenek papi imádságai. Emberi nyomorúságait és érzéseit elviszi 
Istenhez, de hivatása küzdelmeit, reményeit, kisértéseit és kü- 
lömböző szükségleteit nem tudja odahelyezni az ő szentséges 
kezébe.

Krisztus szolgái, szüntelen imádkozzatok !
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Tanulmányok,

Az evangélikus istentisztelet 
szellemi alkotó részei.

— Észrevételek az új lithurgiai tervezethez.*) —

Tágabb jelentésben a biblia istentiszteletnek nevezi az 
•embernek Isten akaratát kereső, felebaráti szeretetet gyakorló 
s  magát a bűntől megtartóztató, röviden: Istenben való életét 
4Róm. 12, 1 ; Jak. 1, 27.). Szükebb értelemben és lithurgiai 
szempontból azonban valamely közösség vallásos érzésének 
bizonyos formák közt való ünnepi megnyilatkozását mondjuk 
istentiszteletnek. Mint ilyen közösségnek, az evangélikus egy
háznak fogalmi meghatározásából vezethetjük le az evangélikus 
istentiszteletnek, kultusznak a lényegét. Az ágostai hitvallás 
szerint: „Est autem ecclesia congregatio sanctorum et vere 
credentium, in qua evangélium recte docetur et recte adminis- 
trantur sacramenta“. Az evangélikus istentisztelet ez alapon az 
igazán hívők közösségének életnyilvánulása, mely életnyilvánu- 
lásnak, mint kultusznak központja a verbum divinum a maga 
kettős mivoltában: mint verbum audibile és verbum visibile.

Luther mondja „A gyülekezeti istentisztelet rendjéről" szóló 
kisebb munkájában: „Ahol az Isten igéjét nem hirdetik, ott 
jobb ha nem is énekelnek, nem is olvasnak s össze sem gyü
lekeznek." „A német mise és istentisztelet rendjéről" című mű
vében pedig azt írja: „Minden istentiszteletnek legfontosabb s 
leglényegesebb része Isten igéjének a  hirdetése és tanítása". 
Egyik ádventi prédikációjában ugyancsak így szól: „Az a va
lódi istentisztelet, melyhez nem kell sem harang, sem templom, 
sem edény, sem cifraság, sem gyertya, sem orgona, sem ének, 
sem kép, sem tábla, sem oltár, sem terítő, sem kő, sem füstölő, 
sem öntöző; mert mindezek emberi találmányok, melyekre Isten 
nem ügyel s álfényük a valódi istentiszteletet homályba borítja. 
Egyre van szükség, az evangéliumra, — csak ezt hirdessék jól 
s ismertessék meg belőle a néppel az igaz istentiszteletet, mely 
az Isten előtt kegyelmet nyert szív és élet".

Az istentiszteletnek e lényegét s központját alkotó ige a 
kultuszban mint lectio, igehirdetés, absolutio és áldás érvényesül. 
Ezek képezik az istentiszteletnek sacramentális, vagy helyeseb
ben prófétai elemeit, melyekben az Isten szól s amelyek által 
az Isten jön az emberhez Emberi oldalról az Istenhez való 
közeledésnek a tényezői pedig az imádság, bűnbánat, ének, 
hitvallás, amiket az előbbiekkel szemben az istentisztelet sacri-

*) Felolvastatott a győri evang. egyházm. Ielkészegyesületnek március 
9 én tartott lithurgia-ügyi értekezletén.
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ficiális, helyesebben főpapi alkotó részeinek nevezünk; mini 
amelyekben az ember önmagát adja, áldozza oda Istennek. 
„E két elem szemben állása, felelgetése és egy magasabb egy
ségben való kiegyenlítődése teszi a kultuszunkat lelki drámává. 
Ez az igazi responsorium “, — mondja találóan Ravasz László. 
A prófétai és főpapi elemek képezik az evangélikus istentiszte
letnek spirituális elemeit. Ezeken kívül vannak dologi alkotó 
részek, mint az istentisztelet helye, a templom; és anyagi esz
közei : az imádságos és énekeskönyv, orgona, oltár a feszülettel 
és egyéb felszerelésével, urvacsorai edények, keresztelő me
dence és kanna, térítők, papi öltözet. E dologi elemekre azonban 
itt most nem fogunk kiterjeszkedni.

Az evangélikus istentiszteletnek központját az ige képez
vén, a többi alkotó részek a körül csoportosulnak. Ezt az el
helyezkedést részint az egyes elemek tartalmi lényege, részint 
pedig az istentisztelet célja határozza meg. A kultusz célját Pál 
apostol ebben az ismeretes szóban jelöli meg: „oikodómé =• 
építés, épülés"; a házépítésből indulván ki s átvitt értelemben 
lelki épülést értvén alatta. A házépítésnél nagyon fontos az 
alap, melyen az egész épület áll s azután a falak, melyek azon 
a  fundamentomon nyugosznak, felépülnek. A lelki épülés is 
feltételez ilyen szilárd, biztos alapot, mely maga a Jézus Krisz
tus, amaz apostoli mondás szerint: „Más fundamentomot senki 
nem vethet azon kívül, amely egyszer vettetett, mely a Jézus. 
Krisztus" (I. Kor. 3, 11). A falak pedig egyes kövekből állnak,, 
melyek egymáshoz illeszkednek s úgy alakulnak egységes 
egésszé. Ezt a képet szem előtt tartva már most az építés és 
épülés kifejezi egyrészt az igében, ill. az ige által keltett hitben 
az Úrral (fundamentom), másrészt a hitből folyó és vele páro
sult szeretet által a testvérekkel (falak) való közösséget. Mely 
utóbbira, mint a kultusz céljára ugyancsak Pál mutat rá, amikor 
így ír: „Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alap
kövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, akiben az egész 
épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá 
az Urban" (Efez. 2, 20—22). Vagy mint Péter tömörebben 
mondja: „Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki 
házzá (I. Péter 2, 5.).

A kultusznak az épülésben megjelölt ezen célja szabja 
meg az egyes istentiszteletet alkotó részeknek a sorrendjét. Nem 
közömbös és nem lényegtelen ugyanis, hogy az egyes kultusz
elemek milyen sorrendben következnek egymás után. Mert a 
kultusz céljának érdekében szükséges, hogy az egyes alkotó 
részek oly sorrendben támogassák, egészítsék ki egymást s oly 
módon illeszkedjenek egymásba, hogy ezen egymásból folyó 
s egymásra való kölcsönhatásukkal segítsék, mozdítsák elő a 
kultusz céljának, az épülésnek a megvalósulását.

A prédikáció, mint az istentiszteletnek a központja egy 
tárgyra irányítja a figyelmet. De a prédikáció tárgykörébe való 
felemelkedéshez és a figyelemnek megfelelő koncentrálásához
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bizonyos lelki diszpozíció, hangulat szükséges. Az ige előtti 
kultuszelemek ezt vannak hivatva megadni s felkelteni. Az isten- 
tisztelet tehát e szerint helyesen egy általános tartalmú, de 
azért az egyházi évnek megfelelően mégis bizonyos de-tempore 
jellegű énekkel és votummal veszi kezdetét. Ez az introitus, 
amelyet legfeljebb a gyülekezet ámenjével, de külön beiktatott 
általános tartalmú újabb énekverssel megszakítani nem kívá
natos. Mert felesleges kitérésekkel laposítja el az introitust. Nincs 
is nyoma egyetlen német lithurgiában sem ; de hiányzik az ősi 
keresztyén evangélikus lithurgiát állítólag leghívebben megőrző 
északi népek: svédek, finnek, norvégek, esztek lithurgiájában 
is ; mely lithurgiákban csupán a gyülekezet, vagy kar ámenjével 
felelő antifonákat találunk. E stereotyp responsoriumok helyett 
azonban nagyon szerencsés gondolatnak tartom a tervezett 
lithurgiában a gyülekezetnek egy egyházi énekkel való közre
működését. Nemcsak azért, mert amaz a mi magyar evangélikus 
népünk előtt könnyen egyhangúvá is válna; míg az ügyesen 
megválasztott confiteor, absolutió és credo-énekek a gyüleke
zetnek az eddiginél jóval nagyobb aktivitása mellett több vál
tozatosságot is nyújtanak. Az introitus jellegű confiteor előtti 
külön egyházi énekverset mégis mellőzném, mert az introitust 
terjengőssé teszi s a figyelemnek az igére, mint a kultusz köz
pontjára irányuló koncentrálását a gyülekezeti kezdő énekhez 
hasonló bevezető tartalmánál fogva nem viszi előbbre.

Az oltári szolgálat tehát szerintem ilyen módon kezdőd
nék: „Az Atyának, Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. 
Ámen“. Amihez közvetlenül csatlakoznék az egyházi év jellegé
nek megfelelő bibliai vers, vagy a szokásos adiutorium a 121. 
zsoltár 2. versével: „A mi segítségünk az Úrtól van, aki terem
tette az eget és a földet. Ámen“. Tehát összevontan; mint 
ahogyan azt Stráner Vilmos is tervezte annak idején (1. Lelki- 
pásztor 111. évf. 12/7.). Amire a gyülekezet szintén ámennel és 
pedig a Szentháromságra utaló hármas ámennel felel. — Itt 
jegyzem meg, hogy érthetetlennek találom a hármas ámennek 
a  német lithurgiában használt s a németből a  Kinderharfe nyo
mán a magyar gyermekistentiszteletbe is már átment ámentől 
való eltérő dallamot. Ahol az ú. n. „lithurgikus" gyermekisten
tiszteletek szokásban vannak s a hívek is ismerik azt, nagyon 
feltűnő nekik, hogy az ámen más dallamra megy a gyermekek 
és ismét más dallamra a felnőttek istentiszteletén. A lithurgiai 
„egységre" való törekvésnek sajnálatos és visszás tünete ez.

Az introitusra a róm. kath. misében, meg az összes kül
földi evangélikus lithurgiákban is következik a confiteor, vagyis 
a  bűnbánó és bűnvalló imádság. A legtöbb evangélikus gyü
lekezetre nézve valami egészen új dolog ez. Pedig lényegileg 
elengedhetetlen alkotó része az istentiszteletnek. Meg is volt 
benne valamikor. Megtaláljuk Luthernél a háromszoros „Kyrié" 
formájában; s meg a reformáció utáni német agendákban. Payr 
Sándor szerint a 17. században megvolt a dunántúli magyar
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evangélikus istentiszteletben is (A dunántúli egyházkerület tör
ténete 1/789.). Csak később sikkadt el — Győr kivételével — 
lithurgiánk kárára az evang. istentiszteletből. A visszaállítására 
való törekvés tehát teljes mértékben indokolt. Hiszen mikor az 
ember a legszentebb Istenhez akar járulni, semmiképen sem 
teheti azt bűnös, érdemtelen voltának a beismerése nélkül. Ha 
Mózes csak leoldott saruval állhatott meg az Istent rejtő éga 
csipkebokor előtt, mi is csak leoldott saruval: bűnbánó szívvel 
s csak a confiteort követő absolutióban megtisztult lélekkel lép
hetünk érintkezésbe, közösségbe az Istennel.

Az új lithurgiai tervezetben a  böjti istentisztelet rendjének 
confiteorja — úgy az imádság, mint az énekvers — azonos 
a pesti evang. magyar istentiszteletnek az általános rendjével 
(1. Raffay: A magyarhoni evang. lithurgia történetéhez 79/80.). 
Nem tudom már most, hogy ezzel az azonos szöveggel akarja-e 
a tervezet a confiteort állandósítani ? De ezt sehogysem tudnám 
helyeselni. Legalább is az egyházi évnek bizonyos szakaszai, 
periódusai szerint kellene úgy az imádság szövegét, mint az 
énekverset is változtatni; hogy ne váljék megszokottá s meg- 
szokottságánál fogva unottá.*) A böjti időszakra meg különösen 
is a böjti énekekből kellett volna a megfelelőket kiválogatni. 
Confiteor-éneknek ezekből nagyon alkalmas lett volna a 174, 1; 
177, 3; 187, 1. Absolutió-éneknek pedig 175, 1; 181, 5. — Itt 
említem meg mindjárt, hogy credo-, ill. glória-éneknek megfelelő 
még — hogy csak néhányat említsek — 288, 3; 289, 5; 360, 
8; prédikáció utáni énekversnek meg a 205, 3 mellett 296, 4; 
298, 1. Befejező éneknek viszont a 290. mellett a 299. Az ilyen 
énekverseknek a kiválogatására s az egyházi év egyes időszakai 
számára való kijelölésére különösen nagy gondot kell majd 
fordítani. Mert a lithurgiai tervezet bevezetése esetén kívánatos 
volna, hogy a változatosság mellett is az ünnepkörök és egy
házi évszakok szerint bizonyos egyöntetűség, egység érvénye
süljön ebben is.

A confiteor s a rá természetszerűleg, logikailag következő 
absolutió és — a böjti időszakban elhagyandó 1 — glória után 
jön a lithurgiai tervezet szerint a eredő. Ez is egészen új, kü
lönösen a mi magyar evangélikus istentiszteletünk számára. 
Valamikor szintén megvolt; habár nem is kezdettől fogva. Mert 
a róm. kath. misében is csak a l l .  században találunk nyo
maira ; attól kezdve azonban általánossá vált. A keleti, majd 
a nyugati egyházban is a nicaenum lett használatos. Luther 
„A német mise“ c. munkájában a „Mi hiszünk egy Istenben" 
kezdetű énekkel helyettesíti a confessiót. A lutheri egyházakban 
a régibb időben szintén a nicaenumot illette meg az elsőség-, 
az apostolicum ritkább volt. Az athanázium polemizáló tartalma 
miatt pedig csak elvétve fordult e lő ; így főleg az anglikán egy
házban. A III. Frigyes által kibocsátott porosz agenda aztán az

*) A további lithurgiai tervezetekből megnyugvással látom a monotónia 
elkerülésére irányuló törekvést.
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apostoli hitvallást emelte az első helyre, melyet a későbbi ki
adások valamely confessionális énekkel is helyettesíthetőnek 
tartanak. A Payr által fentebb hivatkozott helyen a dunántúli 
magyar lithurgiának is egyik alkotó részét képezte a eredő, 
amelyet a gyülekezet esetleg énekelve mondott. Újabban akad
tak, akik vitássá tették annak a  kultuszelemek között való 
jogosultságát. Niebergall ellene nyilatkozik; Schian az Isten 
hatalmáról, kegyelméről, szeretetéről és hűségéről szóló éneke
ket a hitvallás jellegével bíróknak tartja. Ritsch szerint az egyet
len, igazi ökumenikus hitvallás a Miatyánk. Ugyanezt vallja 
Ravasz László is (Reform. Agenda 24.).

A confessio, mint a gyülekezet hitbeli közösségének a 
kifejezője, kétségtelen, hogy teljes jogosultsággal bír az evan
gélikus istentiszteletben. Azonban mégis megfontolandó, hogy 
a eredő formájában annak állandó elemévé tegyük-e? Hogy a 
vasárnapról vasárnapra való használat mellett nem fog-e az 
megszokottá, unalmassá válni s a majesztása nem fog-e lassan
ként lekopni ? Bizonyára erre gondolt Smend is, mikor agendá- 
jában a hitvallást az „atyáknak", vagyis az egyház nagyjainak 
bizonyságtételével igyekezett pótolni; és — mint ezt határozottan 
kimondja — Stráner is, mikor a credo helyére több változatosságra 
alkalmat és módot nyújtó confessionális imádságot iktatott be 
lithurgiai tervezetébe. Az ilyen aggodalom nem is egészen ok
nélküli és túlzott. Azért a hitvallás ünnepélyességének a meg
óvása végett én csak a nagyobb ünnepeken és kiválóbb alkal
makkor vélném azt az istentisztelet rendjébe felveendőnek; 
mint azt a Raffay-féle agenda is teszi.

Már most hogy a kultuszelemek sorrendjében melyik hely 
illeti meg a hitvallást? A róm. kath. misében az evangélium 
után találjuk; Luthernél is az evangélium után énekli a gyüle
kezet a confessionális éneket. A lutheri német agendákban is 
rendszerint a lectió s még gyakrabban a prédikáció után kö
vetkezik a credo. Hasonlóképen az északi evangélikus népek 
istentiszteletében. Kétségtelen, hogy ott is van az igazi helyén. 
Hiszen a hit az igének a gyümölcse. Mint Jézus mondja főpapi 
imájában: „Az ő beszédükre (t. i. a tanítványok által hirdetett 
igére) hisznek majd én bennem" (Ján. 17, 20). A Cselekedetek 
könyvében is azt olvassuk (6, 7.), hogy „az Isten igéje növe
kedők ; és sokasodék nagyon a tanítványok száma Jéruzsálem- 
ben; és a papok közül is sokan követék a hitet". Pál apostol 
szintén azt mondja, hogy „a hit hallásból van, és a hallás Isten 
igéje által" (Róm. 10, 17.). Mint ahogy az ő prédikálasára let
tek hívőkké a korinthusiak is (I. Kor. 15, 11.). Mindezek az 
idézetek, amiket lehetne még tovább is folytatni, azt bizonyítják, 
hogy a hit nem előzménye, hanem következménye, eredménye 
az igének. Tehát logikailag csak az ige — lectió, vagy prédi
káció — után állhat, mint az embernek az Isten szavára, be
szédére adott válasza. így semmiképen sem a confiteor és 
absolutió-glória után, ill. az ige előtt, hanem csak utána van
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a  credónak a jogosult helye. Mint ahogyan azt Raffay agendája 
is az oltári igék utánra teszi. Nem is ismerek egyetlen egy 
agendát sem, mely e lithurgiai tervezet példájára az ige elé 
tenné azt.

A eredő bevezetésében — bár nem tartozik a dolog lénye
géhez — de mégis megemlítem, hogy nem találom elég kifejező
nek és ünnepélyesnek ezt a kitételt: „Méltó hát és igaz“ stb.

A collecta és perikopa-olvasást befejező alternatívát: „Bol
dogok, akik hallgatják az Isten igéjét és megtartják azt. Ámen“. 
Vagy: „Isten áldása legyen az Ő igéjének a hallgatásán és 
megtartásán. Ámen", — oda szeretném módosítani, hogy egy
öntetűen és egységesen az előbbi bibliai idézet tétessék általá
nos használatúvá. — Itt említem meg egyúttal, hogy a szószéki 
prédikációt és imát befejező alternatíva közül is az első mellett 
foglalnék állást: „Dicsőség legyen az Atya, Fiú, Szentlélek 
Istennek, miképen kezdetben dicsőség vala, úgy legyen most 
és mindörökké. Ámen".

A szószéki funkciónak, nevezetesen a prédikáció-imádság
nak és a hirdetésnek az ige eredményességét kérő énekvers 
beillesztésével két részre való tagozását a külföldi lithurgiáktól 
eltérő, egészen új, de nagyon szerencsés gondolatnak tartom. 
A hirdetések ugyanis, ha mindjárt a legevidensebb gyülekezeti 
ügyekről (házasságkötések, halálozások) szólnak is, közvetlenül 
a  prédikáció és ima után valahogy bizonyos lelki zökkenőt 
okoznak. Nem is szólva arról az abszurd dologról, hogy amint 
hallom, vannak esetek, amikor a gyülekezeti korcsmának a 
bérbeadását, vagy az ifjúsági egyesületek táncmulatságát is a 
szószékről hirdetik ki.

A lelkésznek a szószéki szolgálata első sorban és kifeje
zetten homiletikai ténykedés. A prédikációt követő s vele tartal
milag szoros kapcsolatban álló imádság is homiletikai imádság. 
Mint ilyen a szószékre való. A Miatyánk azonban katexochen 
lithurgiai ima. Azért ha már lithurgiánkon változtatásokat esz
közlünk, adjuk vissza neki lithurgiai jellegét s a szószékről 
vigyük le az oltár elé. Az oltár előtti befejező collectát pedig 
teljesen elhagynám. Már azértis, mert annak nincs egy speciális 
tárgyra irányuló, határozott tartalma; amire a  kultusz szem
pontjából igaz, hogy nincs is szükség. Hiszen az istentisztelet 
felépítése akkor helyes, ha amint megfelelő hangulatkeltéssel 
az általános vallásos érzésből átvezet a prédikáció sajátképeni 
tárgyára: úgy viszont abból a szükebb körből, amelybe a pré
dikáció terelte a figyelmet, ismét vissza vezet abba a körbe, 
ahol az általános hangulat lesz uralkodóvá; hogy a hallgató 
ezen hangulattal távozzék a templomból (Poszvék Sándor). 
E szerint az istentisztelet végén egy általános tartalmú imádság 
igenis helyén van. De erre legalkalmasabbnak és legmegfele
lőbbnek a Miatyánkot tartom; úgy tartalmánál, mint lithurgiai 
jellegének a megóvása céljából is.
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A gyülekezetnek, ill. karnak az áldást követő hármas 
ámenje szépen stilizált kerekdedséget ad az egész istentisztelet 
lefolyásának. Amennyiben az introitusban a gyülekezet hármas 
ámenjével vette az kezdetét s most azzal is végződik.

A tervezett lithurgia zenei részére vonatkozólag hadd tol
mácsoljam még gyülekezetem egyik kiváló zenei érzékkel bíró 
tanítójának, Csizmadia Ferenc kisbaráthegyi tanítónak az észre
vételeit a következőkben. A különféle hangnemek egymásra 
következő gyors váltakozása semmiképen sem válik a lithurgiá- 
nak előnyére. Pl. a 336. számú „Te nálad keresek ' kezdetű ének 
korálkönyvünk szerint f durbóí megy, a 325. „Én Istenem, én 
bűnös ember“ pedig c mollból, a rá hamarosan következő 352. 
„Bizalmamat Krisztusnak" kezdetű ének viszont c durból, a 
291. glória-ének megint f durból stb. „Ez a sokféle hangnem 
a zeneileg intelligens fülnek nem valami megnyugtató. Különö
sen feltűnő a más hangnem, ha rövid megszakítás után s hozzá 
még minden práludium nélkül kezdjük az éneket. Viszont ha 
előjátékkal játszuk, akkor megnyújtjuk vele a különben is hosz- 
szabb időtjigénylő istentiszteletet". E szakértő megjegyzéseket a 
lithurgia végleges összeállításánál szeretettel ajánlom az illeté
kesek, figyelmébe.

Észrevételeimet összegezve: a lithurgiai tervezetet nagy 
nyereségnek tekinthetjük, mint amely jelentős lépésekkel viszi 
előbbre évek óta vajúdó, jobban m ondva: stagnáló lithurgiánk 
ügyét; s ha a véglegesítésnél kellő óvatossággal és a kultuszelvek 
szem előtt tartásával járnak el, — bevezetése esetén — meg
győződésem szerint sok áldás és lelki haszon fog belőle szár
mazni gyülekezeteinkre és egyházi életünkre.

Kiss Samu
nagybarátfalui lelkész.

A német munkásság 
vallási szempontból.

Korunkban a világnézeti, társadalmi, gazdasági, politikai, 
•faji ellentétek veszedelmesen kiéleződtek. Ritkán mutatott fel a 
történelem folyamán az élet- és létkérdés olyan roppant nehéz
ségeket, mint ma. Kínos zűrzavarba, nyugtalanító bizonytalan
ságba jutott az emberiség. Hatalmas erők mozgása, súrlódása, 
szembehelyezkedése nagy döntések bekövetkezését sejtetik. Az 
eszméknek, elveknek, az érdekeknek kérlelhetetlen küzdelme 
következtében jelentős erő- és értékeltolódások, nagy átalaku
lások, változások vannak folyamatban. Az élet új kialakulásá
ban óriási szerepre tett szert a proletáriátus. A munkásság az 
emberi berendezkedésben az eddiginél magasabb, méltányosabb 
helyet igyekszik magának kivívni, életszínvonala emelkedéséért 
harcol, az eddiginél nagyobb részt követel a gazdasági, politi
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kai, társadalmi és a szellemi életben. Korunk egyik legégetőbb 
problémája a szociális kérdés s ennek középpontjában a mun
kás áll. A munkásosztály mozgalma mellett az egyház nem 
haladhat el észrevétlenül, közömbösen. Sőt fokozottan kell 
figyelmét a szociális kérdésre irányítania s az eddiginél jóval 
többet kell törődnie a munkással.

Rendkívül fontos a munkásság vallási gondolatvilágának 
megismerése. Milyen a munkás vallásossága, mint gondolkodik 
a vallásról ? Hogy erre a  kérdésre lehetőség szerint a valóság
nak megfelelő választ kapjunk, magát a munkást szükséges 
megszólaltatnunk. E tekintetben tényleges helyzetet feltáró képet 
csak úgy nyerhetünk, ha a munkást saját magát tudjuk meg
nyilatkozásra, vallomásra bírni. E célból Németországban kér
dőívek kibocsátásával tettek kísérleteket; a feltett kérdésekre 
adott feleletek bepillantást engednek a munkásság lelkivilágába. 
Ezt a módszert — tudomásom szerint — Martin Rade ev. lel
kész, később a rendszeres theológia professzora Marburgban, 
alkalmazta először. Ö volt az Evg. — Sóz. Kongress egyik 
megalapítója s ennek 1898-ban tartott 9. értekezletén hozta 
nyilvánosságra 12 pontba foglalt kérdéseire beérkezett feleleteket 
„Die religiös-sittliche Gedankenwelt userer Industriearbeiter“ 
címen tartott előadásában. Az általa összegyűjtött feleleteken 
kívül felhasználom Adolf Levenstein 1912-ben megjelent „Die 
Arbeiterfrage" c. művében közölt nyilatkozatokat. Nyolcezer 
általános tartalmú kérdőívet bocsátott ki bánya-, textil- és vas
munkásokhoz, ezek közül 5040 érkezett be megválaszolva. 
Vallási szempontból legbővebb s legújabb anyagot közöl Paul 
Piechowski, Berlin-Neukölln munkásváros lelkészének, 1927-ben 
megjelent, nagy feltűnést keltő könyve: „Proletarischer Glaube.“ 
(Die religiöse Gedankenwelt dér organisierten deutschen Arbei- 
terschaft nach sozialistischen und kommunistischen Selbstzeug- 
nissen.) 23 kérdőpontot tartalmazó íveket osztatott szét főkép 
Berlinben, továbbá Szászországban, Vesztfáliában, Rajna vidé
kén és Brémában. Az 5000 kérdőívnek mintegy 10"/o-át kapta 
vissza kitöltve. Ezen kérdőíves vizsgálati módszer ellen lehet 
ugyan kifogásokat felhozni, de a munkások között való élés, 
személyes érintkezés által szerzett tapasztalat tanúsága szerint 
a munkás léleknek ily módon való megnyilatkozása őszinte, 
a valónak hű megjelenítése. A vizsgálatok jobbára a marxizmus 
alapján álló, szervezett szocialista, kommunista proletáriátusra 
terjedtek ki. Ez alkotta a német munkásság legszámottevőbb 
részét a napjainkban lezajlott nemzeti forradalomig. A marxiz
mussal élesen szembeforduló s azt legyűrő nemzeti szocializmus 
hatalomra jutásával korszak záródott le Németország s benne 
a munkásosztály számára is. Célom az, hogy az alábbiakban 
a nemzeti szocializmus diadalával kezdődő új korszakig rajzol
jam meg vallási tekintetben a német munkásság lelkivilágát.

A vallás lényege az embernek Istennel való életközössége. 
A keresztyénre nézve ez a közösség Jézus Krisztusban történt
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isteni kinyilatkoztatás alapján jön létre a hit által. Vizsgálódá
sunk középpontjába a munkás léleknek Istenhez való viszonyát 
kell állítanunk. Főképen az a kérdés foglalkoztat bennünket r 
mi a német munkásság állásfoglalása Istennel, Krisztussal szem
ben, milyen Isten iránti viszonya, hite?

Istennel való kapcsolatnak a teljes hiányát, radikális hitet
lenséget mutatnak a következő nyilatkozatok: „Egyáltalán nincs 
szükségem Istenre.” — „E kérdésre a válaszadást időpazarlásnak tartom.” — 
„Én hiszem, hogy egy pár font marhahús jó levest ad, különben semmit sem.” 
— „Nem hiszek Istenben. Nekünk munkásoknak egyremegy. vajon van-e Isten, 
vagy nincs. Törődjenek azok Istennel, akik száméra ő hasznot jelent.” — 
Megdöbbentők a rövid feleletek e kérdésre: hisz ön Istenben ?  
„Nincsen.” — „Fantázia.” — „Isten halott.” — „Egy kemény nem az én hitem 
Istenben.” — Sokan csak ezzel az egy szóval válaszolnak: „Nem.” 
Piechowski kérdőívén levő kérdésre: „Milyen fogalmat alkot 
Istenről?“ — a feleletek fele: „Semmilyent.”

Ezen munkásoknál megszakadt Istennel való minden ösz- 
szeköttetés. A vallás iránt teljes közönyösség, nemtörődömsége 
érzéktelenség, fásultság jellemzi őket. Semmi közük sincs Isten
hez, nem törődnek vele, a benne való hitet kíméletlenül eluta
sítják. Ez a határozott vallási közömbösség rendkívül elterjedt 
a német proletáriátusban. Piechowski megállapítása szerint 100 
munkás közül Iegjobbesetben 10 reagál vallási kérdésekre, ezek 
közül is 6—7 tagadja a vallás értékét.1 Piechowskinak ezt az 
állítását mégis túlzottnak tartom. Az általa kibocsátott kérdő
ívekre ugyan csak 10°/°-a válaszolt a kérdezetteknek, de ennek 
a közömbös napirendre térésen kívül bizonyára más okai is 
voltak. Pl. nem olyan egyszerű és könnyű dolog a munkás- 
számára a hozzáküldött kérdőívnek a kitöltése, jóllehet képzett
ségük, tudásuk sokszor meglepően fejlett. Általában azonban 
megállapíthatjuk, hogy a vallásnak az életből való kikapcsolása, 
kiküszöbölése a német munkásság körében nagyméretű.

Néhányan megokolják tagadó álláspontjukat, Istenben való- 
hitük hajótörését: „Nem hiszek Istenben. Ha Isten igazságos, igazságosan 
is kell bánnia. S mint cselekszik a szerető, jó Isten ? Úgy, hogy szegény ki
csinyek ezreinek éhesen kell reggel iskolába menniök. Ekkor legördülnek 
könnyeim sovány arcomon.” — „A háború által lett számomra teljesen tuda
tossá, hogy Isten csak fantázia lehet. A szellem — mondják — kormányozza 
a világot. Mi kormányozza a világot valóban ? A pénz. Tehát Isten csak a 
gazdagok számára volna itt. Másfelől teljesen szószerint annyi volna „Gott", 
mint „gut“. Hol van azonban még jó a világban? Ezért Isten tisztán szószerint 
inkább pénzzel illik össze . . .  Nem lesz előbb máskép, míg a kapitalizmust 
le nem győzik.” — „Éppen a háború alatt kellett folytonosan Isten léteiében 
kételkednem, akitől minden ország a maga részére remélte a győzelmet. És 
éppen ezen rémes évek alatt vontam kétségbe minden ország lelkészének 
becsületes vallásosságát, akik a szószékről folyton a háborút prédikálták és 
semmit nem szóltak arról, hogy ártatlan embereket, akik semmitsem vétetlek 
egymás ellen, derék, jó embereket és családapákat rendszeresen vadállatokká 
vezényeltek, akikben minden meg lett semmisítve, amit hűség, jóság, ember
szeretet gyanánt eddig magukban hordoztak, úgy hogy embertársaik mészárlóh 
tudtak lenni.” — „Mint a jónak jelképét kell Istent felfognunk. Ha azonban, 
volna egv lény. aki bírna mindazon tulajdonsággal, amint nekem azt ifjúsá
gomban a hitoktatásban tanították, akkor érthetetlen, hogy olyan sok rossz 
és gonosz megtörténhetik.”

1 Piechowski i. m. 222. o.
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A munkásság tekintélyes része a  keresztyén istenhittel 
ellentétes, a keresztyén világnézettel összeegyeztethetetlen fel
fogás, világszemlélet hívévé szegődik, befolyása alatt áll. „Hogy
hiszek-e Istenben, az kényes kérdés. Az én Istenem sokkal nagyobb és di
csőbb, mint a bibliának Istene; őserő, ősanyag, az én hitem." — „Filozófiai, 
természettudományi műveknek évtizedes tanulmányozása által küzdöttem ke
resztül magamat azon bizonyosságra, hogy a világmindenségben minden dolog 
az istenség közreműködése nélkül áll elő és múlik el. Mivel nézetem szerint 
szellem anyag nélkül elgondolhatatlan, azért számomra bármilyen Istennek 
a létezése kizárt dolog" — „Az én Istenem a látható, felséges és hatalmas 
természet." — „Egy személyes Istent, ki minden jót jutalmaz és minden go
noszt büntet, elutasítok. A személyes Isten túlsók igazságtalanságot engedett 
át büntetlenül. Érzem azonban Istent mindenben, ami itt van, magában az 
emberben, minden szépben, jóban és igazban, a művészetben, zenében és a 
természetben. 0  végsősorban az örök hatalom és erő, amely a földön és a 
világmindenségben minden levést és elmúlást szabályoz és létrehoz." — „Már 
mint tanulóifjú elvetettem a személyes Istent. Akkor a „Weltrátsel"3 új világ- 
szemléletet adott nekem. Én antitheistának akarom magamat nevezni, nem 
atheistának." — „Monista vagyok." — „A szebadgondolkodók nézetén va
gyok." — „Nem hiszek Istenben, sem egy magasabb lényben; Kantnak a 
szavát oltottam magamba: Fölöttem a csillagok és bennem az erkölcsi tör
vény." — „Éveken keresztül küzdöttem magammal, mivel jó vallásos nevelést 
kaptam az életre. Most már nem hiszek többé egy személyes Istenben. Köte
lességeimet hozzátartozóim és tágabb értelemben embertársaim iránt betölteni, 
elég vallásnak tűnik fel előttem." — „Én abban a jó Istenben hiszek, aki 
minden értelmes emberben lakozik, aki néki az erőt, bátorságot és kitartást 
némely balsiker ellenére is mindig újra kölcsönzi, hogy a nagy emberműért, 
a kizsákmányoltak felszabadításáért, szüntelenül továbbküzdjön. Az egyházból 
kiváltam, mert az istenhilet a modern ismerettel összeegyeztethetetlennek 
tartottam." — „Nem hiszek a személyes Istenben. Jól tudom, hogy valami 
magasabb, szent van bennem és van, amit én nem vagyok képes megnevezni 
és semmiféle magyarázatot nem találok rá és mint istenit szólítom meg. Mert 
hogy mindezeket a lelkiszemem előtt gyakran mutatkozó rejtélyeket megold
jam, zavarhoz vezet. Minthogy látom körülöttem a mindig teremtő természetet, 
fölöttem ezt a végtelen csillagtengert, úgy mégis egész magától értetődően 
vetődik fel a kérdés „miért és hová ?“. Ekkor nem találok egy kielégítő fele
letet, ennélfogva hiszek egy magasabb, megfoghatatlan isteni kormányzásban."

Az eddig közölt nyilatkozatok több oldalról engednek be
pillantást a munkások felfogásába, de abban mind megegyez
nek, hogy a keresztyén istenhitet elvetik. Legtöbbjük számára 
-a vallásnak semmi jelentősége, hatása, értéke nincs. Ezek a 
munkások Isten nélkül élnek. Engels kijelentése szerint: „Sie 
sind mit Gott einfach fertig.“ Szerintük a vallástalanság egye
nesen hozzátartozik a proletárhoz. „Egy szocialista felfogfsú ember 
számára ez a kérdés felesleges" —  mondja egyik. Az Istent vakmerő 
közönnyel elinlézetteken kívül vannak, akik haraggal, gyűlölettel 
fordulnak ellene : „Egy kemény nem az én hitein Istenben." — „Én an i- 
theistának akarom magomat nevezni nem atheistának

Az istentagadásnak, a hitetlenségnek a munkásság között 
való elterjedése főképen az ateista marxizmusra vezethető visz- 
sza. Hiszen az eredeti, fel nem hígított marxizmus intézménye
sen igyekszik kiölni az emberből az Istenben való hitet. A 
proletáriátus prófétája, Marx, a vallás iránt semmi érzékkel nem 
bíró ember volt. Ennek a kimondottan vallástalan természetű 
embernek a vallással való nyílt szembefordulása, ellenséges

3 E Hácke!-nek „Die Weltrátseí" c. könyve.
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állásfoglalása; munkatársainak, követőinek vallásellenes uszí
tása, agitációja, olyan romboló hatást tett a munkásság lelkében 
a vallást illetőleg, hogy arról a  kívülállóknak fogalmuk sincs. 
Híressé vált mondása: „Die Religion ist das Ópium des Vol- 
kes“ — tényleg ópiumként hatott, a vallástalanság állapotába 
kábította, hódította a munkásságnak jórészét.

A munkásság hitetlensége azonban nem kizárólag a mate
rialista marxizmus rovására Írandó. Hogy a  proletár lélek elve
szítette Istent, nem kis része van abban annak a kapitalista 
gazdasági rendszernek, mely a tőkét fölébehelyezte az ember
nek, az etikai értékeket alárendelte a gazdaságiaknak, amelyben 
a mammonizmus zsarnok, telhetetlen molochjának annyi emberi 
élet esett áldozatul. A mammon szolgálatában álló, anyagiakat 
bálványozó kapitalizmus kerekei végiggázoltak a  munkások 
lelkén s a földre taposták. A gyári üzem, a gépi munka lelki 
hatásai, a munkásságnak életkörülményei elszegényesítették a 
belső embert. Eltompul s érzéktelenné válik a lélek az érzék
fölötti, a láthatatlan, a szellemi iránt. Az anyaginál nem tud 
magasabbra emelkedni. A proletár ép úgy szolgájává válik az 
anyagiaknak, mint a kapitalista. Csak az anyagi érdekeket látja: 
„Mit használ nékem a vallás, nem tesz jóllakottá." A gyomorkérdés lett 
a helyzet ura. Elfoglalja őket a  munka-, kereseti kérdés, a 
szakszervezeti-, pártügyek, érdekli a sport, szórakozás, de a  
vallás életkörükön kívülesik, részére nincs hely.

Istenben való hitük nemcsak az alacsony, anyagias gon
dolkodáson szenved hajótörést, hanem az egyházak, papok 
magatartásán, a háború borzalmasságán, a sorsnak könyörte
lenségén, a  szenvedés, a nyomor méretein, az életküzdelem,. 
— tülekedés vadságán, az igazságtalan állapotoknak átélésén. 
Az élet visszásságait s gonoszságait szemlélő s érző ember 
nem tudja ezt Isten léteiével összeegyeztetni. Ez nemcsak arra 
a felfogásra sodorja őket, hogy Isten nem avatkozik be a világ 
folyásába, hanem ezen túlmenően egyenesen Isten létét veszik 
tagadásba. Hogyan történhetnék mindez meg, ha egy minden
ható, igasságos Isten létezne? Akkor nem szabadna, hogy az 
egyik oldalon elnyomók, kizsákmányolok, a másik oldalon pedig 
elnyomottak, kizsákmányoltak legyenek. Nem engedhetné, hogy 
némelyek mindent a maguk számára halmozzanak össze, az 
élet javaiban duskálkodjanak, másoknak pedig a legszüksége
sebbek is hiányzanak, a  betevőfalatot is nélkülözik, ki vannak 
tagadva az életből. Ez az élet azt mutatja, hogy a pénz az 
Isten, a pénz uralkodik a  világ fölött. így fedi el a világ pénz
bálványozása az igaz Istent a munkás tekintete elől. A mai 
gazdasági, szociális helyzet áldatlan következményeivel súlyos 
teherként nehezedik a munkás lélekre s megfojtja benne a 
vallásos érzést.

Sokan meg azért fordultak el a keresztyén hittől, mert más 
meggyőződésre, felfogásra jutottak, egyéb világnézethez csatla
koztak. A tudományos elméletek, feltevések, a tudósok, bölcse-
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lök gondolatai különböző úton- módon leszivárognak a nép közé 
és ott építő vagy romboló, jó vagy rossz hatást váltanak ki. 
Sokszor felületes véleményeknek, ál-, vagy féligazságoknak 
minden rostálás, megvizsgálás nélkül behódolnak csak egy kis 
tudományos mezbe legyenek öltöztetve. A vallást tudományos 
okokból utasítják el. A tudomány — szerintük — bebizonyította, 
hogy nincs Isten. A vallás a „régi világhoz" tartozik, ma már 
meghaladott, elavult dolog; a tudományosan gondolkodó, mo
dern ember számára esztelenség, értelmetlenség. A vallásos hit 
tárgyait erős bírálattal illetik s elfogultan kritizálva elvetik, de 
^  tudomány nagy tekintélyben áll előttük, a tudomány boldogító 
erejében, mindent megoldó képességében hisznek. A keresztyén 
hit pótlékául valamely azzal nem egyező világnézet, életfelfogás 
szolgál. Megtalálható a materializmushoz, pozitivizmushoz, mo- 
nizmushoz, a vallástól független moralizmushoz való hozzá- 
kapcsolódás. Sajátságos természettudományi nézetek, népies 
erő-anyagelmélet, Darvin-Háckel féle származástan, naturaíisz- 
tikus panteizmus, autonóm erkölcsiség, populáris filozófiai véle
mények váltakoznak egymással. Ha alkotnak is fogalmat Istenről, 
nem a keresztyén értelemben teszik; Isten a természet, a végső 
principium, a mindenség, egy magasabb, megfoghatatlan lény. 
A személyes Istent nem fogadják el, a vele való kapcsolat 
hiányzik.

A munkások egy másik csoportját azok alkotják, akik még 
nem foglaltak el szilárd álláspontot, nem jutottak döntő elhatá
rozásra, még nem rendezték ügyüket Isten iránt, kétely tartja 
foglyul lelkűket. „Sajnos nem tudok szilárdan Istenben hinni, kételkedem 
egy magasabb lény léteiében. Kívánnám, hogy tudnék sziklaszilárdan hinni, 
volna Isten, Atya az égben, akihez én, mint gyermek az ő atyjához, fordul
hatnék ; nékem jobb volna. De nem tudok, a kétség nem távozik tőlem." — 
„Ma még sajnos nem vagyok azon helyzetben, hogy erről világos értesítést 
adhatnék. Ha gondolkodom felette, akkor két hatalom tombol bennem, egy 
mellette és egy ellene." — „Még nem estem el egészen Istentől." — „Csak 
néha hiszek még egy magasabb lényben, azelőtt sokkal vállásosabb voltam. 
A nehéz órákban mindig segítségül hívom a jó Istent." — „Ez egy olyan 
kérdés, amelyre nagyon-nagyon nehéz választ adni. Minden további nélkül 
nem lehet a szívbe beleplántáltat a szívből kiszakítani. A vetés továbbkísér 
bennünket egész életünk végéig, melynek utolsó pillanatai minket reménységgel 
bocsátanak innen el."

Ezen nyilatkozatokból a kételkedő munkás típusát ismer
jük meg. Még nem estek el teljesen Istentől, nem számoltak le 
a  vallással. Igen és nem, hit és hitetlenség között ingadoznak. 
„Aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél 
hajt és ide s tova hány." — mondja Jakab apostol. De e mel
lett el kell ismernünk azt is, hogy a kételkedő munkásoknál 
olykor nagyon komoly, becsületes küzködés forog fenn. Szinte 
a bibliai emberhez hasonlóan könnyhullatással kiált fel a lélek: 
„Hiszek Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek." Az 
igazlelkű küzködés eíőbb-utóbb eredményre jut, a kétség helyét 
a hivő bizonyosság foglalja el.

Az ember Istennel csak a hit által léphet közösségbe. 
Istenben való hitüket egyszerű, egyenes, őszinte vallomásokban
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fejezik ki a  hívő munkások. „Én_ hiszek a jó Istenben." — „Hiszek 
Istenben és hű maradok az egyházhoz." — „Isten szeretet." — „Isten lélek." 
— „Isten szent, mindenüttjelenvaló, mindenható." — „Hiszek Istenben és 
törekedem számára magamban lakást készíteni." — „A Biblia által kénysze
rültem Istenben hinni." — „Igen, én hiszek Istenben és az örökéletben. De a 
papokban nem." — „Az élő. szerető Istenben hinnem kell, az oly mélyen 
gyökeredzik bennem és imádkozom gyakran a jó Istenhez egész csodálatos 
imádságokat." — „Én hiszek a jó Istenben és meg vagyok győződve róla. 
Csak nem olyan értelemben, mint ő t nékünk tanították. Mert ezek a szociális 
állapotok nem Istentől vannak, hanem az embereknek önzése és kapzsisága 
hozta létre." — „Hiszek egy személyes Istenben. Szeretem Istent és imádko
zom hozzá, gyakran éreztem az életben jóságos kezét." — „Hiszek egy sze
mélyes Istenben, mert nélküle a vallást lehetetlenségnek tartom." — „Isten 
iránt, mint általános világlélek iránt, kevéssé tudok felmelegedni: elsőben, 
mint Atya és a Jézus Krisztusban tevékeny erő lép hozzám közel." — „Én 
hiszek a Szentháromság Istenben."

Ezeknél a  munkásoknál találunk rá az emberi léleknek 
Isten iránt való azon magatartására, amelyet vallásnak neve
zünk. Ők a vallásos Istenben hívő munkásságnak a képviselői. 
Hogy a vallás mennyire központi hatalom életükben, mennyire 
határozza meg életfolytatásukat, arra rövid nyilatkozatokból 
nem vonhatunk pontos megállapítást. Azt azonban következtet
hetjük, hogy a  hívő munkás vallásossága mélyebb, valóbb az 
átlag vallásosságnál. Erre az a meggondolás vezet, hogy sokkal 
nehezebb olyan környezetben, életviszonyban, amilyenben a 
munkás él, olyan behatások alatt, amelyeknek a munkás ki 
van téve, vallásosnak lenni, hívőnek maradni, mint más embe
reknek. Azok, akik olyan körülmények között megőrzik vallá

sukat, bizonyságot tesznek hitükről, értékes elemet képviselnek 
Vallási szempontból.
' ' Hogy a munkásságban milyen arányban vannak képviselve 
az Istenben hívők, azt nehéz eldönteni, sok minden lehetetlenné 
teszi az ilynemű meghatározást. Ebben a kérdésben a statisz
tika még megbízhatatlanabb lenne, mint pl. egy több nemzeti
ségű országban annak a megpróbálása, hogy számbeli kimuta
tásba foglalják azt, ki igazán hazafi, ki nem. Mégis megemlítem, 
hogy Levenstein kérdőívén szereplő azon kérdésre: hisz ön 
Istenben? — 668 munkás „igen“-nel, 2530 „nem“-mel felelt. 
Piechovski kérdőívére megnyilatkozók közül 37°/° tartozik hozzá 
az egyházhoz, 63% kivált. Az egyházhoz való hozzátartozás 
azonban nem teljesen irányadó az Istenhez való viszony szem
pontjából ; vannak, akik külsőleg nem bontották fel az egyház
zal való kapcsolatot, de bensőleg elszakadtak Istentől, viszont 
az egyházból kilépettek között is előfordul Istenben hivő.

Az Istennel való közösség a keresztyénre nézve Jézus 
Krisztus által jön létre, alakul ki. Hogyan gondolkodik a mun
kás Jézusról? Mivel ez a kérdés az Istenhez való viszonyt 
illelőleg elhatározó fontosságú, mivel ez az ember keresztyén 
voltának a kritériuma s mivel a munkásságra különösképen 
jelentős Jézussal szemben való magatartása, azért az alábbiak
ban számos nyilatkozatot fogok felsorolni. „Nem hiszek léteiében, 
inkább azt tartom, hogy a személyéről, életéről és haláláról szóló leírások
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egy valóban jó ember szimbolikus ábrázolása, az egyszerű felebaráti szeretet 
elapelvei szerint," — „Hogy Krisztus egyáltalán élt, kétségesnek tartom. Mert 
tudomásom szerint hiányzanak a rómaiak adatai, akiknek írói az akkori viszo
nyokról mégis nyilatkoztak volna. Krisztus tanításának, ha teljesen végbeme
hetne, a tiszta kommunizmus lenne a következménye. Azonban egyáltalán 
nem fog megvalósulhatni, mert a magántulajdon fogalmával szembeáll, amely 
a mai gazdasági rendszer alapját képezi." — „Egy jó, nemes ember volt, 
akinek a szegény néphez szíve volt és eszméiért a halálba ment. Arról, hogy 
ő Isten legyen, nem akart maga semmit tudni; azzá először követői tették, 
hogy őt dicsőítsék." — „Krisztus ember volt, aki kortársai felett szellemi 
viszonylatban fejjel kiemelkedett, természetesen csak kevesen ártették meg 
Ma éppen úgy nem értenék meg; maga az egyház és a papság, akik őt soha 
nem értették, a nagy tőkével közösségben, mint forradalmárt üldöznék, szint* 
úgy, mint akkor." — „Jézus volt és marad a legnagyobb népbarát, ügyvédje, 
tanítója és jótevője a szegényeknek és a szorongatottaknak mindenféle for
mában. Egy igazi lelkész I Nemcsak arról gondoskodott, hogy a népet szelle
mileg képezze és jobbítsa, hanem testvéreinek testi jólétére is gondolt, amint 
a Biblia számos helyéből látható. Tanítása tiszta és igaz volt és élete össz
hangban állott tanításával. Nem egyedül szavai azok, amelyek néki évezre
dekre biztosították a megemlékezést I Ma Jézus, akit minden alkalommal olyan 
szívesen hangoztatnak, de csak szájjal emlegetik, ha testvéreit úgy képviselné, 
mint hajdan tette, nagyon hamar ismeretségbe jönne a gumicsővel és Plö- 
tzensee-vel3 és tizedrész annyi személyes szabadságnak sem örvendhetne, mint 
abban az időben. N. N. úr a szegeket keresztjéhez díjtalanul szállítaná." — 
„Krisztus volt bizonyos értelemben a szocializmus megalapítója." — „ö volt 
az első szocialista, azért szegezték keresztre." — „Ma biztosan szociáldemok
rata, sőt valószínű vezető és birodalmigyűlési képviselő lenne." — „ő meg
személyesíti a legtisztább szociálizmust, még többet: az ideális kommuniz
must." — „Minden idők legnemesebb kommunistájának tartom." — „Krisztus 
ember volt, aki nemes ideálért küzdött. Én azonban Krisztus eszményét nem 
ajánlhatom, mert mi ezen az úton (a hatalomnélküliség szemben a mi időnk 
brutális hatalmasságaival) nem jutunk előre. Minden kísérlet, hogy az emberi 
jogot békés úton valósítsák meg, céltalan. A kapitalista államban minden 
munkástörvény a munkásra kedvezőtlenül lesz magyarázva és elcsavarva. 
Mindazon jó, amit az egyes vezetők a mi számunkra létesíteni megpróbáltak, 
nem sikerült a politikai és gazdasági hatalom ellenére sem, melyet mi ideig- 
óráig bírtunk." — „Krisztus tanaiban mindmáig elérhetetlenül áll előttünk és 
ha az emberiség a szerint cselekednék, akkor minden szociális kérdés egy 
csapásra megoldódnék." — „Jézus minden ember eszménye." — „Én hiszek 
benne történeti bizonyítékok nélkül i s . . .  Most elhallgathatnék, ön azonban 
az igazat akarja és bármilyen nehéz lesz nekem, kérdeznem kell: Krisztus 
valódi értelemben Isten Fia ? Istennek ? Kicsoda Isten ? Mi Isten ? Mért nem 
tudok magamnak választ adni a kérdésre, amely engemet annyira gyötör? 
Azon múlik, hogy én olyan keveset gondolkodtam felette, olyan kevés alkal
mam volt magamat kibeszélni, hogy az én életem munkával és ismét mun
kával van kitöltve ? Keresztyénnek nevezem magamat, vannak gyermekeim 
és keresztyén hitben neveltetem őket és imádságban. Feleségem mély vallásos 
érzéssel és szükséglettel bír, — csak én vagyok bizonytalanságban, homályban, 
kétségben 1 ... Tanításénak a megvalósítása békét jelentene a földön." — 
„Krisztust isteni lénynek tartom." — „Én hiszem, hogy egy ember, akinek 
már a születése csoda, csak Istentől cselekedhet úgy. Ha Jézus csak ember
fia volna, miért nincsenek most is olyan emberek?" — „Krisztus, mint Meg
váltó és Közbenjáró, hit és vigasztalás számomra." — „Mint van Krisztus 
titokteljes születése, arról gondolkodni mindenesetre még nem vettem magam
nak időt, ez azonban mellékesnek látszik előttem. Én úgy veszem őt, amint 
maga adta magát az életben, amint a szegényeken segített, a betegeket meg
gyógyította, a gazdagoknak a leplezetlen igazságot mondta és a magas tanács
urak és a farizeusok büszke pártja előtt sem riadt vissza; amint mindenekelőtt 
tanaiban, küzdelmeiben, mint pedig szenvedésében, kísértések és üldözések 
ellenére, igen, az utolsó nagy küzdelemben, Ja kereszthalálban is mindig

8 Fegyintézet Berlinben.
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ugyanaz m aradt: a tekintetet bátran a legmagasabb felé irányozva, hiba 
nélkül, nagylelkűen, megbocsétóan mások iránt, hű minden tekintetben egész 
a halálig; úgy, hogy végül csak azt kell vallanom: Krisztus igaz Isten volt 
az igaz Istentől."

Ezen nyilatkozatokat úgy igyekeztem összeválogatni, hogy 
a munkásságnak Krisztussal szemben való állásfoglalását lehető
leg minden oldalról bemutassam. Meg kell állapítanunk azt, hogy 
csak kevesen vannak a munkások között olyanok, akik Jézus 
történeti létét tagadják, vagy benne kételkednek. De isteni voltát 
nagyobbrészt nem fogadják el. Sajátságos azonban, hogy még 
a vallásellenes munkásoknál sem található Jézussal szemben 
ellenséges érzület. Nagyra értékelik, a legnagyobb tisztelettel 
tekintenek rá. Nem volt Isten Fia; ember, mint mi, de ő a 
„legnagyobb". Személye, beszéde, tettei nagy hatást gyakorol 
rájuk, tiszteletet, csodálatot kelt bennük. Az elnyomókkal szem
ben a szegényeknek ügyét bátran felkarolta, maga is szegény 
volt, nem volt semmi földi tulajdona, tiszta igazság és önzetlen 
szeretet vezette. Jézus volt a legtökéletesebb ember, minden 
embernek az eszménye. A legnagyobb népbarát, hős forradal
már, az első és legnemesebb szocialista, illetőleg kommunista. 
Olyan felfogású, beállítottságú emberektől, amilyenektől ezen 
kijelentések származnak, ezek a legmagasabbak, amiket érté
kelésük kifejezéseképen mondhatnak. A keresztyén valláshoz 
hű munkások azonban a Biblia Krisztusát vallják. Krisztus 
nemcsak valóságos ember, hanem valóságos Isten, Istentől jött 
Megváltó. Ezeknél a munkásoknál megvan Jézus Krisztus által 
az a hitbeli összeköttetés, belső életközösség Istennel, ami a 
keresztyén vallás. Birtokában vannak a keresztyén hitnek, val
lásosak keresztyén értelemben. Náluk is kihangsúlyozódik az, 
hogy Jézus mennyire magáévá tette a szegények ügyét, milyen 
bátor volt az igazság és nagy a szeretet tekintetében.

Mivel Jézust annyira közel érzi magához még az isten
tagadó proletár is, azért az Istentől elfordultak megtérítésére 
Jézus által lehetőség nyílik. Istenről tudni nem akaróhoz, a 
vallástól mereven elzárkózóhoz is hozzá lehet férni ily módon. 
Ezen egyházi körökben általában elfogadott véleménnyel Pie- 
chowski szembehelyezkedik, arra hivatkozva, hogy a proletáriátus 
Krisztust, az Isten Fiát, elveti, csak az ember Jézust szereti; 
nem akar tudni kultikus-vallási értékelésről, csak emberi-erkölcsi 
értékelése van meg Jézusnak.4 Az való, hogy amíg Krisztusban, 
mint Megváltóban való hitre nem jutott el a lélek, addig Krisz
tuson keresztül is zárva marad a tekintet az igaz Isten felé. 
De az is igaz, hogy Istenhez csak Krisztus által juthat el az 
ember. Azért igenis Krisztus által történhetik a munkásságnak 
Istenhez vezetése. Krisztus a munkás számára is az út, az 
igazság és az élet; senkisem mehet az Atyához, hanemha ő 
általa. Világosan oda kell tárni a hitetlenek sorába tartozó 
munkások elé, hogy az általuk is olyan nagyra értékelt Jézus 
nem tagadta meg Istent, mint ők teszik, hanem a legbensőbb

4 Piechowski i. m. 134., 225. o.
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közösségben, a legteljesebb összeköttetésben élt vele, bizony
ságtevője és kinyilalkoztatója volt Istennek, Istentől jöttnek, 
küldöttnek, Isten Fiának tudta és vallotta magát. Ha ez nem 
így lett volna, akkor éppen Jézusnak az igazságossága, melyet 
a  munkások is annyira elismernek, nem engedte volna, hogy 
ezeket állítsa magáról.

A nyilatkozatok áttanulmányozásánál feltűnt előttem az 
egyéni bűntudat hiánya. E nélkül pedig nincs keresztyénség. 
A megváltás hitének egyik alapja a bűntudat. Amíg az ember 
nem jut el annak a  felismerésére és bevallására, hogy Isten 
előtt bűnös, addig nem vágyódik Megváltó után, Isten bűnbo
csátó kegyelme után. De a munkás vallásossága megismerése 
céljából kibocsátott kérdőíveknek is része van abban, hogy ez 
a  személyes bűntudat nem jelentkezik. Errevonatkozólag ugyanis 
egyiksem tartalmaz kérdőpontot. Nem tudom véletlenül, vagy 
akarattal maradt-e ki az eziránt való tudakozás. Mindenesetre 
hiányolnunk kell, mert, amikor keresztyén vallásról van szó, 
nem hagyható figyelmen kívül az ember bűnös voltának a 
kérdése. Hogy pedig ezirányban is megnyilatkozott volna a 
munkás lélek, azt mutatja az, hogy noha a kérdőíveken erre
vonatkozólag semmiféle említés sincs, mégis a  feleletek között 
találtam olyant, amelyben kifejeződik a bűn meglétének, az 
emberre való jelentőségének a tudata. Egy egyházból kilépett 
szociáldemokrata munkás SZÓI így: „Észlelnem kellett, hogy rosszul 
ment nékem, ha vétkeztem és hogy jól ment, ha Isten parancsolatait követtem. 
Eleinte nem akartam ezt hinni. De tovébbi megfigyelés által meg kellett győ
ződnöm, hogy a Bibliának ezen tanításai igazak." — A halálra tekintve
fokozottan érzi az ember, hogy felelősséggel tartozik földi életé
ért s bizodalmát, reményét a megváltó Krisztusba veti. Szintén 
egy egyházból kivált teszi ezt a vallomást: „A halál után életemért 
számadásra fognak \onni.“ — Egy pártba nem tartozó: „Az élet elő
készület ideje az örökkévalóság számára. Egy keresztyénnek halála átmenetei 
ezen bűnös világból az örök dicsőségbe." — Ide vehető a már említett: 
„Krisztus, mint Megváltó és Közbenjáró, hit és vigasztalás számomra."

Sajnálnunk kell, hogy a  kérdőívek ezen kifogásolt hiányuk 
miatt nem nyújtanak alapot a munkás lélekbe való mélyebb 
betekintésre a bűn kérdésével kapcsolatban. Általában azonban 
elmondhatjuk, hogy az egyéni bűnösség, az Istennel szemben 
való vétkes tartozás érzése a proletáriátusban csekély. Ezért a 
megváltás náluk egészen mást jelent, mint a szó keresztyéni 
értelme. Nem Krisztusban megnyilatkozó bűnváltságot, nem a 
lélek megváltását, hanem a politikai, gazdasági, társadalmi ba
joktól, elnyomásból, az anyagi ínségből való megszabadítást. 
Számukra a megváltás a kapitalista rendszernek a megszün
tetését, az alóla való felszabadulást jelenti. Azért mondják: 
„Krisztus nem válthat meg minket, ha mi ezt nem magunk tesszük." — „Ő 
nem küszöbölte ki az igazságtalanságot. Azt csak szervezett tömegek tehetik."
— A marxista proletáriátus célja elérésére a keresztyénséget 
alkalmatlannak ítéli s a materiális értelemben vett önmegváltást 
hirdeti. „A keresztyénség szeretetet és irgalmasságot prédikál. Mi azonban 
igazságot és természetes emberi jogoknak a birtoklók általi tiszteletét akarjuk.
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A keresztyénség imádkozni és Istenre rábízni tanít. Mi azonban nem akarunk 
imádkozni, nem akarjuk a kezeket ölbe tenni. Mi cselekedni akarunk és 
önmagunkat megváltani." — „Vallásnak és szocializmusnak, keresztyénségnek 
és kommunizmusnak nincsen semmi közük egymáshoz . . .  A keresztyénség 
nem forradalmi és Krisztus nem az első szocialista. A keresztyénség hirdet: 
alázatosságot, szegénységben élést, akaratfeladást, paradicsomot a távol mesz- 
szeségben. mint minden készségesen elviselt nyomorúság és türelmesség jutal
mát. A kommunizmus azonban saját egyéniségeket, erős és szabad embereket, 
egyenlőséget, mindentátfogó emberszeretetet akar és a paradicsomot közöttünk 
ezen a földön. A keresztyénség elveti a visszafizetést. A kommunizmus azon
ban megvalósításáhbz késhegyig menő küzdelmet akar és ezt minden eszközzel, 
melyek rendelkezésünkre állanak, hogy emberi létünket biztosítsuk." — „Mi 
szocialisták a vallásnak egész szemfényvesztésén gyökerestül túladunk. A 
papok az éggel akarnak bennünket vigasztalni. Mi fütyülünk rá. Átengedjük 
■az eget a verebeknek. Mi megelégszünk azzal, hogy ezt a földet hódítsuk 
meg, hogy benne mindenki örömét lelje." — Mint céljuk elérésére al
kalmatlan eszközt így utasítják el a keresztyénséget. A keresz
tyénség a maga tanaival csak akadály az öntudatos, forradalmi 
proletáriátus törekvése előtt. A keresztyénség és a szocializmus 
két teljesen különböző, ellentétes hatalom, mint Bebel „Christen- 
tum und SoziaIismus“ című irata sokatemlegetett zárótételében 
kifejezi: „Christentum und Sozialismus stehen sich gegenüber 
-wie Feuer und W asser.“

Itt találkozunk egy igen fontos jelenséggel: a keresztyén
ség elvetésével a proletáriátus vallása maga a szocializmus 
lesz. Piechowski megválaszolt kérdőíveinek egyharmadán ez á ll: 
„A mi vallásunk a szocializmus." Ezen munkások számára a szoci
alizmus nemcsak egy új gazdasági rendszert, egy új társadalmi 
berendezkedést jelent, hanem vallásos színezetet nyer, a szo
cializmus az Ő hitük. „Csak egyet ismerek, ami számomra szent és az 
én egész gondolkodásomat betölti: a szocializmust. Ez az én vallásom." — 
„Vallás és szocializmus nékem egy és ugyanaz. Ideális kommunizmus teljes- 
ségrevitt szocializmus. A keresztyénség nézetem szerint a fennálló egyházi 
vallásban bevégződött. A szocializmus sohasem befejezett. Azért ez sokkal 
mélyebb vallás." — „Számomra vallás =  szocializmus és szocializmus =  
vallás." — A lehetetlenséget kísérlik meg s fogalomzavarba es
nek, visszaélnek a vallás fogalmával, amikor a szocializmust 
vallássá fokozzák fel. A szocializmus világmegváltó hatalmában 
hisznek. Azt hirdetik, hogy a szocializmus uralomra jutásáért, 
megvalósításáért mindent fel kell használni, érte elszántan küz
deni kell. Ehhez a szükséges erő rendelkezésükre áll, mert 
hatalmas tömegek tartoznak a proletáriátusba, csak tudatosí- 
taniok, érezniök és használniok kell erejüket, össze kell tar- 
taniok, egyesülniük. Erős osztályöntudat, osztályharc készség 
s a proletáriátus győzelmében való szilárd bizakodás alakul ki. 
Reménykedve tekintenek az eljövendő szociális időbe, melyet 
színes szépségekben képzelnek el, melyben minden kívánsá
guk teljesedésbe megy. A vallás elvetésével a lélekben előálló 
hiányt így igyekeznek pótolni a szocializmusba vetett hittel. 
„A szocializmus a jövő tömegvallása" — mondja egyik. Ez a „vallás" 
Istentől nem vár semmit: »Esy Isién sem segít rajtunk az égben, mi 
fogunk magunkon segíteni." Ebben a  „vallásban" Isten nem kap 
helyet, kizárják. Képtelenség, de úgy jellemezhetjük: vallás
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Isten nélkül. Benne kizárólag a jelenvalóvilág szerepel. A halál 
utáni élet, a másvilág s minden, ami vele összefüggésben áll„ 
ki van küszöbölve. „A halállal mindennek vége." Evilágra irányuló* 
földhöz tapadt hit ez a pót-vallás. Csak földi, anyagi jórók 
humanizmusról, önmegváltásról van szó, de földöntúliról, Istenről, 
vele való közösségről, Megváltóról nem akar tudni ez a jelleg
zetes proletár hit.

Él nem ismerve is azonban hatással van erre a sajátságos 
proletár hitre a keresztyénség. A munkásság lelkiségében jelent
kező jobb, boldogabb élet utáni, igazság és szeretet után való 
hatalmas vágyban fel kell ismernünk a keresztyén behatást. 
Uj emberi közösségnek kell kialakulnia, a szabadság, testvéri
ség korának kell elkövetkeznie, a jóság, az igazság, a békesség 
országát kell megalapítani. Ezért a célért mindent meg kell 
tenni. Ezért a jövőért érdemes élni, dolgozni, harcolni, szenvedni, 
áldozatot hozni. Hatalmasan harsan fel az önbizakodás, az 
öntudat, az akaraterő, a tettkészség: „Rombolunk és építünk! Mi 
vagyunk az elkövetkezendőnek munkásai I Mi vagyunk a jövő kovácsai 1“ — 
„Proletár, azaz a jövő embere!“ — Soknál azonban ezt az entuziaz- 
must nyomonkövette már a kijózanodás. Nem az általános 
emberi boldogságról álmodoznak, hanem a legnagyobb kérdés 
számukra jelenleg a megélhetés, munkaalkalom, béremelés és 
ehhez hasonló dolgok.

A munkásságnak van olyan csoportja is, amely a keresz
tyén vallás és a  szocializmus közti kapcsolatnak, összeköttetés
nek a híve. „Vallást és szocializmust, keresztyénséget és kommunizmust 
elválaszthatatlannak tartom. A pártnak ezirányban való visszautasító maga
tartása sajnálatos és vallásellenességét fájlalom." — „Szilárd meggyőződésem, 
hogy mindkettő összetartozik. Vallás nélkül szocialista társadalom képtelenség. 
Mert a vallás alappillére egy ilyen társadalomnak. A legnagyobb hibája volt 
eddig a szocialista vezetőknek, hogy a vallást mellékesnek tekintették, vagy, 
ami gyakran történik, ellenségesen szembeállanak vele. Minden munkást, aki 
szocialistának nevezi magát, de vallásról még valamit beszél, hátramaradott
nak nyilvánítanak. Nem veszik azonban észre, hogy azt az ágat fűrészelik le, 
amelyen ülnek." — „Szocializmus és kommunizmus áramlatok, melyek min
ket az igazi keresztyénséghez közelebbhoznak." — „Vallás és szocializmus, 
illetőleg keresztyénség és kommunizmus egymással szorosan összekapcsolód
nak. A második gyakorlati kihatása az elsőnek." — Az ilyen felfogású 
munkásokat vallásos szocialistáknak nevezik, ók is a szoci
alizmus győzelméért küzdenek, öntudatos szocialistáknak, de 
egyúttal keresztyéneknek is vallják magukat. Az egyházban 
bentmaradnak, bár mai formája ellen küzdenek s dogmáival 
szemben nagyon szabadelvűek. Krisztus tanainak a gyakorlati 
életben való megvalósítását a szocialista rendszer felállítása 
által képzelik el. A keresztyén-szocialista társadalmat tartják az 
emberi közösség azon új életalakulatának, melynek létrejövetele 
az emberiség boldogságát fogja jelenteni. Jelképük: „A prolefár 
forradalom vörös zászlója Jézus Krisztus fekete keresztjével.
E két jel azonban összeegyeztethetetlen.

*  5

5 E. Eckeri: „Was woilen die religiösen Sozialisien ?“ 20. o.
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A német munkásság lelkivilágának a vallás szempontjából 
való feltárását még több irányban kiterjeszthetnénk, de mi főleg 
a  vallás lényegére, az embernek Istenhez való viszonyára kor
látoztuk vizsgálódásunkat. A nyilatkozatokban többször a sötét 
mélységből zúgott fel az istentagadó kiáltás. Mégis tévedne az, 
aki a munkásságot általánosságban hitetlennek nevezné és 
istentelennek bélyegezné. Inkább azt a végső megállapítást 
vonhatjuk le, hogy a munkásság egy megrázó lelki válság stá
diumában vergődik. A lelki betegségnek számos nyomát magán
viseli a proletáriátus. Talán legkilátástalanabb azoknak az álla
pota, akik lelki elsenyvedésben, elcsenevészedésben szenved
nek. De még itt sem mondhatjuk azt: hagyj föl minden reménnyel. 
A fásultság és közöny jégkérge is fölengedhet. Általában azon
ban megfigyelhetjük, hogy mennyire erjed, forr, lázong a munkás 
lélek. Egyáltalán nem egységes, nem megállapodott, hanem 
rendkívüli összevisszaság, nyugtalanság jellemzi. Valamit keres, 
valaki után kutat, valaminek a hiányát érzi. Hiába akarja a 
szocializmusban, vagy másban, a lelki kielégülést megtalálni. 
Az sohasem fogja tudni igazán kielégíteni az ember lelki szük
ségletét, nem tudja betölteni azt a lelki űrt, amely ott tátong 
a  kereső emberben. Itt kell a keresztyén egyháznak megfelelő 
módon közbelépnie s feltárnia az Isten felé vezető utat. Har
coljon a keresztyénség a szocializmusnak, kommunizmusnak 
Krisztus tanaival ellentétes felfogásai ellen megalkuvás nélkül, 
de viseltessen szeretettel a munkás iránt. Küzdjön azonban a 
kapitalizmusnak kinövései, bűnei ellen is, mert hiszen, hogy 
olyan sok munkás elvesztette Istent, abban nemcsak a materi
alista marxizmusnak, hanem a materialista kapitalizmusnak is 
nagy része van. Korunk keresztyénsége egyik legsürgetőbb, 
legfontosabb feladatának azt tartom, hogy a munkásságot az 
ateizmus és materializmus rabságából megszabadítsa. Az bizo
nyos, hogy óriásiak a nehézségek. A proletáriátus bizalmatlan 
az egyházzal szemben, élesen támadja politikai, gazdasági, 
kulturális, szociális tekintetben. A kapitalizmus szövetségesét, 
a szocializmus ellenségét látja benne. A feléje közeledést sok
szor azzal utasítja e l : előbb törődtetek volna velünk, most már 
késő. De az akadályok sziklahegyei azért vannak, hogy a hit 
a tengerbe döntse őket!

Wenzel Holek, aki korábban munkás volt, jelenleg pedig 
F. Siegmund-Schulze által a londoni settlements mintájára ala
pított „Soziale Arbeitsgemeinschaft Berlin-Ost“ egyik munkatársa, 
teszi ezt a vallomást: „Sok ínségen, sok kétségen, sok küzdel
men mentem keresztül. De Istent megtaláltam és tudom, hogy 
viszonyom Hozzá mindaddig jó és szilárd marad, ameddig én 
arra törekedem, hogy az 0  műveit tegyem."6 Á munkásság 
sok szükségen, küzdelmen ment s megy keresztül. Számosán 
közülük elvesztették istent. De erős a meggyőződésem, hogy 
egyszer majd megtalálják. Az Istenben való hit a munkás lélekre

6 W. Holek : „Religiöses Eriében eines Handarbeiters.“ 96. o.
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is éppen olyan nélkülözhetetlen, szükséges, mint mindnyájunk, 
számára. A vallást el lehet nyomni, a hitet le lehet fojtani az 
emberben, de teljesen kiirtani, megsemmisíteni nem lehet. A 
munkásság vallási életében sok tekintetben még tél van. De a 
tél idején sem hal el egészen az élet. Tél után tavasznak kell 
jönnie, amikor majd az evangéliom napja életre kelti a szuny- 
nyadó hitet s növelni fogja. A vallomások olvasásánál a mun
kásságnak Istenhez való viszonyát illetőleg sok helyen úgy 
éreztük, mintha csillagtalan, éjtszakai sötétség födne be mindent. 
De az éjtszakát előbb-utóbb a reggelnek kell követnie. És ak
kor : „A nép, amely sötétségben ül vala, láta nagy világosságot, 
és akik a halálnak földében és árnyékában ülnek vaia, azok
nak világosság támada.“ Az új, jobb, boldogabb élet után, 
amelyben igazságosság és szeretet uralkodik, sóvárgó munkás
ságnak fel kell ismernie azt, hogy az életviszony újulásának 
föltétele az újember. Az embert újjá pedig Jézus Krisztus teheti. 
Tőkéshez, munkáshoz, minden emberhez egyaránt intézi Jézu& 
felhívását: „Térjetek megl“ „Szükség néktek újonnan születne
tek!" Az új földet váró embernek Jézushoz kell térnie: „írná 
mindent újjá teszek."

A munkásságnak Istenhez való megzavart viszonyában 
be fog következni az a fordulat, amikor majd azok is az imá
dat, a tisztelet oltárára helyezik az igaz Istent, akik most meg
tagadják. Emberi és sátáni akadályok sok előtt elzárják még 
az Istenhez vezető utat, de az akadályok már meginogtak s ha 
leomlanak, akkor helyreáll az Istennel való életközösség, az 
élő, igaz vallásosság. A hajnalhasadás jelei már mutatkoznak, 
A munkásság küzdő, kereső lelkében mind ellenállhatatlanab- 
bul tör fel a vágyódás az ég felé, amint azt olyan megrázóan 
jeleníti meg Fritz Riebold munkásköltő „Wir Arbeiter" c. ver
sében, amely annyira kifejezi a munkás sorsot s azt, ami a 
munkások lelkében most végbemegy, hogy érdemes teljes egé
szében megismernünk:

„Es trugen tausend Schlote Rauch ins Land, 
bis sich kein Lichtstrahl mehr zűr Erde fand, 
es dröhnten tausend Ráder wilden Sang, 
bis unsrer Herzen Heimatlied verklang’.
Es lohten tausend Feuer heissen Brand, 
bis uns dér Liebe heil’ ge Flamme schwand, 
rastloses Schaffen füllte unsre Welt 
als Herrscher waltete dér Götze Geld.
Maschinen sollten unsre Diener sein 
und schlossen uns mit Eisenarmen ein, 
die Grossstadt lockte uns mit Pracht und Tand 
und löste uns von Scholl und Heimatland.

Nun ist die Schnsucht in uns aufgewacht 
nach Licht und Liebe in dér dunklen Nacht.,
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Wir möchten wieder Goltes Sterne sehn, 
durch Heimatfluren in dér Sonne gehn, 
und immer sehnlicher klingt unser Schrei:
Gebt uns den Blick zum Hímmel wieder frei !“7

Végül pár szóval utalnom kell az új német helyzetre. A 
nemzeti szocializmus uralomrajutásával bekövetkezett és bekö
vetkezendő változások nem maradnak hatás nélkül a munkás
ságra vallási szempontból sem. Az új Németországban, a Har
madik Birodalomban, az államhatalom hangsúlyozza, hogy nem 
akar istentelen alattvalókat. Nem kis jelentőségű az, hogy a 
nagyobbára marxista, de a polgári elem részéről is folytatott 
vallásellenes propagandának szabadkezet engedő weimári rend
szer helyébe magát hivatalosan keresztyénnek valló állam lépett. 
A vallás elleni nyílt bujtogatás, Isten ellen való lázítás teljesen 
megszűnt. Az istentelenség konkolyát hintő újságok, röpiratok 
s más sajtótermékek millió és millió példánya nem fertőzheti 
tovább a lelkeket. Párt-, szakszervezeti s egyéb összejöveteleken 
elhangzó vallásellenes kirohanások elnémultak. A nyíltan űzött 
s mindnagyobb méreteket öltött istentelen s erkölcstelen moz
galmaknak erőskézzel gátatvetettek. Aki ismerte a háború utáni 
Németországot, az tudja csak igazán felfogni, értékelni az állam- 
hatalom ilyirányú határozott állásfoglalásának roppant jelentő
ségét. Természetesen ez nem jelenti még a munkásosztály 
Istentől elfordult, hosszú időn keresztül matxi eszmékkel átita
tott tömegeinek belső, meggyőződés szerinti visszanyerését a 
keresztyén vallás számára. De ez már nem az államnak, hanem 
az egyháznak óriási feladata, amely most szintén nagy átala
kulásokon megy keresztül s amelybe máris számos elveszett 
tag visszatalált. A német nép jelenleg vallási tekintetben is 
döntő órákat él át. „A vallásnak, mint a nép illuzórius boldog
ságának, megszüntetése, valódi boldogságának követelménye*1 
— hirdette Marx. Tárgyunkkal kapcsolatban azon óhajunkat 
fejezzük k i: bár minél előbb tudatára ébredne a német mun
kásság annak, hogy eddigi vezére, Marx, megtévesztette, mert 
a nép valódi boldogságának legfőbb követelménye a vallás 
felvirágzása.

Balázs Béla
alsósági h. lelkész.

7 H. Mühle: „Das prolefarische Schicksal." (Ein Querschnilt durch die 
Arbeiterdichtung dér Gegenwart) 142. o.
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Vasárnapi és ünnepi beszédek.

Szentháromság vasárnapján.
Ap. Csel. 2, 38-39.

A mai vasárnappal, Szentháromság ünnepével a keresztyén 
egyházi esztendőnek első, ú. n. ünnepi fele ismét lezárul mö
göttünk. A mai ünnep mindazokat az üdvtörténeti tényeket, 
amelyeket a keresztyénség nagy ünnepei: karácsony, husvét 
és pünkösd hirdettek és amelyeket a hívő lélek újból megélt 
és magáévá tett, összefoglalja a keresztyén anyaszentegyház e 
vallomásában és sarkalatos tantételében: hiszek a háromságos 
egy Istenben, ki Atya, Fiú, Szentlélek, az én Teremtőm, Meg
váltóm és Vezérem.

A keresztyén anyaszentegyháznak a Szentháromságról 
szóló tana ugyan a Szentírásban nem áll előttünk kész tantétel
ként, mint pl. valami hittankönyvben, de megtaláljuk azt egy
részt Krisztus Urunknak missziói parancsában (Máté 28, 20.), 
másrészt utalás történik rá az Úr tanítványainak és apostolai
nak, különösen Pálnak nyilatkozataiban és írásaiban. Mikpr 
Péter apostol az első nagy keresztyén pünkösd ünnepen az Ür 
Szent Lelkének a tanítványokra történt kiárasztatását követően 
egy nagy tömeg előtt Jeruzsálemben vallást és bizonyságot tett 
a megfeszített és feltámadott Krisztusról, megrázó és sok lelket 
az Úr számára megnyerő beszédében utal az egy Isten három 
személyére és hármas művére. Beszél az Atyának örök szerete- 
téről, amellyel valóra váltotta Dávid király és a próféták által 
az ószövetség népének és általa az egész emberiségnek tett 
Ígéretét (Ap. Csel. 2, 39.); utal a Jézus Krisztusnak kegyelmére, 
amellyel mint Isten Fia önmagát adta váltságul és áldozati ha
lálával és dicsőséges feltámadásával megszerezte nékünk bűne
ink bocsánatát (38. vers), amelynek a szent keresztség által 
leszünk részeseivé; s szól az apostol a Szent Léleknek mindent 
megújító csodálatos erejéről és hatalmáról.

Éppen mai ünnepi szentleckénkben, amely Péter apostol 
első missziói beszédének kis része, történik az apostol részéről

utalás az egy Istennek három személyére és hármas müvére, 
amikor is az apostol szól:

1. az Atya örök szeretetéből fakadó ígéretről,
2. a Fiúnak bűnbocsánatot szerző kegyelméről
3. és a Szentiéleknek mindent megújító ajándékáról.
1. „Néktek lett az ígéret“, szól az apostol. Micsoda ígéret? 

Az, hogy Isten, a mi Atyánk, aki minket az Ő képére és hason
latosságára teremtett, nem hagyja elveszni a bűnös, kárhozatra 
méltó embert, Ő nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy éljen 
és éppen azért atyai szeretetéből kifolyólag mindent megtesz az 
emberiség megváltására. Már közvetlenül az első ember bűnbe
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esése után, amikor az Űr kimondja a bűnbeesett ember felett 
a büntetést, elhangzik az isteni atyai Ígéret, hogy az idők tel
jességében elküldi az „asszony inagvát", aki a bűnnek, a Sátán
nak „fejére fog taposni" (I. Mózes 3, 15). Mind határozottabbakká 
válnak ezek az atyai Ígéretek Izrael népe ősatyjáinál és a pró
fétáknál, akik az Úr szócsövei voltak. Ábrahámnak Ígéri, hogy 
az ő magva által inegájdatnak a föld minden népei, hogy a 
világ Megváltója tehát Abrahám sarja lesz. (I. Mózes 12, 1—8). 
Esajás próféta által Ígéretet tesz az Atya, hogy földreszálló Fia 
mint vesszőszál Isai törzsökéből Dávid háza népe közül való 
lesz. (Es. 11, 1), hogy csodálatos lesz ereje, hatalma, hogy hív
ják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké
valóság atyjának, békesség fejedelmének (Es. 9, 6.), sőt Mikeás 
próféta által azt Ígéri az Úr népének, hogy a világ Megváltója 
Betlehemben fog születni, Ő, „akinek származása eleitől fogva, 
öröktől fogva van“. (Mikeás 5, 2).

íme, azt mondja Péter apostol az akkori ismert világ min
den országából összesereglett sokaságnak: Istennek, a mennyei 
Atyának, Dávidnak és a prófétáknak a Messiásra, az Üdvözítőre 
vonatkozó Ígéreteinek birtokában vagytok. Ott vannak szent 
irataitok, amelyek Isten örök Ígéreteit tartalmazzák; olvashatjátok 
li is, gyermekeitek is. Mi azonban, akik most előttetek áliunk, 
bizonyságot tehetünk előttetek arról, hogy Istenünknek, a mi 
mennyei Atyánknak Ígéretei beteljesedtek és valóra váltak a 
názáreti Jézusban, az Isten Fiában, akit ti „keresztre feszítve 
megöltetek, akit azonban Isten feltámasztott" (Csel. 2, 23—24) 
és aki ártatlan szenvedésével, halálával és feltámadásával vált- 
ságot és bűnbocsánatot szerzett nékünk, amelynek ti is része
seivé lehettek, ha „megtértek és megkeresztelkedtek a Jézus 
Krisztus nevében". (38. v.)

2. így beszél azután Péter apostol a Fiúnak művéről, amely 
az Atyának kiengesztelése és a bűnbocsánat kieszközlése.

Azok között, kik az apostolokat pünkösd ünnepén hallgat
ták, voltak sokan, akiknek szívét-lelkét marcangolta a bűntudat, 
akik talán messze vidékről, idegen országból jöttek Jeruzsálembe 
az Űr templomába, hogy a törvénynek és vallási kötelezettsé
güknek eleget tegyenek, akik otthon is teljes szívből igyekeztek 
az Űr törvényét megtartani, akik most elhozták ide Isten szine 
elé áldozatukat, de békességet nem találtak, bűneik bocsánatáról 
nem lettek bizonyosakká. Mert Isten úgy állt előttük, mint szi
gorú biró, mint megközelíthetetlen, szent és felséges hatalom, 
ki Ítéleteivel sújtja a bűnöst és megbünteti az apáknak vétkeit 
a fiakon negyediziglen és aki előtt a gyarló, gyenge ember 
nem állhat meg.

És ime, ezeknek a gyötrődő, békétlen, bűnbocsánati és 
kegyelem után sóvárgó és óhajtozó embereknek azt mondja 
most Péter apostol: amit ti önerőtökből nem végezhettek el a 
törvény betartásával és a törvény betűjéhez való ragaszkodás
otokkal, amit ti magatok nem eszközölhettetek ki, t. i. Isten



244

bűnbocsátó kegyelméről való bizonyosságot, azt elvégezte és 
megszerezte helyettetek m ás: a názáreti Jézus, Istennek Fia, 
aki eljött az idők teljességében, aki önmagát adta érettünk és 
mint Istennek ama felkentje szenvedésével, halálával és feltá
madásával valóra váltotta az Atyának Ígéretét, váltságot hozott 
az emberiségnek. Ó, akik az apostol szavait hívő lélekkel hall
gatták és fogadták, hogy ujjonghattak szívükben az örömhír 
hallatára: van bűnbocsánat, vagy kegyelem, van Istenünk, ki 
szeret és el nem hágy!

De az apostol kiköti: csak akkor részesednek azok, akiket 
az ő beszédje annyira megrázott, bűnbocsánatban és lehetnek 
birtokában az igazi békességnek, ha megtérnek, ha szívből 
megbánják bűneiket, ha hittel keresik Isten kegyelmét, nem 
támaszkodva önmagukra, nem bizakodva önérdemükben, ha 
levetik az óembert, megkeresztelkednek a Jézus Krisztus nevére. 
Az újjászületésnek e fürdője megtisztítja őket, hogy ujjongva 
dicsérhetik Annak nevét, aki hosszútürő és kegyelmes.

3. És akkor még többben is lesz részük: elveszik a Szent
lélek ajándékát.

Az apostolok voltak az elsők, akik mindazt átérezték, át
élték és saját magukon tapasztalták, amelyeket most Péter 
apostol fennszóval hirdetett. Istennek, az Atyának Ígéreteire 
támaszkodva megismerték a názáreti Jézusban Isten Fiát, a 
világ megváltóját, az ő Urukat és Üdvözítőjüket, aki megváltotta 
a világot, nem arannyal, sem ezüsttel, hanem szent és drága 
vérével, ártatlan szenvedésével és halálával. Ő általa nyertek 
bűnbocsánatot és békességet és részeseivé lehettek a Szentlélek- 
nek mindeneket megújító, a lelkeket újjáformáló hatalmának. 
Számukra pünkösd ünnepe új lelki tavaszt, lelki feltámadást 
jelentett, amikor lelkűk uiegujult, nyelvük megoldódott és bát
ran, félelem nélkül hirdethették Istennek csodálatos dolgait. 
A Szent Lélek ereje által az előbb még oly gyenge tanítványok 
hősökké lettek, akik szétvitték és hirdették az Atyának a Fiú 
által megjelent kegyelméről szpló örömhírt mindazoknak, „akik 
messze vannak és akiket az Úr elhív".

Mikor ma visszatekintünk az egyházi esztendő ünnepi 
felére, tegyük azt Istenünk, a Szentháromság iránti mélységes 
hálával, hogy ismét megmutatta nékünk is az Atya szeretetét, a  
Fiú kegyelmét és részesített bennünket az Ö Szent Lelkének aján
dékaiban és áldásaiban. Ámen.

Stráner Vilmos
kaposszekcsői lelkész.
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Az áldott gyülekezet.
Szenthár. vas. u. I. vas.

Ap. csel. II. 42 -  47.

Elégedettek vagyunk- e a mai emberi élettel ? Nincs semmi 
kívánni valónk? Bizonyosan mindenkinek van, még pedig na
gyon sok van. Sokszor mondjuk, panaszkodjuk és sírjuk, hogy 
elfajult gonosz világban élünk, ahol kevés a jóság, kevés a 
szeretet, de annál nagyobb az erkölcsi fertő. Ne felejtsük elr 
hogy az élet képe az emberek szivén és lelkén keresztül for
málódik ki s emberek teszik olyanná, amilyen a jelenben is. 
Sivár, sötét lelkeken és bűnbe merült szíveken keresztül nem 
ragyoghat át az élet tiszta boldogságának a fénye. Ezekből csak 
szenny és siralom áramlik ki, átok fakad, melyek csak boldog
talanságot hozhatnak. Az emberek nagy tömege letévedt a lelki 
emelkedettség, tisztaság és igazi életszépség útjairól. Elfordult 
az örökkévaló Isten szent törvényeitől s ehelyett alantas vágyak, 
önző érdekek s bűnös szenvedélyek szavára hallgat. A hite 
felületes: ingatag, vagy egészen kihamvadt. Szeretete meghal
ványult, a testvériségről inkább csak beszél, kevesebbet segít 
és többet gyűlöl. Isten helyett bálványokat ültetett a szívébe 
és ezeknek hódol egyre sülyedő érzelmekkel. Körülötte pedig 
pusztulnak az élet legdrágább értékei, tobzódó bűn emészti meg 
a békességet és tiszta boldogságot.

Nem jól van ez így! Más életre teremtett bennünket az 
Isten és más életre tanított és váltott meg Jézus. Szent, tiszta 
és áldott életre, mely nem a világ bűneibe merül, hanem hittel 
és szeretettel emelkedik az örökkévalóságba. Ezt az áldott életet 
állítja elénk szentigénkben a jeruzsálemi első keresztyén gyüle
kezet a maga közösségében és tagjaiban egyaránt, melynek két 
legjellemzőbb sajátossága: 1. a mélységes hit és 2. a mindent 
odaáldozni tudó szeretet.

1. A jeruzsálemi kér. gyülekezet volt Jézus missziói pa
rancsa szerint a világ minden népének megtérítésére induló 
apostolok magvetésének első gyönyörű eredménye. Azokból 
állott, akik az első Pünkösd ünnepén, a lelkeket magával ragadó 
Szentlélek kitöltése napján „örömest vevék" (Csel. II. 41.) a 
megfeszített és feltámadott Krisztust prédikáló Péter apostol 
beszédét és megkeresztelkedtek a Jézus Krisztusnak nevében^ 
Ezek a keresztyének a szó legteljesebb értelmében krisztuskö
vetők, hívők voltak. S a lelkűk, szívük, hitük, imádságuk és 
minden érzésük úgy simult egymáshoz, mint csokorba szedett 
virág egymással ölelkező szirmai.

Hívők voltak és a hitet nemcsak vallották, hanem minden 
megnyilatkozásában át is élték. Eltudom képzelni, amint temp
lomban és templomon kívül vágyó szívvel és mennyekbe só- 
várgó, áttüzesedett lélekkel szorgalmatoskodtak az Úr dolgaiban 
Énekeltek szívrepesve, a hálatelt lélek Istent magasztaló örömé
vel. Imádkoztak áhítattal, meg nem fáradva és meg nem lan
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kadva, a szív Isten kegyelmében és gondviselő jóságában bizó 
önátadásával. Foglalatoskodtak buzgón az. apostolok tudományá
ban, a Krisztus örök tanításának és világmegváltó szent mun
kájának ismeretében. írott evangéliumuk még nem lévén, az 
apostolok ajkáról vették és szájról-szájra, szívből adták a drága 
igét lelkiekben gazdagodva és gazdagítva. És mint szent közös
ségben forrtak össze a Megváltóval és egymással a kenyérnek 
megtörésében a kereszthalált szenvedett Jézus utolsó vacsorá
jának emléke szerint. Az Isten háza iránt való szeretetük ma is 
tündöklő példaként ragyog felénk. Nem is tehettek másként. 
Lelkűk parancsolta és szívük sugallta, hogy minden nap egy 
akarattal kitartsanak a templomban. De szent buzgalmuk tovább 
folytatódik a templomon kívül is, házanként sem szűnnek meg 
kegyességükről bizonyságot tenni nem puszta megszokásból, 
hanem örömmel és tiszta szívvel. így alkottak lángoló hitü em
berek erős gyülekezetét s így éltek e küzdelmes és gyötrelmes 
világban áldott életet, melynek boldogsága mindennel felérő 
gazdagságként aranyozta be a szívüket.

így kellene ennek lenni ma is, de ma mást látunk. Akik 
megkereszteltettek a Krisztus nevében, valamennyien miért nem 
igazi keresztyének, hű Krisztuskövetők? Miért vannak zárkózott, 
kőkemény szívek, hitetlenek és közömbösek? Miért van, hogy 
sokaknak a keresztyénsége nem jelent egyebet, mint az egyház
hoz való névleges odatartozást, amelynek csupán azért tagja, 
mert a keresztlevele azon egyházhoz tartozónak tünteti fel, de 
valójában távol áll az igazán hívők közösségétől, amely pedig 
az egyház lényege és erőssége?

Az anyaszentegyház nem emberi alkotás, hanem a Szent
lélek munkája által a Krisztus műve s a gyülekezetek ennek 
élő részei. Bennük Krisztus munkálkodik, Krisztus tanít, erősít, 
vigasztal, bűnbocsánatot ad, mngáld és örökkévalóságba vezérel. 
Aki tehát megtagadja a gyülekezettel való életközösséget, vagy 
lazán hagyja a hozzáfűző kötelékeket, magától Krisztustól fordult 
el. Nem tudok elképzelni hívő keresztyént, aki ne vágyódna 
lelki testvérei közé s eltévelyegne attól a nyájtól, melynek út
mutató és vigyázó pásztora: Jézus. Nem tudom elképzelni, hogy 
jó  evangélikus az, aki csak szájjal vallja evangélikus voltát, de 
szívvel lélekkel nem tud beleolvadni Krisztus drága vérrel szer
zett evangélikus egyházának gyülekezeti életébe. Jöjj közénk, 
légy velünk és tarts ki közöttünk, mi Krisztus mellett állunk! 
Ugyanazt valljuk, hirdetjük és valósítjuk, amit az apostoli ős
keresztyének. Templomainkban lelkedre hull az Ige s benne az 
örök Isten szava tárul eléd. Megismertet szent akaratával, Jézus
hoz s általa helyes életútra vezérel, bűnbánatra indít, bocsánatot 
hirdet, vigasztal, felemel és jóságot ír a szívedbe. Nyújtja Isten 
bűnbocsátó kegyelmét az Úrvacsora áldásaiban. Gyülekezeti 
közösségünk ajkadra adja az ének szavát, hogy szárnyain Isten
hez repessen a lelked. Imádságos áhítatba ringatja a szíved, 
hálát ébreszt, könyörgésekbe ragad. Békességet sugároz, erőt



247

kölcsönöz és áldást fakaszt. Ebből a közösségből Krisztus szent 
ereje elkisér a mindennapi küzdelmekbe és megpróbáltatásokba,, 
vezet és irányít, hogy Isten és emberek előtt kedves, jó lélek
ként boldog légy és boldogíts.

Miben és mennyiben érzed és ápolod evangélikus gyüle
kezeteddel való életközösségedet? Nem nélkülözhet téged a 
gyülekezet, de te még kevésbbé nélkülözheted gyülekezeted 
áldásait 1 Élő, hívő, buzgó és munkás tagja vagy-e? Vágyva 
keresett otthonoddá vált-e a templom és templommá teszed-e 
otthon is a házadat? Olvasod-e a Bibliát, énekelsz-e és imád
kozol-e buzgón? Áldott gyülekezeted hívő tagja vagy-e? Azzá 
kell lenned 1 Erre kötelez evangéliumi keresztyén voltod.

2. A jeruzsálemi gyülekezet nem csak hitében volt hatal
mas, de nagy volt a szeretetben is. A szeretet nagyságára és 
értékére mindig az a mértékadó, hogy mennyiben tud áldoza
tokat hozni. A jeruzsálemi hívek a szeretet legnagyobb bizony
ságát adták akkor, amikor őszinte szívből minden javukat egy
másnak áldozták. „Mindnyájan pedig, akik hívének, együtt 
valának és mindenük köz vala. És jószágukat és marháikat 
eladogaták és szétosztogaták azokat mindenkinek, amint kinek- 
kinek szüksége vala.“ Talán keserűnek érezték volna a falatot 
is, ha egymás között testvéri szívvel meg nem osztották volna- 
A szeretet gyakorlásában tiszta eszményként Jézus állt előttük, 
aki mindenét, még életét is odaáldozta e bűnös világért s aki
nek parancsszava az emberiség számára a szeretet.

A mi világunkban pedig ennek az ellenkezőjét látjuk- 
Amiképen megfogyatkozott a hit, abban a mértékben fogyatko
zott meg a szeretet is. Sőt úrrá lett az önzés, kapzsiság és 
nyereségvágy. Szinte jelszóvá vált a csak nekem minél több 
legyen — elve. Pedig az önző világhajszoiás csak ellentéteket, 
gyűlölséget, bűnt és könnyeket termelhet ki, mely átokként 
nehezedik nyomorgókra és duskálókra egyaránt. Annak a siral
mát érezzük jelenünkben is, hogy kicsiny a hit és kevés a 
szeretet. Nagyobb hitet és több szeretetet, még pedig áldozatos 
szeretetet e világba s akkor nagyobb lesz életünk boldogsága!

A gyülekezet a hitben való eggyéforradás mellett egyben 
az élő szeretet közössége is, mely testvérként öleli össze a kü
lönböző munkakörű és társadalmi osztályú embereket. Közössé 
teszi az örömöket és szomorúságokat, vigasztal, könnyeket töröl 
és ahol kell, segít. Árvákat vesz gondjaiba, elhagyottakat istápol, 
szenvedőkön könyörül. Evangélikus gyülekezeteink által fenn
tartott intézmények és az intézményeken kívül végzett szeretet- 
inunka mind a gyülekezeti cselekvő szeretet bizonysága, amely
ben benne kell lennie a te imádságodnak és szívből hozott 
áldozatodnak is.

Ezzel azonban megelégedned nem szabad. A szeretet mun
kája terén külön kötelességeid is vannak és pedig mindenütt, 
ahol a szeretet cselekvésére éppen előtted nyílik alkalom. Pál 
apostol mondja; „Ha jövendőt tudok is mondani és minden tit
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kot és minden tudományt ismerek is és ha egész hitem van is, 
úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet 
pedig nincsen énbennem, semmi vagyok*. (I. Kor. XIII. 2.) János 
apostol pedig ezt a tanítást írja szívedbe: „Ne szóval szeressünk, 
se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal*. (I. János III. 
18.) A szívedben élő szeretetnek cselekedetté kell válnia, hogy 
bizonyíthassa önmagát. Cselekedet által mutathatod meg, hogy 
van-e és mennyi szeretet van a szívedben. Hirdesd a szeretetet, 
-de mégtöbbet cselekedj szeretetbői. Ne légy kőszívű, mert te 
is reászorulsz mások jóságára és ne légy személyválogató, mert 
minden ember testvéred a Jézus Krisztus által. Minél jóságo
sabb a szíved s minél áldozatosabb a szereteted, annál többet 
nyersz, mert a szívedből kisugárzó szeretet fénye Isten áldása
ként hull vissza életedre.

Istenem! — ha minden élő ember ezt az utat követné s 
ha Istennel és Krisztussal hitben, embertársaival pedig testvéri 
áldott szeretetben összeforrna, mennyivel más volna a világunk! 
Nem volna bűn, szenny, irigység, gyűlölség, ellenségeskedés, 
háborúság, siralom és jaj, nem volnának kárhozott életek, csak 
Istenben boldog, örökélelre hivatott lelkek. Pedig ennek meg
valósítása tőlünk függ emberektől, tőlem, tőled s a többi ezrektől 
és millióktól. Isten szépnek s jónak teremtette a világot, miért 
rontjuk el magunk, miért nem követjük a hit és szeretet útját?!

*

A jeruzsálemi gyülekezetét megáldotta az Isten. Szép éle|e 
kedvességet talált a hozzájuk nem tartozók előtt is s az Úr 
minden nap szaporította a gyülekezetét az üdvözülőkkel. És a 
keresztyénség, bár hamar írtó hadjáratba kezdett ellene Jézus 
ellensége, Krisztus erejével, a hit és szeretet igazságaival szen
vedések és vér között is hatalmasan terjedt. Testvéreim! — 
evangéliumi áldott gyülekezetünknek hitben hatalmas és szere
tetben erős tagjai legyünk, ragaszkodók és hívek, ne féljetek 
semmitől, bízzatok, megáld bennünket az Isten! — Ámen.

Csákó Gyula
kisvárdai lelkész.

„Ezüstöm és aranyam 
nincsen nékem“. ..  ?

(Szenthár. vas. u. 2. vas )
Ap. csel. 3, 1—10.

A felolvasott szent leckében Péternek egy csodatételéről 
van szó. Azonban könnyű észrevenni, hogy reánk nézve tulaj
donképen nem azért tanulságos ez a történet, mert Péter a Jézus 
nevében és erejével ugyanolyan csodát tudott tenni, mint ami
nőket Jézus tett, hanem azért, mert Péter egy alamizsnálkodást 
meglepő módon gyakorolt.
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A történet nem csodatételnek indult. Az a sánta koldus 
nem gyógyítást, nem „lábainak és bokáinak megerősítését" kérte 
a két apostoltól, hanem egyszerűen csak alamizsnát. Úgy, mint 
a többi templomba-sietőtől. S mikor alamizsna helyett gyógyu
lást kapott, bizonyára nem bánta meg, hogy Pétertől nem pénz
ben, hanem testi épségének megnyerésében kapta meg a szo
kott alamizsnát.

Ebből a szempontból vizsgáljuk hát a szent leckét s tanul
juk meg Pétertől a segítés kötelezettségét és a segítés utját-módját.

*

Legelőször is: kötelesek vagyunk segíteni.
Péter igazán szegény ember volt és mégsem intézte el azt 

az alamizsnát kérő sántát úgy, hogy elővette az erszényét s meg
mutatva előtte annak ürességét, egy „sajnálom, de nekem sincs" 
frázissal besietett a templomba, — hanem megállt nála. Nem 
tehette, hogy meg ne álljon! Mert aki a vének és Írástudók 
tanácsa előtt azt mondta: „Nem tehetjük, hogy amiket láttunk 
és hallottunk, azokat no szóljuk", — az azt sem tehette meg, 
hogy a szegénysége címén felmentve érezze magát a segítés 
kötelezettsége alól. Akkor már benne volt a Lélek és a lélek 
kötelez. Nem úgy mint a „nemesség", — tradíciók alapján, ha
nem mint belső szükségszerűség. Ügy, ahogyan a költő mondja: 
„hajt a lélek, nagy a kedvem".

Ebből pedig világosan következik, hogy a jóttevés terüle
tén minden a Lélek-en fordul meg. Ahol van Lélek, ott van 
kötelességérzet is. Ott felesleges a megindítást célzó sokféle 
jeremiád, szívre való apellálás, — ott elég az alamizsnát kérő 
kezének felénk irányulása s mi is megállunk, mert „hajt a 
lélek" s nem tehetjük, hogy ne adjunk.

De nemcsak kötelesek vagyunk segíteni, hanem valóban 
segíteni a kötelességünk. S itt van a mi legnagyobb és leggya
koribb fogyatkozásunk. Adni és segíteni nem egy és ugyanaz. 
Adni könnyű, de nem mindig elég. Nem a sablonos alamizsna
adás, a csak tessék-lássék jótékonykodás a kötelességünk. A 
csak azért való adás, hogy meg ne szóljanak, mert kivonjuk 
magunkat a többiek közül, — s hogy reánk ne foghassák, hogy 
ridegek, önző fukarok vagyunk. Könnyű odavetni egy-két fillért. 
Ez csak lerázása a szegénynek. A saját lelkiismeretünknek, 
meg az embereknek is csalása.

A segítés tényleges erőgyarapodás juttatása. Akár anyagi, 
akár lelki területről legyen szó. Péternek a sántához intézett 
ezen szavaiban: „Ezüstöm, aranyam nincsen nékem", nemcsak 
a pénz fogalmi meghatározása van és a saját szegénységének 
bizonyítása, hanem még más valami is. Mert elvégre 1—2 fillér
jük még nekik, az igazán szegény embereknek is csak akadt 
volna. Az van e szavakban, hogy Péter a szegényekkel szem
ben tartozó kötelességét nem akarja kurtán és könnyen elintézni. 
Az ezüst és arany nagyobb értékek s mikor Péter ezeket em
líti, akkor ezzel bizonyságot ád arról, hogy a szegények, a
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segítésre reászorulók kéréseit nem a fillérjeihez, hanem az ezüst
jeihez és aranyaihoz szólóknak érzi. Egyszóval saját magát 
illetően áldozathozásra, a sántát illetően pedig tényleges segítésre 
érzi magát kötelezve. S ha átszámítjuk az általa nyújtott segítés 
értékét, akkor bizony súlyos ezüstöket és aranyakat kapott 
Pétertől az a sánta koldus.

Ha pedig mindezek után azt mondod, reám nem vonatko
zik a Péter példája, mert én csak a Péter szegénységével ren
delkezem, a csodatevő erejével azonban nem, — akkor figyelj 
a segítés útjaira — módjaira is és csak azután mondd ki az 
utolsó szavadat.

Először is nem igaz, hogy olyan szegény vagy, mint ami
lyennek állítod magadat. Hidd már egyszer el, hogy nagyon 
sok nálad szegényebb is van. Légió a nevük 1 Aki mikor segí
teni kellene, nagyon mentegetődzik és siránkozik, hogy milyen 
szegény ő maga is, annak biztos hogy van, — csak kevesli s 
még többet szeretne! Péter ténymegállapítása: ezüstöm, aranyam 
nincsen nékem, — sokkal kevesebb embernél igaz, mint gon
dolnánk. A legtöbbnél épen kapóra jött üres idézet csak.

S épen ezért lelkiismeretes ember, akiben csak egy kis 
„tüzes nyelv“-nyi Lélek van is, nem fog — az ezüstjét és ara
nyát Péter mondásába eldugva — csak kenetes sajnálkozással 
és léha szólamokkal eleget tenni akarni a segítés kötelességének.

Mert bizony mindenhez pénz kell! Lakást, ruhát, élelmet 
csak pénzen lehet szerezni a szegények részére. Jótékony intéz
mények csak pénzből létesülhetnek s anyagi eszközöknek és 
erőknek a részükre történt rendelkezésre bocsátása által végez
hetik emberbaráti és szociális munkájukat. Az egyháznak, a 
gyülekezeteknek pénzre van szükségük, hogy eszközei lehesse
nek az Isten országa megvalósításának. Nem elég, ha csak me
leg érzéseink és kegyes áldáskivánságaink vannak a részükre.

A segítésnek egyik nélkülözhetlen útja tehát: a pénz, az 
anyagi áldozat. S mivel a tapasztalás azt mutatja, hogy a jobb 
módúak, az anyagiakban tehetősebbek aránylag mindig keve
sebbet áldoznak, ebből kétségtelen, hogy nem a pénz, nem az 
ezüst és arany kevés (még ma sem !), hanem a lélek. Az a 
lélek, amely megfordítja Péter mondását s így szól, illetve cse
lekszik : Csodatévő erőm és hatalmam nincsen, — de ezüstöm 
és aranyam van, vegyed h á t!

Mert van. Mert az egyik részéről elégségesek a fillérek is, 
a másik részéről azonban az aranyak is kevés. A fő, hogy 
mindenkinél a szegény asszony fillérje legyen! Vagyis áldozat. 
S hogy tőled mi az áldozat s mi a fölöslegből való, azt ne akard 
magad megállapítani. A kiszámítást bizd Jézusra, aki a lelki
ismeretedben közli veled a számítás eredményét. Neked nem kell 
mást tenned, mint meghallani és követni az ő üzenetét, elhivén, 
hogy Jézus sohasem téved és részrehajló a számításoknál.

Azonban az anyagi segítés magában nem mindig és nem 
mindenütt elég. Mert a pénz magában mégsem minden s ezért
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a segítésnél a pénzen felül másra is szükség van. Vagyis van 
a segítésnek egy további más útja — módja is.

És ez a lelki kézenfogása, felemelése, megerősítése a sze
génynek. Mert a pénz, az anyagi segítség csak a pillanatnyi 
szükségét és baját szünteti meg a szegénynek, de még nem 
erőnyújtás. És soknál talán nem is az anyagiakban való hiány 
a nagyobb baj, hanem a lelki elesettség.

Péter megfogja annak a sánta koldusnak a kezét, — emeli 
s így segíti talpra állani. Óh hány, lélekben sánta, béna, elesett 
van köztünk! A szegénység, a nyomorúság, vagy pedig valami 
nagy benső fájdalom tette-e azzá, — mindegy. Mennyivel foko
zottabb, hatásosabb segítés az, ha az egyszerű alamizsnaadáson, 
sőt még a számottevő adományon felül is, van jó szavam a 
szegény leikéhez, szívéhez is. Ha őszintén, szívből tudom neki 
azt mondani én is, mit Péter mondott annak a sánta koldusnak: 
Nézz reám! Ügy-e látod a szememből, az arcomból, s érzed a 
szavaim hangzásából, hogy fáj nekem a szegénységed, hogy 
nem vagyok boszús, hogy te is molesztálsz, zaklatsz s igazán 
sajnálom, hogy nem tudom érted megtenni mindazt, amit sze
retnék, — de azt érezheted, hogy nem pusztán kellemetlen 
tehertételének tekintelek az életnek, aki a nyugalmi helyzetbe 
erőszakolt lelkiismeretemet a többi társaiddal együtt te is izga
tod, zavarod.

Oh mennyi segítés van abban, ha az a kérő, — kezét felénk 
nyújtó elesett az alamizsnán felül résztvevő, az ő szerencsétlen 
sorsába belehelyezkedni tudó együttérzést is lá t! Hány, a lelki 
fájdalom keresztje alatt elesettet lehet talpra állítani igazi részvét
tel, őszinte együttérzéssel! Nem nagyhangú szólamokkal, hanem 
azzal, ha a szívünkből tudjuk neki mondani: nézz reám és lásd 
meg a könnyeket az én szememben is, melyek azért hullanak, 
hogy segítsen az én szemem könnycsatornáin is levezetni azt a 
bánat-tengert, mely a szívedet elborította. Oh mily sokat és mily 
sok emberen lehet segíteni pénz nélkül is és pénzadományokon 
felül is ! Milyen szükséges és hathatós a segitésnek ez a módja 
is. S hogy ehez azután különösképen igazán lélek kell, az min
den kétségen kívül áll.

Mikor a sánta koldus meggyógyítása után a nép csodál
kozással és álmélkodással telt el, Péter — a felolvasott szakasz 
utón következő versek szerint — így szólt hozzájuk: „Izrael 
férfiai, mit csodálkoztok ezen, vagy mit néztek mi reánk, mintha 
tulajdon erőnkkel vagy jámborságunkkal műveltük volna azt, 
hogy járjon? A hit, mely Jézus által van, adta néki ezt az ép
séget". Ezért szólt a sántához is így: „A názáreti Jézus Krisztus 
nevében, kelj fel és járj!" Akinek a lelkében tehát van már 
valami abból, amit Pál apostol így fejezett ki: „Élek pedig 
többé nem én, hanem él bennem a Krisztus", az ma is tud 
segíteni, még akkor is, ha ő saját maga is szegény! Mert az 
ilyennek a szíve mindig megtalálja a segítés megfelelő módjait 
és eszközeit. Viszont ahol nincs a Krisztusból a szívekben, ott



252

hiába van pénz is, hiába van a mi prédikálásunk is, — a sán
ták sánták maradnak, a koldusok tovább koldulnak, mert nincs 
ezüst és arany — a szívekben!

Az a sánta koldus mikor már járt, — „beméne ő velük 
a templomba, járkálva és szőkdelve és dicsérve az Istent®, — 
és „ragaszkodók Péterhez és Jánoshoz®. (11. vers.)

Jaj annak, akihez egy megsegített szegény, egy kézenfo- 
gott, felemelt, meggyógyított lélek sem ragaszkodhatik! S viszont 
boldog, akiért sokan áldják és dicsérik ez Istent! Ámen.

Horváth Olivér
nagykanizsai lelkész.

Hódító keresztyénség.
Vázlat.

Ap. csel. 4, 8—22.
A felolvasott igék azt a pillanatot rajzolják elénk, amikor 

a Szentlélektől fogantatott keresztyénség az emberi lelkekben 
való megszületése után azonnal elindul a világmeghódító útra. 
Csodálatos szemléltető erővel azt az igazságot állítják ezek az 
igék a szemeink elé, hogy a keresztyénség a maga lényegéből 
folyólag, már születésétől fogva, nem egy befejezett, megnyugovó 
és mozdíthatatlan korlátokkal véglegesen körülhatárolt valóság, 
amelyet félre lehetne tolni a nagy világnak egy félreeső zugocs
kájába, ahol a maga helyét megkapva békén elpihen, hanem 
egy korlátok közé soha nem szorítható, minden korlátot szét
robbantó expansiv erő, mely csak az egész mindenségnek dia
dalmas birtokbavétele után alakulhat át tisztán építő, intenzív 
erővé. Ma tehát csak a hódító keresztyénség igazi keresztyénség.

A közel múltban mintha megtagadta volna a keresztyénség 
ezt a lényegét. Mintha teljesen lemondott volna a hódításról és 
a korszellem által egészen szűk korlátok közé engedte volna 
magát szoríttatni. Némelyeknél a vallási igazságokban gyönyör
ködő szemlélődéssé, vagy azokon töprengő elmélkedéssé, sőt 
igen sokszor azoknak puszta megtanulásává, másoknál pedig 
az általános emberszeretet frázisainak hangoztatásává, vagy a 
legjobb esetben is gyökértelen, lapos alamizsnálkodássá, jóté
konykodássá sekélyesedett. (Példák).

Ha egyszer ráeszméltünk arra, hogy ez a keresztyénség 
nem keresztyénség, akkor elfojthatatlanul feltámad bennünk a 
kérdés: hogyan tehetünk szert hódító keresztyénségre ?

Alapigénk azt feleli erre, hogy akkor, ha részünk lesz 
minekünk is abban a keresztyén alapélményben, melyben az 
apostolok részesültek, vagyis ha mi is megtapasztaljuk azt az 
igazságot: „Nincsen senkiben másban üdvösség, nem is adatott 
emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk 
megtartatnunk". Amíg erről a Szentlélek által teljes bizonyos
ságot nem nyerünk, addig a mi keresztyénségünk mindig csak
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tapogatózás, kísérletezés, képmutatás, vagy — a legjobb esetben 
is — lelki önkínzás marad, míg ellenben ez az élmény olyan 
világhódító erővé teszi azt, amelynek senki és semmi nem áll
hat ellent, mert

1. ebből az élményből elfojthatatlan erővel buzog fel a 
szóval való bizonyságtétel a Krisztusról (20. vrs.), melyet semmi 
fenyegetéssel nem lehet elnémítani (17. vrs,), s amely nem em
berekre, hanem egyedül az Istenre hallgat (19. vrs.). Az elmúlt 
évszázadban a keresztyénség gyáva, megalkuvó kereszlyénség 
volt, mely tisztára védelmi harcot folytatott. Emberi bölcseségek 
és tekintélyek elől lépésről-lépésre hátrálva egymás után adta fel 
hadállásait. Félve húzódott vissza egyre jobban a maga szükre- 
szabott sáncai közé. Nem vette észre, hogy ezzel a viselkedéssel 
mennyire elárulja, hogy maga sem bizonyos a maga igazságáról.

Hogyan hódíthatott volna az ilyen önmaga felől is bizony
talan s ezért igazi bizonyságtevésre képtelen keresztyénség?... 
A Szentlélek által újra megbizonyosodni a Krisztusban lett üdvös
ségünk valóságáról, ez legyőzi a szívünk félelmét, bizonytalan
ságát, s ajkunkra adja minekünk is az elfojthatatlan, soha ki 
nem; merülő, senki előtt meg nem hunnyászkodó bizonyságtételt 
a Krisztusról. (Példa: a tanítványok pünkösd előtt és u tán; 
Luther a toronyélmény előtt és után.).

2. de ugyanebből a kér. alapélményből ugyanilyen elfojt
hatatlan erővel tör elő a cselekedettel, élettel való bizonyságtétel is 
a Krisztusról: a jó cselekedetek, amelyek letagadhatatlanul ma
gukon hordják azt a bélyeget, hogy forrásuk nem az emberi 
szívben, hanem magának a Krisztusnak a szívében van (mint 
az apostolok cselekedetéé a 9. és 10. vrs. szerint) s amelyekért 
azután nem is minket, hanem a mi mennyei Atyánkat dicsőítik 
az emberek.

A cselekedetekkel való bizonyságtétel jelentőségéről nem 
feledkezett ugyan meg a keresztyénség. Sőt korunkban egyene
sen olyan nagyra értékelte azt, hogy a hit helyett egyenesen 
a  szeretetet tekintette a maga lényegének. S éppen ez volt a 
legnagyobb baj. Ezért lett minden szeretetmunka hiábavaló. Ez 
okozta és okozza még ma is, hogy a keresztyénség minden 
szeretetmunkája, minden jótékonykodása dacára sem tud igazán 
hódító keresztyénséggé lenni. Még a hit által való megigazulás 
elvét valló és a külső jó cselekedeteket mindenestül elvető 
„evangélikusokat" is annyira megbabonázta és elbűvölte ennek 
u szeretetmunkának a „szépsége" (!), hogy egész lelkűkkel a 
keresztyénségnek erre az oldalára vetették magukat, anélkül, 
hogy a hit által igazán magukévá tették volna a Krisztusban 
lett üdvösséget. így elszakították a szeretetet annak igazi forrá
sától a hittől s önállóan akarták „kultiválni" (szabadkőműves 
„evangélikusok" stb.). Sok gyülekezet kezdett olyan szeretet- 
munkákat, melyeknek semmi gyökere nem volt a gyülekezet 
hitéletében. S az eredmény? Nézzük csak meg a hit nélkül 
tevékenykedő nőegyletek „munkásságát". De ha még a legjobb
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esetet vesszük is, az ilyen hittől független szeretetmunka akkor 
is kimerül a szociális bajok orvosolgatásában, a külső jótékony
kodásban, de elfeledkezik a szeretet igazi feladatáról: a lelkek 
üdvösségének munkálásáról. Csak természetes, hogy az a ke- 
resztyénség, melynek ez a szeretet a lényege, nem is lehet hódító, 
misszionáló erő. Ha az emberek nem érzik meg, hogy a mi jó 
cselekedeteinkből az üdvösségüket féltő Krisztusnak a szerelme 
árad feléjük, akkor nem hogy közelebb vinnénk őket a mi sze- 
retetmunkánkkal a Krisztushoz, hanem inkább eltávolítjuk tőle.

Megint oda jutottunk tehát: a hit által megragadni a Krisz
tusban lett üdvösségünket! Egyedül ez teheti életünket a Krisz
tusról való bizonyságtétellé s keresztyénségünket valóban hódító 
keresztyénséggé.

Amint a kér. alapélmény legyőzi a saját szívünk félelmét, 
gyávaságát s a Krisztusról való bátor vallástételre kényszerít, 
úgy némítja el az ezen alapélményből fakadó élet a keresztyén- 
ség ellenségeinek ellenmondásait, s kényszeríti őket gyáva 
visszavonulásra. (14. vrs.).

Gyarmathy Dénes
rábaszentandrási lelkész.

Akarsz-e meggyógyulni?
Szenthár. vas. u. 4. vas.

Apóst. Csel. 5, 16 -2 1 .
Meggyógyulni! . . .  Áldott, drága varázsa van ennek a szó

nak. Hogy mit jelent meggyógyulni, csak az tudhatja, akit — 
ha csak egyszer is — odaszegezett a betegség az ágyához. Csak 
az érti meg, hogy mit jelent meggyógyulni, aki szeretteinek 
életéért remegő lélekkel állott már valaha nagybeteg ágyánál. 
Amikor összeolvadnak az éjszakák a nappallal, amikor nem 
azért jön fel a hajnal fénye, hogy munkára ébresszen, amikor 
nem azért nyugszik le a nap korongja, hogy a napi munka 
fáradalmai után testünk az Isten karján megpihenjen, amikor 
magunk is szorongó szívvel számláljuk a nehezen múló — pedig 
máskor olyan gyorsan tova-tünő perceket, amikor erősek va
gyunk a szeretteink életéért aggódó, ápoló szeretetmunkában 
és csak akkor roppanunk össze kimerültén a fáradtságtól és a 
megfeszített idegizgalomtól, amikor meghalljuk az örömhírt: a 
beteg meggyógyult... akkor tudjuk és érezzük igazán Isten 
megsegítő kegyelmének reánk áradásában, hogy mit jelent ez 
a szó: meggyógyulni.

Meggyógyulni! . . .  Amikor megjelenik előttünk ennek a 
fogalomnak a képe, gondolunk-e arra, hogy van más betegség 
is ezen a világon, mint az, amely hozzáköti láztól forró testünket 
az ágyhoz ? Gondolunk-e arra, hogy sokkal súlyosabb az életnek 
az a megpróbáltatása, amikor a lélek nem találja meg a nyu
galmát? A legtöbb ember könnyen hiszi el azt, hogy csak az.
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fáj, ami a testtel függ össze, a legtöbb ember csak azt érzi 
tehernek, ami az életgondnak anyagi részével áll összefüggés
ben, mert nem tekintett bele komolyan csak egyszer is lelkének 
mélyébe, mert nem kérdezte meg csak egyszer is, van-e hiánya 
legbensőbb énjének, vágyik-e az valami után, amit nem lehet 
sem vagyonnal, sem hivatali állással, a társadalomban elnyert 
megbecsültetéssel, s nem lehet még a tudás hatalmas erejével 
sem kielégíteni. Pedig ha fáj valami, nincs annál nagyobb, kín- 
zóbb és gyötrőbb fájdalom, mint amikor a lélek vágyik remény
telenül a kielégülés után. Nagyobb teher az, ha nem talált ki
elégítésre, mint az élet minden más kínja, szenvedése.

Fájdalmas, a test erejét gyengítő, kínzó lehet az éhség. 
De még az éhség által nyújtott fizikai fájdalomnál is nagyobb 
tehernek érzem azt a lelki megpróbáltatást, amikor kisgyermek 
karja nyúl kenyérért a szülő felé s a szülői szív nem képes 
a gyermek vágyát kielégíteni. De nemcsak a szülőnek gyerme
kével szemben való ebben a viszonyában, hanem önmagunk 
életében is súlyosabb tehernek találom a lélek baját, mint a 
test szenvedését.

Ha az anyagi bajok következtében sokszor csüggedünk, 
ha elveszítjük türelmünket, bizalmunkat, hitünket a jövőben, 
életünknek jobbra, vagy balra fordulása attól függ, milyen 
lélekkel viseljük a terheket. Az erős lélek nagy feladatok vég
zésére képesíti a testet, míg a meghasonlott lélek, a beteg lélek 
gátlója lesz még az erős testnek is.

Lehet beteg a test, a lélek. Gyógyulás után vágyódik mind- 
akettő. De van-e bennünk erő arra, hogy megkeressük a lélek 
orvosát? El tudunk-e menni mi is, mint ahogyan a betegeket 
elvezették Jeruzsálemben Péter és apostoltársai elé, a lélek 
orvosához? El tudunk-e és el akarunk-e menni az Üdvözítőnek 
örökké élő és ható evangéliumához, minden korok betegségének 
egyedüli orvosságához?

Ha csak egy kevéssé is törődünk önmagunkkal, ha felis
merjük, hogy kötelességeink vannak ebben az életben azok iránt, 
akiket az Isten gondviselése, mint drága ajándékokat reánk 
bízott, szükséges, hogy megtaláljuk a lélek nyugalmát s ha 
gyarlóságunk terhe talán olykor erősebben nyomna le a föld 
porába, fel kell tudnunk emelni a szívünket afelé, akitől szár
mazik alá minden jó adomány és tökéletes ajándék, aki meg
sebesíthet, de meg is gyógyít.

*

Békesség után vágyódik a mi szívünk, nyugalmat, gyó
gyulást keres a mi lelkünk. Benne él minden emberi lélekben 
a békesség után való vágyakozás. Egészségesek, bűntől meg
tisztultak akarunk lenni. És mégis, mennyi sok a beteg, tisztá
talan lélektől gyötrött ember! A sok testi és még több lelki baj 
láttára könnyen megüli a kételkédés még a jobb lelkeket is. 
Bármennyire higyjünk is lelkünk teljes erejével az evangélium 
világának világot meggyőző hatalmában, be kell vallanunk,
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hogy minden súlyosabb megpróbáltatás után, amely az emberi 
társadalomra szakad s amelynek szenvedői maguk az egyes
emberek, nagyon lassú léptekkel halad a gyógyulás, mintha 
gyermekcipőben járó emberek haladnának az Isten békessége 
felé. És nagyon szomorú, hogy az okos ember nem okul semmi
féle bajában. Hamar felejt. Feledi a bajt, a szenvedést, de leg
főképpen feledi azokat a drága értékeket, amelyeknek birtoká
ban a bajokat meg lehetne előzni.

Nem véletlen eset volt az, ami Péterrel és apostoltársaivaí 
történt Jeruzsálemben. A bennünk élő és mégis örökké titokza
tos rejtekhelyeket mutató léleknek a megnyilatkozása volt az. ami 
arra késztette a főpapokat és a szadduceusok felekezetét, hogy 
kezüket reávessék az apostolokra és a börtönbe vessék őket.

Nem véletlen eset volt az, hogy Krisztus eljövetelének elő
hírnökei közül többet is megöltek, megölték a prófétákat, akik 
az Isten békéjének, a legfőbb emberi javaknak voltak a hirdetői. 
És nem véletlen eset volt az sem, hogy az Isten fiának életét 
kellett feláldoznia tanításáért, hogy a szívéből kiáradó végtelen 
sok jóságért szeretetlenséggel, a szelídségért gyűlölettel, rut há
látlansággal fizettek azok, akiknek lelkét gyógyítgatta, sebeiket 
bekötözte, akikért élt. És nem véletlen volt az sem. hogy az, 
aki közvetlen közelből érezte Jézus áldott szíve melegségének 
kisugározását, az a tanítvány is ellene fordult s azok kezére 
adta, akik féltették hatalmukat az Ember fiától.

Az irigység s az ebből a talajból fakadó, táplálkozó gyű
lölet juttatta Krisztust kereszlhalálra, Pétert és apostoltársait a 
börtönbe.

És nem úgy van-e, hogy ezek a lélek mélyén fakadó 
indulatok, irigység, gyűlölet állítják szembe ma is az embert az 
emberrel, egyik társadalmi osztályt a másikkal?

Mit féltettek azok a jeruzsálemi főpapok és a velük való 
szadduceusok Pétertől s apostoltársaitól ? Lehet, hogy papi hiva
tásuknak csekély földi haszna, némi anyagi ellenszolgáltatása 
forgott veszélyben. Lehet, hogy társadalmi helyzetük megingá
sától kellett tartaniok az apostolok működése által. Bármi is 
lehetett az ok, mindegy volt, a nem kellemes idegeneket, az új 
tanítások hirdetőit, még ha olyan igazak és jók is azok a taní
tások, el kellett szelíden távolítani az útból.

Ma is ez történik. Ma is féltő aggódással ragaszkodnak 
szerte e világon a hatalmon levők hatalmi jeleikhez, azokhoz a 
szövetségekhez, amelyek alkalmasak arra, hogy a hatalmi erő
viszonyokat fenntartsák. Hol találom meg azt a jogrendet ebben 
a világban, amely mindenkor az igazság alapján épülne fel? 
Hirdetjük a keresztyénség etikai felsőbbrendűségét, de úgy talál
juk-e, hogy a nemzetek nagy arénájában, ahol az emberi indu
latok, a háború, a pusztítás, a vér kikerülésével kellene keresni 
és szolgálni az igazságot, még esetleg önmegtagadások árán is, 
megtaláljuk-e a béke asztalánál az igazságot?

Vagy olyan sok embert találunk-e, aki kényelmének csak 
egy kis hányadáról, nagyobb jövedelmének csak egy kis részéről
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vagy egyébb olyan előnyéről könnyen le tud mondani mások 
javára, amelyek nélkül maga megélhetne s mások számára is 
életlehetőséget teremtene ? Es ha a gondokban terhes idők apos
tolokat teremtenek, akik evangéliumi lelkületűkkel meg akarják 
ismételni az ötezer ember megelégítésének csodáit, akik a nagy 
halakból kis falatkákat, a dús kenyerekből morzsalékokat akar
nak juttatni az éhezők, az Ínségesek hatalmas táborának, nem 
felzúdul-e napjainkban is a dúsan bővelkedők leikéből a szad- 
duceusi irigység szava, az új apostolokkal szemben való állás- 
foglalás kárhoztató kiáltása s nem elsepernek-e mindenkit a 
világ hatalmasai az élről, akik új világérésnek új borát akarják 
szüretelni az új tömlőkbe?

Nagyon jól ismerte a világ üdvözítője is ezt az emberi 
lélektulajdonságot és éppen azért jött erre a világra, hogy a 
léleknek ezt a súlyos betegségét meggyógyítsa, hogy a hatalom 
birtokosaival szemben álló, elesett, magára hagyott embereket 
felemelje, hogy a föld porába sújtott, megalázott embert az 
Istenfiuság magasztos birtokosává tegye.

Bármilyen sötét és reménytelen legyen is a világ képe 
időlegesen, a keresztyén ember mégsem fog csüggedni, mert 
mindenkor meglesz az a hite, hogy mint „sub pondera ereseit 
palma“, úgy a megpróbáltatások is csak arra szolgálnak, hogy 
a lélek erejéről tehessünk tanúbizonyságot. Bármilyen sok vért 
áldozott is az emberiség korszakainak egy-egy fordulóján, a sok 
szenvedés, a hősök, a mártírok vére új, szebb világot formált ki. 
Jézus sem maradt örökre a sírban, nagy áldozata nemcsak fel
támadásában, hanem testi feltámadásával együtt igéjének örök
életre való kelésében jutott kifejezésre. Péter és társai sem 
maradtak örökre a börtön falai között. Az Ur akarata megnyi
totta börtönük ajtaját, hogy hirdessék a népnek az élet minden 
beszédét.

Ez a mi hivatásunk is, az élet beszédének hirdetése. Az 
embereket így is osztályozhatnám: az egyik ezt mondja: minden, 
ami életre jött e világon, elmúlik; a másik ezt hirdeti: semmi 
sem múlik el, mert minden elmúlás új élet csiráit hordja ma
gában. Vannak emberek, akik csak az élet fájdalmas, leverő 
jelenségeit veszik észre s vannak emberek, akik a romok felett 
is örök fényt, megtartást keresnek és találnak. Vannak emberek, 
akik csak az élet sötét színeit látják s ebben a komor világ
szemlélésben valóban összecsap felettük az élet árja és elmerül
nek és vannak emberek, akik a felhők közül kiragyogó nap
sugarat keresik s a gyászjelek között is az örökkévalóságra 
készülnek.

És mi a titka annak, hogy vannak ilyen derűs lelkek? 
Nem más, minthogy meg akarnak gyógyulni a betegségben, 
hogy ha fáj a lelkűk a bűntudat terhe alatt, magukhoz engedik 
az örökélet evangéliumának balzsamot árasztó igéit.

Nem kell mást csinálnunk, mint engednünk, hogy az Isten 
leikéből aláharmatozó, megnyugvást, megbékélést, megbocsátást, 
megbánást hozó kegyelmi erők szállják meg lelkünket. Nem kell
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mást tennünk, mint amit a forró nyári napsugárban ellankadt 
növények vízgyűjtő levelei tesznek. Piciny harmatcseppeket 
gyűjtenek össze a levelek s csatornájukon odavezetik a dússá 
növekedett nedvességet, ahol életüknek ereje, fejlődésüknek biz
tosítéka van, gyökérzetükhöz.

Szükségem van nekem is arra, hogy lelkem megnyerje 
táplálékát, hogy éljek? Tárjam ki én is lelkem szárnyait, mint 
a növény leveleit, az örökké élő és éltető evangélium előtt.

Ha fáj a lelkem, nehéz az élet, ha beteg vagyok, ne te
gyek mást, csak engedjem, hogy harmatozza be a lelkemet az 
élet beszéde s utána olyan jó lesz érezni azt, hogy lelkem 
szárnyalása növekszik, terhem könnyebbé lesz s lassan-lassan 
a földi gond sem fáj, lassan kezdem érezni, hogy meggyógyu
lok, hogy élek.

Akarsz-e meggyógyulni? Rajtad áll. Keresd az élet be
szédét. Ámen.

Máczay Lajos
reálgimn. vallástanár.

Istentől van!
Vázlat. Szentháromság ünnepe utáni 5. vasárnapra.

Apóst. csel. 5, 34 -  42.

I. Az apostolok a börtönből csodálatosan kiszabadulva 
hirdetik a megfeszített, de a halálból diadalmasan feltámadott 
Krisztust. A hitetlenségükben elvakult zsidók ezt hallván, mér
gükben, gyűlölettel eltelve fogukat csikorgaták és arról tanács
kozónak, hogy megölik őket. Csak egy ember akad köztük: 
Gamáliel, az egész nép előtt tisztelt törvénytudó farizeus, aki 
bölcs tanáccsal óvatosságra inti a népet, miközben az Evangé- 
liom ügyével kapcsolatban

két nagy igazságot állapít meg:
1. ha emberektől van, — semmivé lesz,
2. ha Istentől van, — ember azt fel nem bonthatja.
II. 1. Ami emberektől van, az változékony, ideig tartó, 

múlandó, magától is összeomlik, semmivé lesz. Mivé lettek az 
egyiptomi óriás piramisok ?! Az egykori híres faraók hiába 
akarták tetemeiket bebalzsamoztatva megmenteni az enyészettől, 
legfeljebb mint múmiák szerepelnek a kegyeletsértő utókor előtt 
s üzletet csinálnak mutogatásukból. Szilárdan megépített utak 
maradványait láttam, melyeken hajdan a világhódító rómaiak 
büszke légiói vonultak. Vőgigviharzott rajtuk az idők szele, 
elmosta azokat a víz árja, mélybe temette a föld pora. Valamikor 
nagyszerűen megépített, hatalmas erődítményekkel körülvett 
városok hogy eltűntek fényes palotáikkal 1 Emberi készítmények, 
amit csak régen az ötvös öntött, a szobrász mintázott, a faragó 
kidíszített, elenyésztek minden varázslatos szépségükkel. Hatal
mas országok, államok, világot rettegésben tartó és leigázó 
nemzetek, népek a múlté. Tudományos rendszerek elavultak,
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feledésbe mentek. Elméleteket, amelyekért talán vértanúságot 
szenvedtek képviselőik, rég semmivé cáfoltak. Magasba törő, ön
magukat sokra tartó, szinte istenítő Theudások, Galileus Judások 
megölettek, elvesztek s mindazok, akik csak követték őket, szét- 
szórattak, semmivé lettek. Nem is lehet ez másként; mert ami em
berektől van, — semmivé lesz. Rég így járt volna az Evangéliom, 
a Krisztus ügye is, ha emberektől volna. Hogy fennáll és ható 
erő a világban, ez a tény azt bizonyítja, hogy Istentől van.

2. Ha Istentől van, — ember azt fel nem bonthatja. Pedig 
mennyire szerették volna és sokan szeretnék ma is ! Hányán 
megpróbálták telbontani s mint oldott kévét szétszórni, erőte- 
lenné tenni, megsemmisíteni I Elkezdve a Krisztus megfeszítte- 
íését követő és kieszközlő, az első tanítványokat háborgató 
papitejedelmektől és Írástudóktól, a Nérókon, Déciusokon, Diók- 
letiánusokon, az „eretnek“-üldöző inkvizitorokon, a protestáns 
mártírok elestére Tedeumot rendező egyházfejedelmeken át az 
„ÜbermenschekMg tudva és tudatlanul mind az Evangéliom 
megsemmisítésén dolgoztak. Mennyit ártottak néki a közönyösek, 
valamint az olyan modern Gamálielek is, akik emberi okosko
dásukkal csak lehetőségnek tekintik a Krisztust és szent ügyét, 
a lelket, istenországát, magát Istent is és legalább is ugyanolyan 
lehetőségnek tartják azt is, hogy nincs. „Lehet, hogy van Isten, 
— mondják, — s tőle van a dolog; de az is lehet, hogy csak 
az emberi agy képzeletének a szüleménye mindaz, ami a vallás 
körébe tartozik*. — A keresztyén hívő léleknek azonban nem 
ilyen „lehet*, „ha“, „hátha*, „talán* bizonytalanságra van szük
sége, hanem arra a teljes bizonyosságra, mellyel annakidején 
az apostolok hirdették az élő Krisztusról szóló örömhírt, abban 
a szt. meggyőződésben, hogy Uruk Istennek Egyszülött Fia, aki 
a mennyei Atya akaratából jött e világra, annak engedve vette 
fel a keresztet; de Isten a halálig hűségesen engedelmes Fiát 
feltámasztva, isteni dicsőséggel tüntette ki; övéinek is az élet 
koronáját adja. Miután ebben a hitükben megedzette őket az 
Úr Szt. Lelke, rettenthetlen bátorsággal tettek bizonyságot arról, 
hogy a názáreti Jézus a Krisztus; félelem helyett inkább örül
nek, hogy méltókká tétettek arra, hogy az Ő nevéért gyalázattal 
illettessenek, szenvedhetnek, meghalhatnak.

III. Ilyen meggyőződéssel álljunk mi is az Úr zászlaja alá 
evang. keresztyén anyaszentegyházunk, Isten országa, lelkünk 
üdve érdekében! Nem az emberi bölcselkedés óvatos fontolga
tását várja 0  mitőlünk, nem is csak fél szolgálatot, hanem éle
tünknek Érette és szt. ügyéért feltétlen, teljes odaadását. Bátran, 
örömmel tehetjük ezt, mert ez az ügy Istentől van, Isten ügye 
(Luther imája I), amint bizonyítja az Evangéliom, a keresztyén- 
ség eddigi története, bizonyítja Isten Szt. Lelke a mi lelkűnkkel 
egyetemben. Ami pedig Istentől van, az változhatlan, szilárdabb, 
mint kőszál a tengerben, örökre megmaradó élet s mint ilyen 
ható erő, örökké éltet, boldogít, üdvözít. Ámen.

Gerencsér 7sigmond
mórichidai lelkész.
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Diakónusok.
Szentháromság u. 6. vas. (Vázlat.)

Ap. csel. 6, 1—7.
Ez a kis történet visszavezet bennünket a keresztyénség 

gyermekkorába, „azokba a napokba, amikor a tanítványok sza
porodónak". Lehetetlen erről a korról megilletődés nélkül meg
emlékeznünk, mint ahogyan saját gyermekkorunkra sem tudunk 
meghatottság nélkül visszagondolni.

Gyermekkorunk eseményei nemcsak azért meghatók, mert 
életünk legboldogabb időszakába vezetik vissza lelkünket, ha
nem azért is, mert azok hatása döntő hatású volt életünk ala
kulására.

Miért fontosak a keresztyénség gyermekkorának eseményei? 
Azért, mert azok közvetlen a Szentlélek hatása alatt keletkezve 
döntő befolyást gyakoroltak a keresztyénség intézményes kiala
kulására és későbbi fejlődésére. Érdekes, hogy a felolvasott 
történet azt is igazolja, hogy Jézustól a Szentlélek ereje által 
életrekeltett keresztyénségben nem üres keretet, tartalom nélküli 
intézményt kapott az emberiség, hanem olyan isteni magot, 
amely fává növekedve önmaga termelte ki gyümölcsként a 
különböző egyházi intézményeket, mint amilyen a diakónusi 
intézmény is volt. Szomorú szívvel kell arra gondolnunk, hogy 
magyarhoni evangélikus egyházunk virágzó fáján még ez a 
gyümölcs mindezideig nem érett meg teljesen.

Visszatérve a hét diakónus választásának történetére, e 
történet leírásában három kifejezés é3 ezzel együtt három gon
dolat ragadta meg leginkább telkemet.

1. Az első az, hogy „a görög zsidók közt panaszolkodás 
támadt". Panaszolkodás, aminek az oka az elégedetlenség volt.

Amikor panaszolkodásról és elégedetlenségről hallunk, ön
kéntelenül is arra gondolunk, hogy ez az egyik legnagyobb 
bűn: panaszkodni és elégedetlenkedni. Pedig éppen a görög 
zsidók panaszkodása mutatja meg azt, hogy az nem mindig bűn. 
A panaszkodás oka u. i. az volt, hogy nem voltak megelégedve,, 
vagyis keveselték a nékik, a közülök való özvegyasszonyoknak 
jutott szolgálatot. Nem voltak megelégedve önmagukkal, többet 
akartak szolgálni Istennek.

Sajnos e világ a panaszkodásnak és elégedetlenségnek ezt 
a módját kevésbbé ismeri. Más az Isten fiainak és más e világ 
fiainak panaszkodása és elégedetlensége. Hallottatok már két
ségbeeső siránkozást és elégedetlenkedő átkozódást, amikor az 
embereknek mindenkire panaszuk van és senkivel sincsenek 
megelégedve! Mennyivel más az a nemes elégedetlenség, amely- 
lyel önmagam életébe tekintve önmagam ellen emelek Isten 
előtt panaszt és saját magammal nem vagyok megelégedve. A 
világ fiai panaszkodnak, mert mások nem nékik szolgálnak, 
Isten fiai: mert ők nem tudnak másoknak eleget szolgálni. A
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világ fiai csak önmagukkal vannak megelégedve, Isten fiai ön
magukkal elégedetlenek.

2. A másik gondolat, amely a diakónusok választásának 
történetéből megragadta lelkemet: hogy „kiválaszták Istvánt* 
és a többi, névszerint felsorolt diakónust. A kiválasztás volt 
alapja a diakónusok elhívásának, a kiválasztás tette azt a név
szerint felsorolt hét embert diakónussá. Ezt a kiválasztást lát
szólag az apostolok végezték, de a történet reávilágít arra, hogy 
a kiválasztást már elvégezte előbb a Szentlélek, mert azokat 
választották ki, akiknek „jó bizonyságuk van, akik Szent Lélek
kel és bölcsességgel teljesek14.

Mi e történet tanulsága a mi életünkben? Az, amit egy
házunk sarkalatos elve szerint hirdetünk: hogy mi Isten lelke 
által kiválasztott nemzetség és királyi papság vagyunk.

Szomorú jelensége korunknak, hogy evangélikus egyhá
zunkban is mily sokan élnek a kiválasztottság és elhivatottság 
tudata nélkül, vagy annak teljes elhalványodásával. Imádkoz
zunk, hogy necsak elhívottak, hanem választottak is lehessünk 
Isten országában!

3. „Mi pedig foglalatosak m aradunk... a szolgálatban". 
Ez a harmadik gondolat. Az elhivatás mindig valami célból 
történik; célja a szolgálat. A felsorolt hét férfiú a diakónusi 
szolgálatra választatott ki.

Stanley Jones könyve világít reá erre a szolgálatra. Dia
kónus annyit jelent magyarul: „aki a homokon átmegy". A 
tevehajcsár képe ez, aki a homoktengert járva a tevét vezeti, 
miközben valaki fennűl a nyeregben. A diakónus tehát szolgál 
és mindig másoknak szolgál.

Testvérem, hadd kérdezzem meg tőled: hogyan szolgálsz 
te és kinek szolgálsz ? Meg tudod-e magadat a szolgálat közben 
alázni egészen a sivatag homokjáig? Vagy talán a te szolgála
tod nem más, mint szolgálatnak elnevezett és feltüntetett ural
kodás mások felett? Vagy ha szolgálsz, kinek szolgálsz? Ne 
feledd, hogy két úrnak nem lehet szolgálni! Pedig hányszor 
szolgálunk mi nemcsak kettő, hanem ennél sokkal több úrnak t 
Szolgálunk legtöbbször önmagunknak, szokásainknak, bűneink
nek, mások bűneinek, csak éppen Isten szolgálatáról feledkezünk 
meg. Vizsgáljuk meg lelkünket az írás szavai szerint ezekkel 
a kérdésekkel: foglalatos vagyok-e eléggé a könyörgésben, az 
ige hirdetésében és hallgatásában?

A hét diakónus nevét a Szentirás megörökítette, feljegyezte. 
A mi nevünk fel lesz-e jegyezve Isten diakónusainak névsorába.?

Győrffy Béla
felpéci lelkész.
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István a vértanuság utján.
Szenthár. u. 7. vas.

Apóst. csel. 6. 8 —15.
István alakja a vértanuság utján úgy áll előttünk, mint 

egy csodálatosan szép léleknek a kivirágzása. — Gazdagon a 
hitben — felékesítve az Isten kegyelmével: ez tette erőssé a 
körülötte tomboló s gyűlölségben égő világnak minden vádas
kodásaival és támadásaival szemben. Mint a Krisztusnak hűsé
ges tanítványa, annak az cllenállhatlan Léleknek és bölcsesség
nek hordozója, amely a Krisztus igazságaitól, mennyei fénytől 
övezve bátran lépett arra az útra, amely a mártyromság szomorú 
és mégis oly dicsfénytől övezett ösvényei felé vezet. Ma még 
csak vádaskodnak ellene, holnap már a dühtől és gyűlölettől 
égő Írástudók és vének a néppel együtt köveket ragadnak, hogy 
— mártyrhalállal felavassák az első keresztyén vértanút.

Benne, mint a vértanuság első zsengéjében épen úgy 
visszatükröződik az utána következő martyrok hosszú sorának 
élete, valamint a keresztyén Egyháznak mártyromsága, mint a 
harmat gyöngyben a végtelen tenger, vagy mint a parányi por
szemben a hatalmas szikla-orom. De tükröződik a keresztyén 
ember — Krisztusért küzdő, diadaláért viaskodó élete is.

Mindnyájunknak éreznünk kell nemcsak az élet mártyrom- 
ságát, mellyel hordoznunk kell a nehéz kereszteket, de éreznünk 
kell azt is, hogy evangélikus Egyházunk — ma mártyr Egyház. 
A nagy küzdelmek, vádaskodások, hamis tanuzások idején — a 
vértanuság utján példaként állhat szemünk előtt a 

Bizonyságtevő István
1. amint telve van hittel és erővel,
2. hitvallástevő bátorsággal,
3. mennyei fénnyel.
I. A Megváltót kortársainak hitetlensége vezette a golgothai 

kereszt szomorú tragikumához. Mikor az Ige testté lett „s láttuk 
az ő dicsőségét, ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal, — 
az Ő igazsága a farizeusok és Írástudók mózesi igazságával 
szemben hit volt és erő. De sokan fel nem ismerték ezt benne 
s azért nem is hittek, övéi közé jőve, övéi Őt be nem fogadák. 
Bár lába nyomán mindenütt áldás fakadt s leikéből új élet for
rásai buzogtak fel, — bár kezének érintésére a betegek meg
gyógyultak, a halottak feltámadlak — mégis kétkedve és ag
gódva kérdezik: Te vagy e az aki eljövendő, avagy mást vár
junk ? Bár Péter mikor látta, hogy milliók hódolnak előtte s az 
ő lelkét is rabul ejtette igézetes beszéde, a cezáreai utón lelkesült 
öntudattal tesz vallomást: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia“, 
a  megpróbáltatások szörnyű éjszakáján nemcsak megtagadta az 
Urat, de átkozódva ismételgette: nem ismertem, soha nem láttam 
ezt az embert. Feltámadásának dicsőségében nem hisznek. Tamás 
is csak, amikor ujjait beléhelyezte sebeibe, borul le bűnbánó 
vallomással: „Én Urain és én Intenem!“
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Kevesen voltak a kiválasztottak, akikről feljegyezte az írás
— mint Istvánról, hogy „hittel és Szentlélekkel teljes vala* 
(Ap. cs. 6. r. 5. v.), aki a hét diakónus közül kitűnik jó bizony* 
ségaival és bölcsességével s „aki teljes lévén hittel és erővel 
nagy csodákat és jeleket cselekszik vala a nép között." Mik 
lehettek ezek a csodák és jelek? Megmondotta az Űr, mielőtt 
a menybe szállott volna s utolszor nyújtotta ki tanítványai fölé 
áldó kezét (Márk 16-17-18) — „azokat pedig, akik hisznek, ilyen 
jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken 
szólnak, kígyókat emelnek fel s ha valami halálosat isznak, meg 
nem árt nekik s betegekre vetik kezeiket és meggyógyulnak"- 
István vértanú lelkében diadalmaskodott a keresztyén élő hitnek 
ereje s ez tette képessé a nép között jelek és csodák megtéte
lére. A Krisztus nevében — az emberi bűnnek minden hatalmát 
és ördögi erejét kiűzte, a tiszta szeretet hangján és új nyelvén 
szólott, a farizeusok és elvakult vének mérges kígyóit ártalom 
nélkül vette kezébe s a benne élő hitnek és Krisztus iránti 
ragaszkodó szeretetének simogatásával betegeket gyógyított meg- 
Csoda-e, ha az ellenséges világ látva e jeleket és csodákat 
hatalomféltésből és gyűlöletből fellázadt ellene s bevádolta a 
Synédrium előtt s reá vetette magát a hamis vádaskodók és 
hamis tanuzások alacsony és ajlas fegyvereivel? Csoda-e, hogyha
— a mózesi törvény szőrszálhasogató magyarázatával nem tud
tak ellene állani a bölcsességnek és Léleknek, mely által szól 
vala." (10. v.)

A hitnek erejéért és az erőnek leikéért, mely István alak
járól tükröződik vissza — az ő vértanuságának utján — kell 
nekünk imádkoznunk — a mi hitetlenségünkben és erőtlensé
günkben. Ebben az élő. erős hitben vagyunk mindannyian 
gyengék, jelek és csodák tételére alkalmatlanok. Pedig a vádas
kodások és hamis tanuzások ideje ma sem járt le. A Libertinu- 
sok, Czirénebeliek, Alexandrinusok, a Czilicziából és Ázsiából 
való nemzetségnek képviselői — ma is itt vannak közöttünk s 
vetekednek velünk, vitatkoznak velünk és felbujtják népüket 
ellenünk. Üljetek oda az idők hullámzó folyamának partjaira s 
hallgassátok a zuhogó habok beszédét: „Az evangéliomi hit 
elvesztette erejét arra, hogy nemes gyümölcsöket teremjen,, 
tiszta erkölcsi életet szüljön", mint a rothadt gyümölcs le fog 
hullni az élet fájáról „meg kell mentenünk az ősi hitet", „az 
atyák hagyományait", mert a protestántizmus lábbal tipor min
dent, ami szent, ami drága és ami érték."

Hol vannak az Istvánok — akik mártyromságunk utján 
telve volnának élő hittel és isteni erővel s akik az evangéliomi 
bizonyságtevésnek csodáit és jeleit cselekednék a nép között? 
Hol van az evangélikus sajtó, amely a szívtelen Szív újságnak 
sorozatos vádaskodásait, gyalázkodásait az élő hitnek bizonyság- 
tételével fegyverezné le?

Legyen élő példa, legyen égő fáklya a vértanuság utján 
álló István, aki teljes lévén hittel és erővel, nagy csodákat és 
jeleket cselekszik vala a nép között.
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II. De legyen példa István az ő hitvallás-tevő bátorságával 
is. Krisztus ellenségei felkeltek István ellen és elkezdtek vele 
vitatkozni abban a tudatban, hogy az ő bölcsességükkel s érve
ikkel meggyőzik őt, megszégyenítik és leverik. De micsoda a 
vékony faggyugyertya a villanyfényhez, vagy a nap tündöklő 
ragyogásához? Nyomorúságos volt azoknak a zsidó bölcseknek 
bölcsessége, akik a Libertinusok, Alexandrinusok és Czirenea- 
beliek iskolájából kerültek ki, nyomorúságos és erőtelen. Ők 
nem tudtak ellentállni a bölcsességnek és Léleknek, mely által 
szól vala, amely Lélek a Krisztus Lelke vala. És ez megégette 
.őket. Mit csináltak tehát? Ahelyett, hogy engedték volna meg
győzeim magukat tanításaik tarthatatlan voltáról és a Krisztus 
tanításának igazságáról, a hazugsághoz és az erőszakhoz folya
modtak. Hamis tanukat állítottak elő, nyomorult hazudozókat, 
akik fellázították a népet ellene. Szomorú tapasztalat, hogy a 
hitvány, gonoszlelkü ember, mikor bizonyos dologban világosan 
beigazolod annak igazságát s meg akarod nyerni számára, be
ismerés helyett reád követ és kardot emel — mint az igazság 
hitvallójára.

De István nem volt gyönge nádszál, mely a szél fuvására 
ide-oda hajlik s aki a saját árnyékától megijed: mikor reáro
hantak, magukkal ragadták őt s a tanács elé vitték, ott a fari
zeusok, Írástudók és főpapok előtt bátor hitvallással, éles sza
vakkal ostorozza vakságukat és feddi meg, hogy a prófétákkal 
ellenkeznek s árulói és gyilkosai lettek ama megígért egy igaz 
Isten Fiának.

István bátor és rendíthetlen vallástétele és Krisztushoz való 
ragaszkodása csodálattal tölt el s arra serkent, hogy mi is le
gyünk az Úr Jézus Krisztus bátor és hajlíthatlan hitvallói bárhol, 
nyilvános és magános helyeken, otthon és az utcán, szóval és 
tettel, barátok és csúfolódók között hirdessük és valljuk, hogy 
Ő az, aki eljövendő vala s nincsen senkiben másban üdvösség 
és nem is adatott más név, mely által megtartatnánk, csak az 
Ő neve. (Ap. csel. 4. r. 12. v.)

Te és a Te Egyházad a vértanuság utján áll. Már-már 
sokszor nemcsak vádaskodnak, nemcsak hamis tanukat állítanak 
ellened és ellene, de kövek is emelkednek megdobálására. Nem 
elég, hogy Te csak névleg légy keresztyén. Nem elég. hogy 
meg vagy keresztelve. Nem elég, hogy néhányszor nagyobb 
sátoros ünnepeken megmutatod magad a templomban. Ezzel 
még nem vagy a Krisztus hitvallója. Ha igaz bizonyságtevő 
akarsz lenni, szeretned kell őt teljes szívedből, teljes elmédből 
és minden erődből, neki, az ő szolgálatára kell szentelned egész 
életedet, szóval, tettel, egész életeddel róla bizonyságot tenned.

Légy bátor és rendíthetlen bizonyságtevő, mint István vér
tanú követője, mint Luther gyermeke. Tégy hitvallást evangéli- 
omi hitedről az istentelenek, csúfolódók és gúnyolódok között 
és akkor is, hogyha az bizonyos kellemetlenségekkel járna, 
mutasd meg, mint Pál apostol, hogy nem szégyenled a Krisztus 
e vangéliomát, mert erő az s Istennek hatalma minden hívőnek
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üdvösségére. Tégy hitvallást mellette titkos kamrádnak regeké
ben, amikor előtte leborulva, térden állva imádkozol. Tégy tanú
ságot bátran a te családod előtt, gyermekeid, rokonaid előtt, az 
ő lelkűket is oda hajlítván az egyedüli segítőhöz. S minden 
tegyen nálad bizonyságot arról, hogy élsz többé nem te, hanem 
él benned a Krisztus s „úgy fényljék a ti világosságtok az em
berek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, dicsőítsék a 
ti mennyei Atyátokat.. .  “ Erre buzdítson István példája, aki ina 
lelkünk előtt á ll: nemcsak telve hittel és erővel, hitvalló bátor
sággal, hanem
III. mennyei dics-fénnyel övezetten is. Mai szent Igénk így feje
ződik b e : „És szemeiket reávetvén mindnyájan a tanácsban 
ülők, olyannak látták az ő orcáját, mint egy angyalnak orcáját.* 
A saját igazságához ragaszkodó, érte élni és halni kész hősies
ségnek mennyei fénye sugárzott az arcán. Mi tudjuk, hogy ez 
a fény most csupán egy foszforeszkáló fény, de teljes ragyo
gással akkor gyűlt ki, amikor a durva erőszak köveket ragadott 
reá és ő megteljesedvén Szentlélekkel, a mennybe függesztvén 
szemeit, látá Istennek dicsőségét és Jézust állani az Isten jobbja 
felől. S e szavakkal: „Uram Jézus vedd magadhoz az én lelke- 
met", csendesen elaluvék.

A vértanuk, vagy a martyromsághoz közel állók arcán — 
elszakítva minden földi köteléket, égre függesztett szemükben 
valami mennyei fény ragyog. Arcuk angyalarccá változik, ame
lyen ott van a mindhalálig tartó hűségnek ékes koronája. István 
arca ilyen arc volt. Lelki szeme megnyílt egeket látott és a Jézus 
Krisztust, akihez gyorsan kell eljutnia és vele végtelen örömben 
örökké együtt élni. Istvánnak ez az arca győzelmet jelent. Ő 
győzött az ő ellenségei fölött, győzött a halál fölött is. Nyomo
rult véres teste ott vonaglik még a földön a kőzápor okozta 
fájdalmaiban, lelke szabadon szárnyal előre az Ő Urához és 
Üdvözítőjéhez.

Nyomorúságainkban s az élet ezernyi bajában mi is emel
jük fel tekintetünket az ég felé, azokhoz a hegyekhez — ahon
nan számunkra segítség jöhet. Nehéz szenvedéseinkben, midőn 
ez a világ és barátaink segíteni nem tudnak s nem találunk 
semmi ki-utat, semmi szabadulásra reményt, legyen szemünk 
oda irányítva az ég boltozatára. Ott lakozik az, akinek tudta 
nélkül egy hajatok szála sem görbülhet meg, egy verebecske 
sem eshetik le a fáról, aki nem feledkezik meg legkisebb teremt
ményéről sem. Hát elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről, hogy 
ne könyörüljön rajta ? És ha el is feledkeznék: én te rólad el 
nem feledkezem. Ézaiás 49—15.

Ha Istvánnal bizonyságot teszel hittel, erővel, bátorsággal 
a Krisztusról, akkor a földi pálya végén a te orcád is mennyei 
fényben fog ragyogni s te a Krisztus karjaiban „Uram Jézus 
vedd magadhoz az én lelkemet sóhajtással boldogan elaluszol. 
Ámen.

Kardos Gyula
balassagyarmati lelkész, alesperes.
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Simon, az üzletkeresztyén.
Szenthár. vas. u. 8. vas. (Vázlat.)

Csel 8, 14—26.
A mai ember az életet a haszon elvére építi. Mindent a 

haszon szempontjából néz és értékel: van-e és ha van, mi hasz
nom van belőle?

Figyeljük csak meg az embereket, mennyire a haszon 
szempontjából nézik az eseményeket. Ha valami történik, hogy 
leköti őket, ha abból hasznot remélhetnek. Haszon szempontjá
ból nézik az embereket. Mindig kedvesebb előttük az, aki valami 
hasznot biztosít nékik. Haszon szempontjából nézik és mérik 
az emberek a saját idejüket, erejüket és tehetségüket. Az ember 
idejét csak arra hajlandó fordítani, ami anyagi hasznot jelent 
neki, az erejét csak abba hajlandó beleölni, ami tőkebefektetéssé 
válik számára, tehetségét csak ott hajlandó gyümölcsöztetni, 
ahol megfizetnek érte. A mai embernek a haszon az életelve. 
Mindent ebből a szempontból néz és értékel.

A mai ember a haszon szempontjából nézi és értékeli még 
a keresztyénséget is. Nem szólva azokról, akik egy állásért meg 
tudják tagadni a hitüket, vagy egy előnyös házasságért el tud
ják adni más egyháznak a gyermeküket, nem gondolod, meny
nyivel több lenne a mai közönyös keresztyének között a „val
lásos, a hitvallásos" keresztyén, ha kézzel fogható haszonnal 
járna az, hogy megnőne a templomlátogatók száma, ha a temp
lomhoz vezető utón pénzt osztogatnának. A mai emberek álta
lában a haszonra építenek, még a keresztyénségből is üzletet 
csinálnak.

Aki haszonra épít, annak mindig két lehetőséggel kell 
számolni. Számolni kell azzal, hogy nyer, de számolni kell azzal 
is, hogy ráfizet és az üzletben bennbukik. Akik a keresztyén
séget a haszon szempontjából nézik s a keresztyénségből üzletet 
remélnek, azok mindig ráfizetnek, a ker.-ségükben bennbuknak, 
az igazi ker.-ség, az Isten országa számára elbuknak.

Nézzétek, a Bibliából itt van erre egy nagyon jellemző 
példa, Simon példája. Simon üzletkeresztyén volt. De erre ráfize
tett, bennbukott, helyesebben az istenországa számára elbukott.

Simon elindult a kér. élet felé. Korábban varázsló volt, 
aki Samáriában a nép tudatlanságát és hiszékenységét kihasz
nálva ördögi tudományt terjesztett és az embereket elámítva 
mesterségéből magának jól jövedelmező megélhetést szerzett. 
Simon Samáriában anyagilag jól keresett. Amikor azonban Fülöp 
az ige világosságával megjelent Samáriában s mind többen és 
többen meghódoltak az evangélium előtt, Simont is megragadta 
Fülöp igehirdetése, úgyhogy ördögi mesterségével felhagyott és 
keresztyénné lelt. A 13. vers szerint hitt és megkeresztelkedett. 
Sőt ugyanezen vers szerint Fülöppel tartott. Az apostollal járta 
Samáriát, Isten országának ezt a most megnyílt missziói mezejét. 
Simon útban volt, hogy igazán keresztyén legyen.
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De erre a keresztyénségre mégis nagyon ráfizetett. Az Isten 
országa számára, amelynek a kapujában állt, elbukott.

1. Elbukott s a ker.-ségére ráfizetett, mert a keresztyén- 
ségből üzletet akart csinálni. A keresztyénséghez Lélek kell. 
Aki keresztyénné akar lenni, annak nem elég csak megkeresz- 
telkedni. Senki nem áltathatja magát azzal a gondolattal, hogy 
mert én megkeresztelkedtem, ezzel a ker.-ségem ügye el van 
intézve és a ker.-ségem be van fejezve. A keresztség megindí
tása, de nem befejezése a kér. életfolyamatnak. Aki kér. akar 
lenni, annak nem elég csak a maga erejéből hinni. Senki nem 
intézheti el a ker.-ségét azzal, hogy mert én az eszemmel Krisz
tus tanítását felfogtam, ezzel magamra nézve a kér. életet végleg 
elintéztem. A hitnek az emberben élővé kell lenni. Élővé pedig 
csak Isten Szent Lelke tudja a hitet tenni. Az ember Isten 
Szentlelke nélkül nem képes hinni. Senki ezt az apostolok óta 
úgy nem élte és érezte át, mint Luther, mikor a III. hitágazat 
magyarázatát így kezdte: „Hiszem, hogy saját erőm, vagy okos
ságom által nem volnék képes az én Uramban, a Jézus Krisztus
ban hinni, vagy Őhozzá jutni, hanem a Szentlélek hívott en
gem . . .  “ Aki kér. akar lenni, annak Isten Szentleikét kell bírni 
és magában hordozni. — A ker.-séghez a Lélek kell.

És Simon a Szentleiket pénzért akarta megvenni. Amikor 
látta, hogy „az apostolok kézrátétele által adatik a Szent Lélek, 
megkinálá őket pénzzel, mondván: adjátok nékem is ezt a ha
talmat". Pénze által akart a birtokába jutni annak a Léleknek, 
Aki az embert keresztyénné tudja tenni. Pénze által akart ke
resztyénné lenni és az üdvösségbe bemenetelt találni. Úgy volt, 
mint ma sok ember, aki azt gondolja, hogy pénzzel mindent 
meglehet szerezni; akinek pénze van, annak az ügye a földön 
és a mennyben rendben van. Simonnak a pénz volt mindene. 
A pénz volt szemében a legfőbb érték. Pénzért adott és vett. 
Úgy gondolta, pénzért a Szent Lelket is meg lehet venni.

Simon a Szentleiket pénzért akarta is eladni. Amikor látta, 
hosy az apostolok kézrátétel által hogyan adják az embereknek 
a Szentleiket, felébredt benne az üzleti szellem, valami titkos 
vonzást érzett régi mestersége felé. Elfogta és húzta a mélység 
felé a Sátán szelleme, mint a középkorban a bűnbocsánat áru
lással a pápákat. Venni és adni. Simon a Szentlélekkel ezt akarta 
tenni; a ker.-ségből üzletet akart csinálni.

A ker.-ségből azonban nem lehet üzletet csinálni. A kér.-ség 
éltető lelkét, a Szentlelket nem lehet pénzért venni és adni. Aki 
ezt akarja tenni, arra ráfizet, Isten országa számára elbukik.

2. Simon elbukott és a ker.-ségére ráfizetett, mert a Szent
lelket nem tudta értékelni. Említettem, hogy a pénz, tehát kézzel 
fogható valami volt számára a legfőbb érték. Akinek pedig az 
a legfőbb érték, ami ebből a világból való, aki nem látja, hogy 
sokkal felsőbbrendű valóságok is vannak, amelyek az Isten 
láthatatlan világából valók s titkon ezek jobbítják, nemesítik, 
szentelik meg e világot, az sohasem tud értékelni. Az nem tudja
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ezeket a mennyei ajándékokat hozó Szentleiket sem értékelni; 
az élhet valami vallásosságot, de az minden, csak nem kér.-ség, 
az elbukik és erre a vallásosságra ráfizet.

3. Simon elbukott és a ker.-ségére ráfizetett, mert sátáni 
célok szolgálatára a Szentlelket eszközzé akarta tenni. A Lélek 
megvásárlásából és birtoklásából pénzforrást akart magának 
csinálni, a Lélek továbbadásából az emberek feletti hatalmát, 
tekintélyét akarta visszaszerezni. Tehát a Lelket egyszerűen 
gonosz célok elérésére eszközzé akarta tenni, holott neki kellett 
volna a Lélek kezében eszközzé válni. Már pedig aki a Szent
leiket eszköznek akarja önző célokra használni, az a ker.-ségére 
mindig ráfizet, az Isten országa számára elbukik.

4. Simon elbukott és a ker.-ségére ráfizetett azért is, mert 
inkább a Sátánnal, mint Istennel volt és akart közösségben 
lenni, jobban tetszett a Sátánt, mint Istent szolgálni. Aki pedig 
inkább a Sátánt, mint Istent szolgálja, az nem alkalmas Isten 
országára.

Simonnak micsoda áldott alkalom kínálkozott, a Lélek bir
tokbavételére, a kér. élet kiteljesítésére. Mi lehetett volna, ha a 
maga élelmességével terjesztőjévé válik Isten országának. Milyen 
nagy keresztyén lehetett volna. Micsoda lelki hasznot jelentett 
volna. De neki anyagi haszon kellett. A Szentlélek is csak ezért 
kellett. Ilyeneknek azonban Isten az ő Szentleikét nem adja.

Isten az Ő Szentleikét csak azoknak adja, akik lelkileg 
sóvárognak Utána. Isten nem a pénzt, hanem a lélek sóvárgását 
akarja látni, amint azt pünkösdkor látta.

Isten az Ő Szentleikét csak azoknak adja, akik imádkoznak 
a Lélek elnyeréséért. Isten nem a pengők csengését, hanem az 
imádságok egetverő szavát akarja hallani.

Isten az Ő Szendéikét csak azoknak adja, akik eszközzé 
tudnak lenni a Lélek kezében és nem a Lelket akarják eszközzé 
tenni a saját önző céljaik elérésére. Isten Szendéikével nem a 
magunk önző céljait, hanem az Ő országát akarja szolgáltatni.

Isten az Ő Szentleikét csak azoknak adja, akik szakítanak 
a Sátánnal és megtérnek, akik az üzletkeresztyénséggel felhagy
nak. Isten nem a Sátánnal, hanem a Vele való közösségbe akar 
a Lélek által belenevelni. Ezért a Simonok, a hasznotváró üzlet
keresztyének a Lélek birtokába sohasem jutnak. Igazi keresz
tyének sohasem lehetnek. Isten országának a kapuja előtt mindig 
elbuknak.

Vigyázz, te a keresztyénségeddel el ne bukj ! Ámen.
Lukács István

bobai lelkész.
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Utazás Isten országába.
Szenthár. vas. u. 9. vas.

Csel. 8, 26 -3 8 .

A földrög csendesen várja a pillanatot, amikor lehajol 
hozzá a hajszálgyökér és felemeli, magához öleli, az Élet osz
tályosává teszi és belőle a sárnak való semmiből lombot, virágot 
és gyümölcsöt varázsol.

A porból lett ember sorsa is ez. Várja a pillanatot, amikor 
az Isten Lelke lehajol hozzá és eltelíti az Élet, az Örökélet lei
kével és belőle, aki csak porrálenni jó, egy-egy lombot, virágot, 
gyümölcsöt formáljon Istennek azon a fáján, amelynek mustár
magját ott a Golgotán vetették el a sziklák közé, ahonnan 
azonban az kitörve, olyan fává nőtt, amely az egész világra 
kiterjeszti ágait és új kultúrák, új emberiség madarai találnak 
fészket ágain.

Egy — azóta millió más formában megismétlődő — talál
kozás történetét tárja elénk a mai evangélium, amelyben a 
maréknyi por ezúttal egy királyi főember, egy ország kincs
tartója, a Lélek hajszálgyökere pedig egy utszéli vándor, aki 
egyébként Fülöp apostol néven írta bele magát a keresztyén 
egyház, az Isten fájának élettörténetébe.

Egy hivatalos útja a királyi kincstartónak volt az alkalom 
arra, hogy mindez megtörténjék. Testvérek, — az egész ember
élet nem egyébb, mint egy utazás. Elindulunk a bölcsőtől és 
a sors szövevényeinek forgatagában igyekszünk napról-napra 
a vég felé. Közben de sok utat kell megtennünk! Minden utra- 
indulásnál tudjuk, hogy indulunk, de hogy hogyan és mint érünk 
a célhoz, bizony mindig rejtve áll előttünk, előre biztosan sohase 
tudjuk. Mint ahogy nem tudta például az a tiroli gazda sem, 
aki egy szakadékba zuhanva kocsijával együtt, az őt ért szeren
csétlenség helyén emelt emlékkövön ebben a pár sorban hirdeti 
ma is útjaink kiszámíthatatlanságát: E világból a más világba 
mi rövid az ut — 10 órakor indultam 11-kor ott voltam! — 
Elindult Kandaké szerecsenországbeli királyné kincstartója is. 
Bezzeg maga sem gondolt rá, hogy még haza sem ér, már út
közben célhoz ér. Ha nem is épen kitűzött földi céljához, de 
az ennél is sokszorta fontosabbhoz, a Megváltóhoz, az Úr Jézus 
Krisztushoz, ki ajtónk az örök és legvégső célhoz, Isten or
szágához.

Hogy azonban ezt a célt elérhesse, sok mindennek kellett 
történnie. Ezeket mondja el a mai evangélium. Azért is, hogy 
mi is tanulhassunk belőlük.

Hogy az ember útja beletaláljon és beletorkolódjék az Isten 
útjaiba, ahhoz valamit mi is tehetünk. Utazása unalmát nem 
újabb pénzügyi műveletek kieszelésóvel, nem utazási kalandok 
élvezésével és keresésével űzte el a kincstartó, hanem amint 
látjuk, a prófétai Írásokba való elmélyedéssel. — Nincs jobb
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utravaló, mint az Isten igéje manapság is. Testvérek. Éleluta
zásunknak csak egy napja se teljen el anélkül, hogy ebből 
lelkünk számára ki ne vegyük a szükséges részt. Van annak 
mindig mondanivalója, útmutatása, tájékoztatása és ihletése 
mindnyájunk számára I Sokszor nem is érijük magunk sem, amit 
olvasunk belőle. Ne akadjunk meg rajta, mert nem késik az 
Élet maga ezernyi fordulatával, hogy Fülöpként mellénk álljon 
és megmagyarázza, mit is akart azon igéken át üzenni az Úrf

Közben mindig nyitva tartani szemünket! Sokszor a leg
jelentéktelenebbnek látszó esemény és jelenség méhében szuny- 
nyad üdvünk titka! Az Isten ujja, amely az Ő útjára akarja 
terelni a mi utunkat. Mint a mai evangéliumban a kincstartó 
esetében is látjuk. — Egy senki, egy ismeretlen vándor lépked 
kocsija mellett, aminőt százával hagyott bizonyára maga mellett 
el. Ez szól hozzá. S ő nem engedi el füle mellett a szót. És 
ezen fordult meg üdvének egész további sorsa! Amit, ha elmu
laszt, talán soha többé vissza nem térő alkalmat szalaszt el 
Istennek a megtalálására! Hányszor ismétlődött meg ugyanez 
azóta is az emberek életében. A keresztyénség legnagyobbjairól 
is szinte kivétel nélkül számontartja ezeket az eseteket a histó
ria. A tiédet nem fogja — Testvér — a történelem megörökíteni. 
De nem is a történelem könyve a fontos, hanem az életkönyve, 
amelybe ha beíratott neved — nem éltél hiába!

Az is igaz, hogy nem elég csak a szót fogni meg és en
gedni a szívünkig is egészen. A főember leszállt a kocsiról, 
amikor mindenről meggyőződött és megkeresztelkedett. Igen, 
valahogy így. Leszállni a csak magunknak élés magas szekeré
ről és alázatosan odahajtani fejünket, odaáldozni életünket a mi 
Urunknak, aki megváltotta lelkünket, hogy az Isten országa 
fájának életébe kapcsolja bele és tegyen mássá, mint amik az
előtt voltunk. — Ne állj útjába ennek, Testvér. Engedd, hasson 
át, vezessen és emeljen egy magasabb, emelkedettebb életirányba 
az ilyen találkozás életed egész utján mindvégig: a kincsek 
országa felé, ahol a moly meg nem emészt, a rozsda nem fog 
és a tolvajok ki nem ásnak semmit!

így lett igazán kincstartó Kandaké szerecseuországbeli 
királyuéasszony kincseinek hivatalos őre is ! — Az Űr Jézusban 
kijelentett és a világgal közölt üdvkincsek birtokosává. — így 
leszel Te is — Testvér — utóda. Ha lehajol hozzád az ég, bár
minő szerény eszközökön, elesett anyaszentegyházadon, annak 
gyarló szolgáin — a mai Fülöpökön — át is, ne vedd félvállról, 
amit mondani akar. Engedd a szíved legmélyéig hatni a Mi 
Urunk üzenetét.

És ki porból vétettél, hogy ismét porrá légy — az örökélet 
részesévé válsz!

Dr. Csengődy Lajos
salgótarjáni lelkész.
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A lkalmi beszédek.

Esketési beszéd.
„Boldogok a tiszta szívüek“. . .  Máté 5, 8.

Szeretnék valami olyan szépet mondani néktek, aminő a 
virág, mellyel telehintve utatok, a fejetek és a szívetek. Szeret
nék valami olyan bűvös kincset adni néktek utravalóul, mely 
gazdaggá tenne titeket. Szeretném az édesapátok és édesanyátok 
szíve dobogását kihallgatni, mely tele van sóhajos imával, bol
dog remegéssel, édes sírással, fájóan nehéz szeretettel, hogy az 
én szívem is olyan tele lenne eget-kereső áldó fohásszal, mint 
az övék. Szeretnék én is valamivel hozzájárulni a ti nászaján
dékaitokhoz, melyeket szerető szívek halmoztak fel életkezdése
tek megkönnyítésére.

Csak ezt az Igét adom. . .  Legyen az szép virág, melynek 
illatában és szinében gyönyörködtök, legyen világító fáklya, 
melynek fényébe belemerítitek fejeteket, legyen áldott tündér, 
ki szelíden megfogja kezeteket: „kövessetek, én a boldogsághoz 
utat mutatok®.

Boldogság.. .  Édes, gazdag szó, olyan ez, mint a dús pün
kösdi rózsa. A csengése is mély, mint a harangszó, mely tem
plomba hív, a dallamában pedig galambbúgás hangzik.

Boldogság... Mi ez? Álom, melyet mindannyian álmodunk, 
s akit ez álomból durván felráz az élet, azért hajtja le dérütött 
virágként a fejét, mert keresi a helyet, hol a megszakított álmot 
folytathatná... Mi ez? Délibáb? melyet életünk sivatagja felett 
az égi kéz tereget, mint fehér fátyolt s mi megyünk, megyünk 
folyton felé, felé, mert benne a mesék tündérvára pompázik?

Ti úgy érzitek, hogy most elérkeztetek a tündérvár kapu
jához. Itt álltok egymás kezét fogva, mint a mesebeli gyermekek 
s várjátok, hogy belépjetek s a gyönyörűségek, az örömök min
den sugaras szépsége, mint egy túlvilági tündérország benne 
tietek legyen...

Itt álltok e tündérkastély előtt. Meg is nyílik előttetek a 
boldogság vára, csak kulcsotok legyen kapujához, mert e kapu 
aranykulccsal nyitható s ez a — tiszta szív.

Tiszta sz ív ... Maga a fellegtelen ég ez, melyen az Isten 
mosolya — a Nap já r . . .  Tiszta sz ív ... Magas hegyek zordon 
világában, ahol sasok tanyáznak és villámok vágódnak a konok 
sziklahomlokoknak, a zavartalan vizű tengerszem, melynek tük
rében megnézik magukat a csillagok... Tiszta sz ív ... Maga a 
szent kapcsolat az Éggel, az angyalok országával, tehát az egyet
len templom, melyben Istenhez járul minden imádság.

Meglátjátok ti is az Istent! A tiszta szívetekkel. Nem a 
tudomány távcsövei, vagy nagyító üvegjei kellenek Isten meg
látásához, hanem a tiszta szív. Mint a Nap csak a nyugodt 
tengerszem tükrében láthatja meg sugárzó arcát, Isten felsége
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is csak a nyugodt tiszta szívre vetíti egész mennyei szépségét, 
végtelen magasztosságát.

Jöhet reátok, a ti egybefonódó életetekre borulás, oh hiszen 
a szeretet nehéz, mert más életek keresztjét is hordozza, más 
szívek fájdalmát megsokszorozva érzi. De a próba csak olyan 
lesz, mint a gyönyörű királyi koronán a fátyol, csak árnyékolja, 
de értékét nem csökkenti. Viharban egymásra borulnak a fák; 
a vihar után pedig millió fűszálon ringatózó eső könnyeken 
ragyog a diadalmas napsugár.

Látni fogjátok Istent, amint veletek jár, házatok és lépése
tek felett őrködik. . .  látni fogjátok a kenyérben, melyet aszta
lotokra helyez... látni a titeket szerető családtagjaitok arcán, 
mely megragyog a ti boldogságtok fényétől és látni fogjátok, 
mint Mózes látta a lángbaboruló vadrózsabokor lobogásában, 
látni fogjátok egymás hű, mindhalálig hű szemében. — Ámen*

Duszik Lajos
miskolci lelkész, főesperes.

Csodálatos ajándék.
(Esketési beszéd.)

I. Kor. 13, a

Gyermekkorunk tüntérmeséiben sokszor előfordult egy 
olyan jelenet, mikor valaki elindult hosszú hosszú vándorútra 
és egy jóságos tündér olyan erszényt adott neki útravalóul, 
melyből soha ki nem fogy a pénz, vagy egy olyan tarisznyát, 
amelyben mindig van szalonna — kenyer és pogácsa akár meny-* 
nyien, akárhányszor esznek is belőle. Sokszor hallottam azt is, 
hogy az öregek, akik velünk, gyermekekkel együtt hallgatták 
a mesét, felsóhajtottak: De jó lenne, ha ez igaz volna! Csak 
lenne legalább egy valamink, ami soha el nem fogy!

Nos, Ti is vándorútra indultok mostan. Lehet, hogy térben 
nem mentek messzebb ettől az oltártól még 200 méterrel sem 
s mégis vándorolni fogtok. Vándorolni időben az élet országútján. 
Utatok két oldalán az ünnepnapok, évfordulók lesznek a mérföld
kövek, amelyek kérlelhetetlenül jelzik a lerótt mérföldeket. Hosz- 
szú és fárasztó lesz a vándorút. Most még bizakodva, vidáman 
tekintetek előre, mert az arcotokon öröm fénylik, szívetek tele 
szerelemmel, kebletek ifjúsággal egyszóval a vándortarisznyátok 
jól ki van tömre mindennel, amire útközben szükségetek lehet.

De ez a bot, melyre támaszkodva léptél ide az oltár elé*) 
legyen örök figyelmeztetőd arra, hogy amint egyszerre, hirtelen 
elfogyhatott a testi épséged — épen — úgy elfogy majd sok 
minden azon a hosszú vándorúton, amelyre most elindulsz. 
Legelőször is elfogy majd az ifjúság, lehervadnak arcotokról a 
viruló rózsák — de a házasság és a vándorút tart tovább. Az.

*) A vőlegénynek pár hónappal előbb eltörött a lába.
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ifjúságot valamivel pótolni kell. Azután elfogyhat a szerelem, 
amely most meleg tavasszal, virággal, illattal árasztja el a szí
veteket, — de a házasságot és vándorutat folytatni kell tavasz, 
virág és illat nélkül is. Valamivel pótolni kell ezt is. Aztán el
fogyhat az egészség — lehet akármelyikőtök beteggé, ronccsá, 
tehetetlenné, — de a házasság és a vándorút tovább tart. Va
lami kell, amely az egyiknek erőt adjon a másik terhének hor
dozására. Aztán elfogyhat a kenyér, elfogyhat a jóság, elfogyhat 
a türelem, elfogyhat a békesség. . .

S óh, ki tudná felsorolni mindazt a sok mindent, ami el 
szokott fogyni az életvándorok testi és lelki vándortarisznyájá
ból. Nagy út az, amire elindultok. Ahova meg kell érkeznetek, 
valóban túl van még az „Óperenciás tengeren" is, — az az 
örökkévalóság.

De ne féljetek! Néktek is van egy jóságos tündéranyátok, 
az egyház. Azért jöttetek most az ő házába, hogy átvegyétek 
az ő ajándékát a nagy útra. S íme ő ad is néktek tündéraján
dékot. Ad valamit, ami 1. mindent pótol, ami nektek útközben 
elfogyhat. Adja néktek a szeretetet. A közmondás is ezt mondja: 
„a szeretet mindent pótol, de a szeretetet nem pótolja semmi". 
Ha elfogy az ifjúság, ez a szeretet elfeledteti veletek az ifjúság 
múlását s szemeteket ráirányítja a lélek örök ifjúságára. Ha 
elfogy a szerelem, megmarad a szeretet és ez olyan csere, 
mintha az ellobbanó szalmaláng helyén kemény fahasábok ma
radtak volna a családi élet oltártűzén. Ez nem ad tavaszt, virá
got és illatot, de ad békés, boldog szelíd téli meleg szobát. — 
Ha elfogy az egészség, akkor a szeretet ad az egyik szívébe 
a betegség hordozásához, a másik szívébe az ápoláshoz gyön
gédséget, figyelmet, szelídséget — s a végén is azt veszitek 
észre, hogy nem szegényedtetek az egészség elvesztése által, 
de lelkileg mindketten gazdagodtatok. És így tovább. Fogyjon 
el bármi, a szeretet azonnal ott terem és pótol minden hiányt. 
Bekötözi a sebeket, letörli a könnyeket, elsimítja a homlokról 
a ráncokat, békés álmot hoz az álmatlan éjszakára. Ha minden 
elfogyna is, ahogyan Jóbnak elfogyott mindene a világon, ha 
a szeretet megmarad, semmi sem fogyott el. Ha Jóbnak a fele
sége nem azt mondja a nyomorúság szemétdombján fetrengő 
férjének: Átkozd meg az Istent és halj meg! — hanem azt. 
Áldjuk az Istent, hogy adott nekünk egymás iránt szeretetet, 
melyet senki el nem vehet s ezzel a szeretettel valóban körül 
is vette volna Jóbot, a Sátán csúfos kudarcot szenvedett volna. 
Jóbnak a száját nem hagyta volna el egyetlen zokszó sem.

2. A szeretet tehát drága ajándék — de jaj, ha egyszer a 
szeretet is elfogy! Épen azért örvendezzetek Kedves Testvéreim, 
a ti tündéranyátok, az egyház, olyan kincses erszényt, olyan 
szeretetet kinál néktek, amely soha el nem fogy. Mert az a sze
retet, amit útravalóul akar nektek adni, nem a ti szeretetetek, 
hanem az Úr Jézus Krisztusé. Ha a tiétek lenne, hamar elfogyna. 
De mivel az Úr Jézus Krisztusé, soha el nem fogy. 0  szeretettel
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volt hozzátok, mielőtt a világra jöttetek. Szeretettel fogadott 
benneteket itt az oltár előtt. Szeretettel mosott meg bűneitekből. 
Szeretettel pótolta mindazt, ami bennetek hiányosság volt és 
szeretetével akar kisérni benneteket egész vándorútatokon. Ő 
tehát a ti kincstárotok. Ha kell a szeretet, mert elfogyott 
valamitek, csak Hozzá jertek. Tekintsetek fel a keresztrefeszítelt, 
megtöretett testére, töviskoronás fejére, értetek meghasadt szí
vére. Az a szeretet, mely értetek adta magát, soha el nem 
fogy. Ámen.

Farkas Zoltán
kölesdi lelkész.

Fiatal ember ravatalánál.
János 13, 7.

Egy 22 éves ifjú nyugszik e ravatalon!
Oh ki ne értené hát azt a gyászt, amely e koporsó körül 

sötét felhőként borong; ki ne értené azokat a könnyeket, ame
lyek e halott édes övéinek szeméből patakzanak!? Hiszen ha 
van e világon valami siratni való, s ha van ami szívünket meg
rázza s abban ezernyi gyötrő kérdést támaszt: úgy bizonyára 
egy ilyen fiatal életnek a kialuvása az.

22 év! Hiszen ez az életnek legszebb, legbájosabb idő
szaka ! Tavasz, tele nyíló rózsákkal, virágillattal, andalító madár
dallal! Tavasz, tele édes ábrándokkal, lelketemelő vágyakkal 
és reményekkel! Oh miért is kellett ennek a tavasznak itten 
mindjárt 8z őszbe fulladnia!? Miért kellett a szépen virágzó 
fának így elhervadnia, mielőtt még gyümölcsöt hozhatott volna?! 
Miért kellett az ifjú szívnek, annyi édes ábránd, nemes törekvés 
és gyöngéd érzelem eme székhelyének, így megmerednie, mielőtt 
törekvéseivel célt ért volna s mielőtt a benne lüktető gyöngéd 
érzésekkel maga körül boldogságot árasztott volna?! S miért 
kellett a szülői szív reményeinek így megszégyenülniük, elve
szítvén azt, aki a szülői szívnek legfőbb öröme és gazdagsága 
volt ? ! . . .  S ezer és ezer változatban vetődik fel a kifosztott 
szívben az a világosság után kutató „miért", melyre azonban 
kielégítő feleletet emberész megadni nem tud.

A feleletet csak akkor kapjuk meg, szerelteim, amikor 
majd levetvén a földi élet bilincseit elszállunk ama jobb hazába, 
hol szemeinkről a hályog lehull s mostani homályos, csak mint
egy a tükör visszfényében való látásunk színről-színre való 
látássá változik át. Akkor értjük meg majd a Gondviselésnek 
e halálban is rejlő magasabb célzatát. Addig is azonban tegyé
tek balzsamul szívetek sebére drága Üdvözítőnknek ama bizta
tását, mely a nekünk visszásaknak tetsző földi történések mögött 
is boldogító célt sejtet, mondván: Amit én teszek, te azt most 
nem érted, de megérted később.

Az Úr irgalma végtelen s gyermekeinek még akkor is a 
javát célozza, amikor őket a fájdalom kelyhéből itatja meg. A
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legnagyobb csapás reánk, szülőkre nézve, az, amikor keblünkről 
leszakítja gyermekeinket. Óh de megváltanék őket minden va
gyonúnkkal ; óh de elvállalnék, cserébe éltükért, a legnagyobb 
szenvedést s odaadnék értük akár a magunk életét i s : de vajon 
tudjuk-e, mit kérünk? Tudjuk-e, hogy az biztosan jó nekik, 
amit számukra kérünk és hogy kérésünk teljesedése esetén nem 
vivődnék-e lelkünk később még nagyobb fájdalomban, mint 
ahogy vívódik akkor, amikor temetjük, de egyúttal jó helyen 
is tudjuk őket: az Úr pihentető karjaiban?

Óh, ne feledkezzünk meg legnagyobb fájdalmaink közepette 
sem az Üdvözítőnek ama mélyértelmű mondásáról: Amit én 
teszek, te azt most nem érted, de megérted később. Igen, később 
mindent meg fogunk érteni majd s az örök élet világánál be 
fogjuk látni, hogy az Úr rendelése mindig tökéletes s hogy ja
vára van úgy a távozónak, mint az itt maradottaknak.

Ne tépelődjetek tehát az isteni gondviselésnek rejtélyei 
felett, gyászoló testvéreim, hanem az Úr akaratán való meg
nyugvással vegyétek kezetekbe a keserű poharat, úgy szólván 
az Üdvözítővel: Atyám, ha akarod, vedd el tőlem e poharat, mind- 
czáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint Te!

Nem mondom, hogy ne sirassátok; hisz az olyan gyermek, 
mint amilyen ő volt, megérdemli a könnyeket. Csupa szorgalom, 
■csupa nemes törekvés. Példaképe volt ő a szüleit tisztelő ke
resztyén ifjaknak. A léha vágyak, amelyek napjainkban annyi 
fiatal szívet alámerítenek s tesznek bánatává a rajtuk szeretettel 
csüngő szülei szíveknek, őtőle távol állottak, mivelhogy az ő 
életének az istenfélelem s a szeretet szabtak irányt. Az édes
anya jó fiát, az édesapa azonfelül még szorgalmas segítőtársát 
is siratja benne. A testvérek is méltán felzokognak a koporsó
jánál, mert hiszen testvéri rózsaláncuk egy igen értékes lánc
szemmel lett szegényebb az ő elhalálozása folytán. S meggyá
szoljuk mi is ; meggyászoljuk benne a társadalom kertjének egy 
gazdag gyümölcsözést Ígérő, korán kitört fáját s egyházunknak 
is hitbuzgó fiát.

Ámde a sok szép jellemvonás, amelyek elvesztését olyan 
súlyos csapássá minősítik, egyúttal azt a reményt is felköltik 
bennünk, hogy a végtelen bölcsességü Isten, aki nem éveink 
száma, hanem a bennük tanúsított hűség mértéke szerint fizet 
sáfárjainak, tárt karokkal fogadja majd odafönt hozzá korán 
megtért gyermekét. Az Üdvözítő mondja: Én vagyok a feltáma
dás és az élet, aki én bennem hisz, az ha meghal is él. Ugyancsak 
ő mondja a maga szent Evangéliomában: Boldogok a tisztaszi- 
viiek, mert ők az Istent meglátják. Nincs okunk kétkedni, hogy 
az ő tiszta, felfelé törő, halhatatlan lelke most már szemtől- 
szembe gyönyörködik mindabban, amit az emberi lélek itt e 
földön csak óhajtva sejt. Ámen.

Paulik János
nyíregyházai lelkész.
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Öngyilkos családanya felett.
42. zsoltár 12.

Romok felett állunk, egy nem régiben még a boldogság 
verőfényétől derűs családi hajlék romjai felett, amelyet azonban 
annyira feldúltak és elsötétítettek a reá szakadt sorscsapások.

Az ember megborzong egész bensőjében, amikor erre a 
koporsóra tekint, amely nem csak azért kelt kivételes szomorú
ságot bennünk, mivel annak deszkái között egy javakorabeli- 
asszonytestvérünk fekszik, hanem azért főképen, mivel ez a 
koporsó önvetett ágya egy családanyának, aki után serdületlen 
árvák fájó zokogása kiált, amely árvák, szegények, mint a viz- 
áradat által elragadt virágszálak sodortatnak tova a balsors 
hullámai által a bizonytalan jövő felé.

Óh jaj, mi lesz veletek, ti apró teremtések ?! Ki fogja majd 
felvenni a gondotokat? Ki vesz titeket védelembe ama veszélyek 
és kisértések ellen, melyek az emberre mindenfelől leselkednek?- 
Ki fog titeket keblére szorítani, ha apró szívetek egy kis szeretet 
után áhítozik majd?

Óh szerencsétlen pillanat, amely ezeket az ártatlan terem
téseket így kifosztotta s életük ösvényét már az elején ígjr 
elsötétítette és tövissel kiszórta!

Nem csak a legnagyobb fájdalom kiváltója, hanem a legfájóbb 
ellenmondásoknak is feltárója egy ilyen koporsó, amely ellen
mondások egyszerre lesújtanak és zavarba ejtenek bennünket. Mi
csoda szörnyű viharok kerekedhetnek időnként abban a szegény 
emberi szívben, hogy ilyen megrázó meglepetéseket szülnek 1

Úgy állunk itten, gyászoló testvéreim, mint a vak koldus,, 
aki elejtette vezetője kezét. Bámulunk a nagy sötétségbe, amely 
körülöttünk borong. Keressük a vezető fonalat, amely belőle 
kivezetne; kutatjuk a fényt, mely kínos homályát megvilágítaná: 
dehát nem találjuk. Nem tudjuk megérteni, miért esnek meg 
az ilyen esetek s mikép szánhatja rá magát ilyen végzetes 
lépésre egy nő, akinek gyermekei vannak; nem tudjuk meg
érteni, hogy az a szent és magasztos érzés, amely oly hősies 
tettekre képesíti az anyai szívet, mikép zökkenhet ki annyira 
rendes kerékvágásából, hogy önként lemondjon gyermekeinek 
további öleléséről s önként tegye árvákká azokat, akiket hajdan 
a szíve alatt hordott. Oh igen, igen, nem tudjuk megérteni a 
nem is fogjuk tudni teljesen megérteni soha az életnek ezt a 
nagy s mindeneknél fájóbb ellenmondását.

Mi csak egyet tudunk és csak egyet látunk itten, azt, hogy 
az ember gyarló s esékeny teremtés, aki ha pillanatra elbocsátja 
az Isten kezét, könnyen elszédül s lezuhan a körülötte tátongá 
örvénybe. Amiből azután az a tanulság, hogy az ember ne sokat 
építsen magára s arra, amije van, hanem az Istenbe igyekezzék 
horgonyát vetni, ki a léleknek legfőbb erőssége s fájdalmainak 
is legjobb orvosa.

Az a sötét bánatfelhő, mely e nővérünk feje fölé össze- 
gyülemlett férjének váratlan halála folytán, néhány pillanatra
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eltakarta szemei elől az eget, minek következtében azután el
szédült. Mi sajnáljuk őt, mert hiszen jó feleség, gondos anya,, 
melegszívű asszony volt. Hamar megtört a lelkiereje. Az elvesz
tett kincs miatt nem látta, nem tudta eléggé méltányolni a még 
megmaradt kincseit; az elsötétült jelen miatt nem vette észre 
azokat a szép kilátásokat, amelyeket a jövő tárt eléje: az anyai 
kötelességteljesítésben s az ebből fakadható anyai örömökben. 
Gyenge volt, szegény, ne Ítélkezzünk azért felette, hanem inkább 
sirassuk meg s kérjük a könyörületes Istent, hogy Ő a maga 
végtelen irgalmassága szerint Ítélkezzék felette s gyógyítsa meg 
az ő hirtelen megroskadt, bánatos szívét.

A rokoni szívekre, amelyek tragikumát olyan mély meg
döbbenéssel nézik, most az a komoly kötelesség vár, hogy fel
vegyék gondját árván maradt gyermekeinek. Oh tegyétek meĝ  
azt, kedves testvéreim! öleljétek kebletekre szegény árváit s 
igyekezzetek apjuk helyett apjuk, anyjuk helyett anyjuk lenni 1 
Jusson eszetekbe, hogy ezek az ártatlan gyermekek inár kicsi 
korukban kénytelenek megkóstolni az életnek legnagyobb nyo
morúságát: a szülői szív melegének a hiányát. S mi lenne be
lőlük, ha az emberi részvét nem állna melléjük s védő karjaival 
nem övezné körül zsenge életüket s fejlődő lelkűk liliomszir
m a it? !... Az Úrral tesz jót, ki az árvát szánja, mert hiszen 
maga az Üdvözítő mondja: Bizony mondom nektek, amit eggyel 
cselekisztek az én legkisebb atyámfiai közül, énvelem cselekedtétek azt.

Ez a haláleset nagyon alkalmas arra, hogy részvétre han
goljon minden érző szívet a szerencsétlenek iránt, amely részvét 
azután ne csak abban álljon, hogy velük együtt sírjunk, hanem 
álljon abban is, hogy könnyeiket felszárítsuk a keresztyén sze
retet felsegítő tetteivel. Aminthogy alkalmas ez a megrázó eset 
arra is, hogy szemeinket az Égre irányítsa s az Úrba íogódzni 
késztessen bennünket, aki nagyon sokféleképen próbálja meg 
az embereket egy életen át, de senkit el nem hágy, aki beléju 
veti bizodalmát, sőt még a csapásokat is javukra fordítja azok
nak, akik őt szeretik. Nagyon sokszor vált ugyanis áldások 
forrásává az, ami nékünk első pillanatra csapásnak tetszett, 
aminthogy a könnyeinkkel áztatott talaj is sokszor vált már 
olyan virágos kertté, amelyben számunkra örömvirágok nyíltak.

Felfelé tehát a szemekkel és a szívekkel a nehéz csapások 
óráiban is, ahová a Zsoltáríró is tekintett, amikor így szólott: 
Miért csüggedsz el lelkem és miért nyughatatlankodol bennem? 
Bízzál Istenben, mert még hálát ddok én Neki, az én szabaditómnak 
és Istenemnek.

Ez a bibliai mondás s a benne kifejezésre jutott bizalom 
legyen vezércsillagunk az élet göröngyös utain; ez vezéreljen 
titeket is, siránkozó árvák, s megfogjátok látni, hogy az a biza
lom nem csal meg soha s hogy az az Isten, aki rátok szakadni 
engedte ezt a lesújtó csapást, meg is vígasztal s fel is magasztal 
majd titeket az ő atyai jósága szerint. Ámen.

Faulik János
nyíregyházai lelkész.
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Az utolsó Perlaky.
Kol. 3, 2—4.

Ha vihar által kidöntött hatalmas tölgyet látunk, elmehe
tünk-e mellette megilletődés nélkül? Lehetséges-e, hogy ilyen 
szálfát is elsöpörjön a zivatar? Amikor Perlaky Istvánra gon
dolunk, öregségében is egyenes, szép szál alakjára, szinte hinni 
sem akarjuk, hogy ő nyugszik e koporsóban. Nagy fákat döntö
gető, országokat elsöprő vihar zúgott el felette is, a szép szálfát 
kitépte, elsodorta más föld felé. Ott hiába próbált újra gyökeret 
verni, — nem sikerült. Fájó nosztalgia emésztette az elrabolt 
bércek után, nem tudta feledni feldúlt otthonát, az ősi koronázó 
várost. Szíve-lelke visszasírta a régi időket, a meghitt, jólismert 
helyeket. Elmondhatta a költővel:

Vágy hajt, ha széltől űzve szállnak 
Az égi felhők,
Hívnak a bércek, sziklavárak,
S a fenyveserdők.

Vágytól, keservtől egyre vérzem 
De mindhiában,
S magamat száműzöttnek érzem 
A romhazában. (Vargha Gyula.)

Igen, annak, száműzöttnek érezte magát a fővárosban. Az 
új viszonyok közt nem lelte helyét. De a honfibánat fogékonnyá, 
lággyá tette szívét, valami mégjobbat keresett. Lelke elfordult 
a  mának csúnya tülekedésétől, más világ után vágyott, életével 
útmutatóvá le tt: „az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel."

Ha nem ismertem volna is őt, megrendültén állanék ko
porsója mellett. Dicső múltú, terebélyes fa a Perlaky család 
fája, melynek evangélikus ágán az ulolsó hajtás is elszáradt. 
A Perlakyak négyszázados ároni háza, mely annyi kiváló lel
készt és püspököt adott hazánknak és egyházunknak, őbenne 
az utolsó férfitagban kihalt. E család múltja egyházunk életének 
értékes darabja, drága gyöngyszeme. A nemesi család fáklyája 
a  megboldogultban utolsót lobbant, hogy az ősök önzetlen haza- 
és egyházszeretetét, lelkűk egyenességét és nyiltszivűségét még 
egyszer felragyogtassa és — kihamvadott. A nemesi címert lefelé 
fordíthatják, de nekünk, mint dicső tanulságot hirdeti a Perlakyak 
története: az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert, 
aki földi életében erről tesz bizonyságot, az soha el nem romló 
örök gyümölcsöt terem az örök élet számára. íme nékünk, akik 
a  történelem lapjait forgatjuk, szintén áldásunkra szolgál.

S most itt állunk az utolsó sarj ravatalánál. Igazi nemes 
magyar volt és egész leikével hű evangélikus. Együtt dolgoztam 
vele az Angyalföldi Luther-Szövetség munkaterén, nemes szívét, 
fenkölt lelkét jól megösmertem. De nemcsak nekem vannak róla 
drága emlékeim, szerény, szeretetteljes egyénisége hiányzik 
gyülekezetünk minden tagjának. Előbb mint főtitkár, majd mint
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egyesületünk alelnöke buzgólkodott. Évi jelentései, mint lelkének 
drága gyöngyszemei ragyognak felénk. Mennyi szeretettel hor
dozta szívén, hogy a főváros legelhagyottabb, legszegényebb 
elemei összegyűjtessenek az egyház melengető keblén. Munkáját 
csak betegsége tudta megakadályozni. Köszönjük meg az Úrnak, 
hogy ez a szép élet hirdethette nekünk: az odafelvalókkaí 
törődjetek!

Sokat, nagyon sokat vesztettünk benne, de némuljon el 
fájdalmunk, hiszen itt vannak, akiknek még nagyobb a veszte
sége : a gyászoló özvegy, az árván maradt gyermek és testvér. 
Hogy mi volt ő a ti számotokra, azt megmondja fájdalmasan 
lüktető szívetek, mely soha többé ezen a földön nem fog az & 
nemes szívével összedobbanni. De ez a szív még halálában is 
így szól hozzátok, amit életével is hirdetett: az odafelvalókkaí 
törődjetek!

Mi volt az, ami lelkének nemességét, szívjóságát, szerény
ségét ily maradandó értékűvé tette? Pál ap. azt mondja: „A ti 
éltetek el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben*. A keresz
tyén élet elrejtett élet, de munkája eredménye láthatóvá válik 
az emberen. Miként az ibolya illatát a láthatatlan, földben rej
tőző gyökerek táplálják, fejlesztik, úgy a keresztyén lélek a hit 
által egy benső, rejtett élet birtokába jut, amely külsőképen is 
megtenni a maga isteni gyümölcseit, hálát az Ur iránt, könyö
rülő szeretetet az emberek iránt. Fájdalma a mi elköltözött 
testvérünknek is volt, de önmagáért sosem panaszkodott. Szíve 
hazájáért vérzett, melyért mindenét odaáldozta, s még több sóhaj 
szállt fel szívéből egyházáért, evang. Sionunk omladozó falain 
búslakodva. A szívben elrejtett élet azonban még a legsötétebb 
felhők között is világot szórt útjára. „A jóságos Isten sohasem 
hagyott el és nem fog elhagyni soha" — ez volt megingatha
tatlan hite. Amikor elerőtlenült, az fájt neki legjobban, hogy a 
szentirást már nem tudja kezében tartani s hogy Isten igéjének 
betűi összefolynak szemei előtt. Amint a fa ágaival a magasba 
nyúlik s leveleivel a napfényt keresi, úgy kereste ő hitével az 
Úr kegyelmének éltető napsugarát. Vágyakozzunk mi is az Isten
ben elrejtett, boldog lelki élet után, hogy azt elnyerve meghal
junk a világnak és éljünk Istennek.

Az apostol boldogan tekint az örökkévalóság felé: „Mikor 
a Krisztus, a mi életünk megjelen, akkor majd ti is, Ő vele 
együtt megjelentek dicsőségben*. Nem az elmúlás, az enyészet, 
nem is az elválás csüggesztő félelme zsibbasztja lelkét, hanem 
a dicsőségben való részesedés reménye bátorítja. Legyen a mi 
életünk, legyen gyászoló szívek a ti életetek ennek a remény
ségnek a jegyében való, hogy amikor a mi életünk, a Krisztus 
megjelen, akkor majd ti is ő vele együtt, akinek jóságát, sze- 
retetét egy hosszú földi életen át élveztétek, ő vele együtt meg
jelentek dicsőségben.

A boldog viszontlátásra! Ámen.
Rimár Jenő

vallástanár.
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A mi esztendeink 7 0 . . .
Öreg bibliás ember felett.

90. Zsolt. 10. vers.
Milyen áldott káprázat! Mi azt képzeljük, úgy beszélünk, 

hogy az idő — múlik, pedig csak magunk ámítása ez; mint az 
induló vonat ablakából kitekintő gyermek úgy látja, hogy a 
szomszédos vágányon mozog, gördül visszafelé a vonat, pedig 
az övé indul, gyorsul — előre.

Van a szívünk mélyén egy hatalmas alapösztön, mely 
minden másnál erősebb, tartósabb s minden más ösztönünkben 
megjelenő, ez az — élet vágya. Szeretnénk szépen, mindig 
frissen, töretlenül megmaradni, szeretnénk elérni az élet szép 
teljesedését, amikor az értelem a bölcsesség sugárzásáig vilá
gosul, a szív szeretete kiteljesedik, mint az évezredes tölgy 
lombozata s ráhajiik övéire, a szeretteire, kiket véd és tart, mint 
faág a gyümölcsöt. Szeretnénk felérni az élet ama tiszta magas
latára, ahol több a fény, a tisztaság, mint a hegyormokon, ahol 
a havon gyémántosan szikrázik a napfény.

De — mennünk kell. Sodródunk lefelé. Az élet íze. vará
zsa épen az, hogy változik, múlik, mint a lefelé siető hegyipatak, 
fut, szökdécsel le a folyam méltóságosan hömpölygő viz tömege 
felé. A ma holnappá lesz, de a tegnap nem jő vissza többé, 
mint a tavalyi hó eltűnik, csak hatása marad meg a fákban, 
melyeknek rostjaiban éltető nedvként kering.

A hatás .. Ez az, ami tovább él az embernél. Egy szép, 
építő szavad úgy száll a lelkek felett, mint a tiszta égen a ra
gyogó hajnalcsillag; egy cselekedeted, melyben volt valami a 
Jézus szívének melegéből, a Jézus kezének emelő, feloldó, áldó 
erejéből, úgy megmarad, mint ledőlt kápolnában az oltár, mely
nek építői és áldozói rég elmentek már, de a fehér kő áll s új 
áldozatok tüze fog meglobbanni rajta. Az életünk elhalad, mint 
tavak felett elsuhanó vándormadarak elnyúló vonala, de a benne 
megszólaló, a benne magát kijelentő lélek hatása átárad más 
kletekbe, mint az égő fa tüze átfut és lángolásra bírja a vele 
érintkező más fákat.

Ez az élet a hatásában áldott, Istentől mintául adott élet. 
Istentől maradt és Benne megmaradt. Istenben é ln i... milyen 
templomian mély csengése van e mondásnak, mint a hatalmas 
harangok szavának, istenben élt, tehát — boldogságban és bé
kességben, tisztaságban és biztonságban. Mikor szívére rácsapott 
a gyász, mikor koporsókba fektette szeretett hitvesét, szépen 
serdült katona-fiát, zokogó fájdalmában kezét összekulcsolva 
rebegte: „Istenem, Istenem*. Az égre nézett. Élete megtört, lel
kének szárnya megbénult, de így törött szárnnyal magasabban 
tud repülni a lélek. Ő is repült, szállt felfelé, Isten felé. Imád
kozva gyászolt, énekelve vigasztalódott. A temető és templom 
lett pihenő helye; ott elment kedveseivel társalkodóit, itt a
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templomban a velük való találkozásról nyert hatalmas tanítást, 
megerősítő biztatást.

Az élet hiába adott neki új örömöket, midőn családja meg
nőtt, új drága szívek szeretető melengette agg szívét, belenézett 
unokái szemébe s keblére vonva őket megindult hangon, köny- 
nyezve suttogta: „gyermekeim". Öröme az őszi napfény csillo
gása volt, melyben már benne van a búcsú fájdalma, a távozás 
melankóliája. Vonta, hívta, vonzotta a tem ető.. .  Talán a költöző 
madár így él, így készül; itt még virágzik a tarló, új vetés alá 
szántanak, itt még van melege, tüze az őszi napsütésnek, mégis 
erősebb a „vágy a távoli, a másik hazája felé; jó volt itt is, de 
ott jobb. Ő is így készült. Mikor pedig eljött az Úr hazavivő 
követe, a halálos ágyon kezébe vette énekeskönyvét, révülő 
szeme mégegyszer nézegette a kedves ima sorait, vértelenülő 
ajakai még próbálták elénekelni az annyiszor énekelt kedves 
melódiát, de a betű összefolyt, a hang akadozott... S mikor 
az ő áldott, megfáradt szíve megállott s fénytelen szemeit lefog
ták a szerető kezek, ott fent az örökfény kapujához elérkezve 
boldogan zendíti meg az ő énekét: „Hcl vagy én szerelmes 
Jézus Krisztusom"?...

Ah mi lehet ott, ahol ő találkozott a drága lelkekkel s 
ahol átöleli őket az örök szeretet! Rájuk hull csillagsugárként 
a kegyelem, az örök boldogság, az Isten üdvöt adó, megáldó 
mosolya! . . .

ő  felmagasztaltatott, mert hitt.
Mi boruljunk le és imádkozzunk.

Duszik Lajos.

Ne ítéljetek!
Temetési beszéd: gyermektelen, egykor gazdag asszony,

M. R.-né, felett, aki férje iszákos volta miatt az utolsó 
éveit férjétől különváltan szegény rokonainál töltötte el.

I. Korinth. 4, 5.
. . .  Távol, messze, régen egy mesés gazdagságú, keleti 

király: Croesus, az ősz hajú, bölcs Solont végigvezette csoda
palotája kincses kamráin, amelyekben halomba rakva őrizgette 
aranyát, ezüstjét. A gazdag király feltárta az öreg bölcs előtt 
a meg sem álmodott szépségeknek minden csillogását, megmu
tatta palotája minden gyönyörűségét s azután megszólalt a 
király: „Mondd te öreg bölcs, te ősz hajú Solon, lehet-e nálam 
boldogabb ember a földnek kerekségén?". . .  És a bölcs szelíd 
hangon felelt: „Uram, királyom! senkit nem lehet boldognak 
mondani halála e lő tt!" ... Aztán alig suhant tova néhány esz
tendő, a gazdag keleti királyt az ellenség boszuja máglyán 
égette meg. Amikor már felcsaptak a máglya legelső lángjai, a
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fejedelem megszólalt, síró beszéde el-elcsukló szavával: „Oh 
Solon, Solon ! . . .  Jaj de igazad volt! . . .  Senkit sem lehet bol
dognak mondani a halála előtt!" . . .

Ez a régi történet jaj hányszor lejátszódik miközöttünk is ! 
Neki indulunk az életnek napsugaras, boldog jó kedvvel, úgy 
gondoljuk nekünk nyílik minden virág, nekünk szól minden 
csattogó madárdal. Eltervezzük jövendőnket álomlátásunk tün
döklő képei szerint... megszámláljuk mi is kincseinket... és 
boldognak ítéljük m agunkat... Nagyokat dobban a szívünk... 
elbizakodunk... s beleéljük magunkat talán abba a gondolatba, 
hogy tőlünk a jövendő sem rabolhat el semmit sem ... sok 
esztendők után megbékélt szívvel megyünk koporsónkba temetői 
álomra. . .  Máskor megirigyeljük egymást. . .  egy egy esküvőnél 
hányszor emlegetjük irigykedő szemmel az életnek neki induló 
fiatalok „szerencséjét". . .  idő előtt ítélkezünk boldog jövendőjük 
felől.. .  biztos fundamentumnak vesszük a kincsek gazdagságát, 
amelyre az életboldogság hajlékát fel lehet építeni.

De most mégis összerezzen a mi szívünk! Nézzétek az 
elköltözött testvérnek a koporsójából felszáll egy szomorú fekete 
árnyék ... felemelkedik egy intő kéz. . .  s megszólal e koporsó 
csendje: „Idő előtt ne Ítéljetek... míg el nem jő az Úr!“ . . .  
mert senkit sem lehet boldognak mondani halála e lő tt...

Mint sokaktól megirigyelt asszony indult el egykor a szülői 
házból... és visszaérkezett úgy, hogy mindenki sajnálta. Mikor 
elindult, kezében gazdagságot hordozott, mikor mi megismertük, 
kopott ruháját takargatta előlünk. Mikor elindult, arcán a bol
dogság mosolygott, mikor megismertük, kisírt szemeiből mond- 
hatatlan szomorúság kiáltott felénk. ..

Emberek ítélete úgy ítélt egykor felőle, hogy boldogságából 
mi sem fog hiányozni és végül is menedéket keresve húzta be 
maga után elhagyott otthonának, egykori tündérvárának ajtaját.

Valamikor emberek ajka sokat beszélt „szerencséjéről", 
most az sincsen, aki megsirassa. . .

„Azért idő előtt ne ítéljetek, míg el nem jő az Úr!" Lás
sátok Isten azért vezette közibénk a megboldogultat távoli, 
messze vidékről, hogy minékünk is elhirdesse nem emberi szó
val, hanem tragikus élete megrázó példájával és egyben igazolja 
mindenek előtt az ige igazságát: „Idő előtt ne ítéljetek", mert 
senkit sem lehet boldognak mondani a halála e lő tt... De kü
lönösen is szól ez az ige tinéktek, akik legközelebb álltok a 
megboldogult testvérnek, M. R.-nének, koporsójához. A telketek
ben — tudom — nagy háborúság dúl. . .  tele vagytok emberek 
felől kárhoztató ítélettel. . .  és annyiszor elkérdezgettétek már 
magatoktól a nagy nehéz kérdést: miért lett ez így ? Ma még 
tele van a szívetek megannyi panasszal, lázadó ítélettel, sok-sok 
keserűséggel. . .  hadd hintsem hát a ti háborgó lelketekre is 
ugyanazon szent ige olaját: „Idő előtt ne ítéljetek, míg el nem 
jő az Úr!" aki minden sötétségnek titkát felderíti, aki a keserű
séggel teli szívnek megjelenti örök tanácsait, aki minden jajongó
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emberi kérdésre felel egykoron, aki háborgó tengereket és há
borgó szíveket egyaránt lecsendesít örök kegyelme áldott sza
v á v a l ...

Ő előtte hajtsuk le megalázott fejünket és imádságunkkal 
közeledjünk feléje...

Nagy Miklós
zalaegerszegi lelkész.

Illusztrációk.

Csel. 2, 38: A megtérés ellen azzal szoktak érvelni, hogy 
az ember nem lehet mássá, mint aminek és amilyennek szüle
tett. S hivatkoznak a természeti világra, mely szerint a körtefa 
almát, a szilva barackot és fordítva nem teremhet. Igaz! Maga 
Jézus is azt mondja: A tövisről szednek-e szőllőt, vagy a boj
torjánról fügét (Máté 7, 16)? És Jakab szerint: Avagy teremhet-e 
a fügefa olajmagvakat (3, 12)? De viszont a tapasztalás bizo
nyítja, hogyha azt a szilvafát átoltják, mégis csak teremhet ba
rackot s az árokparti tüskerózsa, ha beszemzik, hozhat nemes 
rózsát. Azt mondod talán e rre : „Igen ám, de nem magától, ha
nem szemzés, átoltás által* *. Úgy van! Magától az ember sem 
lehet mássá, hanem csak a Szentlélek segítségével. — A Lélek 
ereje munkálja mibennünk a megtérést.

*

Csel. 2, 44—45: Egy gőzhajó utasai politikai eszmecserén 
két ellentétes pártra szakadtak. A társaságban volt egy keresz
tyén lelkületű utas, aki nem vett részt a vitában. Az egyik 
radikális elveket valló férfi azzal a kérdéssel fordul hozzá: „Hát 
maga milyen párton van?* „Én, — mondja a megszólított, 
kommunista vagyok*. Felragyog a kérdezőnek a szeme: „Hiszen 
akkor elvtársak vagyunk; mert én is az vagyok*. Erre feláll 
a kérdezett és így szól: „Kedves barátom, a dolog egy kis fel
világosításra szorul. Ugyanis én kétféle kommunistát ismerek; 
és előbb tudni szeretném, hogy Ön melyik csoporthoz tartozik*. 
S mivel az „elvtárs* nem tudott kétféle csoportról, bámészan 
nézett reá. Mire ő ekkép folytatta: „Már az apostolok korában 
is voltak kommunisták, akik a vagyonukat a közért feláldozták 
s a magukéból adtak a szükségben levőknek; de most vannak 
olyan kommunisták, akik a másét veszik el. Nos én az első cso
porthoz tartozom: hát Ön?“

*

Csel. 3, 6: Aquinói Tamás, a középkori híres scholasztikus 
bölcselő egy alkalommal elcsodálkozott egy magas állású egy
házfejedelmen, amint az gyűrűkkel gazdagon ékesített kezeit 
éppen egy aranyozott medencében mosta. Tréfálkozva szól 
hozzá az egyházfejedelem: „Úgy-e testvér, most már az egyház
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nem kénytelen azt mondani: Ezüstöm és aranyam nincsen né
kem!" — „Úgy van főtisztelendő atyám, — felelte Tamás; de 
viszont nem is tudja ám többé mondani: A názárethi Jézus 
Krisztus nevében kelj fel és já rj!“

*

Csel. 4, 12: Themistokles görög hadvezért és államférfiut 
irigy és roszakaralu honfitársai számkivetésre Ítélték. A szám
űzött végső szorultságában Admetos királyhoz fordult. De inért 
ő is az ellenségei közé tartozott s nála is életveszélyben forgott, 
az előszobában Themistokles karjára vette a király fiacskáját 
s úgy lépett az uralkodó elé: „Admetos király, ennek a kis 
gyermeknek a nevében, akit szeretsz, könyörgök hozzád kegye
lemért. Ennek a gyermeknek a kedvéért végy oltalmadba az 
én hálátlan honfitársaim ellen". A királyt úgy meghatotta ez, 
hogy Themistoklest biztosította a védelméről. — A mi védel
münk, menedékünk és üdvösségünk, amely által megtartatunk 
és Istennél kegyelmet nyerünk, a Jézus Krisztusnak, Isten egy
szülött Fiának, a nevében van.

❖

Csel. 5, 17: „Megirigyelni az erényt szenny foltja korunk
nak" (Cicero). — Semmitől sem kell a keresztyénnek magát 
inkább óvnia és semmitől jobban őrizkednie, mint az irigységtől 
és mások szerencséje felett való szomorkodástól; mert észrevét
lenül a tulajdon kardjával szúrja agyon magát, aki irigységből 
gyűlöli embertársait" (Cyprián). — „Az istentelen örül saját 
szerencséjének, az irigy más szerencséjén bánkódik. Amaz sze
reti a rosszat, ez gyűlöli a jót; úgy hogy az istentelen, aki 
magának kíván jót, tűrhetőbb, mint az irigy, aki mindenkinek 
rosszat kíván" (Ambrus).

*
Csel. 5, 38—39. Gamáliél tanácsa helyes, mikor zsidó véreit 

mérsékletre, türelemre inti; de helytelen, mikor aztán itt meg
állapodik s nem vonja le magára nézve az abból folyó követ
kezményt. Mert Krisztussal szemben a semlegesség kényelmes 
álláspontjára helyezkedni nem lehet. Maga Jézus mondja: „Aki 
velem nincs, ellenem van" (Máté 12, 30). S a tapasztalás szerint: 
aki minden egyházat és vallást jónak tart, azt csak egy lépés 
választja el attól, hogy minden vallást rossznak tartson. A má
sok iránt való türelmesség nem szabad, hogy takarója legyen 
a hitbeli közönyösségnek.

*

Csel. 6, 2, 4: Luther szerint „az Isten igéjét oly nagyra 
kell becsülnünk és tartanunk, mintha egy magas templomtorony 
volna". Ilyen, mindennél előbbre valónak értékelik azt az apos
tolok. A hívek pedig akkor, ha annak hirdetését örömest hall
gatják és tanulják!

*
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Csel. 6, 15: Egy pogány kínai titokzatos kifejezéssel tuda
kolta egy keresztyéntől: „Barátom, mondd csak, miféle kitűnő 
arckenőcsöt adnak nektek a ti misszionáriusaitok?* Csodálkozva 
néz reá a keresztyén: ő nem tud semmiféle arckenőcsről s nem 
érti, hogy voltaképen mit is akar mondani. „Igen, — folytatta 
a pogány, a keresztyének arcának többnyire olyan sajátságos 
ragyogása van, míg a pogányok arca oly sötét és komor. Mit 
tesztek, hogy a ti arcotok olyan fényes, ragyogó?* Most már 
megértvén a keresztyén a kérdező szavait, beavatta őt is a 
Krisztusban való öröm boldog titkába.

*
Csel. 8, 20: Itáliában egy fiatal ügyes varrónő evangélikus 

volta miatt több jó házat elveszített. Mikor betegen feküdt, egy
szer korán reggel kopogtatnak az ajtaján. Egy ftórenci előkelő 
urinő lép be a szobájába egy apáca kíséretében. Próbálják a 
„megtévedtet* az „anyaszentegyházba* visszatéríteni. Két teljes 
órán át puhítják a beteget; de ez csak rendületlenül megmarad 
meggyőződése mellett. Távozóban a hercegnő egy telt erszényt 
mutat és kínál neki: „Nézd ezt szántam neked, ha átgyónsz és 
kommunizálsz. Vagy ha a templomban nem akarnál megjelenni, 
betérésed megtörténhetik a kápolnámban is*. A csábítást azon
ban Péter szavaival utasította vissza a hite mellett és hitében 
hűséggel megálló varrónő.

*
Csel. 8, 30: Krügernek, az afrikai búr köztársaság elnöké

nek egy kaffer (néger) szolgája halálán feküdt. Az elnök kérdezi 
tőle: „Tudod, hová méssz, ha meghalsz?* A haldokló azzal 
felelt: „Honnan tudnám? Mikor nekem sohasem beszéltél róla. 
Ha rossz helyre megyek, téged foglak ott érte vádolni*. A fiatal 
kaffer hamarosan meghalt; de szavai Krügert úgy megragadták, 
hogy attól fogva a missziónak lelkes és igaz barátjává lett.

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

178.016 — 1933. B. M. A bevett és elismert vallásfelekezetek 
lelkészei az útlevél kiállítási díj fizetése szempontjából közszolgá
latban álló alkalmazottaknak tekintendők s úgy maguk, mint 
hozzátartozóik útlevelei után az alacsonyabb utlevélkiállitási 
díjat s bélyegilletéket fizetik. Ezen kedv. azonban csak a bevett 
s elismert vallásfel. lelkészkedést folytató papjait s hozzátarto
zóit illeti meg (218.390—1934. B. M.

1930. XVI. t.-c. 32. § ába ütköző kihágás miatt rendőri 
büntető eljárás alá vont egyének kegyelemben részesítése.

2600—1934. M. E. Az 1934. évi mezőgazdasági munkálatok 
elvégzéséhez hitel előmozdítása.

230.446—1934. B. M. Kiskorú (gondnokolt) magyar állam
polgárok külföldi követelésének biztosítása.

140—1934. B. M. A törvényhatósági bizottságok újjáalakítása. 
A következő adók veendők számításba: a törvényhat. területén 
kivetett földadó, házadó, községi pótadó, ált. kereseti adó. — 
Lelkészek adója kétszeresen számít s bekerülhetnek a várm. 
törvényhat. bizottságba.

Az államfőhöz intézett beadványok szabályszerű beadványi 
illeték alá esnek.

A gazdasági továbbképző (ismétlő) népiskolák tanítói óradlja 
részbeni fedezésére államsegély engedélyezése iránti kérvények 
tárgyában 73.100-1934. V. K. M.

3177—1933. V. K. M. Egyházi adók behajtására, biztosí
tására (telekkönyvi hatóságnál bekebelezésére), elévülésére a 
közadók kezelésére vonatkozó törvényes rendelkezések irányadók.

1930. VII. t.-c. Igazolt szegénység alapján az 1 P beiratási 
díj elengedendő, a többinél, nem fizetés esetén a községi elöl
járóság köteles behajtani. (4—474—1930. V. K. M,).

Örökbefogadásnál a kiskorú gyermek nem követi az örök- 
befogadó vallását. — (Ez ügyben legközelebb újabb döntés vár
ható a belügymin. úrtól).


