
Első ige.

A  mi szolgálatunk.
János 21, 15. v. vége.

Nagyon bonyolulttá lett a mi szolgálatunk. Valaki ezt így 
fejezte k i: „Ez a világ azt kívánja tőlünk, lelkipásztoroktól, hogy 
legyen meg bennünk a tudósok tudása, az ügyvédek jogi jártas
sága, a szónokok elokvenciája, a pedagógusok ügyessége, az 
orvosok szakképzettsége, a szentek szentsége, hogy értsünk 
pénzügyhöz, építészethez, zenéhez, irodalomhoz s mindezért 
annyi fizetést ad, amennyi egy jobb bérház házmesterének van.“

Pedig a mi szolgálatunk ebben az ezerfelé differenciálódott 
világban is nagyon egyszerű, ahogy lelkünkre köti azt a Krisztus 
ősi s örökké egyugyanazon szolgálati parancsa: „Legeltesd az 
én bárányaimat." Adminisztráció és beteglátogatás, nőegylet és 
szószék, társadalmi tevékenység és elmélyedő búvárkodás, mind 
csak eszközök ennek a központi szolgálatnak végzésében.

„Legeltesd az én bárányaimat." Benne van ebben a mi 
szolgálatunk dicsősége. Mert hiszen ebben az igében Krisztus 
azt a nevet adja nékünk, amit önmagára is a legszívesebben 
alkalmazott: pásztor. Sajnálni való, hogy magyar nyelvünkben 
a mi szolgálatunk köznapi megjelöléseként egynémely külföldi 
nyelv mintájára nem ez a gyönyörű szó honosodott m eg: 
pásztor. Mi nem papok vagyunk, nem lelkészek (nyelvünk 
egyik legtorzabb szava), nem nagytiszteletű urak. hanem pász
torok, kiket a Pásztor azzal tüntetett ki, hogy lehetünk az ő  
bárányainak legeltetői, tolvajtól, farkastól oltalmazói.

„Legeltesd az én bárányaimat." Benne vannak ebben a 
mi szolgálatunk legfontosabb irányelvei is. Lássunk meg leg
alább néhányat.

A pásztor engedelmeskedik. Nem a maga ura, hanem a 
Pásztor szolgája... Övé a parancs: „legeltesd . . .“, miénk az
engedelmesség. Övé a nyáj: ....... az én bárányaimat", miénk
a felelős sáfári megbízatás. Mennyi alázatos engedelmesség, 
parancs-átvevő készség kell ehez. S mibennünk sokszor milyen 
kevés van belőle I Sámuel valamikor azt mondotta: „Szólj, 
Uram, mert hallja a te szolgád!" Mi pedig inkább ezt mond
juk: „Hallgass, Uram. mert szól a te szolgád!"

A pásztor vezet. Érdekes, a pásztornép között a juhász 
az egyetlen, aki nem hajtja, hanem vezeti a nyáját. Nem mö
géjük áll rájuk csördítő karikásostorral, hanem eléjük ál! s a 
juhok követik. Jézus is nem azt mondta: „menjetek", hanem 
küldés helyett hívogatott: „jöjjetek". Nem lehet a lelkeket Isten 
felé erőszakkal terelni, vagy szép szóval noszogatni, csak a 
példaképül odaállított élet vonzásával hívogatni lehet őket.

A pásztor legeltet. Nem az a dolga, hogy kápráztasson és 
elbűvöljön, hanem hogy tápláljon. Vajjon úgy prédikálunk-e,
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hogy az táplálása a juhoknak ? Filozofálsz, retorizálsz, lirizálsz 
a szószéken, avagy pedig az igével táplálsz? Spurgeon mon
dotta : „Sok pásztor illatos kölnivizet ad a lélek-bárányoknak, 
azt hívén, hogy az pótolhatja az egyszerű tiszta vizet, mások 
meg oly magasra tartják a táplálékot, hogy a báránykák nem 
érik el. Mintha bizony Jézus azt mondotta volna: Tápláljátok 
az én zsiráfjaimat.“

A pásztor egyszer számot ad. A mi szolgálatunk félelme
tesen komoly. Az Ur szemében egy lélek is drágább, mint a 
világ valamennyi gyémántmezője és aranyaknája. Nekünk pedig 
lelkek százairól kell beszámolnunk egyszer. Szemünkre olvas- 
tatik majd, hogy húsz, harminc, negyven évekig mit csináltunk 
a gyülekezetben ?! Hány léleknek mentünk utána kereső, mentő 
pásztori hűséggel, hány sikkadt el kényelmes, rosszpéldájú, 
gondatlan hűtlenségünk miatt?! Isten irgalmazzon nékünk 11 

Szolgatársak 1, pásztori szolgálatunkban megállni csak úgy 
tudunk, ha nekünk magunknak is — Pásztorunk a Jézus!

Szabó József
győri püspöki m. lelkész.

Tanulmányok.

Luther német bibliája.*
Minden próféta, apostol és szent a képzőművészetben 

megkapta a különös ismertető jelét, Dávid a hárfát, János evan
gélista a sast, szent Erzsébet a rózsákat. Ahol Luthert ábrázol
ják, ott nem hiányzik sohasem a biblia. De a biblia Luther 
kezében több jelentős, találó dísznél, amely által a művész az 
ő képét élénkké vagy kerekké tenni akarja. A biblia hozzátar
tozik Lutherhez, a biblia nélkül Luthernek a lényege és műkö
dése érthetetlen. A biblia és Luther, mindakettő a maga világ
történeti jelentőségében elválaszthatatlanul egymáshoz van kötve. 
E mellett a biblia egészen az adó, Luther egészen az elfogadó. 
A biblia németre való fordításának csodálatos munkája legalább 
ép annyira a bibliának Lutherre való hatása, mint Luthernek 
a biblián való munkája. Isten Igéje Luthert, amint egyszer lelkét 
alapjában valóban érintette, úgy megfogta, hogy minden tehet
ségével és erejével együtt meg kellett adnia magát az Igé
nek. Hatalmas prédikációi, széles-sugarú lelkipásztori munkája, 
építő- és vitairatai, dacolása és viaskodása egyes-egyedül ahhoz 
akartak hozzásegíteni, hogy a gyertyatartó alá helyezett Istenige 
végre ismét érvényre jusson a német nép között. Ennek a ki
zárólag az Ige érvényesítését szolgáló munkájának legfontosabb

* Lelkészkörzeti konferenciakor a bonyhádi gyülekezetben rendezett 
vallásos estélyen tartott németnyelvű előadás fordítása.
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része, koronája azonban a Szentirásnak németnyelvre való le
fordítása. Benne még ma, 400 esztendő után is hirdeti nekünk 
Isten örökkévaló Igéjét. Általa feleslegessé akarta tenni szemé
lyét is. Azokat a lelkeket, akik csalódtak volt az egyházukban, 
nem akarta a maga személyéhez kötni; szükséges, hogy azok 
az Isten Igéje biztos alapján álló gyülekezetté szervezkedjenek. 
A maga személyéről és iratairól nagyon kicsinylően Ítélt. Nem függ 
tőlük semmi sem. „Nem bánnám, ha ezek a munkák mind fele
désbe merülnének, mert nem akartam általuk egyebet, minthogy 
napfényre jöjjön a Szentírás és az igazság, ami most Istennek 
hála — írja örvendve — mindenfelé oly fényesen és hatalmasan 
ragyog, hogy már meglehetnének nélkülem és könyveim nélkül."

Ez nem szerzetesi szerénység, mely így beszél, hanem egy 
olyan léleknek a vallomása, akinek Isten Igéje minden örömnek, 
minden vigasztalásnak és erőnek a forrása lett és aki az egész 
világ számára csak egy egyetemes orvosszert ismer: az Isten 
Igéjét!

A biblia németre való lefordításának az elhatározása magá
ban véve világtörténeti cselekedet volt, mely Krisztus egyházának 
a földön kialakulásában egy új korszakot teremtett. És mégis 
Luther csak azt az állapotot állította ismét vissza, melyet az ős- 
keresztyénségben magától értetődőnek tartottak, hogy Isten Igéje 
a próféték, Jézus Krisztus és az apostolok beszédeiben a gyüleke
zet minden egyes tagja számára hozzáférhető életforrás legyen 1

Luthernek munkái közül egyik sem volt oly áldásos ha
tású és egyiket sem olvassák még ma is oly sokan, mint német 
bibliáját. Csakis Isten a megmondhatója, hogy hány embernek 
volt Luther német bibliája már támasza a kisértésben és vigasz
talása a bánatban.

Vessük fel mindenekelőtt is azt a kérdést: hogyan jutott 
Luther ahhoz, hogy a bibliát lefordítsa.

Az első keresztyén századokban a bibliát a keresztyén- 
ségben még jól ismerték. Ámbár csak kevés embernek volt 
saját bibliája. Mivel a biblia csak vesződséges, hosszadalmas 
másolás által volt sokszorosítható, azért nagyon ritka és drága 
volt. De hogy milyen hévvel, mily buzgón vágyódtak abban az 
időben Isten Igéjére, abból látjuk, hogy a szegény keresztyének 
azért, hogy Istennek üdvözítő és vigasztaló igéjéből, — mely 
drágább aranynál-ezüstnél, — az élet kenyeréből valami mégis 
nekik maguknak is legyen a kezükben, a zsoltárok vagy evan
géliumok egyes részeit fölírták maguknak és papiros hiányában 
levelekre, agyagcserepekre és más könnyen múló anyagra irkál- 
fák. Milyen szégyenletes, orcapirító ez az isteni Ige után való 
éhség ránk maiakra nézve! Milyen boldogoknak tartották volna 
magukat azok a keresztyének, ha ők, amint mi mostanában, 
az egész Újszövetséget 40—50 fillérért tudták volna megvenni! 
Voltak ugyan már akkoriban is olyanok, akik a bibliáról mitsem 
akartak tudni. így I. Gergely pápa (f  604) egy orvosnak egyszer 
ezt írja: „Mi más a Szentirás, mint Istennek levele teremtmé
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nyeihez, és mégis Te elmulasztod, drága fiam, azt olvasni, hogy 
életedet helyesen folytasd". Azáltal azonban, hogy a prédiká
ciónak és a keresztségre előkészítő oktatásnak a biblia képezte 
mindig az alapját, gondoskodás történt arra nézve, hogy a gyü
lekezetben ismeretes legyen. De minél inkább közeledünk a 
történelemben a Kr. u.-i 1000. évhez, annál inkább háttérbe 
lép a biblia. Ámbár a kathohkus egyház a biblia olvasását 
sohasem tiltja meg kifejezetten, nem is tagadja, hogy Isten az 
ő lelke által a bibliában szól. De mindjobban lábra kap az a  
vélemény, hogy a népből való egyszerű ember a bibliát nem 
értheti meg. A biblia olvasása és tanulmányozása a papok és 
művelt szerzetesek különös kiváltsága, előjoga lett. Homályos, 
érthetetlen, az embert könnyen megzavaró könyvnek a nevét 
kapta a biblia. Biel Gábor, aki egy Luther korában nagyrabe- 
csült keresztyén hittani tankönyvet adott ki, pl. azt írja, hogy 
a Szentirás a széles tengerhez hasonlít, melyen a kezdő veszély 
nélkül áthajózni nem tud. Sokkal nyugodtabban bizhatja rá 
magát a nagy egyházi atyák munkáira. Maguk a papok és 
tudósok szívesebben tanulmányozták az egyházi atyák iratait, 
melyeket világosabb és átlátszóbb munkáknak tartottak. Nem 
csoda, hogy az ellentét az egyházi tanok és berendezkedés közt 
egyfelől és az Isten Igéjében oly világosan tanúsított igazság 
között másfelől — egyre nagyobb és aggasztóbb lett. A bibliá
nak az egyház életében háttérbe szorítása, mellőzése keserűen 
megboszulta magát. Isten Igéje az élet kenyere marad mindig. 
Egyes lelkek és egész közösségek, melyek nélkülözik, lelki 
létükben súlyos kárt vallanak. Ahol a napfényt elzárja az em
ber, ott be kell hogy sötétedjék, ott mérges növények nőnek 
és betegségek keletkeznek. De még ebben a korban is, amikor 
Isten Igéje majdnem el volt temetve, mindazonáltal elővette az  
embereket az utána való éhség. Bizonyság e mellett, hogy titok
ban még most is hálás olvasókra talált, és hogy egyes részeit 
a bibliának már Luther előtt is. mindeneseire csupán a már 
latinra lefordított bibliából, a Vulgátából. lefordították német 
nyelvre. 72 ilyen fordítás van, amelyek az Isten Igéje utáni 
éhséget természetesen csak rosszul tudták kielégíteni. Hisz tele
voltak hibákkal és félreértésekkel, sokszor teljesen érthetetlenek, 
némettelenek és élettelenek.

Ekkor küldte Isten épen jókor a keresztyénségnek azt a 
férfiút, aki a Szentléleknek az erejével, melyet ő maga a bib
liából kapott ajándékul, erős német ököllel az oly soká bezárt 
ablaktáblákat kilökte, kitaszította, úgyhogy az isteni igazság
nak fényes világa az egyház házába megint be tudott világítani: 
a mi Lutherunkat. Micsoda, a bibliát ne lehetne megérteni f 
Mondotta Luther. „Mikor kétségbeesetten minden jó cselekede
temmel, imádkozás — böjtölés — és virrasztással a földön 
feküdtem és a kegyelmes Istenért kiáltottam, hogy könyörüljön 
rajtam, és én őt mindazonáltál sehol sem találtam, akkor egy 
könyv oly világosan és érthetően felelt nékem, ahogyan nem
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tudott egy ember sem felelni, és megmutatta nékem az utat az 
én Üdvözítőm keresztjéhez, az Istennek igazságához, a gyermeki 
hithez, amellyel mi szegény bűnösök az isteni kegyelem drága 
ajándékát magunkévá tehetjük. Ez a könyv, melyet azért soha 
többé le nem teszek, és amely minden küzdésem és szenvedé
semben leghűbb barátomként kisérjen engem, a biblia. És mivel 
a  bibliának nem csupán nálam, hanem mindeneknél az a tisztje 
és feladata, hogy a kétségbeesett lelkeknek a bűnök bocsánat- 
jának vigaszát hozza, azért, hogy az én édes német testvéreim
nek is a biblia legyen a barátja és vezére az ég felé, Isten 
segítségével le akarom fordítani, az én kedves német nemzetem 
nyelvére." De, ki tudja, Luther csupa egyéb sokféle munkájától 
a harc zajában alkalmasint sohase jutott volna hozzá, hogy 
ezt a gyönyörű, dicső szándékát tettre váltsa, ha az Isten maga 
 őt kezénél nem fogta és a wormsi birodalmi gyűlés után Wart
burg várának csendjébe nem vezette volna, ahol György lovag 
csakhamar megunva a lovagi vívást és vadászást, valami gyü
mölcsözőbb tevékenység után látott, és megtalálta ezt a köny
vek könyvének, a bibliának a legnagyobb csendben imádsággal 
és könyörgéssel megkezdett lefordításában.

Négy tényező vált Lurhernek a bibliafordításnál javára. 
Szerencsés körülmény volt, hogy épen abban az időben Német
országban azok a nyelvek, amelyeken a biblia eredetileg írva 
volt, a héber és a görög nyelv, — Erasmusnak és Reuchlinnek, 
az akkoriban legkiválóbb nyelvészeknek előmunkálatai követ
keztében — először lettek valóban ismeretesek. Luther buzgó- 
sággal sajátította el magának e nyelvek alapos ismeretét, szint
úgy szorgalmasan és hálásan fölhasználta Melanchthonnak, a 
görög nyelv akkoriban legalaposabb ismerőjének a tanácsát is, 
 aki Luthernek az ösztönzésére került volt a wittenbergi egye
temre tanárnak. Természettől fogva Luthernek egész rendkívüli 
nyelvi tehetsége volt. Enélkül semmi esetre sem érhette volna 
el, hogy oly rövid idő alatt az akkoriban csakugyan siralmas 
tudományos segédeszközök mellett a biblia mindkét alapnyel
vének egészen ura, tökéletesen tud héberül és görögül. Továbbá 
hasznára volt a fordítás munkájának, hogy Luther oly mestere 
volt a német nyelvnek, amilyen alig volt valaha még egy. Az 
ű finom nyelvérzéke abban az időben is, amikor a német nyelv 
meg volt vetve és a műveltség képviselői mind csak latinul 
írtak, felfedeztette vele német anyanyelvének elrejtett szépségét, 
erejét és bensőségét. ő , a parasztnép szülötte, ismerte a népet; 
tudta, hogy a nép hogyan fejezte ki magát, és hogyan kellett 
Isten embereit a bibliában megszólaltatnia, beszéltetnie, hogy 
az egyszerű ember is megérthette őket. Milyen csodálatos, hogy 
mint tudós is megtartotta a népies iránti érzékét és hogy a 
fordításában a hivatalos, irodai írásmódból époly kevéssé talá
lunk, mint a száraz tudós-stilusból I Megérezzük a fordításán, 
hogy ő, mielőtt a „tolmácsolásához hozzáfogott, megfigyelte 
családi körben az édesanyát, utcán a gyermekeket, asszonyokat
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a vásáron, mesterembereket a műhelyben, s elleste szájuk be
szédét, és hogy egy német közmondásgyűjteményt is összeállí
tott magának, ami haszonnal járt bibliafordításának az érthető
ségére nézve. És mivel Luther természettől fogva Isten kegyel
méből való költő volt, azért az oly nehéz és mégis oly szép 
bibliai iratok számára is, mint a zsoltárok és a próféták — meg 
tudta találni a kellő német kifejezést, hogy szinte úgy érezzük, 
mintha Dávid német énekes lett volna, és mintha olyan férfiak 
mint Ámos és Hóseás, Ézsaiás és Jeremiás nem zsidóul szólot
ták volna a régi izraelitákhoz, hanem németül a németekhez. 
De a legjobb fegyverzetet mint bibliafordítónak azok a belső 
élményei, tapasztalatai adták neki, melyeket ő belső és külső 
tapasztalati életében a Szentiráson tehetett. Csak mivel ő maga 
a bibliából az Isten szavát hallotta volt, és mivel az Írásnak 
egyes szavai az ő életének sokféle tapasztalásaiban értelmüket 
előtte feltárták és igazságukat kimutatták volt, csak ezért tudta 
ő a bibliát úgy lefordítani német nyelvre, hogy az ember azt 
a benyomást nyeri: itt nem ez és amaz a kegyes férfiú, hanem 
az élő Isten maga szól hozzánk.

Hogy milyen munka volt a bibliafordítás, erről már csak 
nehezen alkothatunk magunknak helyes fogalmat. Luthernek 
nagy fordító munkája még a tételek kifüggesztésének évében, 
1517-ben kezdődött a 7 bűnbánati zsoltárnak német nyelvre 
való lefordításával. Ezután Luther először az Ujtestamentomot 
fordította le ; körülbelül egy évre volt szüksége ennek elvégzé
séhez. Az 1521. évnek ádventjében kezdte meg az Újszövetség 
fordítását, már 1522. szeptember havában megjelenhetett nyom
tatásban. Néhány évvel később az Ószövetséget — legelőször 
még tanítókönyvek és próféták nélkül — bocsátotta ki. Ezek 
sokáig feltartóztatták. Tudós barátaival számtalan ülésben mind
untalan dolgozott és javítgatott rajta. Sokszor naphosszat keres
gélt egyetlen kellő, szabatos kifejezés után. Hányszor húzta, 
ha megtalálta, utóbb aztán mégis megint keresztül és írt piros 
tentával egy még találóbbat fölibel Tizenkét év kellett hozzá, 
míg végre 1534-ben egy hatalmas, vastag fólió-kötetben — (ívrét 
alakú könyv, fóliáns) — Luther festőbarátjának, Lukas Cranach- 
nak 124 fametszet-képével díszítve, az első teljes német biblia 
megjelenhetett — (Wittenbergben Hans Lufit kiadásában). Az 
első német teljes bibliának a kiadása előtt, — amelynek nyom
tatási engedélyét 1534 augusztus 6-án adták meg, — Luther 
az összes előzőleg megjelent bibliai könyveket, különösen a 
prófétákat, még egyszer gondosan átnézte. 84-szer nyomtatták, 
mindig többezer példányban, a bibliát és részeit Luther szeme 
előtt Wittenbergben, de egyidejűleg ugyanezeket a könyveket 
tilos utánnyomások utján 253 kiadásban terjesztették, — ezek 
az akkori német könyvpiacra nézve egész hallatlan számok F 
Csaknem minden új kiadás előtt Luther újra javított és simított 
rajta. Micsoda szívós, kitartó szorgalom és micsoda izzó sze
retet az isteni igazság és az ő német nemzete iránt rejlik csak
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e mögött a hatalmas munka mögött! Hogy mi ösztönözte és 
képesítette rá, Luthernek következő kijelentése mutatja: „Én egy 
fillért sem fogadtam el érte, nem kerestem, s nem is nyertem 
vele semmit sem. Nem az én becsületemre gondoltam benne. 
Isten, az én Uram, tudja, hanem tettem a kedves keresztyének 
kedvéért és a dicsőségére Egynek, aki oda fent ül. Gazdagon 
meg vagyok jutalmazva, ha csak egyetlen egy keresztyén hűsé
ges munkásnak ismer el" — (Sendbrief von Dolmetschen).

A Luther-biblia drága ára ellenére, — eleinte egyedül az 
Ujtestamentomért mintegy 25.— márkát kellett fizetni, — a né
met nép között lelkes fogadásra, számtalan hálás olvasóra 
talált. Az Újszövetség első, erős, 3000—5000 példányból álló 
kiadósa csakhamar elfogyott, úgyhogy mindjárt új kiadásban 
kellett közrebocsátani. Nem örvendett akkoriban Németország
ban egy könyv sem — még Luther Kiskátéja sem — oly nagy 
kelendőségnek, mint az Újszövetségnek és a teljes bibliának 
német fordítása. Valamennyi könyvnyomtató lázas tevékenység 
ben állt, nem tudták az Isten Igéje utáni keresletet a népben 
elég gyorsan kielégíteni. Bugenhagen, Luthernek hűséges segítő
társa, barátja és lelkipásztora a német biblia megjelenésének 
annyira örült, hogy évenként ünnepet ült családjában hálából 
azért, hogy Isten a német népet Luther által az ő Igéjével meg
ajándékozta. Olyan buzgósággal vették és falták Luther bibliáját 
mindenütt, hogy Cochláus, Luthernek egy ellensége és a biblia- 
olvasásnak szenvedélyes ellenfele, rémülettel jelenti: „még 
suszterok, asszonyok és mindenféle tudatlan népség is a leg
nagyobb vággyal olvassák Luther Újszövetségét, mintha az 
Igazság forrása volna!" Mivel Luther német nyelvét az alnémet
ben (plattdeutsch) és a felnémetben (Svájc) nem értették, a 
Luther-bibliát ezekre a tájnyelvekre, dialektusokra is átültették. 
De a német népiskolákban, melyeket most létesítettek, vala
mennyi német törzs ifjúsága Luther bibliáján tanulta meg az 
olvasást. Neki köszönhetik a németek, hogy van nekik ma 
egységes iskolai és irodalmi nyelvük, amelyen a keleten és 
nyugaton, délen és északon lakók megérthetik egymást. így 
Luther fordító munkája nem csekély mértékben segítette elő a 
német testvértörzsek egyesítését.

Luther saját irodalmi nyelve a szász udvari kancellária 
nyelvétől függő, de csak az ő bibliája és az ő iratainak a ha
talma teremtette meg a közép németből az általános német 
irodalmi nyelvet, mely elől a dialektusoknak vissza kellett lép- 
niök. Luthernek kortársai elismerték: „dass er die deutsche 
Sprache wieder recht herfür gebracht, recht Deutsch schreiben 
und reden gelehrt habe“ — hogy ő megint valóban létrehozta 
a német nyelvet, jól németül írni és beszélni megtanított. A 
német nyelvre és irodalomra oly messzire terjedő hatással volt 
Luther bibliája, mint más könyv egy sem. A 18. század német 
klasszikus írói, a modern német irodalmi nyelv tulajdonképeni 
megteremtői, Luther nyelvének a tanulmányozásán erősítették a
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magukét; egy Klopstock, egy Herder, az ifjú Goethe és az ifjú 
Schiller nyelve az erejének, gazdag kifejezési képességének és 
élet-eleven szabadságának jórészét Luther bibliafordításából — a 
Luther-bibliából kapta, amelynek mintaszerű, ideális jelentőségét 
Goethe a későbbi éveiben is kegyeletesen elismeri. Még Luther 
óhitű ellenfelei is tanultak tőle. Katholikus vidékeken is oly nagy 
volt akkor az éhség Isten Igéjére, hogy a katholikus egyház nem 
tudott jobbat tenni, minthogy a Luther-bibliát, — csak jelentékte
len módosításokkal ellátva és más név alatt, — terjesztette.

És ma ? Bátor cselekedet volt, hogy Luther a német nép
nek német bibliát mert adni. Ezzel a föld összes népeinek ke
zébe adta Isten Igéjét anyanyelvükön. Ha ma 250 milliónál 
több biblia van elterjedve az egész földkerekségén, Luther pél
dájára lefordítva a világnak csaknem minden nyelvére, úgy ez 
egyike azoknak a gazdag áldásoknak, melyek Luther bátor 
reformátori cselekedetéből fakadtak. Bizonyságát adta az egész 
világ előtt annak, hogy a biblia az emberiség könyve, minden 
egyes ember számára szükséges, de minden egyes ember szá
mára érthető i s ! Luther sohase tartotta volna lehetségesnek, 
hogy az ő bibliája valaha minden német házba bekerülhessen, 
ö  elsősorban az istentiszteleti használatra szánta volt azt. Arra 
gondol, hogy különösen a naponkénti hétköznapi istentisztele
tekben, melyek a mise-istentiszteletek helyébe léptek volt, olvas
sanak egy-egy szentirási szakaszt és a népet megint ismertessék 
meg a bibliával. Spener Fülöpnek és Francke Ágost Hermannak 
az érdeme, hogy a biblia, mely a 30 éves háborúban oly rit
kává és drágává vált, olcsóvá és az egyetemes papság elvének 
megfelelően a laikus világ, különösen a szegényebb körök 
számára is hozzáférhetővé tétetett. Az ú. n. bibliaintézetek, 
amelyek közt az első volt az 1712-ben alapított Canstein-féle 
bibliaintézet Halléban, és amelyek közül a legmunkabiróbbak 
egyike a 100 évvel fiatalabb württembergi bibliaintézet Stuttgart
ban, — a Brit- és Külföldi bibliatársulat, amely 100 év előtt 
kezdte a bibliaterjesztést a nép közt, nagyszerű mértékben 
végrehajtani, — ezek a biblia-intézetek gondoskodnak a szent 
írásoknak oly csinos és mégis oly olcsó előállításáról, hogy a 
Luther-bibliának napjainkban a legszélesebb körű elterjedés 
van biztosítva.

így ajándékozta meg Isten Luther által egyházunkat a 
német bibliával és nyitotta meg benne az ő életének üdítő for
rását. Evangélikus egyházunknak nincsen nagyobb jóltevője, 
mint D. Luther Márton. Megajándékozott bennünket a legdrá
gább kinccsel, Isten Igéjévél, mint népkönyvvel.

Hálás kebellel áldozunk Istennek ezen nagy jótéteményért 
s buzgó szívvel ünnepeljük Luthernek és az általa 400 év előtt 
elvégzett bibliafordítás munkájának emlékezetét.

Dörmer Frigyes
varsádi lelkész.
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Vasárnapi és ünnepi beszédek.

Saulus tervez, az Isten végez.
Szenthár. u. 10. vas.

Ap. csel. 9, 1—8.
A szentháromság utáni vasárnapoknak egyik jellegzetes 

vonása, hogy ilyenkor falun és városon, elnéptelenedett kicsiny 
egyházakban és ezreket számláló nagy gyülekezetekben egy
aránt tetemesen megcsappan a templomlátogatóknak száma. 
Ennek a jelenségnek magyarázatára különböző' okokat szoktak 
felhozni. Hivatkoznak a tikkasztó hőségre, melyből ebben az 
időszakban rendszerint bőséggel kijut mindenkinek, mely bizo
nyos mértékben fáradttá, bágyadttá teszi idegeinket, mely talán 
épen akkor varázsol álmosságot szemeinkre, mikor legjobban 
figyelni szeretnénk. Egy másik okképen szokták hangoztatni 
a nagy elfoglaltságot, a halasztást nem tűrő sürgős munkát, 
melyet a legjobban épen magyar népünknél figyelhetünk meg. 
S ha arra gondolunk, hogy ezekben a nyári napokban mennyit 
küzd, verejtékezik magyar földmívelő népünk, hogy egész évi 
munkájának gyümölcséről van szó, hogy százaknak és ezreknek, 
akik maguk keveset vagy semmit sem vetettek, mert nem vet
hettek, ezekben a hónapokban kell megkeresni a télirevalót, 
az új aratásig elegendő kenyeret, hogy a napnak 24 órájából 
csak 3 —4 jut a pihenésre, a többiben ez a jelszó hangzik: rajta, 
rajta, rajta, akkor távol áll tőlünk a szándék pálcát törni mind
azoknak feje felett, akiket most az Istennek hajlékában hiába 
keresünk. Másrészt azonban, ha teljesen tárgyilagosan fogjuk 
fel a dolgot, biráljuk el a Szentirás követelményeit, akkor azt 
is be kell vallanunk, hogy mi gyarló emberek, a saját lelkűnk
kel és Istennel szemben való kötelességeink elmulasztásával 
kapcsolatosan legfeljebb enyhítő körülményekre hivatkozhatunk, 
de olyan okra sohasem, melyet az Úr köteles volna elfogadni. 
Ebből azután az is következik, hogy az igazi ok mégsem rajtunk 
kívül a körülményekben, hanem bennünk, a lelkünk mélyén 
keresendő. A lelkületűnknek kell megváltozni, miként az Sau- 
lusnál történt, hogy télen, nyáron egyforma buzgósággal szom- 
juhozzuk az imádság házát. A lelkűiét megváltozásáról olvas
hatunk a mai szent leckében is, melynek velejét ebben a két 
mondatban fejezhetjük k i:

Saulus tervez — az Isten végez.
Az apostolok cselekedeteiről megírt könyvben több fel

emelő. építőtartalmú képet találunk. Az az első kép azonban, 
mely a mai szentige első verseiből tárul lelki szemeink elé, 
nemcsak semmiféle építő erővel nem bír, hanem egyenesen 
ellenszenvet vált ki belőlünk. A fenyegetéstől, öldökléstől lihegő 
ember ugyanis nem lehet soha senkinek az eszményképe. Már
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pedig Saulus ilyen volt, keble szinültig megtelt a Kr. követői 
iránt táplált haraggal, gyűlölettel, megsemmisítésükre törő szán
dékkal. Pedig hát a harag, a gyűlölet mennyire eltorzítják vo
násainkat ! Ha a dühtől, haragtól lihegő ember meglátná a maga 
képét abban a pillanatban, mikor a gonosz érzelmek, indulatok 
úrrá lesznek rajta, úgy megijedne önmagától, hogy a dühnek 
sohasem engedne helyet kebelében. Már most ez a Saulus ter
vez, amiben magában nincs semmi bűn, hiszen a tervezgetés 
emberi vonás. Terveket sző a rózsás arcú ifjú az előtte álló 
jövőre nézve, terveket csinál a szülői szív édes gyermeke szá
mára, tervet készít az építő a munka megkezdése, foganatosí
tása előtt és tervet készít az államférfiú a nehéz viszonyokkal 
küzdő, ezer bajok közt vergődő nemzet sorsának megjobbítására, 
az ország hánykódó hajójának biztos révparthoz vezetésére. 
Azt talán mondanunk is felesleges, hogy a jó, a hasznos, az 
értékes terv elkészítéséhez higgadtság, nyugodtság, megfontolt
ság szükséges, mert csak ilyen lelkiállapotban lehet mérlegelni 
a különböző eshetőségeket, kikapcsolni, illetve leküzdeni a ne
hézségeket, hogy a leggondosabban megalkotott tervnek is siker
telenség, kudarc lehet a sorsa, hogy dűhvel, haraggal a benső
ben csak ádáz, gonosz tervek születhetnek meg. Ilyen sötét, a 
gyűlöleten alapuló terve volt Saulusnak, ennek megvalósításától, 
keresztülvitelétől égett a lelke, t. i. hogy a Kr.-nak minden 
követőjét elnémíthassa, bebörtönözhesse, kivégeztethesse. Jeru
zsálemben már elnémította a bizonyságtevő ajkakat. István vér
tanúra már rázúdultak a gyilkoló kövek, azért ambíciótól túlfűtött 
lelke újabb területet, gazdagabb zsákmányt keresett, tehát „ . . .  
elmenvén a főpaphoz, kére őtőle leveleket Damaszkusba a zsi
nagógákhoz, hogyha talál némelyeket, kik ez útnak követői, 
akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe.“ 
Az a vágy fütötte, hogy egész munkát végezzen, hogy a fari
zeusi felfogás teljes diadalt arasson, hogy a föld kerekségén a 
Názárethinek még csak hírmondója se maradjon. Már előro 
hizlalta szemét a képen, amint a rabszíjra fűzött keresztyének 
előtte haladnak Jeruzsálem utcáin, amint a börtönajtó feltárul 
előttük, hogy a következő pillanatban bezáruljon mögöttük, 
amint a főpapok elégedetten megveregetik a vállát és lelkesedve 
kiáltják feléje: Saulus, hű tanítványnak bizonyultál, alapos mun
kát végeztél! Saulus tervezett fenyegetéstől, öldökléstől lihegve 
az Úrnak tanítványai ellen már indult is, rohant is Damaszkus 
felé. Kétségtelen dolog, hogy tervének megalkotására döntő 
befolyást gyakorolt a környezet, amelyben felnevelődött, a gyű
lölet, amellyel minden farizeus a nem farizeussal, legfőképpen 
pedig a törvényt benső értéke szerint értelmező Jézussal és 
követőivel szemben viseltetett. Távol áll tőlünk a szándék, 
mintha ezen megállapításunkkal Saulust menteni, felelősségét 
csökkenteni akarnánk. Nem. Csak azt kívánjuk nyomatékkai 
leszögezni, hogy jézusi felfogás szerint senkit senkivel szemben 
gyűlöletre nevelni, tervek készítésénél a gyűlöletet indítékkép
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pen felhasználni sohasem szabad. — És most álljunk meg, 
gondolkodjunk el egy pillanatra. Képzeljük magunk elé a 
dühtől, fenyegetéstől lihegő Saulust, aztán kérdezzük meg job
bik énünktől: Nem cselekszünk-e mi is sokszor hasonlóképen, 
nem szorongatja-e a mi bensőnket is a harag, gyűlölet érzése, 
mikor terveket csinálunk? A nagy világégést megelőző eszten
dőkben is, a harcokat lezáró úgynevezett békéknél is, az azóta 
eltelt másfél évtizedben is nem a gyűlölet volt-e és még ma is 
nem a gyűlölet e azoknak a terveknek fő-fő alkotó eleme, me
lyeket a nemzetek egymás ellen készítenek ? Megszégyenülhetett 
volna e az a sok-sok szándék, elgondolás, ami az utóbbi évek
ben megszületett, ha a szeretet méhében fogamzottak volna? 
Ha őszinték akarunk lenni, be kell vallanunk, hogy egyeseknél 
is, társadalmi osztályoknál is, nemzeteknél is, sőt a különböző 
kér. felekezeteknél is igen sok terv a gyűlölet jegyében születik 
meg. De az a jó, hogy az ember csak tervez, néha jót, többször 
meg rosszat, az Isten pedig végez. Saulus is eltervezte meg
semmisítő munkáját, a Megfeszítettről szóló tudománynak kiir
tását, de elgondolása nem valósulhatott meg, mert — hála az. 
Égnek — Saulus csak tervezett és az

Isten végezett. Azt végezte el, hogy Saulust porig meg
alázza, hogy azután magasra fölemelje, sokra méltassa, hogy 
szent ügyének legnagyobb ellenségét legtevékenyebb apostolává 
változtatja, hogy azt a gazdag tudást, alapos, széleskörű isme
retet, mellyel Saulus rendelkezett, Pálnak bocsátja rendelkezé
sére, hogy az üldözőből, jóbarátot, a rombolni szándékozóból 
építőt csinál. S amit az Úr magában előre elvégzett, a damasz- 
kusi utón végre is hajtotta: a kergetőt összehozta a kergetettel, 
Saulust a Jézussal. A nagyfontosságú találkozás megható jelen
ségek közölt játszódott le; az a Saulus ugyanis, aki csak egy 
halott Krisztusról tudott és ennek követőit üldözte, akit nagy 
hirtelenséggel fény sugárzott körül és váratlanul gyökeret vertek 
a lábai, aki az égi szózat hatása alatt a földre rogyott és sza
vakat hallott, egyszerre maga előtt látta az élő Jézust, aki az: 
égő kíván csisággal hozzá intézett kérdésre (Kicsoda vagy Uram?) 
szelíd, de mégis szemrehányó hangon felelte: „Én vagyok Jézus, 
akit te kergetsz: nehéz néked az ösztön ellen rúgódoznod." 
Ezekből az idézett igékből arra következtethetünk, hogy Saulus 
lelkét már előbbre megragadta valami a jézusi igékből, hogy 
gondolkodóba is ejtette, de ő, a tudós tarzusi nemes nem akart 
leereszkedni a názárethi ácsmester fiának lábaihoz. És minél 
erősebben jelentkezett nála a gondolat: hátha ő téved és Jézus
nak van igaza, annál nagyobb hévvel küzdött ellene, persze 
sikertelenül, mert mégis csak legyőzetett. Az előbb még büszke, 
fejét fennen hordozó, diadalokhoz szokott férfiú a látottak, a 
történtek hatása alatt lehorgasztotta a fejét, megremegett egész 
testében, aztán reszkető hangon kérdezte: „Uram, mit akarsz, 
hogy cselekedjem?" A nagyfontosságú találkozás tehát meghozta 
a döntő fordulatot: Saulus megtért eddigi életutjáról, szívét az
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Úrnak engedte által. A szentíró feljegyzése szerint egy időre 
szeme világát is elveszítette jeléül annak, hogy eddig gonosz 
dolgokat látott és cselekedett, hogy ez a látása meghalt, hogy 
a jövőben mindent más szemmel kell néznie. S amikor azután 
három nap múlva szeme világát visszanyerte, mindent másképen 
nézett. Amit eddig gyönyörűségesnek talált, azt most utálatosnak 
látta, akit eddig gyűlöletre méltónak vélt, azt most szíve minden 
dobbanásával szerette, akit eddig minden kigondolható eszköz
zel üldözött, annak ügyét most teljes erejével támogatta. Eddig 
a megromlott óember után járt és gyűlölte a Krisztust, most az 
újember életét éli és mindene a Krisztus. — Ami most már 
Saulusnál megtörtént, ugyanannak bekövetkezésére nálunk is 
égető szükség van. Nekünk is össze kell találkoznunk a Jézus
sal. Ha mi keressük őt, ha vágyódunk utána, ha felismerjük 
benne lelkünk királyát, megváltóját, akkor találkozhatunk vele 
az imádság órájában, az Úrnak hajlékában. Ha pedig küzdünk 
ellene, ha üldözzük őt hitvány életünkkel, aljas cselekedetekkel, 
tanításainak, követelményeinek semmibevevésével, akkor talál
kozunk vele megrázó körülmények között, talán reményeink 
romhalmazánál, talán gyászos ravatalnál. A találkozásnak feltét
lenül meg kell történnie. És igazi boldogság csak az esetben 
töltheti el keblünket, ha felismerjük a találkozás döntő jelentő
ségét, ha szívünket feltárva száll el ajkunkról a kérdés: „Uram, 
mitakarsz, hogy cselekedjem?" Kérve-kérlek azért benneteket, 
ne kergessük, hanem keressük a Jézust, hogy a nagy találkozás 
után a mai Saulusokat is Pálokká formálhassa át. Ámen.

Horváth Sándor
csabdi-i lelkész.

A damaszkusi csoda.
Szenthár. u. 11. vas.

Ap. csel. 9, 19—28.

Sokszor, ha rávinne a lélek, kacagni szeretnék azokon az 
együgyű embereken, akik nagy tudákosan megállapítják, sőt 
hirdetni is merik, hogy „a mai világban nincs csoda!* Ezzel 
szemben az igazság az, hogy nincs ezen az egész, nagy világon 
semmi sem, ami ne volna csoda! Csoda minden! Csoda a nyíló 
ibolya, a csírázó búzaszem, a függő cinke fészke, a darvak ösz
töne, a fülemile dala, a méhek munkája, igenis, csoda minden, 
de minden — végig az egész, tüneményes, végtelen Világminden
ségen. Csoda maga a Világmindenség végtelenségével és nagy
szerű rendjével, törvényszerűségével. — De legnagyobb, leg- 
izgatóbb csoda a csodák világában maga az Ember, a gondolat, 
a hit, az erkölcs Embere, mert ő több, mint különféle savak, 
sók, .lúgok vegyülete, több, mint izom- és idegrostok működése. 
Az Örökkévaló előtt hódolva leborúló áhítat, avagy az édes
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anyánk kezét csókoló szeretet több, mint a por gépies játéka, 
mozgása! Itt egy új, igézetes csoda mered reánk gigantikus 
nagyságában: az emberi lélek, a szellem, ez a végtelenül, ele- 
mezheteilenül finom, selymes valóság, melyet a megszokás há
lyoga miatt sok szellemi vak nem vesz észre. Pedig, ha van 
szemünk a látásra és látunk, akkor még perzselőbb, még igé- 
zetesebb csodát vehetünk észre az emberi lélek világában! Ott 
látjuk az emberi szellem mélyén az Úristen másvilágának be
áramló erőit, ott érezzük az Úristen lelkének a sugárzását, szent 
fényességét, életvezérlő ihletét, e re jé t... És még vannak egy
ügyű, tudákos emberek, akik azt merik mondani, hogy „nincs 
csoda manapság!" Hogy nincs-e? Jertek csak, mutatok néktek 
képeket, látható képeket az Úristen lelkének a csodáiról, hátha 
láttukra rájöttök arra, hogy hasonló csoda Bennetek is akart 
már történni vagy történt is, hogy azután szállást vegyen tel
ketekben az állandó, szent csodálkozás. . .

Egy sötét, tüzes szemű ifjú farizeus, a nagy tudományú 
Saul siet a jeruzsálemi országúton Damaszkus felé. Borzalmas 
célja van. Ki akarja irtani gyökerestől a Názáreti vallását, fog
lyul akarja vinni kivégzésre a damaszkusi keresztyéneket Jeru
zsálembe. Ez a megmásíthatatlan szándéka, mert ő, a Dávid, 
Salamon egykor dicső országának, nemzetének az előkelő, mű
velt, vezérségre hivatott fia nem nézheti ölhetett kézzel, hogy 
a római imperiálizmus igájában hogyan sorvad, pusztul napról- 
napra az ő imádott népe, Isten kiválasztottnak mondott nemzetet 
Szent meggyőződése, hogy az országban való sok romlásnak 
oka az a tény, hogy a zsidó nép elhagyta az ősi hitet és erköl
csöket, elhagyta az Örökkévalót és ezért veri az Úristen az apák 
vétkeiért a fiakat heted iziglen. De szent meggyőződése az is, 
hogy újra feltámad, szabaddá, naggyá lesz Izráel, ha visszatér 
az ősi tiszta hithez, erkölcshöz, Istenhez, mert ebben az esetben 
elküldi Isten az ő népének az Ígért Messiást, a várva-várt sza
badsághőst ! . . .  Ezért akarja ő, Saul eltiporni a Názáretit és 
vallását, mert ez megfertőzi az ősi hitet és erkölcsöt, azt állítván 
magáról, hogy Ő, az Eretnek, a Lázadó, Ő volt a M essiás!... 
Hah! Keresztre feszített, meggyalázott Messiás, ennél nagyobb 
botrány, ennél nagyobb őrület el sem képzelhető egy ortodox, 
igazhitű farizeus számára! . . .  Ezért nem ismer kegyelmet velük 
szemben! Kiírtja mind, egytől-egyig a Názáreti mániás, gonosz, 
tanítványait, akik esztelenségükkel, gonoszságukkal, Isten kivá
lasztott népét sodorják a biztos pusztulásba!... Jaj most ti 
néktek. damaszkusi jámbor keresztyének! Nem is sejtitek, hogy 
Saul képében milyen véres veszedelem közeledik felétek, nem 
is sejtitek, azt az egy éves, kacagó, sugárszemű kis babát, akit 
himbálva dobál ég felé a boldog, keresztyén nagyapa, még ma 
kardélre akarja hányatni Saul, a rettegett ellenség, aki már itt 
van a város kapui alatt! . . .  Igen, Saul már ott van a város 
a la tt... Megpillantva az ismerős épületeket, gyorsítja lépteit! 
Ám csak akarna sietni, de nem siet, mert gyökeret ver a lába;
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mintha villámcsapás érte volna, egész testében végigborzongva 
a magasságba bámul, majd erőtlenül összeroskad.. .  Ott fekszik 
az országút porában a rettegett ellenség mozdulatlanul! . . .  
Damaszkusi keresztyének ne féljetek, nem lesz vérontás! . . .  
Sault eltaposta az Ú r!...

Pár nap múlva ott látjuk Sault a zsinagógában. Zsúfolva 
a  zsinagóga kiváncsiakkal, akik hallani akarják a fővárosi, híres, 
tudós farizeust, Sault, a keresztyének rettegett, hajthatatlan 
ellenségét. Saul beszél is. Csak úgy ömlik belőle a szó. Hallga
tói felkapják a fejüket, egymásra néznek, csodálkoznak, morog
nak, majd zúgnak, majd kiáltoznak, átkozódnak, mikor ilyesmit 
mond nekik Saul: „Le akartam tiporni a Názáretit és Ő győzött 
le engem. Foglyul akartam vinni Jeruzsálembe a damaszkusi 
keresztényeket és engem ejtett foglyul Jézus Krisztus. Mert O 
a Krisztus, Ő a Messiás, nemcsak a zsidóké, hanem minden 
népé, a pogányoké is, aki nem a római császár hatalma, igája 
alól, hanem a sokkal hatalmasabb zsarnok, a Sátán hatalma 
és rabsága alól, az örök kárhozaiból szabadított ki a halálával 
minden bűnös le lket... Boldog vagyok, hogy rabjává leltem, 
mert most születtem meg igazán, most vagyok boldog, most 
vagyok szabad egészen és azért jöttem ide, hogy Ti is térjetek 
meg és legyetek az Ő hívei, az Ő megváltottjai, mert 0, az Isten 
Fia azért jött e . . .  “

Nem bírta tovább folytatni, üvöltésként felhördült, felzúgott 
a tömeg s halált kiáltottak Saulra. És mit csinál Saul, a mi 
P á lu n k ? ... „Annál inkább" hirdeti Krisztust! Mint a mélyfúrású 
kút a forró viz és gáz zuhatagját, úgy ontotta a lelke a Krisz
tusról szóló bizonyságtevést. Nem tehetett máskép, nem bírja 
megállni, hogy ne mondja, ne hirdesse mindazt, amit lát és hall: 
a lélek boldogító, kibeszéihetetlen szépségű bizonyosságot, hogy 
Krisztusban mily boldog és szabad 1 ... Szerette volna ezt a 
nagy-nagy boldogságot átadni régi hitsorsosainak is, hogy azok 
is higyjenek és azok is olyan boldogok legyenek, mint ő, de 
azok tajtékzó dühhel halált kiáltottak a fejére épúgy, ahogy ő 
életére tört még nemrég a Krisztus híveinek 1 ... Ő akarta meg
ölni előbb Krisztusért az embereket és most őt akarják azok 
megölni Krisztusért 1 ... Akiket megakart ölni, most azok mentik 
meg az életét. . .  Éjjel egy kosárban kötélen leeresztik a város 
kőfalán. Ő meg sietve megy Jeruzsálembe, hogy ott is hirdesse 
a Krisztus evangéliumát... Siet a jeruzsálemi keresztyén atya
fiak közé... Képzelhetjük azt a riadalmat, amit Saul megjele
nése keltett köztük 1... Saul beszélt, hitet tett, kért, könyörgött. 
de az apostolok nem hittek a szemüknek, fülüknek. . . Valami 
gálád csapdát sejtettek az egész jelenet m ögött... Pál megint 
maga m aradt... Senki sem vállalt veje közösséget. De a szeme 
ragyogott, az arca átszellemült... Ő mégis boldog volt. Már 
ekkor is érezte, hogy az ő boldogságát sem élet, sem halál, sem 
semmi hatalom el nem veheti tőle, mert neki mind életében, 
mind halálában nyeresége a Krisztus. . .  Neki elég volt az Isten
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kegyelme, neki elég volt a boldog, drága állapot: a Krisztus
rabság állapota... Hirdette boldogan a bizalmatlan, ellenséges, 
süket világnak mindazt, amiről meggyőződött: az élő, dicsőséges, 
üdvözítő K risztust!... Végre akadt egy ember, aki igazolta őt. 
hogy ő nem Saul, hanem Pál, Isten szent Lelkének a csodás 
tette, munkája folytán... Volt is öröm. volt is ujjongás, volt is 
örömkönnyes hálaadás a jeruzsálemi keresztyének között, mikor 
sorra megölelhették új testvérüket: Pált, aki innét indult el a 
bizonyságtevés apostoli útjára, hogy elvégezze a maga futását 
és megharcolja ama nemes harcot, mint a keresztyénség legna
gyobb, legmunkásabb apostola...

És most e képek láttára gondoljuk el, hogy micsoda erő 
okozta azt, hogy a régi Saulból Pál apostol lett? Hiszen két, 
teljesen külön ember volt Saul és P á l! A Saul akarata, a Saul 
neveltetése, a Saul lelki világa okozta e z t? ... Nem! Gondoljuk 
el, hogy kivé, mivé lett Pál hatalmas, apostoli munkássága 
folytán, gondoljuk el, hogy egyik élő, hatalmas tényezője az ő 
szelleme még ma is a keresztyén egyházaknak, az emberi kul
túrának s benne, általa emberfölötti, isteni erők hatnak, mun
kálkodnak még ma is és évezredek múltán is ! Azt érezzük itt, 
amit Mózes érzett az égő csipkebokor közelében: Isten közel
ségét . . . Isten szent Lelke tette Pállá, a világtörténelem Páljává 
a parányi Sault. De nemcsak Saullal tett itt csodát az Isten szent 
lelke, hanem ugyanakkor velünk is. Benne reánk is kiáradt az 
Ő kegyelme, amely nem akarja a bűnös vesztét, hanem meg
térését és életét. Hiszen azért tette Pállá Isten lelke Sault, hogy 
a Krisztus evangéliumát a pogányok közkincsévé, egyetemes 
tulajdonná tegye s így keresztyénné lehessenek párducos Árpád 
fiai, leányai is . . .  Saul megtérésében egy nagy-nagy, csodás 
bizonyosság ragyog felénk: Isten szeret minket! . . .  Hallgatagon, 
de nagyon, örök irgalommal... Istennek hozzánkhajló határta
lan irgalma oly végtelen nagyságú csoda, amihez képest minden 
más csoda eltörpül, elenyészik. . .  Minden más csodán is ez az 
Egy csoda sugárzik át: Isten nem akar még eltaposni minket! 
Nem akar még új vizözönt zúdítani réánk, mert még v á r .. .  
Vár, mert szeret m inket!...

Van-e hát csoda?... Igenis van! Csoda, hogy még élsz! . . .  
És ez a csoda egy másik csodát hirdet Te néked, azt, hogy az 
Isten szeret Téged!... Szeret: bűnbocsátó irgalommal... Sze
ret várakozó türelemmel. .

És te mit tégy e sok csodával szem ben?... Csodálkozz! 
Ámen.

Pass László
debreceni lelkész.
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Ember hol vagy!
Szenthár. u. 12. vas.

Ap. csel. 10, 2 5 -3 3 .

A mai világ emberét már sok mindenhez hasonlították. 
Nem igen van teremtmény a földön, nem igen van tulajdonság, 
szokás emberben, állatban, amihez ne hasonlították volna. Az 
is bizonyos másrészt, hogy nem volt olyan hasonlat, amelyik 
az ember valóját teljes egészében megmutatta volna. Nemcsak 
azért, mivel ősi igazság szerint, minden hasonlat sántít, hanem 
azért is, mert az embernek belső lelki képe olyan változatos 
gazdag, mint maga a látható ezer színű természet. A mai ember 
lelki arculata meg épen meghatározhatatlan. Vajúdó világban 
élűnk. Örökös változás az embernek nemcsak külső élete, hanem 
lelki világa is. — Ahogy én ebben a pillanatban, ennek az 
Igének fényében látom az embert, az egy csontvázzá aszalódott, 
kiéhezett, fáradt zsugorihoz hasonló.

Azt mondják zsugorinak, aki — bár a legtöbbje van — 
mégis panaszolkodik, zúgolódik. Van valami igaz a panaszában, 
mert a zsugori tényleg szenved. Nélkülöz, éhezik, koplal, dide
reg, rongyoskodik. Nem azért történik ez, mintha tényleg nyo
morognia kellene, hanem azért, mert meglevő javait elzárja, 
elrejti mások elől, maga elől is. Mikor elzárta, elrejtette, akkor 
hátat fordít annak, hogy maga se lássa.

A mai ember tényleg szenved, tényleg nélkülöz, nyomorog. 
Nem azért, mintha szegényebbé lett volna a föld körülötte, vagy 
messzebb került volna az égbolt tőle, hanem azért, mert élete 
kincseit, javait elzárta, azoknak hátat fordított s csak koldus 
rongyait nézi, azokat mulogatja egyebeknek is. Hátat fordít 
kincseinek, melyek az apai házban vannak. Hátat fordít az atyai 
háznak, abban az atyának. Elfordult az atyai ház terített aszta
lától s az útfélen járó gonoszok, toprongyosok koldus asztalánál 
élődik. Ezalatt az atyai házban számára megvan terítve az atyai 
kegyelem királyi asztala. Csoda-e, ha nem érzi jól magát, ha 
panaszolkodik? De fáj ez a nyomorúság az atyának is, mert 
saját fiáról van szó. Hogy segítsen nyomorgó gyermekein, azért

1. keresi az embert. Keresi sajgó lélekkel és vérző édes
atyai szívvel. Melyik atya tudna nyugodtan lenni akkor, mikor 
tudja, hogy gyermeke szenved, veszedelemben forog ? A tékozló 
fiú történetében azt olvassuk, hogy az édesatya feléje futott 
hazatérő gyermekének. Tehát sóvárogva várt annak hazajöttére. 
Keresi az Isten az embert, mert gyarlóságaival együtt is gyer
meke neki, akinek homlokán ott van az Isten fiának bélyege, 
szereti azt. Soha el nem múló szeretettel szereti, azért menté
sére, keresésére indul. A világot járó ember azt gondolja, hogy 
ő teljesen jó úton jár, csak épen távol az atyai háztól. Ámde 
Isten eleve tudja, amit az ember mindig csak késve tud meg, 
hogy az Istentől való elfordulás, az előle való elrejtőzés vesze
delem és halál. Ha az ember elfordul Istentől, azért fordul el,
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mert a csúf bűnök bokraiban, a testi lelki tisztátalanságok bo
zótjaiban bujkál, ahol gonosz sátánfiak kétes értékű társaságá
ban kétes szerencsékre vadászgat. Nem látja, hogy e bozótokban 
öröm vajmi ritkán, szerencse sohase, de veszedelem, romlás 
hányszor várakozik re á ! — Emberevők közé senki se sietett 
valaha is szórakozásra, öröm vadászatra. A biztos halál karjai
ban mégse mert örömöt keresni az ember. Istentagadó hitetlenek 
bűntanyáin élni és azok útján járni, nem jelent kisebb vesze
delmet, mint emberevők barlangjában menedéket keresni. Aki 
Isten elől elrejtőzött, neki hátat fordított, igéjét, egyházát meg
vetette, az a lélekgyilkosok, lélekevők karjaiba rohant. Ott ma 
talán csak a lelket, de holnap bizonyosan megmérgezik a testet 
is. — Isten tudja ezt és nem akarja engedni ezt. Felhajtja a 
világot közelben-távolban, hogy az örvény szélén is, az utolsó 
pillanatban is megtalálja veszni indult övéit. Minden bűnbokrot 
megzörget, minden nyomorúságfészket átvizsgál, nem rejtezik-e 
óit veszni tért gyermeke?

Megzörgeti a földi bőség, jólét bokrait is, amelyek mögött 
a legtöbb ember kerül a sátán tőrébe és halálos veszedelembe. 
Megmutatja a bőség nyomorúságait, mert ilyen is van. Évtize
dek, talán századok óta nem volt a világon annyi bőség, mint 
az utolsó években. Tengerbe öntött kávérakományok, mozdo
nyokban eltüzelt buzatömegek hirdetik ezt. És a bőségben ak
kora volt a nyomor, szegénység, mint talán soha azelőtt. A bő
ség szüksége által az Isten keresi tőle elfutó gyermekeit. — 
A tudomány bozótjában megmutatja a tudatlanságot. Itt érzi 
magát az ember legnagyobb bátorságban. Itt kell meglátnia az 
embernek, hogy a veszedelem, halál felidézéséhez ért legjobban. 
Ha mindent tud is, nem ismeri a saját holnapját. — A művelt
ség sűrűjét is előszeretettel keresi a bujdokoló ember. A mű
veltség elfedi előle az atya képét s ez neki elég. Színes nap
ernyőként húzza fel műveltségét a maga feje fölé és büszke reá. 
Varázsige a műveltség. Megdöbben azonban, mikor Isten e vál
ságos időben ezt a bokrot is megrázza felette s szívtelenség, 
lelketlenség, önzés, sivár haszonlesés, irigység, gyűlölség. uzsora, 
csalás, sikkasztás, panama varangyai jönnek ki onnét. Megcsú
folt tisztaságok, elesett gyermeklelkek, elvesztett lélek-nyugal- 
mak, feldúlt családi tűzhelyek, apátián, anyátlan gyermekek 
beszélnek erről. Az igazság, erény bástyafokán büszkélkedik a 
másik. Erény, erényes férfiú. Büszke önmagára, míg Francia- 
ország, Amerika meg nem mutatta, mi van az erény mögött. 
Örömért él-hal. Örömöt habzsolva érezné boldognak magát. 
Tort ül atyja koporsója mellett is, táncot lejt hazája csonkján 
is és — mégis soha többet nem sírt az ember, mint ma, mikor 
sírva köti gabonáját kévébe, sírva teszi kenyerét nyermeke elé 
az asztalra. Ezeket látod, tudod. Kornéliusz is látta, tudta jólé
tében, bőségében. Példája, cselekedete mutatja, hogy ő még azt 
is tudta, hogy a teremtett világ sóvárog. Tudta azt is, hogy 
ebben a nyomorúságban, sóvárgásban benne van az Atya ke
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reső tekintete. Ezért nem nyugodott, ezért várt szabadulást. Te 
nem tudnád, nem éreznéd, drága lélek, hogy keres téged a 
Szabadító ?

2. Akit Isten megtalált, azt többé nem hagyja ott a nyo
morúság helyén, hanem igyekszik megmenteni. Az után kiált 
éjjel és nappal. Néven nevezi, megfogja kezét. Noét bárkával 
ragadta ki a veszedelemből, Ábrahámot új hazába hívta el a 
veszedelem hazájából, Lótot az utolsó pillanatban kézen fogva 
vezettetve mentette meg az ítélettől. Mikor Kornéliuszt megta
lálta, őt se hagyta nyugodni addig, míg meg nem pihenhetett 
az atyai hajlék küszöbén. Hívta imádsága által. Előbb sok meg 
nem hallgatott imádság által. Azután meghallgatott imádságok 
és észrevett alamizsnálkodások által. Hívta és egyúttal vitte 
közelebb magához. Kornéliuszt Péterhez hívta s ott a Krisztus 
nyája közé, az ő gyülekezetébe. Most is ez a hívásának az útja. 
El akar szakítani a nélküle élők világától s bele akar plántálni, 
mint élő fát az ő gyermekeinek gyülekezetébe. Zúgó harang, 
ének és orgona-hang nyomán gyülekezetébe hív s ott az Igével 
táplálja, erősíti lelkedet.

Az Isten övéit kihívja a veszedelem fiai seregéből és ma
gához hívja őket. Igéjében, gyermekeinek életében, hitében, 
reményében, örvendező imádságában megmutatja az Ő országát. 
Seregszemlére hív mindeneket. E világ országát ismered. Isme
red-e az én országomat? E világ örömeiért mennyit futottál, 
áldoztál! Léptél-e egyet az élet országának öröméért? Hasonlítsd 
össze az Isten nélkül szűkölködő világot az Isten világával. Lásd 
meg, hogy a világ bíbora koldusrongy az Ür gyermekeinek 
hófehér mennyegzői ruhája mellett; a világ örömserlege mocsár
víz az Élet forrásának üdítő itala mellett. Lásd meg, hogy azok 
járták meg a magaslatokat a földön is, azok lettek az emberiség: 
haza, egyház, emberiség csillagai, akik ittak az élet forrásvizé
ből. Lásd meg, hogy nem édes bortól megrészegedett örömtelen 
zsellérei voltak e földi világnak is az Isten gyermekei, hanem 
a Szentlélek tüze által megtisztított, megvilágosított apostolai 
munkamezejüknek, az Élet élői, az Élet örvendezői. Azok, akikre 
nem volt méltó e világ. Akik nyugodtan éltek, de nyugodtan 
haltak meg is, tudván, ha Krisztus számomra élet, a meghalás 
is nyereség. Kornéliusz mindezt megtudta Péter bizonyságtéte 
léből. Te is megtudhatod e világ szemléletéből és az Isten eléd 
tárt Igéjéből. Kornéliusz hallgatott a hívó szóra. Hát Te? És 
csak arra hallgatsz-e?

3. Kornéliuszt megtalálta a kereső Isten, de elhívni csak 
úgy tudta, hogy Pétert elküldte érte. Azt a Pétert küldte, aki 
már megtalálta az Élet forrását s az atyai házat. Hogy Péter 
haza talált, az nem jelenthette számára a kényelempárnán való 
pihenést, hanem küldetést. Pálnak — mikor az égi fényben 
meglátta az élet Urát, azt mondja az Úr, megmutatom, hogy 
mely sokat kell neki szenvedni az én nevemért. Akiket meg
mentett, azokat mentőkké akarja tenni a nagy veszedelemben.
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Csak azokat küldi, akiket megmentett, mert azok érzik az Isten 
nélkül szűkölködő veszedelmét; azok boldogok, ha a veszede
lemből az eltévedt szerencsétleneket a hazavezető útra irányít
hatják.

Hogy vagy Te magaddal, Istennel szemben? Ha Isten be
széde ellenszenves reád, vagy közönbös reád, akkor még Istentől 
távol bujdosol bűneid szakadékai, bokrai között. Oda Isten ke
reső szava csak úgy jut el, mint a szomszéd faluba néha az 
estharangszó. Hallod már a szavát, akkor hallgatnod is kell az 
örök hazából küldött üzenetet. Az Ige által akkor el kell fogad
nod a számodra feltárt örökké való kincseket. El kell fogadnod 
erejét, vigasztalását, kegyelmét. Akkor el kell fogadnod, ha 
mentésre küld Téged országáért, egyházáért, a veszendő lelkek
ért. Az Ür keres, hív, hogy aratásába küldhessen. Még ma felelj 
neki: Szólj Uram, jól hallja a te szolgád. Ámen!

Fábián Imre
sárszentlőrinci lelkész.

István király öröksége.
(Vázlat.)

Zsoltár 73, 26 b.
I. István király ünnepe nemcsak a róm. kath. egyház 

ünnepe, hanem az egész magyar nemzeté is. Nem engedhetjük 
meg tehát, hogy bármelyik felekezet kisajátítsa magának. Ha 
nem is vagyunk ott a szentnek kijáró tiszteletadásban, ott kell 
lennünk az Istennek kijáró tiszteletadásban azért, hogy első 
királyként Istvánt adta a magyar népnek. S ha nincs is semmi 
keresni valónk ott, ahol István örökségét, a jobbot magasra eme
lik, értékelnünk szabad, sőt kell Istvánnak egyéb örökségét.

Mert Istvánnak más öröksége is maradt ránk, mint a jobb. 
A koronát kérő küldöttség élén Anasztáz kalocsai érsek ezt 
mondta a pápának: „Törvényt és vallást adott egy hatalmas 
nemzetnek s Európát egy új nagy országgal erősíté ineg.“ István 
öröksége tehát az ország is, melynek politikai és kulturális 
egységét ő teremté meg; a korona, melyet az ő kimagasló 
egyénisége szerzett meg; és az egyház is, nem a római kath., 
hanem a keresztyén anyaszentegyház, melyhez ő kapcsolta oda 
elszakíthatatlan kötelékekkel a magyar népet s amelynek anyagi 
fundamentumát is ő alapozta meg.

De ha őt magát megkérdezte volna valaki, hogy mi az ő 
legdrágább öröksége, valószínűleg azt felelte volna: „Az én 
örökségem te vagy óh Isten mindörökké!" Az életéből, apostoli 
tevékenységéből, térítő erőszakából s különösen fiához írt intel
meiből látható ez világosan.

II. Ez a legdrágább örökség nem hagyományozható. Az 
ember mindent ráhagyhat a gyermekére, de a hitét, Istenhez 
való viszonyát nem hagyhatja reá. Amikor az Írás erről beszél,
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akkor az „én“ örökös és nem örökhagyó. Három dolgot akar 
kifejezni vele az ige. 1. A hit, az Istenhez való kapcsolat, tőlünk 
független valami. Kegyelmi tény. Mintahogy minden örökség is 
ilyen. 2. Isten eljövendő kincs. Ami nekem örökségem, annak 
ma még nem vagyok a teljes birtokában. Még nem élvezem 
teljes értékét, de tudom, hogy az enyém és boldog vagyok abban 
a reménységben is már, hogy majd egyszer egészen az enyém 
lesz. 3. Isten elvehetetlen tőlem. Ami a kezeim között van, azt 
elvehetik tőlem, de az örökségemig nem ér el a kezük.

Azt azonban sohasem mondja az ige. hogy az Isten ráha
gyományozható az utódokra. Lehet örökölni testet, testalkatot, 
értelmi hajlamot, művészi képességet, még vallást is. de hitet 
nem. Istent csak megtapasztalni lehet, de nem örökölni.

III. Ez tény.
Kain örökölt a szüleitől oltárt, örökölte az áldozat bemuta

tásának tudományát, de nem örökölte azt a félelmetes tapasz
talatot, hogy jaj annak, aki megszegi Isten törvényét. S ezért 
lett gyilkos!

Izsák Istennel keres házastársat és hitben köti meg azt, 
de a fia, Ezsau, már minden könyörgés ellenére is, csak azért 
is pogány feleséget vesz magának.

Jákob sok keserű leckén tanulta meg Istentől, hogy a test
véreknek békén kell élniök, de fiai mégis telve vannak irigy
séggel és veszekedéssel.

Mily nagy különbség van Dávid és Absolon között! Vagy 
Nabukodonozor és Belsazár között! Nabukodonozor az őrültség 
keserves iskolájában tanulja meg, hogy nincs inás Isten, mint 
a Dániel Istene, Belsazár pedig ugyanannak az Istennek a szent 
edényeiből tivornyázik.

Az Istenhit nem örökölhető.
IV. Ez magyarázat is.
Sokszor elgondolkozunk azon, hogy mi az oka a keresz- 

tyénség oly lassú előhaladásának. Milyen sok még mindig a 
pogány és milyen sok pogányság van még mindig a keresztyén 
világban is! Hol vagyunk mi is az első magyar keresztyén 
nemzedék leikétől! Lehet, hogy egyházi szervezetünk jobban ki 
van építve. Lehet, hogy több a templomunk és a papunk, mint 
akkor volt. Lehet, hogy többet járunk a templomba, de hogy a 
szívünk közelebb volna az Istenhez, mint az első magyar keresz
tyén nemzedéké, arra nem mernék határozott igennel felelni.

A keresztyénség lassú előmenetelének az a magyarázata, 
hogy mindenkinek újra kell kezdeni a keresztyénséget. Nem 
vehetjük át azt az áldott tapasztalaltömeget, amit az elődeink sze
reztek meg maguknak. Mindig az ábécénél kell kezdeni itt is a 
tanulást. A kultúra területén egy sereg kulturélményt átvehetünk 
az elődeinktől. A mozdonyt, a villanyt, az automobilt, a repülő
gépet, a rádiót nem kell újra feltalálnia minden nemzedéknek 
és minden embernek. Beleülhet az előtte élők örökségébe. Istent 
azonban mindenkinek személy szerint külön kell feltalálnia.
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V. Mindez azonban nem mentség, hanem felelősség.
Ha tudom azt, hogy Isten nem örökölhető, a hit nem ha

gyományozható, hanem mindenkinek újra kell feltalálnia és 
megtapasztalnia, akkor — ha nekem drága Isten és a hozzá 
való kapcsolatom — mindent el kell követnem, hogy utódaim
nak alkalmat nyújtsak ezeknek a személyes élményeknek a 
megszerzésére. A múlt drága hittapasztalatai ezekben az alka
lom-nyújtásokban menlhetők át a jelenbe és a jövőbe.

Ilyen alkalom például a tanítás. Felmerült-e már benned 
az a kérdés, hogy vájjon a gyermekem 20—30 év múlva itt 
lesz-e minden vasárnap a templomban s szeretni fogja-e ezt a 
nekem oly drága templomot? Vájjon fog-e az én unokám imád
kozni evés előtt és után akkor is, ha én már nem leszek? 
Vájjon 30—40 év múlva ott lesz-e még a biblia és az énekes
könyv az én házam asztalán s fog-e körötte valamikor is ülni 
a  család? S evangélikus lesz-e még az én dédunokám?

Nemsokára itt lesz szeptember s vele az első hittanóra. 
Tudod-e, hogy azon nem a gyermekek szoktak vizsgázni, hanem 
a szülők? Milyen fájdalom ilyenkor látni, hogy milyen sok 
gyermek jön fel a családi hajlékból úgy, hogy semmi vallásos 
nevelést sem hoz magával. Ninc3 egy imádság sem, amit el 
tudna mondani. Az ilyen szülők nem törődnek azzal, hogy át
örökítsék Istent a következő nemzedék számára.

Egy másik ilyen Istentől nyújtott drága alkalom a hit 
átmentésére: a példaadás. Sohse fog a gyermeked megtanulni 
imádkozni, ha téged nem lát imádkozni. Sohsem fog templomba 
járni, mihelyt kinő a gyermekcipőből, ha csak küldöd őt a 
templomba, de sohasem vezeted oda. Sohsem fog bibliát olvasni, 
ha csak parancsolod neki, de a te kezedben sohasem látja. 
Magadnak kell először istenes emberré lenned, ha azt akarod, 
hogy Isten emberévé legyen a gyermeked.

Egy harmadik ilyen drága alkalom a hit átmentésére: a 
bizonyságtevés. Beszéltél-e már a gyermekednek arról, hogy 
mi neked az Isten, hogy neked Megváltód van. hogy mit jelent 
számodra Isten igéje? Elmondtad-e neki, hogy milyen drága 
örökséged neked Isten s hogy mennyire a szíveden fekszik az, 
hogy a gyermeked számára is vallomás lehessen egykor: „Az 
én örökségéin te vagy óh Isten mindörökké!4? István király 
az ő apostoli munkájában s fiához írt intelmeiben sok személyes 
bizonyságtétellel beszélt ezekről a kérdésekről.

István király legdrágább öröksége az élő, igaz és személyes 
Isten. Vigyázzatok, mert a napok gonoszok 1 Az elkövetkező 
nemzedék oly légkörben nevelkedik, amely mindennek mond
ható, csak istenfélőnek nem. Ne hagyjuk a jussunkat! Kövessünk 
el mindent, hogy az első magyar királynak ez a legdrágább 
öröksége átmentessék az utánunk jövők számára is és el ne 
.sikkadjon a mi könnyelműségünk kezén!

Túróczy Zoltán
győri lelkész.
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Az üldözött ember szabadulása.
Szenthár. vas. u. 13. vas.

Ap. csel. 12, 1—11.

„Vajha szárnyam volna, mint a galambnak! Elrepülnék és 
nyugodnám. íme! messze elmennék és a pusztában lakoznám.* 
(55. Zsolt. 7—8.) Mennyi csalódás, az emberektől való kiábrán
dulásnak mennyi keserűsége és mennyi fájdalma van össze- 
tömörítve ebben a rövid sóhajtásban! Hallatára önkéntelenül 
is elgondolkozunk: Milyen gyámoltalan, milyen mindenkitől 
kigúnyolt és megvetett ember lehetett is az, aki galambszárnyak 
után vágyik, csakhogy elrepülhessen az emberek közül a pusz
tába : a viperák, sakálok, hiénák, tigrisek s az oroszlánok közé, 
hogy a fenevadak között találja meg azt a nyugalmat, amit az 
emberek között hiába keres.

Pedig ezekben a szavakban nem valami kigúnyolt és meg
vetett ember sóhajtása zokog. Akinek a leikéből felszakadt, az 
ott élt Jeruzsálem fellegvárában, a Sión hegyén megépített ki
rályi palotában. Arannyal kivert, fényes trónon ült, vállára 
biborpalást borult, homlokán korona ékeskedett. Fegyveres test
őrök vigyáztak életére, szolgálatkész udvaroncok lesték gondo
latait. Kezében egy ország sorsa pihent s egyetlen szava döntött 
élet és halál felett.

És ez a hatalmas ember, akit a történelem Dávid király 
néven ismer — im e! kikivánkozik fényes palotájából, ott akarja 
hagyni fényes udvarát, le szeretne mondani minden hatalomról 
s ott akarna élni az ordító fenevadak között a pusztában. Ó h! 
az emberekből való kiábrándulásnak micsoda borzalmas vihara 
zúghatott végig annak a hatalmas királynak a lelkén, hogy 
vágyai terén idáig jutott! Micsoda keserű tapasztalatok sodorták 
lelkét ahoz a megdöbbentő megállapításhoz, hogy még a fene
vadak társasága is több nyugalmat és békét biztosít az ember
nek, mint az emberi társadalom.

Bizonyára erre a megállapításra jutott Péter apostol is 
börtönében. Megjelent előtte Jézus sorsa, aki azért jött, hogy 
megkeresse azt, ami elveszett s hogy az önző emberiség előtt 
feltárja a boldogító szeretet csodálatos mélységeit és áldásait. 
Amerre csak járt, jót tett mindenkivel. És az emberek. — akik
ért élt, fáradt, és dolgozott — keresztfára szegezték. Megjelent 
előtte önmagának és társainak a sorsa. Hűséges, mindenkinek 
szolgáló lélekkel léptek a Mester nyomdokaiba. Szeretetet pré
dikállak, szeretetet gyakoroltak mindenütt. És az emberek, — 
akiknek a boldogságáért ott hagyták mindenüket — üldözték, 
halálra keresték őket. István és Jakab már halott. Őket már 
megölték az emberek s talán csak percek kérdése s ő maga is 
István és Jakab sorsára jut.

De im e! börtönében egyszerre csak csodálatos fényesség 
támad. Egy tündöklő alakot lát maga előtt, kinek szavára ke- 
zéről-lábáról lehull a bilincs s aki a fegyveres őrök egész sor
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falán keresztül kivezeti börtönéből s megszabadítja üldözőinek 
a gonosz kezéből.

Ez a csodálatos történet örök vigasztalásul szolgálhat min
denkinek, aki Dávid király kiábrándulásával és csalódásával 
sóhajtozik, mert ez a történet tanúságával reávilágít az üldözött 
ember szabadulásának az útjára, amelynek állomásai:

I. a buzgó könyörgés,
II. az Isten parancsolatai előtt való engedelmesség és

III. annak a felismerése, hogy sorsunk Isten kezében van.
I. Felolvasott szentleckénkből megtudjuk, hogy mikor He- 

ródes Pétert a börtönbe vetette, „a gyülekezet állhatatosan kö- 
nyörgött érte az Istenhez." A gyülekezet tehát Péter kiszabadí
tása érdekében nem Heródest, a kegyetlen zsarnokot kereste 
és ostromolta kérésével. Tudta, hogy Heródes kőkemény szívétől 
szánalmat és irgalmat nem várhat, mert Heródes is azoknak az 
embereknek a fajtájához tartozott, akiknek köréből Dávid király 
a pusztai fenevadak társaságába vágyakozott.

A jeruzsálemi gyülekezet Péter kiszabadítása érdekében 
könyörgésével az Istenhez fordult, akiről tudta, hogy keblében 
atyai szív dobog s még a bűnösnek sem akarja halálát, hanem 
hogy megtérjen és éljen. És n gyülekezet nem is csalatkozott. 
Állhatatos könyörgése megnyitotta az üldözött Péter előtt a sza
badulás ajtaját, amelyen át megszabadult üldözőinek karmai 
közül.

Vajjon ma, amikor az önzés, az irigység és a gyűlölet 
valóságos orgiákat ült a sárba tiport szeretet felett — vájjon 
nem szakad e fel sokszor szinte önkéntelenül is a Dávid király 
sóhajtása: „Vajha szárnyam volna, mint a galambnak. Elrepül
nék és nyugodnám. íme, messze elmennék és a pusztában 
lakoznám!?" Vájjon nem iilsz-e ma te is sokszor tehetetlenül, 
a rágalom és az irigység csörgő láncai között Heródes történe
tében ? Ó h! tanulj hát Péter csodálatos megmenekülésének a 
történetéből s szabadulásod ajtaját nyisd meg te is a jeruzsá- 
lemi gyülekezet kulcsával: a buzgó könyörgéssel.

Mikor az elkóborolt őzike veszélyt érez, vagy lát — saját
ságos hívó hangot hallat, hogy közbelépésre bírja anyját, akitől 
elszakadt. Ilyen hivó hang az üldözött ember leikéből felszakadt 
imádság is! S miként az anya-őz a hivó szóra azonnal gyermeke 
segítségére siet, úgy siet az Isten a buzgó könyörgés hívó sza
vára inihozzánk is, hogy belépjen a mi kis életünkbe és min
denhatóságának erős karjaival kimentsen minket és megszégye
nítse ellenségeinket.

Mikor a baromfiudvar felett megszólal a vércse vijjogó 
hangja, az oktalan kis csibe riadtan s csipogva menekül édes
anyja szárnyai alá. Nem kis testvéreinél, nem is valami más 
idegen szárnyasnál keres oltalmat, hanem egyenesen anyjához 
fut, mert ösztönszerüleg megérzi, hogy míg édesanyja szárnyai 
alatt van, addig nem érheti őt semmi veszedelem.
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Nos — Testvérem! — hát te talán kevésbbé vagy okos, 
mint az az oktalan kis csibe? Ha már hinni nem tudod, vájjon 
nem sugja-e meg neked is az ösztönöd, hogy az emberi fene
vadak gonoszságával és gyűlöletével szemben biztos menedéked 
neked is csak a te mennyei Atyád gondviselésének a szárnyai 
alatt lehet? Azért ha te is hallod a reád lecsapni készülő vér
csék vijjogó hangját, szaladj te is mindenekelőtt a buzgó imád
ság ég felé vezető utján a te mennyei Atyád szárnyai alá s 
akkor már is nyitva áll előtte börtönöd ajtaja.

II. Az az angyal, akit Isten a jeruzsálemi gyülekezet áll
hatatos könyörgésére a börtönbe küldött, több féle paranccsal 
állt meg Péter előtt. „Kelj fel gyorsan!"... „övezd fel magad 
s kösd fel saruidat!"... „Vedd magadra felső ruhádat és kö
v ess!" ... És Péter az Úr angyalának minden parancsát híven 
teljesíti: „Péter megtette."... „Kimenve követte őt." Ha Péter 
az Úr angyalának ellenszegül, bizonyos, hogy továbbra is bör
tönében marad s talán már a következő percekben ő is Jakab 
apostol sorsára jut. De Péter engedelmeskedett az Úr angyalá
nak, mert tudta, hogy az Úr angyalának a szava — magának 
az Istennak a szava.

Abban a nagy börtönben, ahol ma a mi egyéni, vallásos 
és hazafias életünk láncravert eszményei sorvadoznak — felol
vasott szent leckénk fényében világosság támad s a világosság
ban előttünk is megáll az Úrnak angyala, hogy közölje velünk 
Isten parancsolatait. Az első parancs felénk is úgy hangzik, 
mint Péterhez: „Kelj fel gyorsan!" Kelj fel te — magyar evan
gélikus — a közöny, a megalkuvás börtön-fekhelyéről, mert 
azon a fekvőhelyen sorsod sorvadás, lassú menetelés az „elné
mult harangok" bús tragédiájának a beteljesülése felé. Kelj fel 
gyorsan, mert az idő rohan, minden percével több és több al
kalmat ragad el tőled életed nappalából s ha egyszer eljő az 
éjszaka, többé már nem munkálkodhatok Ragadd meg a Jézus 
feléd nyújtott kezét, amíg előtted áll és az igazi vallásosság 
tettekre váró mezejére hív. Kelj fel gyorsan, mert csak ha már 
talpon állsz, csak ha már ott hagytad a közöny és megalkuvás 
penészes fekhelyét, akkor fog lehullni rólad a bűn zsarnokának 
nehéz lánca, amely hatalmas urának szolgálni kényszerít.

S az Ur angyala ismét szól, ismét parancsol: „övezd fel 
magad s kösd fel saruidat!" övezd fel magad az evangélikus 
öntudat övével. Akármilyen poszton dolgozol, ne feledd soha, 
hogy az Isten kitüntető jósága azért tett téged evangélikussá, 
hogy egész életednek a bizonyságtétele ennek a szemfényvesztő 
módon alkalmazkodó világnak a kalmár-ordítását túlharsogva 
hirdesse: „Nem szégyenlem a Krisztus evangéliumát!" Péter 
úgy a jeruzsálemi nagy tanács előtt, mint Heródes börtönében 
Jézus tanítványának vallotta magát! Az öntudattal övezett evan
gélikus is ilyen! Akár a hatalom polcán ül, akár szalmaviskóban 
dolgozik, akár fehér kaláccsal csábítgatják, akár korbáccsal 
fenyegetik — mindig csak egy és ugyanaz marad: bizonyság
tevő a Krisztusról... Nem szégyenli a Krisztus evangéliumát!
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S ha már felövezted magad az evangélikus öntudat övével 
— „kösd fel saruidat": az áldozatkészséget! A kagyló fájdalmá
ban szüli az igazgyöngyöt. Az édesanya fájdalmak és áldozatok 
közt hozza világra gyermekét. Áldozat nélkül nincs jövő, nincs 
feltámadás! Óh! kösd fel hát az áldozatkészség saruját te is s 
úgy indulj ki abból a börtönből, amit a mai idők Heródesei 
építettek neked, egyházadnak és hazádnak. Lehet, hogy nehéz 
lesz benne a járás; talán fájdalmat okozva feltöri lábadat, de 
azért csak kösd fel azt a sarut, mert minél több könny és vér
nyom marad lábad nyomán, annál többen tudnak majd utánad 
menni, annál jobban fog hasonlítani utad a Jézus golgotái útjá
hoz s annál^ biztosabban jutsz el majd a nyitott sírhoz is.

S az Úr angyala újra szól, újra parancsol: „Vedd magadra 
felső ruhádat és kövess!" De mi legyen ez a felső ruha? Mi 
más, mint a remény! Csak annak a rabnak van szabadulása, 
csak annak a népnek van feltámadása, amely remélni tud! Ha 
Péter fel nem ölti a remény felső ruháját, vájjon megkísérelte-e 
volna, hogy átmenjen az őrök sorfalán? Avagy vetne-e földjébe 
kenyérmagot a gazda, ha nem remélné, hogy azt a magot a 
föld majd százszorosán visszafizeti neki? Nos — reméld hát — 
Testvérem —, hogy te is át fogsz jutni majd az őrök erős sor
falán! Reméld, hogy azért a könnyért és sóhajtásért, amit most 
kisajtol belőled a jelen, százszoros áldással fog majd fizetni 
a jövő.

S ha már rajtad a felső ruha — a remény is, akkor en
gedelmeskedj: kövesd az Úr szavát! Az Úr szavának engedel
meskedni bizony nem mindig könnyű dolog. Hiszen az Úr szava 
sokszor kér tőlünk olyat, mint Ábrahámtól a Mória hegyén, 
vagy Jézustól a Gecsemáné kertjében. De bármily kemény pró
batételre is hívjon az Isten szava, te mégis csak mindig azoknak 
az apostoloknak a hitével hirdesd: „inkább kell engedelmes
kedni Istennek, mintsem az embereknek!"

III. Ekkor Péter magához térve igy szólt: „Most értem 
meg csak igazában, hogy az Úr küldötte el az ő angyalát és 
szabadított meg engem Heródes kezéből és mindattól, amire a 
zsidó nép számított". . .  ezekkel a szavakkal fejezi be szent 
leckénk Péter csodálatos szabadulásának a történetét. S e sza
vakból kitűnik, hogy végre Péter is ráeszmélt arra, amit már 
régen tudnia kellett volna, t. i., hogy sorsa az Isten kezében van.

Mennyivel könnyebben viselte volna az a Péter a rabság 
súlyos láncait, ha erre már előbb ráeszmélt volna! És mennyivel 
könnyebb lenne számunkra is ennek a válságos jelennek min
den gondja, terhe, mennyivel könnyebb lélekkel néznénk sze
mébe a mai Heródesek minden gyűlöletének és rosszakaratának, 
ha a mi szívünkben is szent meggyőződésként lángolna az a hit, 
hogy sorsunk az Isten kezében van! Milyen megható látvány 
az a gyermek, akit édesapja kézenfogva vezet! Milyen nyugod
tan, milyen boldogan halad oldalán! Ha ijesztő külsejű ember 
vagy állat közeledik hozzá, nem szalad el, hanem annál erőseb
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ben fogódzik apja kezébe, csak annál szorosabban simul hozzá,, 
mert megvan győződve arról, hogy édesapja megvédi őt. A 
gyermek vakon bízik édesapjában, mert tudja, hogy sorsa az 
apa kezében van.

Ó h! ha egyszer mi is annak a gyermeknek az erős bizal
mával tudnók megragadni az Isten kezét! Óh! ha egyszer mi 
is azzal az Istenhez való simulással tudnók nézni az Isten gyer
mekeit halálra kereső Heródeseket s telhetetlen önzésükben 
fenevadakká vedlett embereket! Óh! de nyugodtabban, óh! de 
boldogabban járnánk akkor mi is a szomorú jelennek a rögös 
utján s óh! de tökéletesebb munkát tudnánk végezni az Úr 
szőlőjében is.

A janicsárok halálmegvető hősiességéről legendák szólnak T 
Az sem ismeretlen, hogy halálmegvető hősiességük abból a 
fanatikus hitből táplálkozott, hogy egyikük sem kerülheti el a 
maga akaratából azt a halált, amit Allah már születésük pilla
natában elrendelt és beírt életük könyvébe.

A mi üldözött evangélikus egyházunk, a mi széttépett ha
zánk és a mi boldogtalan egyéni életünk ma egyaránt halál
megvető janicsárokat keres. Janicsárokat, akik nem félnek az 
önzés, a gyűlölet, az irigység, a bosszuállásnak a jelenben szinte 
zápor módjára reánkhulló nyilaitól, akik halálmegvető hősies
séggel törnek előre a minden igazságot nyitott sírhoz vezető 
Jézus nyomában — abban a fanatikus hitben, hogy sorsunk 
ma is az igazságos Isten kezében van.

Utat keres lelkedből Dávid király sóhajtása: „Vajha szár
nyam volna, mint a galambnak. Elrepülnék és nyugodnám. íme! 
messze elmennék és a pusztában lakoznám"? Vedd kezedbe a 
jeruzsálemi gyülekezetnek szabadulásod kapuját megnyitó kul
csát : az imádságot, — engedelmeskedj az Isten szavának és 
életed sorsát Isten kezében tudva, a janicsárok halálmegvető 
hősiességével menj a Jézus nyomában. Ámen.

Irányi Kamill
székesfehérvári lelkész.

Aratási hálaadó ünnepre.
I. Móz 3, 19 és János 6, 50—51.

Nincs még egy emberi munka, mely a várakozásnak, a 
közaggodalomnak annyira homlokterében állna, mint az aratás. 
Ha máskor soha, de ennek sikeréért imádkozik az egész világ. 
S ez imában kiegyenlítődnek a legnagyobb ellentétek. A létért 
való küzdelemben az egyének, a népek érdekei ezer és ezer 
felé törhetnek, de a mindennapi kenyér után vágyódó lelkek 
egyet akarnak: A jó Isten áldását. Az aszálynak híre, bárhon
nan is jön az, a gondok barázdáit szántja az egész világ arcába, 
s ideges félelemmel lessük, várjuk a jelentéseket: nem szünik-e 
a veszély s talán ép az ellenségnek balsorsa nehezedik, mint



gond a mi szívünkre. S miért? Mert az aratás áldásával van 
szoros kapcsolatban mindnyájunk sorsa, s iudjuk, annak adója 
egyedül az Isten, ki akár mosolygó napsugárral is tönkreteheti 
az ember munkáit, reményeit. S lásd mennyi áldás rejlik ez 
aggodalomban?! Setétséget hasító villám, melynek fényénél meg
látjuk azt, kit nem akarunk megismerni, a mi Atyánkat. Meg
értjük most, az Ő áldása nélkül minden tudás értéktelen s min
den alkotásunk csak Ő benne nyeri a csodálat varázsát. Az Ő 
áldása nélkül nincs öröm, nincs élet, dacára a te eget ostromló 
vívmányaidnak. Az Ő áldása élet. Lássuk,

mint lesz az aratás áldása életté?
A első állomás: a kereszt,
A második: a kenyér,
A harmadik: az élet.
I. A kereszt jegyében nyilvánul az egész élet. A kereszt 

alakját ölti tested, mikor első pihenésedhez fektetnek bölcsődbe 
s mikor koporsódba helyeznek utolsó álmodhoz. A levegőben 
tovaszálló madár repülő kereszt, a virágszirmok kereszt alakjá
ban nőnek elő a csészéből s a világegyetemben az észak-dél, 
a kelet- és nyugatnak egymást keresztező vonalaiban tájékozó
dunk. Kereszt a földi élet, mert keresztezi az örökkévalóság 
hívó igéjét s kereszt a halál, mert keresztezi a földi élet vágyait 
s törtetéseit. Keresztbe rakod az aratás áldását is. Ne hidd, hogy 
ez véletlen! Az eredmény nem ölthet más alakot, mint ami a 
munkát jellemzi, mely az eredményhez vezet. S a keresztrakásig 
miben volt részed? Nem volt az egyéb, mint verejték, aggódó 
remény és rettegés. S mikor ezeket kévébe kötöd és összerakod, 
mi lehetne belőlük más, mint kereszt ?! A fundamentuma pedig 
ennek a keresztnek az isteni parancs: „Arcod verejtékével egyed 
kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe." Verejtékes munkával 
kell tehát megvásárolnunk az életet. Ez az első bűnnek bünte
tése, de mert Isten hullatta reánk, egyszersmind áldás is. Min
den rossz áldássá lesz, még a legsúlyosabb kereszt is.

Elgondolkodtál-e már a földeden hosszú sorban ülő gabona
keresztek felett? Az égből aláhullott betűk azok. S mennyi 
mondani valójuk van?! Emlékké fonódnak s eszedbe juttatják 
a múltat, annak reményeit, fáradalmait, aggodalmait; a súlyos 
gondot, mellyel szíveden viseled gyermekeid s övéid bizonytalan 
sorsát. S az örökös rettegés kergette munka nem volt hiábavaló. 
Az előtted fekvő keresztek családodnak egy esztendei kenyerét, 
gondtalan életét rejtik magukban. Nem csodálatos?! Kereszten 
épül a nyugalom, a béke, az élet 1 S kezeid keresztbe kacso
lódnak, az ég felé tekintesz és keresed az Istent. Tudod, Ő az, 
ki a keresztben megáldott téged.

A fáradalmaidból összehordott keresztek áldássá lettek, 
mert láthatatlanul a Krisztus van alattuk. Nem engedte, hogy 
büntetés legyen rajtad a parancs: „Arcod verejtékével egyed 
kenyeredet." Felvitte a keresztet a Golgotára, hogy az életnek
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minden keresztje a békesség, a boldogság forrásává legyen. 
A Golgotán a testet tápláló buzakereszt lelket mentő csodake
resztté lett, amelyből vigaszt és életet nyersz. S ez a kereszt 
ugyancsak a te munkád eredménye. A te bűneid rakták össze. 
Kévékbe kötötted a hűtlenséget, zabolátlan szenvedélyeidet, a 
hálátlanságot, egymásra raktad őket, hogy felépítsd a legfájdal
masabb keresztet, melyen halálát lelje az érted dobogó szeretet. 
Nem döbben meg lelkiismereted ? A Krisztus ravatalává teszed 
a keresztet, melyből te évről-évre a mindennapi kenyeredet 
kapod! Óh, mint nehezedik ez a kereszt a lelkedre 1 S lám, mit 
nem tesz a jó Isten végeden irgalma ezzel a kereszttel is ? 1 
Az emberiség bűne ácsolta egybe, hogy rászegezzék a Megvál
tót s a keresztből balzsam ömlik erre az emberiségre. Ez a 
kereszt ád telkednek utravalót, élő kenyeret az örök éleihez. 
Óh, mily boldogok vagyunk, hogy ekkora szeretetnek melegé
ben élünk! S ez a kereszt a világ fölé emelkedik, hogy min
denki lássa a Krisztust, amint áldólag kifeszített kezekkel öleli 
a mindenséget s tekint le reánk. Te reád is, hogy áldott legyen 
mindennapi kenyered, melyért verejtékezve fáradozol, hogy 
lelked számára az örökélet kenyerét nyerjed Ő benne. Milyen 
szívvel állasz az Ő keresztje alatt? Tudom, vágyódsz utána s 
imádkozol: A mindennapi kenyerünket add meg minékünk ma.

II. A gabonakeresztnek tartalma a kenyér. Az élethez vivő 
utón a második állomás. A kenyér. Ami az eltikkadt virágnak 
a harmat s a napsugár a korai kikelet fagyában didergő életnek, 
az nékünk a mindennapi kenyér. Értékelni igazán csak az tudja, 
kinek nincsen. Láttad már, mint nyúl a remegő kezű koldus a 
darabka kenyér után ? ! Figyelted már a teljesen elhagyott árvát, 
mikor aszlalodhoz ültetted? Üj élet költözik sápadt arcába. A 
kenyeredben rejlő verejtékcseppek, aggodalmak, rimánkodó 
imáid, mintha egyszerre áldássá olvadnának, hogy néhány percre 
visszaadják a szegénynek a boldogságot, mit elrabolt tőle az 
élet. S ez a boldogság visszasugárzik rád, gyermekeidre s a 
boldogság ragyogó fényébe árasztja egész családodat. Nem le
hettek még boldogabb perceid, mint ez. Az égig magasló arany
hegy, melyet szükkeblüségedben elzársz a világtól, nem nyújt 
oly örömöt, mint az a darabka kenyér, melyet az ínségben 
levőnek nyújtasz. Ez a szelet kenyér imádsággá lesz, mely ki- 
kivánkozik a nagyvilágba, hogy felkeresse a nyomortanyákat és 
letörölje a nyomorúságnak annyi, titkon elsírt könnyeit.

A kenyeret már nem mint célt fogod tekinteni, hanem 
mint az Istentől kapott eszközt, mellyel kapcsolatban a segítő 
tevékenység szent hivatásoddá lett. Megérted, hogy a darab 
kenyér, mely családod megélhetése szempontjából nálad felesleg, 
az annak kincs, gazdagság, akinek hiányzik. S a le kenyered 
lábra kelt szeretet lesz, mely felkeresi a nyomort, a könnyet, 
a  kétségbeesést, hogy életet nyújtson ott, hol a halál markol 
a  szívekbe. S ez az utrakelt darab kenyér visszatér hozzád. 
A megsegített nyomorult imáinak a szárnyán jön vissza s áldást
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kér reád. S te megérzed ez áldást. Egyre többet adsz a tiedből 
s javaid nem fogynak, inkább gyarapodnak, hogy mennél na
gyobb örömöt szerezhess magadnak az elhagyottak támogatá
sával. Belátod, szegénynek adni annyi, mint hitelt nyújtani 
Istennek. S Ő nem marad adós.

Megjelenik nálad a Krisztus s Ő rendezi az ügyet. Magát 
adja oda néked s magával mindent, miről legtitkosabb remé
nyeidben sem mertél álmodozni. A kenyérben Önmagát adja^ 
„S az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet 
én adok a világ életéért." Ő maga ez a kenyér s ama kereszt
nek képezi tartalmát, mely a te könnyeidből, bánatodból és 
bűneidből tevődött össze, hogy meghaljon rajt érted a Krisztus. 
Szállj magadba a kenyér előtt. Erre kötelez bűneidben halálra 
ítélt életed, mely egyedül e kenyérben talál menekülést. Csak 
rakd keresztté hálátlanságodnak kévéit, de az igaz bűnbánatnak 
imáival kösd őket össze és akkor ez az éltető kenyér hull eléd. 
Mennél nehezebb a kereszt, annál édesebb a kenyér. Ne rémülj? 
meg bűneid nagyságától, öntsd eléje bátran, őszintén, mert az. 
Ö kenyerének hatalma nagyobb és kiemel a legmélyebb elesett- 
ségedből. A megbékültségnek oly magaslatára visz, hol gyönyö
rűség az élet, hol a halál megszűnt halálnak lenni, hol a fáj
dalom öröm s a legsötétebb kétségbeesés a reménynek tündöklő 
ragyogása. A kereszt itt oltárrá lesz, melyről a Krisztus adja. 
néked az Ő kenyerét. Ott állasz házad népével s halljátok hívó 
szavát: „Jöjjetek hozzám, kik meg vagytok fáradva s meg vagytok 
terhelve, én megnyugosztallak titeket." S ki ne érezné az élet 
terhét és a megtáradottságot? Te ifjú hányszor vétkeztél ellene, 
mikor hívó igéje dacára menekültél előle, hogy az élvezetek 
örvényébe vesd magad és sárba ejtsed lelked tisztaságát? Te 
munkabíró férfi, hányszor keményítetted meg szívedet, mikor 
a rimánkodó, tehetetlen nyomorúság állt ajtód előtt s egy da
rabka kenyérért esedezett? Oh, nem érzed a szükkeblüségnek 
terhét ? Ti öregek, nem vagytok megfáradva ? Nem érzitek ma
gatokon a múlt fáradalmainak nehéz ólomkezét ? Nincsen bána
tod, mely nyitott seb maradt szíveden ez óráig? Nem nyomja 
valamilyen súlyos mulasztás a lelkedet, mely még ma is vádol 
s fel felveri lelkiismereted nyugalmát ? Hallom vallomástokat 
Igen. . .  igen. . .  fáradtak vagyunk s megterhelve.

Jöjjetek, az Úr hív az oltárhoz. Ahhoz az oltárhoz, mely 
apáitok verejték-, könny- és vércseppjeiből épült s mely a hitük
ért hordott nehéz keresztből lett oltárrá. Jöjjetek minél gyak
rabban. Maga az Űr adja az 0  kenyerét, mint egykor régen 
atyáitoknak is. Mintha a néma ősöknek nesztelen szellemhada 
vonulna végig templomunkon s látva az unokáik által üresen 
hagyott helyeket, felzokognának: Hol vannak, kikért fáradoz
tunk s imádkoztunk, hogy nem becsülik meg e szent helyet, 
hol a mi boldogságunk lakozott ? Miért nem becsülik meg a 
szentséget, az élet kenyerét, mely minket annyiszor visszaadott 
az életnek. Kiáltó váddá dagad ajkuk némasága, bekopogtat
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minden ajtón: Menjetek, vegyétek az élet kenyerét. Vegyétek 
alázattal, hittel, mert még hosszú ut van előttetek, hogy erősek 
legyetek és el ne essetek.

III. E kenyérnek tartalma pedig az élet. Kenyér nélkül 
koldus a milliomos is. A délafrikai gyémántmezőkről megszökött 
egy munkás, körülbelül egy kilóra való gyémántkövekkel. A 
Kalahári sivatagon át menekült. Nem volt egyebe csak a gyé
mántjai. Az első nap este éhségében arra gondolt, odaadná 
gyémántjai negyed részét, csak egy kenyeret kapna érte. A 
második estén már a felét adta volna oda félkenyérért, de hiába, 
kenyér nem kínálkozik s a gyémántokból nem lehet harapni. 
Harmadik nap szívesen odaadná minden kincsét, csak egy kis 
darab kenyeret nyújtanának néki. De hiába, félországot érő 
vagyona mellett nyomorultul elpusztul. A kenyér, a mindennapi 
eledel élet, testi élet, s ha ez megvan, gazdagok vagyunk s ha 
nem is meríthetünk a bőség tengeréből. S mennél verejtékesebb 
kereszt adja, annál édesebb a belőle fakadó élet. A beléje sürí
tett becsületes munka, fáradtság a megbékültség mosolyát raj
zolja az arcokba. Láttad már a szegénynek asztalát, melyen 
csak kenyér fekszik ? Imádkozó kezek nyúlnak feléje s a meg
elégedettség alatt gazdagon telítettnek látják asztalukat. A ke
nyér maga is gazdaggá tesz és életet jelent. Micsoda megnyugvás 
hullámzik végig a világon, mikor a jelentések bőséges termésről 
adnak hírt! Pezsdülő élet indul meg a nyomán. Elvetve gond... 
és aggodalom...! A gazdag kitárja a kenyérkereset lehetősé
gének aranykapuját s a szegény jókedvvel munkába merül, 
hogy átjusson e kapun. Irigység, osztálygyűlőlet, mintha engedne 
s közelebb jutnának egymáshoz az emberek. Mennyi élet a 
kenyérnek ístenáldásában!!

De ez a kenyér csak a sírig szól. S azután? Kérdi a fel- 
viharzó életösztön? Mindennek vége? Az elnémult szívverés 
nem dobban többé? A szeretet, melyben elparázslott testünk, 
a semmibe foszlik, mint a pára, a köd? A hit, a reménység, 
melyek gyönyörré tették az életet a máglyának pokoli lángjai 
között is, s semmibe olvad, mint a füst az örvénylő viharban ? 
Kétségbeejtő tudat!! Csak azért küzdjek, hogy nyom nélkül 
elbukjam?! Nem és ezerszer nem!! Tiltakozik ellene ész és 
szív s a kétségbeesés hullámverésében megszólal a Krisztus:

„Én vagyok amaz élő kenyér, mely a mennyből szállott 
alá; ha valaki eszik e kenyérből, él örökké!“ A vak éjben 
villámfény ez az embernek. Örökélet. Ez a hullámzó életoceánon 
a szikla, melyen megtörik minden kétségbeesés. Nem volt hiába 
a kereszt, melyet a bölcsőtől a koporsóig hordoztunk, a kenyér 
sem volt csalfa csalétek, mely az elfeledettség felé ámított s 
nem volt hazug álom a földi élet sem, mely a halálba csalt | 
Nem! mert az örök élet felé vezettek. Aki az Ő kenyerét eszi, 
él örökké! Ő a kenyér, Ő pedig az élet, az örök élet s aki Őt 
veszi magába, életet eszik. Lázadjon bár a világ minden hitet
lensége e gondolat ellen, mégis ez a tudat köt a verejtéket
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csiholó földhöz s ez tépi ki kezemből a fegyvert, mely a nyo
morúság völgyéből szabadulást akarna gyáván nyitni. Kérdezd 
meg az anyát, ki gyermekét temette, mi tartja meg az életnek, 
mely csak könnyet juttatott neki osztályrészül! S mint a ferge- 
teg tör elő megtépázott lelke mélyéből: A Krisztus, az élet 
kenyere, az örökélet. S ha nem hinnél a vergődő anyai szív fen
séges vallomásának, gondolj saját halálodra. Megrettensz, ha 
elibéd áll és szemedbe néz. Mögötted összetört remények, telje
sítetlen vágyak, ellenérték nélküli munka, diadal nélküli harc . . .  
mindenütt csak véres csataterek, melyeken megverten te fet- 
rengsz vérző szívvel... s előtted a nagy sem m i... a nagy, 
feneketlen mély szakadék, melynek feketeségébe belerohan a 
földi élet, belerohan az izzó tettvágy, a lehetetlenséget széjjel
boncoló e lm e... a szeretet... m inden... minden, ami érték 
volt.. , hogy soh a... soha ne járja többé ámulatbaejtő útjait. 
Rettentő gondolat!!... S a fekete, csillagtalan háttérből előlép 
mosolyogva a Krisztus... kinyújtja kezét, végigsimít verejtékes 
homlokodon s a távolban kettéhasad az ég és az örökélet vilá
gának fénytengere zuhan reád. . .

Igenis, lesz még egy nagy aratás, a telkeknek aratása. 
Ember készülj 1 Rakd keresztjeidet a Krisztus lába elé s Ó ke
nyeret ád néked. Vedd magadhoz ezt az utravalót, mert nem 
lehet tudni, nem lesz e szükséged re á .. .  már ma! Ámen.

Dr. Schlitt Gyula
majosi lelkész.

A megvetett Ige.
Vázlat.

Szenthár. vas. u. 14. vas.
Ap. csel. 13, 42—49.

Ennek az egyszerű antióchiai történetnek az éle azok ellen 
irányul, akik megvetik, semmibe sem veszik az Igét. Pál és 
Barnabás hirdetni akarják az Igét az antióchiai zsidóknak, de 
mivel azok megvetik azt és nem tartják magukat méltóknak 
az örökéletre, a pogányokhoz fordulnak. A történet sarkpontja 
tehát az, hogy a zsidók megvetették az Igét.

1. Az első, amit erről el kell mondanunk, az, hogy az Ige 
megvetésének ez a ténye csodálatosan biblikus. Mintha ez az 
egész antióchiai esemény nem lenne más, mint kigondolt illuszt
ráció Jézusnak a nagy lakomáról szóló példázatához. (Lk. 14, 
16—24.) Ezeknek az antióchiai embereknek az ajkáról szinte 
várjuk a példázatbeli emberek kifogásait: „Szántóföldet vettem 
— minek nekem az Ige?“ „öt iga ökröt vettem — hagyj békén 
engemet!* „Feleséget vettem — mit törődöm én most az Igé
vel!* Nincs ugyan egy szó sem arról a Bibliában, hogy Jézus 
könnyesen vagy szomorúan mondta volna el ezt a példázatot,
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de talán semmi sem volt olyan fájdalmas az ő számára, mint 
ennek a példázatnak tragikus megállapítása: a zsidók megvetik 
az Igét, az Ige éppen azoknak nem kell, akikhez jött, akikért 
testet öltött, „övéi nem fogadták b e . . . “ Tragikus ez, de nem 
Jézus, hanem a zsidók számára. — Arról sincsen egy szó sem 
ebben a felolvasott történetben, hogy Pál sírt volna, mikor 
kimondja a végzést: a pogányokhoz fordulunk, de elgondolhat
juk, mennyire fájt ez néki, a zsidónak. Hiszen amikor a Római 
levél 9 —11. fejezeteiben kifejti az Isten világtervét, amely sze
rint a zsidó nép csak a pogányok megtérése után kerül bele 
az anyaszentegyház közösségébe, annyira fáj néki ez a kemény 
szívű népe fölött elhangzott ítélet, hogy „átok“ is lenne honfi
társaiért, csak elfordíthatná róluk a tragikus sorsot. Ez az anti- 
óchiai rövid kis beszéd kínok, vergődések, belső könnyhulla- 
tások kohójában születhetett, de Pál mégis elmondja. El kell 
mondania, mert így parancsolta az Űr. El kell mondania, mert 
így van megírva.

Ez az antióchiai kis történet tehát egy nagyon biblikus gon
dolatnak, az Isten elgondolt tervének szószerinti megvalósulása.

2. A másik, amit erről a kis történetről el kell mondanunk, 
az, hogy ezt a jelentéktelennek látszó eseményt, amely csak 
annyi, hogy a zsidók megvetik az Igét, teljes joggal nevezhetjük 
a világtörténelem egyik legfontosabb fordulópontjának. Világtörté
nelmi percek voltak azok, amikor Pál beszéde elhangzott, mert 
a keresztyénség akkor nőtt ki a zsidó fajiság szűk keretei közül, 
és akkor nőtt bele szinte kozmikus jelentőségébe: „Rendeltelek 
téged világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a 
földnek széléig.® Világtörténelmi jelentőségű volt az a beszéd, 
mert megfejtette az üdvösségtörténet múltjának és jövőjének 
csodálatos titkait.

A múlt: Izrael története.
Igaz, meg lehet írni Izrael népének történetét úgy is. hogy 

azt, amit ez a beszéd mond, kihagyjuk belőle, de ha ilyen tör
téneti művet olvasunk, nem tudunk megszabadulni valamilyen 
hiánynak az érzésétől. Az „Ige megvetéséinek gondolata nélkül 
ez a történet hiányos torzó. Izrael története szakadatlan hívás 
az Istennel való közösségre. Mózestől Keresztelő Jánosig év- 
századról-évszázadra végigzengett a hívás a választott nép kö
zött: térjetek meg, mert ha meg nem tértek, bizonnyal meg 
nem maradtok. Azután jött a legnagyobb próféta, aki nem zord 
fenyegetéssel, hanem szelíd szóval hívta a népet: jöjjetek én- 
hozzátn mindnyájan! De Izrael visszautasította a hívást, megölte 
a prófétákat, megvetette az Igét, mert méltatlannak tartotta 
magát az örökéletre. Ezért elhangzott az Ítélet: „íme, a pogá
nyokhoz fordulunk!"

S a jövő? A keresztyénség világraszóló diadala.
A nagy lakoma áldott eledele, az Ige. a szegényeké, ki

taszítottaké, utcasarkon álldogálóké, a pogányoké lett. Elhang
zott a missziói parancs: menjetek el széles erre a v ilágra ...!
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És mentek a hírnökök a görögökhöz, akik szegények már az 
ismeretlen Istennek emeltek oltárt: mentek a rómaiakhoz, akik 
a hatalom bálványai előtt hajlongtak; mentek a vallási élet 
sok-sok vak, béna, koldus népéhez, akik a lélek asztaláról 
lehullott morzsákkal táplálták lelkűket. Mentek és vitték a drága 
eledelt: az Igét. Mentek, és az Ige megzendült Észak jeges 
honától le a déli pólusig, Afrika sivatagjain, Tibet fensíkjain, 
az Amazonas ősrengetegében. „A pogányok pedig ezeket hall
ván örvendezének, és magasztalják vala az Úrnak igéjét, és 
akik csak örökéletre választattak vala, hívének." A zsidók meg
vetették az Igét, és ma ennek az Igének hajlékot épít a szigetek 
vad népe, erről az Igéről álmodoznak csendes templomaik mé
lyén a szemlélődő hindu bölcsek, ezzel az Igével állanak vagy 
esnek birodalmak. A zsidók megvetették az Igét, az pedig 
„terjede az egész tartományban", az egész világon, és zeng, 
mint a kürtszó, templomokban és iskolákban, kunyhókban és 
palotákban.

A zsidók megvetették az Igét. Tragikus lett ez, de nem az 
Ige számára.

3. Végül a harmadik és legnagyobb, amit erről az antió- 
chiai eseményről el kell mondanunk, az, hogy reánk tartozik. 
Nem lehet elsiklani fölötte azzal, hogy csodálatosan biblikus és 
igazán történelmi jelentőségű, hanem vállalni kell az aktualitá
sát is. Nagyon kényelmetlen és kellemetlen dolog, de mégis 
úgy van, hogy ez a régi esemény egyszerűen leveti magáról 
kortörténeti ruháját, és fenyegetően vészes aktualitással lép 
elénk: vigyázz, mert az Ige neked sem fog mindig rendelkezé
sedre állani!

Bármilyen hihetetlenül fenyegetőnek látszik is ez, az az 
antióchiai esemény azt mutatja, hogy ennek megvan a lehető
sége. Borzalmas lehetőség, de kell, hogy összeszorítson minden 
népe sorsáért aggódó szívet. Hátha elmúlt már a kegyelem ideje 
ennek a népnek a számára?! Hátha elfordult már tőlünk az 
Isten?! Hátha megúnta már a mi konokságunkat és kemény- 
szívűségünket, és levette rólunk a kezét ?! Hátha nem akar már 
szólni hozzánk, és hagyja, könnyes szemmel és fájó atyai szív
vel, de hagyja, hogy rohanjunk a pusztulás felé?!

A Magvető szórja a magot szent tékozlással, de egyszer 
elfordul a kemény, sziklás talajtól, mert nem akarja hiába el
vesztegetni a drága magot. Nem lehet sokáig ellenemondani az 
Igének és káromlást szólni r á ! Nem lehet büntetlenül megvetni 
és visszautasítani az Igét! Mert egyszer elmúlik a kegyelem 
ideje, elfordul az Isten, és nem szól többet. Nem szól többet az 
Isten, hanem sorsára hagyja a megkeményedett szívet! Tragikus 
sors ez, de nem az Ige számára.

Mikor Jézus kiküldi a hetven tanítványt, ezt mondja né
kik : „Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket vet meg, 
engem vet meg, és aki engem vet meg, azt veti meg, aki en
gem elküldött." És ahol nem fogadják be, hanem megvetik őt,
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onnan kimegy az Úr, és csak azt mondja, és ez az utolsó Ige 
a keményszívűeknek, ez az Ítélet: „Bizony mondom, hogy a 
Sodomabeliek sorsa tűrhetőbb lesz ama napon, hogynem ezé 
a városé! (Lk. 10.)

Imádkozzunk, hogy tudjuk mindig örvendezéssel, magasz- 
talással és hittel fogadni az Úrnak Igéjét! Ámen.

Kékén András
hódmezővásárhelyi lelkész.

Emberimádás — Istenimádás.
Szenhár. ut. 15. vas.

Ap. csel. 14, 11—18.
(Vázlat.)

Pál apostol térítői munkásságának a sikerét nagyban hát
ráltatta a zsidók örökös féltékenysége és gyűlölködése. Hogy 
is tudták volna neki megbocsátani, hogy a törvény betűjétől, 
mely öl, a szellemhez fordult, amely megelevenít. Első missziói 
beszédét a pisidiai Antiochiában tartotta. És míg a pogányok 
alázattal borultak le a kereszt előtt, a zsidók irigységgel teltek 
meg és káromlást szóltak ellene. Menekülnie kellett társával 
Barabással együtt. Ugyanez a sors érte őket Ikóniumban. Listrá- 
ban azután egy másik, egy sokkal nagyobb veszedelem fenye
gette őket. Pál apostol csodálatos módon meggyógyított egy 
sántát, ami annyira felinditotta a likaóniai pogányokat, hogy az 
apostolt és kísérőjét istenek gyanánt akarták tisztelni és Jupiter 
papja felkoszorúzott bikákat készült a hódolat jeléül feláldozni.

1. íme a veszedelem, amelybe belesodródik ma is a világ, 
ha elszakad az evangéliumtól és annak világszemléletétől. Mert 
mi történik ma? Emberimádás az egész vonalon. A múlt szá
zaddal szemben, amely szabadelvüségében az összekapcsoló 
erőket kereste, ez a század a szétválasztás (differenciálódás) 
jegyében indul. Vallási, politikai, társadalmi téren mutatkozik ez. 
Eredményezi pedig ezt a „Führertum" gondolata, amely minden 
téren a vezér bálványozásához, imádásához vezet. Pedig ezek 
az emberek csak Jupiterek, csak Merkuriusok lehetnek. És 
ahogy a pogány istenek alkonya beköszöntött, amikor a kereszt 
feltűnt az Égen, ugyanúgy el kell következnie e földi istenek 
alkonyának is. Mert eszme, gondolat, alkotás, minden múlandó, 
ami emberektől származik, ellenben örök élete van, ami Istentől 
jön (Gamáliel). — Pált és Barnabást rémület fogta el, amikor 
ezt az emberimádási szándékot látták és köntösüket megszak- 
gatva a tömeg közé rohantak, hogy szívüket, agyukat megvilá
gosítsák. Politikus, prédikátor, népvezér, művész, tudós, van-e 
erkölcsi erőd és bátorságod a népszerűségről lemondani, az 
ünnepeltetést magadtól elhárítani és Istenre mutatni, amikor a 
tömeg neked lengeti a tömjénserpenyőket?
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2. Pál apostol az Istenre mutat. „Miért mívelitek ezeket? 
Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk*. . .  Milyen megható 
alázatosság. Akinek a lelkét át- meg áthatotta a megfeszített és 
feltámadott Krisztusról szóló üdvbizonyosság, aki személyes 
élmény útján győződött meg arról, hogy Krisztus él és őt kü
lönleges dolgokra választotta ki, nem akar több lenni más 
halandóknál. Nincs is különbség király és pór, Istenben élő 
apostol és Istent kereső szegény bűnös között. Mindnyájan 
egyként rászorultunk arra az isteni kegyelemre, amely a Jézus 
Krisztus által lett nyilvánvalóvá.

3. Pál apostol ezeknek a tudatlan pogányoknak még nem 
beszélhet Krisztusról, hanem saját fogalomkörükbe kell bele
kapcsolnia, hogy megértsék. Ezért miközben eltereli magáról a 
figyelmet, arra az Istenre mutat, aki a természetben és az em
ber szívében jelenti ki magát. Hitetlen és elpogányosodott világ
ban élünk mi is. És ha Pál szent lángolásával tenni akarunk 
valamit mi is Isten országa diadaláért, jól tesszük mi is, ha a 
teremtő Isten csodáinak felvonultatásával kezdjük, mint amelyek 
kézenfekvők és bárki részéről azonnal megtapasztalhatok, hogy 
azután elérkezhessünk ahhoz az Istenhez is, aki a Jézus Krisz
tus által megtart és üdvözít mindeneket.

4. Háborgó, emberbálványokat kergető, Krisztust, meggyő
ződést, üdvösséget eltékozló világban csak az ideérkezés boríthat 
csöndet és megnyugvást leikeinkre.

* *
*

A szentírási helyet még következő felosztásokban lehetne 
tárgyalni:

I. Téma: A pogányok vaksága — Isten gyermekeinek világos
látása.
1. A pogányok materiális csodákat várnak — az Isten 

gyermekei nap-nap után lelki csodákra ébrednek.
2. A pogányoké az érzéki — az Isten gyermekeié a 

szellemi világ.
3. A pogányokat az Isten csodái megháborítjak — az 

Isten gyermekeit békességre vezérlik.
*  *

*

II. Téma: Az emberek természet szerint nem különböznek
egymástól.
1. Közös a vakság.
2. Közös a bűn.
3. Közös a Krisztus, tehát
4. Közös az isteni kegyelem.

Szántó Róbert
budapesti lelkész.
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Áltatók — hívők.
Szenthár. ut. 16. vas.

Ap. csel. 14, 19—23;

A szentháromság utáni vasárnapok igehirdetésében szint© 
filmszerű gyorsasággal peregnek le lelki szemünk előtt az Apos
tolok cselekedetei. Minden vasárnap más történet, minden tör
ténetben más szereplők, újabb események és mégis ezeket az 
egymásután következő történeteket egy csokorba fűzi, egy 
egészbe olvasztja Isten lelke, az a Lélek, amely az Apostolok 
cselekedeteit a keresztyénség hőskorává avatta.

A mai történet különös nevezetessége, hogy benne, mint 
egyetlen vizcseppben az egész világ képe visszatükröződik, az 
egész emberiség élete, ebben az életben az az elszánt és soha 
meg nem szűnő küzdelem, amelyet a világ teremtése óta a 
Sátán, a legfőbb gonosz, Isten, a legfőbb jó ellen folytat. Vál
toznak az idők, változnak az emberek; korszakok eltűnnek,, 
nemzedékek születnek, de a gonosz harca a jó ellen ma is úgy 
folyik, mint kétezer évvel ezelőtt, az apostolok idejében...

Pál, az apostolok legnagyobbika hűséges kísérőjével, Bar
nabással első hittérítő utján van ; sorra látogatják Kisázsia rész
ben görög, részben zsidó városait. A Lélek erejével végzik azt 
az áldott magvetést, amelynek nyomán hol a könnyel öntözött, 
hol a vérrel áztatott talajon kivirágzott Isten országának gyö
nyörű fája: a keresztyénség. — A történet szerint Pál és társa 
éppen Listrában vannak. Röviddel azelőtt még köntösüket meg
szaggatva rémülten futamodnak az őket isteneknek néző és 
nékik áldozni akaró sokaság közé, hogy megérttessék velük, 
hogy ők is hozzájuk hasonló természetű emberek. De alighogy 
nagynehezen lecsendesedett a sokaság, máris „jövének azon
ban Antiokhiából és Ikoniumból zsidók*, akik eláltatják a soka
ságot és egyszerre csak megindul a kövek zápora, Pál eszmé
letlenül terül el a földön. . . ;  eközben pedig kirajzolódik lelki 
szemünk előtt két embercsoport képe: az áltatok és a hívők 
csoportja.

I. Az áltatok Csoportja a történet árnyoldala. Ebből a cso
portból öklök emelkednek a magasba, zúgó morajlás hangzik,, 
szitkok fakadnak az ajkakon és megered a kőzápor. Ehhez a 
csoporthoz sorakozik egy szintén homályban levő még nagyobb 
csoport: az eláltatottak nagy tömege.

1. Kik voltak az áltatok? Milyen szerepük volt Pál apostol 
életében, a keresztyénség történetében ? E kérdésekre ad választ 
szentigénk. Azok a hitetlen zsidók, akik miatt Pálnak Listrába 
kellett menekülni, utánajöttek Pálnak, hogy eláltassák, elhites
sék, félrevezessék a sokaságot. Akiknek lelkében a sötétség 
uralkodott, nem bírták el a világosságot, akik maguk bűnösök 
lévén, nem nézhették, megkövezték az igazat.

Ez a jellemzés áll ma is az áltatókra, a hitetőkre, az em
beriségnek e legsötétebb csoportjára, azokra, akiknek nem elég,.
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hogy önmagukkal és Istennel meghasonlottak, hanem a lelkűk
ben lakó Sátán unszolására mások között is meghasonlást igye
keznek szítani. Ott találjuk ezeket az áltatókat a mai élet szín
terén lépten-nyomon. Ott vannak a társadalom életében és 
folytatják a társadalmi osztályok között az áltatás gyászos és 
sajnos, nem mindig eredménytelen sötét konkolyhintését. Meg
jelennek az egyházi élet terén és a szeretet, megértés helyett 
a gyűlölet és ellenségeskedés tűzét szórják egymás templomába 
és szívébe. Kiállnak a nemzetek életének piacára és hazug 
ajakkal vetik a szelet, amelynek vihar lesz az aratása. Az álta
tok ma is eljönnek és megkövezik az igazságot.

2. Az áltatok mellett ugyancsak homályba burkolva látunk 
egy hatalmas embertömeget: a sokaságot, az áltatottak sokasá
gát. Az a sokaság, amely néhány perccel előbb istenként akarta 
imádni az apostolt, néhány perc múlva köveket ragad annak 
megkövezésére! Nem jut-e eszünkbe ennél a történetnél az a 
sokaság, amely Jézus Jeruzsálembe-vonulásakor hozsánnát, né
hány nap múlva pedig feszítsdmeg-et kiabált. Változhatnak az 
idők, az időkben egymást válthatják fel az emberek, de a soka
ság ma is ugyanaz, ami volt kétezer évvel ezelőtt; ma is sok
kal szívesebben hallgat a nagyhangú és másokat rágalmazó, 
minden jót és eszményit a sárba rángató állatokra, mint az 
igazságot hirdető, a néppel együtt élő, érette dolgozó vezetőkre.

II. Hála Istennek azonban, a mai történetnek nemcsak 
árny- hanem fényoldala is van. Ott látjuk ezen az oldalon a 
tanítványok és hívők csoportját. Szentigénk részletesen tájékoztat 
a hívők feladatáról, sorsáról és jutalmáról.

1. „Hirdették az evangéliomot annak a városnak és soka
kat tanítványokká tettek." „Imádkozván böjtölésekkel egybe, 
ajánlák őket az Úrnak." íme a hívők feladata: hirdetni az evan
géliomot és imádni Istent. Éppen szentigénk győz meg arról 
bennünket, hogy nem könnyű feladat, nem könnyű munka kü
lönösen ott, ahol sok az áltató és még több az áltatott. Az 
apostolok azonban nem törődtek a feladat nehézségével, vagy 
veszélyességével; bennük a Lélek lakozott, amely Péterrel azt 
mondatta: „Mert nein tehetjük, hogy amiket láttunk és hallot
tunk, azokat ne szóljuk". (Apóst. csel. 4, 20.)

Ez a Lélek Íratta Pállal: „Szüntelen imádkozzatok. Min
denben hálákat adjatok". (I. Thess. 5, 17—18).

Tegyük fel magunkban mi is a kérdést és igyekezzünk 
arra őszintén felelni: megvan-e mibennünk is a Léleknek ez a 
kényszerítő ereje ? Hányszor hallgattunk mi már, amikor Isten
ről és az ő evangéliumáról kellett volna beszélnünk, vagy ami
kor hálát kellett volna adnunk? Hányszor maradtunk némák, 
amikor Jézusról kellett volna bizonyságot tennünk és hányszor 
káromolta Istent imádás helyett összecsukott ajkunk!? Vigyáz
zunk, mert Isten nemcsak azt tartja számon, mit beszéltünk, 
hanem azt is, mit hallgattunk el!
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2. Mi a hívők sorsa? „Sok háborúság által kell nékiink 
az Isten országába bemennünk11. Legjellegzetesebb képviselője 
ennek a sorsnak maga Pál apostol, akinek egész élete Isten 
országáért folytatott, szenvedésekkel tele háborúság.

A hívek sorsa azóta is, ma is a háborúság és szenvédés. 
A csudálatos ebben az, hogy ez a tudat nemhogy leverné, ha
nem inkább felemeli, megerősíti a hívő lelket.

Milyen szerepet játszott eddig a te életedben a szenvedés 
és háborúság? Életkedvedet szegte-e, vagy megacélozta erődet? 
Istenkáromlóvá, vagy Istenimádóvá tett-e, ökölbeszoríttatta-e 
vagy imárakulcsoltatta-e kezedet? Attól függ, hogy az áltatok 
sötétsége, vagy a hívők világossága uralkodik telkeden.

3. A hívők jutalma az Isten országába való bemenetel, az. 
Istenhez való eljutás. A léleknek ez a boldog állapota kárpótol 
minket minden háborúságért, minden szenvedésért. Pál apostol 
majdnem minden levelében azt a békességet ajánlja és kívánja 
híveinek, amely az ő lelkét eltöltötte. Ő már életében eljutott 
Istenhez a lélek békéjében. Ezzel a lelki békességgel mondhatta, 
hogy végezetül eltétetett néki az örökélet koronája.

A mi életünknek nemcsak eredete, hanem célja is Istennél 
van. Honnét jövünk, hová megyünk ?, erre a kérdésre a hívők 
felelete: Istentől Istenhez. Ez lesz legszebb jutalma hitünknek.

Bárcsak az Apostolok cselekedeteinek mai története és az 
abból kiáradó isteni Lélek ereje a mi lelkünket is közelebb 
vitte volna ahhoz, akihez mi is imádkozunk, akinek egymást 
és lelkünket ajánljuk, akiben mi is hiszünk: Istenhez! Ámen.

Győrffy Béla
felpéci lelkész.

Az egyházi fegyelem.
Szenthár. ut. 17. vas.

Ap. csel. 16, 6—12.

Gyakran esik szó mostanában egyházunkban az egyházi 
fegyelemről. Szomorúan látja sok egyházunk sorsáért aggódd 
lélek a fegyelmezetlenség káros következményeit, s komoly, 
figyelmeztető szóval sürgeti az egyházi fegyelem fokozottabb 
gyakorlását.

Egy józanul gondolkodó ember sem vonhatja kétségbe, 
hogy a fegyelemre, miként az emberi élet más területein, úgy 
az egyházi életben is szükség van. Enélkül nincs egészséges, 
egyházi élet. A fegyelem meg is volt kezdettől fogva a keresz
tyén egyházban s az anyaszentegyházból, a szentek közösségé
ből később sem hiányzott. De bizonyos, hogy minél jobban 
elvilágiasodott az egyház, annál szélesebb rétegek vonták ki 
magukat az egyházi fegyelem alól. Hiába próbálták az egyházi 
vezetők írott paragrafusok, külső rendszabályok, szigorú egyházi 
törvények alkalmazásával orvosolni a bajokat, ez magában véve
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nem segítette elő a gyógyulást. Csak akkor állott helyre megint 
az egyházban az evangéliomi rend és fegyelem, mikor az egy
ház belső reformáción, lelki megújuláson ment keresztül.

Minden kétségen felül áll, hogy szükség van egyházfegyel
mi szabályokra, de kétségtelen az is, hogy a fegyelmezetlensé
get nem a törvényhozás, hanem egyházi életünk belső meg
újulása szünteti meg teljesen. Akkor beszélhetünk csak egy 
egészséges, áldásos, nem a felszínen járó, hanem mélyreható 
egyházi fegyelemről, ha evangélikus egyházunk megint a szen
tek közössége lesz, s tagjainak élete a maga egészében a Szent
lélek fegyelmezése alá kerül úgy, amint azt alapigénkben Pál 
apostolnál látjuk.

Az egyházi fegyelem megvalósulásának kiinduló pontja 
az újjászületés. „A test szerint valók a test dolgaira gondolnak, 
a Lélek szerint valók pedig a Lélek dolgaira. A test gondolata 
ellenségeskedés Isten ellen, minthogy az Isten törvényének nem 
engedelmeskedik, mert nem is teheti.* (Róm. 8, 5. 7.) Az újjá
született ember halálba adja a saját megromlott, testi gondolatait, 
vágyait és akaratát, hogy Isten gondolatai, tervei és szándékai 
érvényesülhessenek az életében. Az újjászületett ember minden
napi imádsága: Legyen meg a Te akaratod. Amíg újjá nem 
születtünk s a Szentlélek vezetése alá nem került az életünk, 
mindig kedvesebbek lesznek számunkra a saját gondolataink 
Isten gondolatainál. Pál apostol azért tudott azonnal elállni attól 
a — talán kedves — tervétől, hogy az igét tovább is Ázsiában 
hirdesse, azért volt kész azonnal útnak indulni Macedóniába, 
mert újjászületett, a Szentlélek vezetése alatt álló ember volt. 
Számára nem az volt a fontos: mit tartok jónak én, mi kelle
mes nekem, hanem az: mit kíván tőlem az én Uram, a Jézus 
Krisztus.

Egyházi fegyelmet gyakorolni olyan emberek felett, akik 
újjá nem születtek, képtelenség. Külső kényszerből, anyagi és 
más egyéb érdekből talán meg fognak hajolni a fegyelmi sza
bályok előtt, de a lelkűk mélyén mindig lázadoznak ellenük. 
Az egyházi fegyelem gyakorlása újjászületés nélkül elégedet
lenségre, meghasonlásra, szakadásra vagy képmutatásra vezet. 
Azért ha azt óhajtjuk, hogy egy egészséges, áldásos, mélyreható 
fegyelem valósuljon meg egyházunk életében, mindenekelőtt 
egyházunk belső megújhodásáért kell imádkoznunk s a Szent
lélek újjáteremtő munkája előtt kell a saját életünkben is kaput 
nyitnunk.

Az újjászületett egyháztagok nem kényszerűségből vagy 
érdekből, hanem önként és örömmel vetik alá magukat az egy
házi fegyelemnek s mindenkor szükségesnek tartják a fegyelem
nek keresztyén bölcsességgel és szeretettel való nyakorlását.

Az egyházi fegyelem legfőbb végrehajtója az újjászületett 
egyháztagokat fegyelmező Szentlélek, aki fegyelmező munkáját 
sokszor úgy végzi, hogy eltilt minket valamitől, mint ahogyan 
Pál apostolt is eltiltotta, hogy tovább is Ázsiában maradjon.
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Eltilt pl. attól, hogy hiúságból vagy önzésből körömszakad, 
táig ragaszkodjunk a saját véleményünkhöz és terveinkhez. 
Lehet, hogy mások jobban megértették Isten akaratát, mint mi. 
Nem szabad magunkat csalhatatlanoknak gondolni. Alázatos 
szívvel fontolóra kell vennünk mások véleményét, meg kell 
szívlelnünk mások jó tanácsait.

Eltilt attól, hogy a munkaterünket és a munkaeszközöket 
magunk válasszuk meg anyagi és kényelmi pontok szerint. A 
keresztyén anyaszentegyház munkásainál nem az a döntő, hogy 
hol könnyebb, kényelmesebb, jövedelmezőbb a munka, hanem 
hogy hol akarja őket munkába állítani, hol tudja őket jobban 
felhasználni a nagy munkaadó, a Jézus Krisztus. A keresztyén 
anyaszentegyház munkájában azok a használható, jó munkások, 
akik alázatos, engedelmes szívvel vallják: „Semmi sem kívánok 
lenni, Ő vezessen egyedül. Eszközévé kíván tenni? Engedek 
feltétlenül. Bárhová vezessen engem, éltem Néki szentelem, s 
hogyha el kell hagyni munkám, azt is szívesen teszem."

Az egyházi fegyelmet gyakorló Szentlélek eltilt a tisztes
ségtelen eszközök alkalmazásától pályázatoknál, választásoknál 
s minden más esetben. A legmagasztosabb cél sem szentelheti 
meg a bűnös eszközöket. Mennyire másképen folynának le az 
egyházi választások és az egyházi gyűlések, ha arra tudnánk 
mindig figyelni, hogy mitől tilt el minket a szeretet és igazság 
Lelke.

A Szentlélek felemeli tiltakozó szavát minden kapzsiság, 
világiasság, erkölcstelenség, minden hűtlenség és hitközöny el
len. Milyen más lenne egyházunk anyagi helyzete, ha azok a 
jobbmódú egyháztagjaink, akik költséges szórakozásokra száza
kat is könnyen kidobnak, de az egyháztól a filléreket is sajnál
ják, anyagi javaik felhasználásánál a Szentlélek fegyelmezése 
alatt állanának. Mennyire más képet mutatna a reverzálisok 
statisztikája, ha egyházunk tagjai mind újjászületett keresztyé
nek lennének, akiknek a lelkében hatalmas erővel szólal meg 
a Szentlélek tiltakozó szava, valahányszor evangéliomi egyhá
zunkkal szemben hűtlenséget akarnak elkövetni.

Minden máskép lenne, minden megváltozna, ha a Szent
lélek fegyelmet gyakorolhatna az életünkben.

Ahol a Szentlélek nem munkálkodhatik, ahol az Ő tiltakozó 
szavára az alvó lelkiismeret mozdulatlan némasága, vagy a 
tévelygő lelkiismeret szánalmas mentegetődzése a felelet, ott 
külső rendszabályokkal hiába kísérletezünk.

Az egyházi fegyelmet gyakorló Szentlélek munkája azon
ban nemcsak az eltiltásban nyilvánul meg, hanem az elkötele- 
zésben is, mint ahogyan Pál apostolt is elkötelezte arra, hogy 
engedelmeskedjen az éjszakai látomásnak s Ázsiából hozza át 
Európába az evangéliomot.

Belső megvilágosodás a legfontosabb, legsürgősebb felada
tok meglátására, belső elkötelezés a legnehezebb feladatok vál
lalására is, ez szükséges ahhoz, hogy egyházunk magasztos 
hivatását betölthesse.
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Olyan sok oldalról nyújtja felénk könyörgő kezét a lelki
testi nyomor és mi nem látjuk meg, olyan sok helyről hangzik 
a kétségbeesett kiáltás: Jer és légy segítségül nékünk, és mi 
nem halljuk meg, mert a Szentlélek nem tudta még megszün
tetni a lelki vakságunkat és süketségünket.

A mai nehéz időkben csak olyan emberek lehetnek egy
házunk építő munkásai, akik előtt a Szentlélek egyre jobban 
rávilágíthat egyházunk belmissziói, szociális és külmissziói fel
adataira s akiknek a lelkét eleven parázsként égeti a felelősség- 
érzet ezeknek a feladatoknak a vállalására és elvégzésére. Az 
egyháztól elidegenített tömegek, az iszákosok, a paráznák, a 
munkanélküliek, a nyomorgók, a betegek, az árvák, az utcáról 
felszedett lelencek, a gyámintézet, az evangélikus ifjúsági mun
ka, a külmisszió — mint aratásra váró gabonaföldek sóvárogva 
várják azokat, akik belső elköjelezést éreznek a munkára s 
hajlandók azonnal elmenni az Úr által kijelölt Macedóniájukba, 
megértvén, hogy odaküldte őket az Úr, hogy azoknak hirdessék 
az evangéliomot.

Pál apostol élete a legszebb bizonysága annak, hogy mi
lyen nagy áldás az egyházi fegyelem. A Szentlélek fegyelmező 
munkájának s az apostol ezzel szemben tanúsított engedelmes
ségének köszönhetjük, hogy Európa népei is eljutottak Krisztus 
megismerésére. Ha az egyházi fegyelem közöttünk is ilyen mó
don valósul meg, ebből szintén mérhetetlen áldás származik. 
Az evangéliom diadala, egyházunk belső és külső megerősödése, 
nagy lelki békesség és öröm lesz a jutalma annak, ha életünk
ben egészen szabaddá tesszük az utat a Szentlélek egyházi fe
gyelmet gyakorló, áldott munkája előtt. Ámen.

Bélák Sándor
tokaji lelkész.

Követségben,
Szenthár. ut. 18. vas.

Ap. csel. 17, 16—28.

Pál apostol követségben jár a görög fővárosban.
Követnek lenni, talán egy ország, egy király követének 

lenni méltóság, különös kitüntetés. Hiszen megbízójának kép
viselője, dicsőséget, avagy szégyent hozhat reá, hatalom birto
kosa, államtitkok őre, egyesek és népek boldogsága függ nem 
kis mértékben hűségétől. A világtörténet felmutat oly követeket, 
akiknek lelkes megállása eltérítette népükről Attila rettegett 
ostorát, de mutat olyanokat is, akiknek dicstelen magatartása 
szégyennek magvetése volt és kapavágásokat jelentett népük 
sírjának megásásához. Gondoljunk csak a világháború utolsó 
jeleneteinek egyikére, amikor forradalomban vergődő hazánk 
.képviseletében egy méltatlan küldöttség jelent meg a győztes
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hatalmak képviselője előtt s akiknek minden méltóságot nélkü
löző lénye és magatartása csak az elutasítást és azt a meg
szégyenítő megállapítást válthatta k i : „hát ennyire sülyedt már 
Magyarország!“.

Követségben járni kiváltság. De követségben járni és mél
tónak bizonyulni és jó munkát végezni felemelően magasztos 
és boldogító hivatás. Előfeltétele ennek az Isten leikétől ihletett- 
ség és meghatottság, életalkotó eleme a bizonyságtevés és 
szolgálat, mértéke a hűség, eredménye áldás, jutalma tisztesség 
és boldogság.

Pál apostol követségben jár a görög fővárosban. Az „isme
retlen Istennek* követe ő.

Mint akik szintén küldöttek vagyunk, hogy hirdessük An
nak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világos
ságára hívott el minket, sokat tanulhatunk Páltól.

*  *
*

a) Elsőben azt, hogy nyílt szemmel járjunk.
A görög fővárosban, a művészetek hazájában ugyancsak 

volt látnivaló. Pál odaérkeztekor több száz év telt ugyan el 
azóta, hogy a lángelméjű Periklés korában a művészet, az iro
dalom és tudomány virágkorát élte, de igen jelentős volt még 
ebben az időben is. Még ott díszlett az egyszerűségében is fen
séges dór stílű Theseus templom, az Athén felett emelkedett 
Akropolisnak nevezett fellegvárba vezető vörös-sárgás márvány
ból épült művészies lépcsőzet a bejáratát képező remekmívű öt 
díszkapus oszlopos csarnokkal, továbbá az Akropolisban álló 
— Athéné istennőnek szentelt díszes templom. Megkapó látványt 
nyújtott a templomok között a legremekebb alkotású, fehér 
márványból emelt Parthenon nevű templom. Mindezek mellett 
a főváros épületei, megannyi remeke az építőművészetnek. És 
a sok megragadó szépségű istenszobor, melyeket az akkor utol
érhetetlen Phidiás nevű szobrász alkotott nagynevű társaival.

Pál apostol mindezt látta. A művészet sokakat megveszte
gető szépsége és a látványosság lenyűgöző ereje azonban még
sem a megittasultság gyönyörködtető érzését váltotta ki belőle. 
Az ő lelke a látottakon csak szomorkodni és háborogni tudott. 
Mert Pál a damaskusi utón nemcsak új szívet és megbízólevelet 
kapott a követségre, hanem mélyre látó szemeket is. Csodálato
san meg kellett vakulnia, hogy lásson 1 S azóta, hogy Damas- 
kusban az Egyenes utcában lehullottak szemeiről a pikkelyek 
egészen addig, míg a hóhér bárdja alatt aláhullott nemes feje 
s azontúl is és örökké — nem vesztegette meg a világ ragyo
gása, emberek bölcsesége avagy elkápráztató művészete, — ő 
mindenben az Isten dicsőségét kereste és látta. Athénben sem 
akadt fenn a szeme az istenszobrok mesteri szépségén, hanem 
a szobrokon keresztül belétekintett a művészek leikébe és to
vább, a szobrászok vésőjén és festők ecsetjén keresztül a nép 
leikébe, érzésvilágába. Hiszen nemcsak a művész és a költő



32 9

formálja a nép lelkét, de a nép gondolkodása, hite, érzésvilága 
is ihletője a művészeknek és így kölcsönhatással vannak egy
másra. Pál világosan látta a görög nép lelke nyomorúságát, üres 
lelki világát, hiszen mitsem tudott az Ür Jézus Krisztusban meg
testesült egy élő igaz Istenről, a kegyelem örök kútfejéről, a 
mennyei édes atyáról. Mitsem tudott a lélek tökéletes szépsé
géről, mely az egy igaz Istenből, aki lélek, a Jézus Krisztuson 
keresztül sugárzik reánk. Mitsem tudott az élet igazi értékéről, 
melynek fokmérője és célja nem a mások felett való vitézkedés, 
hanem a maga legyőzése, nem a rabszolgatartás, hanem a szol
gálat, nem a test kultusza, de a lélek diadala, mely sugárzik 
az örömtől, hogy Istennek gyermeke s igy élő hittel és remény
séggel tekint az égre s szeretettel testvérére az emberre.

Nyílt szemmel járni. Ez az örök Király követeinek egyik 
főjellemvonása. Tisztán látni a célt, az utat, a megérkezés lehe
tőségét.

Megtanultuk-e ezt a bölcseséget az Athén utcáin háborgó 
lelkű követtől ? Ha igen, akkor azt kell látnunk, hogy bálvány
képek nemcsak 2000 esztendő előtt, de manap is vannak. Nem
csak egykor a görög főváros, hanem keresztyénnek nevezett 
mai városaink, sőt — sajnos, falvaink és tanyáink is hemzsegnek 
azoktól. Csak más a formájuk, a megjelenésük, de ugyanaz a 
hatásuk, a céljuk . . :  megdönteni az örök mindenségnek alap
pillérét : „Én az Úr vagyok a te Istened* — „ne legyenek néked 
idegen isteneid én előttem*.

A bálványok királya, a sárga bálvány: az arany, a pénz 
mind magasabbra tartja a fejét és mind mélyebben hull a porba 
imádkozva előtte az ember.

A cím. a kitüntetés és rangkórság virágkorát élve betört 
még az egyház falai közé is s Krisztus szolgái a ranglétrának 
már a „kegyelmes* fokán kúsznak felfelé.

A régi görögök legalább másokat is istenné avattak, a ma 
embere önmagát isteníti és leborul a saját nagysága előtt.

Az anyag és a test kultuszát pedig igen találóan jellemzi 
a 10 parancsolattal foglalkozó egy mély tanulmány ezen idézete: 
„A test vallása győzelmesen vonul be Európa nagy városaiba. 
Hitvallása ez : csak egyetlen valóság van, a test, az ösztönök és 
az erosz. Ennek a vallásnak nagy liturgiája, vallásos szertartása 
a divat, amely a legerkölcsösebb hölgyet is Dionisios rabszolga
ságába kényszeríti; templomai a sportpályák, a meccsek, a box- 
mérkőzések, az egyházaknak nagy konkurrensei; kápolnái a 
weekend- házak, a tánclokálok, körmenetei a strand, a szépség- 
versenyek, a revük, a film, az illusztrált lapok; hangszere a 
saxofon; ritmusa az idegeket izgató néger táncok.*

Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a test e vallása már 
nemcsak a nagy városokba tartja bevonulását, hanem győzel
mesen menetel már az azelőtt még puritán, érintetlen erkölcsű, 
templomszerető falvak utcáin is.
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Csoda-e, ha a kelet követe, a sokak által megmosolygott 
Gandhi az ú. n. művelt nyugaton járván, ilyes szomorú meg
állapítást tesz: „meggyőződésem, hogy Európa nem az Istennek 
és a keresztyénségnek, hanem a sátánnak szellemét valósítja 
meg“. „Európa csak névleg keresztyén, valósággal a Mammont 
imádja". „Azt tartom, hogy az európai keresztyénség Jézus ke- 
resztyénségének megtagadását jelenti". És nincs-e így ? Ha nyílt 
szemmel járunk, látnunk kell a mai kor bálványimádását.

De igen jó lesz számot vetni azzal is, vájjon ennek a bál
ványozó kornak talán fényes, ragyogó és mégis felette szánandó 
szomorú képéhez nem járulunk-e mi magunk is nehány ecset
vonással? A magunk Ízlésével, öltözködésünkkel, családi életünk, 
benne gyermekeink nevelésével, a magunk szájaizére formált 
Istenünkkel és annak bálványozásával és sok pogány elgon
dolásunkkal ?

Nyílt szemmel járunk-e és látjuk-e korunk bálványait és 
azok imádását? Pál apostol látta és

b) lelke felháborodott és nyomban munkába állt. Ügy volt, 
mint az irgalmas szamaritánus, aki látta a nyomorúságot s egy
ben könyörüíetességre indult s nyomban cselekedett. Ügy volt, 
mint mestere Jézus a Jákob kutjánál, nem várt tétlenül, míg 
a követség többi tagjai is megérkeznek, hanem nyílt szemmel 
látván a samáriai asszony lelke nyomorúságát, megszánta azt 
és nyomban megkezdte a régi bálványokat ledöntő és az élő 
Istenhez elvezérlő, lélekformáló győzelmes munkáját.

Pál is munkához lát azonmód csendben, szinte észrevétlenül.
Elvégre ki venne tudomást egy kistermetű, beteges, tört 

testű emberkéről a klasszikusok hazájának fővárosában, ahol 
elsőben a testet annyira bálványozták, hogy az arcvonások 
üdéntartására, a test formáinak tökéletes kialakulására, az izom- 
zat kidolgozására igénybe vették a kozmetika minden hatásos 
eszközét, a fürdők, a tornák és világhírű olimpiai versenyek 
testformáló és erősítő hatását s ahol a legnagyobb dicsőség érte 
azt a tökéletes szépségű férfit vagy nőt, aki mintája, modellje 
lehetett egy-egy isten szobrának.

S ki méltatta volna figyelemre a költészet és ékesszólás 
hazájában azt az embert, akinek az volt az álláspontja: „nem 
beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben". . .  S ezen
kívül ki gondolta volna, hogy annak az „Ismeretlen Istennek", 
kinek a nép ragyogó képzelete szobrot emelt a sok istenszobor 
között, — akit csak sejtett, — küldötte itt jár követségben 
náluk ? ! . . .

. . .  Pál leikéből közben megeredtek az élet vizei, észre
vétlenül, mint éjszaka idején a csendes májusi eső. Először a 
zsinagógában egyesek, majd a piactéren a tömegek előtt napról- 
napra. Felfigyeltek rá lassan az epikureus és stoikus bölcselők, 
eleinte ugyan csak fitymálódva felette, hogy vájjon „mit akarhat 
ez a csacsogó mondani?" Később már érdeklődéssel, annyira, 
hogy megragadják s viszik a főtörvényszékre, az Areopagusra,
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— nem vádlottként, nem hogy elítéljék, vagy elveszítsék, hanem 
hogy ott, ezen a mintegy 130 méter magas sziklatömbön szól
hasson a nagy tömeg előtt.

Nemde stilszerü, hogy idehozzák Pált az Areopágusra, ahol 
a főtörvényszék tárgyalni szokta a gyilkossági pereket. Hiszen 
Pál is éppen egy pernek, a legnagyobb pernek, az ég és a föld 
perének szószólója, mely az ember részéről az Igaznak, a Szent
nek meggyilkolásában, az Isten részéről ugyanekkor a kegyelem 
üdvözítő szent tényében jutott kifejezésre... Hiszen ez viszi 
hajtja őt, Pált az Isten követét, ez a programmja, ez az életei

Megragadó és példaadó Pál, aki itt az Areopáguson is 
megpecsételi azt az ő hatalmas érzését: „nem félelemnek lelkét 
adott nékünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanság
nak lelkét."

Mi hányszor vagyunk úgy, hogy Istenről való bizonyság
tevésünk a környezetünk álláspontjához idomul. Hányszor va
gyunk úgy, hogy ha hitetlenekkel, — Isten és az ő ügyeinek 
ellenségeivel kerülünk szembe, e világ nagyszavú, a szent dol
gok felett szellemeskedő, fölényesen gúnyolódó fiaival, megfé- 
lemlik a hitünk, megerőtlenül a lelkünk, elhalkul a szavunk?!

Pál sziklaként áll meg egy idegen világ közepette. Őt az 
sem feszélyezi, hogy ott áll, ahol egykor Periklés a lánglelkű 
államférfiú és Demosthenes az ókor legnagyobb szónoka tartot
ták klasszikus szépségű beszédeiket, hogy az előtt a nép előtt 
áll, melynek Sokrates az igazság keresője, Platón, Aristoteles, 
Epikuros, e nagynevű bölcselők voltak tanítómesterei, Drákó és 
Solon voltak a törvényadói. Ő egyet tud és ez az ő ereje, győ
zelme és boldogsága, hogy ismeri „az Istent, aki teremtette a 
világot és mindazt, ami abban van", — „akitől, aki által, akire 
nézve vannak mindenek", „akiben élünk, mozgunk és vagyunk". 
S hogy neki ez az Isten az érette élt, meghalt és feltámadott 
Úr Jézus Krisztus által atyja s nincs az a hatalom, „sem halál,, 
sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmassá
gok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem 
mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthatja el az 
Isten szerelmétől". S ő ennek az örök, egyetlen Királynak kö
vete utolsó lehelletéig.

Páltól tanulhatunk megállást, bizonyságtevést. S még egyet. 
Azt, hogy nem kedvetlenítette el, hogy athéni munkája, s az 
Areopáguson mondott beszéde hatása alatt csak az areopagita 
Dienes és egy Damaris nevű asszonyon kívül csak néhányan 
csatlakoztak tanításához, sőt voltak olyanok is, akik gúnyolódtak 
a halottakból való feltámadásról szóló tanításán. Neki elég volt 
tudnia, hogy a követségben eljárt, a szent magot hűséggel el
szórta, a többi Annak gondja, akitől megbízó levelét kapta. 
Legfeljebb egy tanulságot mégis levon. Azt, hogy Istent ezentúl 
még erőteljesebben hirdeti az Úr Jézus keresztje jegyében. Leg
közelebb ugyanis Korintusban már felhangzik leikéből: „nem 
akartam, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisz
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tusról, mégpedig a megfeszítettről*. Ennek koronája azután az 
a  későbbi kijelentése: „semmivel sem gondolok s az életem 
sem drága, csakhogy elvégezhessem futásomat örömmel és a 
szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól vettem, hogy bizonyságot 
tegyek az Isten kegyelmének evangéliomáról*. Minderre pecsét
ként csak az következhetett még, hogy letegye életét azért, Aki 
neki élete s Aki által a halál csak nyereség neki. 

íme nehány vonásban az Isten követe.
Tanuljunk tőle. Ámen.

Bakay Péter
apostagi főesp. lelkész.

Alkalmi beszédek.

Fiatal leány ravatalánál.
Máté 9, 23.

Virág és virág m indenütt... Virág kint a természet ölén 
s virág ez udvaron is. Itt azonban nem vidámságot jelentenek 
most ezek a virágok, mint szoktak rendesen, hanem gyászt, 
szívettépő, mélységes bánatot. Társnőjüket siratják: egy korán 
-elhervadt liliomszálat.

Ő is olyan szép volt, olyan bájos, olyan kedves, mint ezek 
a koporsóját díszítő virágok; rajta is olyan kedvteléssel csüngött 
az anyai és testvéri tekintet, mint amilyennel csüng az érző 
szív a kinyílt, illatos virágokon, — és imé elhervadt, mint ahogy 
rövidesen elhervadnak majd ezek a ravatalát diszítő szép virá
gok is . . .  Milyen megható s milyen sokatmondó dolog ez, én 
Istenem! Mintha csak a Bibliának ama mély értelmű mondását 
akarnák szemléltetni: Minden test olyan, mint a fű, és az ember
nek minden dicsősége olyan, mint a mezőnek virága; elhervad a fű  
s virága lehull, mikor a múlandóság szele ráfuvall.

Mi könnyes szemekkel nézzük ezt a hervadást, mert hiszen 
tudjuk, hogy egy-egy ilyen halotti koszorúba nem egyszer egy 
egész élet örömvirágait fonja bele az a kifosztott szülői szív s 
nem marad számára egyéb, mint a puszta tarló, amely felett 
az őszi szél panaszos bugásához hasonlóan sivít végig a meg
rabolt szívek fájó zokogása.

De arra kérek mindenkit, aki hasonló okból sír, vagy sírni 
fog, hogy maradjon szívében még valami: az Isten akaratán 
való megnyugvás érzete. Ne felejtsük el, a bánatnak legsötétebb 
óráiban se felejtsük el azt, hogy az Ur legjobban tudja, mit 
miért cselekszik. Miként a gondos kertész, figyelvén az idők 
járását, vihar közeledtére biztos helyre teszi kedvelt virágait, 
úgy tesz az Isten is sokszor a maga teremtményeivel. Ezt a 
fiatal nővérünket is biztos helyre tette el, a legbiztosabbra, ami
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csak létezik; ahová nem érnek el a földi viharok csapkodásai; 
ahol nincs hervadás, nincs fájdalom, nincsenek kínban átvirrasz
tott éjszakák, hanem csak egy van: béke és boldogság.

Óh ne sirassuk azért vigasztalhatatlan fájdalommal azokat, 
akik fiatalon s szívük ártatlanságában hunytak el: ők boldogok! 
Aránylag kevés megpróbáltatás után jutnak el oda, ahova mi- 
nékünk, akik itt maradunk, ki tudja, hogy hosszú küzdelem 
után is sikerül-e eljutnunk. Inkább azok a siratnivalók, akik 
itt maradtak, hogy lelkűk egy fénysugárral, szívük egy boldo
gító reménységgel ismét szegényebb lett. Akik elmentek: bol
dogok. Az Úr előtt nem az számít, ki mennyi ideig élt, hanem 
hogy hogyan élt s milyen hűséget tanúsított, a reá bízottakban. 
Boldogok azok a szolgák, akiket a visszatérő Úr vigyázva talál, — 
mondja az Üdvözítő.

Távozó nővérünk élete egy töredék. A legszebb, a legbá- 
josabb az emberi életből. A tavasz, a virágfakadás, a virágillat, 
az édes ábrándok időszaka, amelynek értékét és kellemét csak 
fokozták az ő lelkének nemes vonásai: a szeretet, a hála, az 
engedelmesség, a szép iránt való fogékonyság erényei. Igaz, 
hogy az ő lelkét is megérintette a perzselő dér, abban a nehéz, 
sorvasztó betegségben, amely el is vitte őt, de milyen jó lesz 
most mindezt fölcserélni amaz örök tavasszal, amelynek nincs 
ősze, — s milyen jó lesz az édesanyai ölelő karokból átmenni 
az Üdvözítő karjaiba, ahol nem érheti őt többé bántódás! . . .  
Az ő élete egy szép költeménynek az első fejezete, melyben a 
legszebb gondolatok s leggyöngédebb érzések jutnak kifejezésre: 
oh milyen jó lesz azoknak igaz megvalósulását szemlélni oda
fent, ahol maga az Üdvözítő írja tovább a folytatásokat! . . .  Az 
ő élete egy szép, rövidke álom, amelynek ártatlan képei közé 
szelíden odarajzolódtak az ő kedveseinek reá szeretetben mo
solygó arcvonásai, amelyeket édes emlék gyanánt visz magával 
az örökkévalóságba: óh milyen jó lesz ezt az álmot tovább 
álmodni, anélkül, hogy abból őt valaha felébresztené a rideg 
való, mely annyi szívet kizavar az ifjú kornak boldog paradi
csomából !

A szeretet, mely őt életében körülvette, tudom, meg fogja 
őt gyászolni s könnyekkel öntözi majd a családi hajlékban üre
sen maradt helyét; úgy sírjatok azonban, gyászoló kedvesei, 
mint keresztyének, mint akik tudjátok, hogy aki az Úrban élt, 
az a halálban is az Űré marad.. Azt mondja ugyanis hitünknek 
Szentkönyve: Mert ha élünk, az Úrnak élünk; ha meghalunk, az Úr
nak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Űréi vagyunk.

Az ilyen tisztalelkű lények halála: csendes, szelíd álom, 
melyet az örökélet hazájában egy vidám, mosolygós felébredés 
követ. Hisz’ maga az élet Fejedelme mondotta: A lányka nem 
halt meg, csak alszik.

Aludj hát csendesen az Űr karjaiban, te korán elhervadt 
virágszál, rövid, de súlyos megpróbáltatásod u tán! Mindnyájunk
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igaz szeretete és áldása kísér ki sírodhoz, mert jó gyermek, já  
testvér, melegszívű embertárs voltál. Megsiratunk, hogy oly ko
rán elvesztettünk, de másfelől örvendünk égi partrajutásodnak. 

Isten veled! A viszontlátásra! — Ámen.
Paulik János

nyíregyházi lelkész.

Kiváló közéleti férfiú ravatalánál.
Máté ev. 25, 21

Földi létünknek egyik szomorú vonása, hogy itten egyszer 
a legnyájasabb tekintetű szemek is lecsukódnak, a legédesebb 
szavú ajkak is elnémulnak, a legmunkásabb kezek is lehanyat- 
lanak s a legnemesebb szívek is megszűnnek dobogni.

Tanujele ennek ez a koporsó is, amelyben egy olyan test
vérünk készül el mitőlünk e földi életre nézve mindörökre, akt 
nemes erényeivel széles köröknek vívta ki a szeretetét és nagy
rabecsülését, amiért is ma tömegek szíve rezdül meg fájdalma
san az ő elhunyta felett.

Én olyan szomorúnak érzem ezt a temetést, kedves test
véreim ; magasabb szempontból is olyan végtelenül szomorúnak. 
Az a sejtelmem, hogy a ny.-i M. családnak a Géniusza, azon a 
tegnapelőtti hajnalon, amikor boldogult testvérünknek az élet
fáklyája végsőt lobbant, könnyes szemekkel fordította meg en
nek a családnak a címerét, azzal a sóhajjal: „Volt — nincs/* 
Abból a nemesveretű testvéri láncból, melyet a teremtő Isten 
évtizedekkel azelőtt néhai dr. M. P.-nak a családi hajlékában 
megalkotott volt, imé, az utolsó láncszem is porba hullott, hir
detvén mindennek, ami földi, a múlandóságát.. .  Óh jaj. mi
csoda veszteség, nemzeti szempontból is micsoda kár az, hogy 
az ilyen nemes alakok, aminöknek a M.-testvéreket ismertük, 
nem sokszorozódnak meg többszörösen utódaikban, amely utó
dok aztán tovább plántálnák apáiknak a nemes szellemét a 
társadalom és a haza üdvére 1 És én azt mondom Néked, ny.-i 
társadalom, hogy Néked ma, amikor a M.-testvérek utolsóját 
temetjük, igazán kétszeresen is van okod a gyászra és fájó 
megilletődésre.

Mert hiszen elmondjam-e, hogy M. E. ki volt?
A pénznek volt ő embere, hivatott sáfára.
Tudjuk, hogy a Pénz hatalom. Gonosz hatalom, vagy jóté

kony erő, aszerint, amint kezelik.
Bálvány az sokak előtt, amelynek torkába nemcsak verej

téküket és nyugalmukat, hanem sokszor egészségüket, szabad
ságukat és becsületüket is dobálják áldozatul. Bálvány, amely 
nem egyszer a legkiválóbb elméket is cselédjeivé alacsonyítja 
le. Bálvány, amely önérzeteket, meggyőződéseket, jogot és igaz
ságot hajt igájába s játék-labdájává teszi az embereket, akik 
aztán akár vérpadokat megindítani, népeket leigázni s országo
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kát megcsonkítani is hajlandók a kedvéért, amint annak példáit 
napjainkban is láthatjuk, amikor is az egész világ nyögi ennek 
a bálványnak s a szerelméből táplálkozó kapzsiságnak és egyéb 
alacsony emberi indulatoknak a fojtogató kezét.

De van egy másik alakja is a Pénznek, szelíd s rokon
szenves. Amikor mint jótékony tündér jár szerte. Amikor nemes 
ügyeknek válik segítő eszközévé. Amikor viruló ligeteket vará
zsol a pusztaságokba. Amikor rózsákat fest a beteges emberek 
halvány arcára. Amikor gondok terheit veszi le a vállakról.

S M. E., imé, a Pénz eme másik alakjának volt a sáfára. 
Olyan sáfára, aki a gondjaira bízott pénzzel segíteni igyekezett 
a megszorult embereken. És segített is. Mert a pénz rideg vilá
gába a puritán tisztesség mellett bevitte a megértést, a jóindu
latot. a kíméletet s a türelmet is. És ha nekem most módomban 
lenne egy nagy tetemrehívást rendeznem a koporsójánál: egész 
tömegét látnátok idejönni az olyan embereknek, akik hálával 
és szeretettel emlegetnék nevét, mivel átérezték, hogy M. E. a 
pénzzel való sáfárkodásába belevitte az emberséges érzéseket is. 
És áldanák, aminthogy áldani is fogják, városunk szegényei s 
nemescélú intézményei is, amelyeknek számára és céljaik támo
gatására mindig akadtak bizonyos összegek az ő kasszájában.

Én M. E.-et, mikor 32 évvel azelőtt e városba jöttem, mint 
a puritán gondolkodás megtestesülését tanultam megismerni s 
az évek folyamán mint a kötelességteljesítés Héroszát tanultam 
meg becsülni. Sokszor bámulattal néztük mindannyian, amint 
törékeny testével, sokszor bágyadtan és sápadtan igyekezett ide, 
hogy hivatalában helyt álljon önmagáért és munkálkodjék, amint 
a Biblia mondja, amíg nappal vagyon, aminthogy munkálkodott 
is híven és önodaadással, példát adván mindnyájunknak a kö
telességteljesítésben.

És fel is emelte s a virágzásnak olyan fokára segítette ezt 
az intézetet, aminőn azelőtt soha nem állott. Ő lelke, motorja 
s bizalmi zászlaja volt annak. Jól nevezték őt munkatársai 
„vezérnek®, mert valóban az volt, aki előljárt a pontosságban, 
a gondosságban, a rendben s a munkában a legmagasabb ko
ráig. Az a sejtelmem, hogy az ő távozásával óriási űr marad 
utána, és az a meggyőződésem, hogy az a gyászlobogó, amely 
ott leng most e gyönyörű palotának a homlokzatán, ha leveszik 
is onnan, ott fog lengeni tovább mindétig az ő megszámlálha
tatlan mennyiségű s rajta határtalan bizalommal csüngő tiszte
lőinek a szívében.

Jól esik elmondanom, hogy M. E. családi életében boldog 
volt, habár talán szeretetteljes szíve ezen a területen nem is 
élhette ki teljes tartalmát, mert hiszen nem volt alkalma a tulaj
don véreit ölelni keblére. Ölelte hát forrón szeretett nejének 
ez árván maradt gyermekeit, akiket kicsi koruktól felnevelt s 
akik e koporsónál bizonyára hálásan átérzik és vallják, hogy 
nálánál még a tulajdon édesapjuk sem szerethette volna őket 
jobban ., Oh legyen áldott a nagy Isten, hogy néki e gyöngéd
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s általam 16 évvel azelőtt eltemetett hitvese körében egy olyan 
boldog családi fészket biztosított, amelyben kipihenhette munkás 
életének a fáradalmait!

Nekünk, lelkészeinek nagy fájdalmunkra esett az, hogy az 
egyházi életben nem vehetett részt olyan mértékben, mint ahogy 
őt arra benső lelki berendezettsége predesztinálta, dehát annak 
közismert testi fogyatékossága volt az oka, amely fogyatékossága 
távol tartotta őt a közélet egyéb területeitől is. Egyébként hű
séges s áldozatkész fia volt egyházának és jól esik elmondanom 
róla azt a jellemző esetet, hogy ebben a mai korban, amikor 
emberek menekülni szeretnek az adózás alól, M. E. nem azért 
szólalt fel a reá kivetett egyházi adó miatt, mert sokallotta, 
hanem azért, mert keveselte azt magára nézve. Ami olyan szép 
vonása az ő jellemének, mint aminők egyéniségének számos 
egyéb vonásai is. Nem csoda aztán, hogy nagyrabecsülés és 
szeretet környezte őt mindenfelől s nem csoda, hogy az államfői 
kegy is felkereste egy magas kitüntetéssel, amelyet nálánál 
méltóbban soha senki nem viselt.

Egy minden vonatkozásában nemes élet fejeződik be ebben 
a koporsóban, amelyre én mélységes fájdalommal nézek, mert 
hiszen M. E. halálával egyházam palástjának egy drága ékköve 
esik ki. Csak az enyhíti a fájdalmamat, hogy néki talán jobb 
így már. Elfáradott, szegény! Nincs okunk azonban kétkedni 
abban, hogy az a végtelen kegyelmű Isten, aki őt 78 évvel ez
előtt e földre küldötte, most újra kebelére öleli halhatatlan lel
két s ama jézusi szavakkal fogadja odafönt az örökélet kapu
jánál: „Jól van én derék s hű szolgám! Te a kevesen hű voltál, 
többet bízok ezután rád; menj be a te Urad örömébe."

S én ebben a keresztyén hitben simogatom meg búcsúzéra, 
sokaknak nevében, lehanyatlott munkás kezedet, boldogult 
Testvérem! Igaz lelkipásztori szeretettel mondok áldást sirba- 
hanyatló poraidra s bánatos szívvel mondok Neked jó éjszakát. 
Jó éjszakát! — Ámen.

Paulik János
nyíregyházi lelkész.

Temetési beszéd.
Sz. Z. f.-i lelkész felett.

Máté V. 8.
Van úgy, hogy az Isten simogató kezéből szívünkre hull 

egy fekete virág. . .
A csodálkozó megdöbbenés, a megdöbbentő némaság, a 

némaságba sikoltó fájdalom szörnyűn fenséges percei ezek ... 
amikor a sujtoló Isten vesszejének suhogása hallszik...

Ilyenkor sötét lesz, síró és összetört. . .  és nagyon, nagyon 
megalázott lesz az egész színes, csillogó világ. . .
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Amikor kidől az ifjú fa, — amikor meghal a fiatal é let... 
amikor meghervadnak a remények: akkor valami nagy és szo
morú vihar van mindig!

Ezt a vihart lecsendesíteni, elsimítni a lelkek hullámveré
sét, — Jézussal szívemben, jöttem én ide!

A nagy Úristen simogató kezéből most közénk hullt a fe
kete v irág ... ide a mindnyájunk szívébe... Ott van egy asz- 
szony sápadt arcán. . .  egy kicsi leányka szöszke fején. . .  Le
hullt ide a templom közepére... és megült itt az oltár küszöbén, 
mint az éjszaka titkos árnya... ennek a koporsónak a gyásza...

Te meglátogatott Gyülekezet!
Minden virág egy mély titok, mert illat van benne és 

gyümölcsös ígéret... És ilyen a halálnak virágja is . . .  Most 
szétnyílnak fekete szirmai.. .  és kiszáll belőle könnyen, fehéren,
örök fényt sugárzón a f.-i pap: Sz. Z__  ide lép az oltárhoz,
hogy elvégezze az utolsó szolgálatot: hogy búcsút vegyen tőle
tek ! . . .  És most eltűnik az ő gyászjelentésének fekete keretje... 
csak az ige marad meg, a fénylő, sugáros isteni Ige: „Boldogok 
a tisztaszíviiek, mert ők az Istent meglátják. “

És ebben az igében aranyporrá ég a gyász... ebben az 
igében meghal a ha lál... ebből az igéből fehér madárcsapat 
csap fel az égig, — mint a győző, a diadalmas, az örök élet 
csodás hírnökei...

Ó, van-e nagyobb, szentebb, gyönyörűségesebb... van-e 
megrendítőbb és fenségesebb, — mint Isten meglátása?

Ennek a hófehér rejtelemnek, ennek a csillogó csodának, 
ennek a véges élet láthatárán felül emelkedő meglátásnak a ki
bontakozása, az életbe virulása: a mi egész könnyes és sóhajos 
földi vándorlásunknak az egyetlen, igazi célja!

Istent látni: ez az Élet!
Az újszülött csecsemő ragyogó szeme párja ezt látja meg 

öntudatlan az édesanyában. . .  Az élet fölé hajló szeretet: az 
az Is ten ... Az élet porából fel, az éghez, a teremtőhöz szökő 
szeretet: Ez az emberi h ivatás... az emberi élet szentséges 
beteljesülése. . .

Az Isten arca ott van minden fűszálon, minden virágon... 
Rá van rajzolva a bárány felhőkre, az egek kékjére. . .  hegyek 
orm ára... erdők sűrűjébe... „Az Isten ott van valahol, minden 
dolognak az al ján. . .  .minden titoknak belsejében... Az élet 
utján minden rózsa-fánál és minden tövises sövénynél: az Isten 
mellett megyünk e l . . .  Minden magasság, minden m élység... 
minden csúcs és minden szakadék, amelyek között jár a lélek: 
egy-egy arca az ég Istenének... Minden öröm és minden bá
nat : mosolya vagy könnye az Isten arcának. . .  A m i örömünk 
gyakran Isten-sirás.. .  és Isten öröme sokszor a sírásunk... 
És még olyankor is, amikor sírt ásunk: ránk villan a fénye 
szerető szemének!

Meglátni az Istent a legnyomorultabb, a legösszetörtebb, 
a legkeservesebb emberi bánatban is : ez az Élet!
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De ehhez tiszta szív kell; sok imádság és alázatosság..
Nincs az a még olyan nagy és erős távcső, mellyel a tu

dásra szomjas ember az eget ostromolja, — amivel a mindenség 
titkát megfejthetné... A tiszta szív: az a csodálatos nagyító, 
az a különös lencse, amelyen ellátni az Istenig! — A tiszta 
szívű emberen át az Isten tekint le a világba... A tiszta szívű 
emberből fénysugarak hullanak mindenüvé. . .  Ez a sugárzás: 
a boldogság...

Ebben a koporsóban egy olyan szív pihen, amelyik látta 
az Isten t... s amelyen át az Isten tekintett tiközétek... mert 
ebbe a koporsóba egy pap szíve van bezárva! — Nem a külső 
dísze, nem a papi ruhája tette őt lelkésszé... Nem volt ő az 
uccák sarkain imádkozó, érdemeire hivatkozó, mellét döngető 
farizeus... — szelíd, bűnvalló publikánus volt. . .  em ber... de 
egészen ember. . .  és a szíve tette lelki pásztorrá. . .  az avatta 
fel a legszentebb szolgálatra, az evangéliom hirdetésére! — A 
szíve kötelezte el, hogy emberien, szerényen, de hittel és erővel 
a Jézus uljára lépjen!

Az evangéliomot, a drága örömhírt, az Isten-látást, a tiszta 
szív hatalmát hirdette nektek m indig... 12 éven á t . . .  12 év 
nem nagy idő egy ember életében, még kevésbbé egy gyüle
kezet életében. . .  porszem, elszálló pillanat, elröppenő sóhajtás 
az Isten elő tt...  De az Úr nem a hosszúsága, hanem a tartalma 
és értéke szerint Ítéli meg az Ő szolgáit. . .  És az Úr bölcsesé- 
gének elég volt ez a rövid szolgálat... ezért magához h ív ta ..

Isten öröme: sokszor a mi sírásunk... Most közénk hul
lott a fekete v irág ... De a halál virágjának szent titka van: 
ezt a titkot fejti meg nekünk a búcsúzó pásztor... Itt most 
valami nagy, mélységes, ihletett, isteni dolog végződik el: a 
megáldoztatás. . .  az igazi isten-tisztelet...

Hogy Istent igazán meglássuk, a maga teljes, nagyszerű, 
káprázó valóságában: ahhoz be kell csukódni a testi szemnek 
. . .  örökre. .

A ti papotok nem titeket lát m á r... többet lát: az Istent! 
— Ó, jertek itt e fenséges órában, az ő múlandóságra adott 
porrészei körül, — mondjatok neki köszönetét, hogy az ő rövid, 
tragikusan rövid életében, az ő melegen érző, tiszta, emberi 
szívén át oly sokszor láttatta meg veletek az Istent, — az ő 
papi szolgálatain keresztül!

Ó, je rtek ... reszkető, gyönge, gyásszal kötözött emberi 
kézzel huzzuk szét a halál függönyét. . .  és lássuk meg, ha sírva 
ha megsebesítve, ha megveretve is, — e mögött a sötét, szomorú 
függöny mögött az Isten arcát. . .  az örök élet fényét. . .  azt a 
fényes és káprázó arany zuhatagot, amelyik Krisztus jeruzsálemi 
sírjának a csodás szétpattanása óta minden koporsóból, minden 
megásott sírgödörből előzuhog a feltámadás gyermekeire... a 
Krisztusban üdvösségre kereszteltek minden gyülekezetére!

Itt, az Isten színe előtt, eltűnik minden fekete, minden 
árnyék. . .  Csak egy marad meg, az élő Ige! . . .  És egy sugáros,
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fehér alak, a f.-i pap lelke prédikálja: „Boldogok a tisztaszívüek, 
mert ők az Istent meglátják.*

Mondjuk rá mindnyájan hittel, hogy ámen.
És most némuljon el a szó, hogy beszélhessen a szív. . .  

Hogy ami bennünk hervadó és halálos, ami ide kötöz a testi 
világba, a mi, most nagyon szomorú látásunk, a mi könnyben 
úszó szemünk is búcsút vegyen a testtől!

Nem panaszlom fel ezt a fiatalon alkonyatba hulló életet, 
hiszen az élő Isten szolgája volt ..  és az élet igéjének hirdetője 
vagyok én is . . .  — De itt most több végződik el. mint egy 
emberi é le t... Itt most egy szeretett és kedves család utolsó 
tagja távozik... A Sz. nemzetség, mely itt F . . .n rakott fészket, 
mely itt két emberöltőn át az ige szolgája, a lelkek atyja volt,
— inagvaszakadtan megy az örök csend városába,... A fiú 
szüleihez tér m eg...

Ősi, nagy családok sírboltján ilyenkor megfordítják a csa
ládi cím ert... A Sz. család felett a hívek ezreinek kegyelete 
v irraszt... Az ő nemesi címerük: a híveik szívének szeretete! 
Ez a szeretet itt fog maradni örök emlékezetül, élő valóságul. . .  
Ezzel a szeretettel szólok most hozzád, te sebes szívű özvegy. 
Ennek a bucsuzásnak a nehezebbik terhe a te szívedre sza
k ad t... benned most ketté tört a d a l...  a legszentebb muzsi
k a . . .  a hitvesi é le t...  De ha a gyász a földig hajta is fejedet,
— emelje fel a te lelkedet annak a rövid tiz esztendőnek a 
napsugaras boldogsága, a te férjed hite, és a te kis árva leány
kád gyámolatlansága... Isten a te bánatod mellé vigasztaló 
hivatást is adott: a te vigaszod, mártiros örömed, drága aján
dékod ez a kis leány! — Te ne búcsúzz el a férjedtől...  Nem 
megy el tőled, csak átváltozik láthatatlan mosollyá. . .  túlvilági 
simogatássá. . .  Istentől jövő erővé ... ezt a véges földet az 
éggel összekötő imádsággá. . .  Papné vagy! — gyászod is legyen 
a föltámadás hitének szent és könnyes szemű prédikációja!

És szólok hozzád pásztorát vesztett gyülekezet! — Nem
csak egy paptól, de egy szívedbe zárt családtól búcsúzol e l.. 
Menjen végig e koporsó mellett e gyülekezet apraja, nagyja. . .  
Aki itt 12 éven át áldást osztott, legyen most haló porában 
tőletek megáldott...  Az ő szolgálatának az igéi, amiket öröm
ben, bánatban, bölcsöknél és koporsóknál hirdétett: most rábo
rulnak e templomi ravatalra.. .  E szószékből hirdetett tanításai 
visszacsendülnek e szent falakról... és az Istenhez való érkezés 
zsolozsmáivá magasztosulnak... Ezt az igét zárd a szívedbe, 
f.-i evangélikus gyülekezet!

Ennek az igének a hitével búcsúzunk el mi is, szolgatár
sai, a nekünk egyik leghívebb és legkedvesebb testvérünktől.

Testvér! — Szólítunk, hogy elbocsássunk. . .  Nemes egy
szerűséged, hivatás hűséged, kötelességteljesítésed: az idősebb 
testvérek nagyrabecsülését, a fiatalabbak őszinte tiszteletét, és 
mindnyájunk igaz szeretetét váltotta ki körünkben. . .  Bizony, 
szegény lett a mi egyházmegyénk nélküled, amelynek hűséges
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sáfára, sokra hivatott ígérete, reménysége voltál...  Megszakadt, 
sötétbe hulló pályafutásod előtt döbbenve állunk m eg ... é& 
könnyes lesz a szemünk, ha felidézzük kedves arcodat, amelyen 
sohasem lakozott tettetés... Egész ember, egész férfi voltál, — 
igazi pap, igazi lelkész-testvér! Bucsuzásul egész hittel, evan- 
géliomi meggyőződéssel, az Isten szolgáinak mindent legyőző 
gyermeki bizodalmával halott füledbe sugjuk vissza a te búcsú 
igédet: Boldogok a tisztasziviiek, mert az Istent meglátják!

Mert egyedül csak az Isten az örök és az Ő igéje!
És ha meghal a pap, az ige szolgája, — ravatalát körtíl- 

állják a biblia komoly, szent alakjai: a hívő Ábrahám, a tűrd 
Jób, a kapernaumi százados, a naini ifjú, a sírjából kilépő Lá
z á r .. .  a megelevenedett Ig e ... A szívéből lépnek ki, ahol 
hordozta ő ke t... és ezek veszik vállaikra a koporsóját... éa 
viszik, viszik fel, a sugáros, fénylő magasságba... ahol a tiszta 
szív az Istent látja. . .

Mondjuk rá mindnyájan hittel, hogy: Ámen, ámen!
Pröhle Sándor

rákospalotai lelkész.

Illusztrációk.
Csel. 9, 1—8: Több mint száz évvel ezelőtt két hitetlen 

angol nemes: Lyttleton lord és West Gilbert abban állapodtak 
meg. hogy a bibliának szerintük legvalószinütlenebb részeit 
teszik tanulmány tárgyává, hogy belőlük kézzel foghatóan bizo
nyítsák be annak hitelét vesztett s tarthatatlan voltát. Lyttleton 
lord témájául Pál megtérését választotta; de értekezésének az 
írása közben látta, hogy ezt a történetet előbb magának i& 
alaposabban kell tanulmányoznia. S midőn elmerült abba, reá 
nézve is „damaszkuszi úttá* vált az, melyen Jézussal találko
zott, akinek dicsőségéből egy fénysugár hatolt az ő szívébe is, 
melynek hatása alatt „Megjegyzések Pál apostol megtéréséhez 
és apostoli hivatásához* című, az angol vallásos irodalomban 
ismeretes munkája a keresztyénség apológiájává lett. — West 
Gilbert Jézus feltámadását választotta tanulmánya tárgyául, 
amelybe való elmerülés nála is hasonló eredménnyel járt.

*
Csel. 9, 20: I. Vilmos császár 1874-ben Emsben udvari 

lelkészéhez, Kőgel Rudolfhoz így szólott: „A régi hit alapján 
állok, melynél fogva hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia- 
Aki az Ő tekintélye előtt nem hajol meg, az rendszerint csal
hatatlan pápának tartja magát*.

*

Csel. 10, 26: Bengelt, korának széltében ismert biblia
magyarázóját, akinek Gnomonja még ma — két század múltán
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— is egyike a tegjobb újszövetségi irásmagyarázatoknak, 1748- 
ban Tübingában egy tisztelője felkeresvén nem győzött hálál
kodni a nagy szerencsén és boldogságon, hogy szemtől-szembe 
láthatja a főtisztelendő prépost urat. Mire Bengel azzal válaszolt: 
„Kedves uram, csak egy szegény bűnöst lát itt maga előtt, aki 
■épúgy Isten kegyelmére van utalva, mint ön és bárki más“.

*
Csel. 12, 6: Az egyik angol képzőművészeti kiállításon 

nagy fellünést keltett az „Argyle álma“ című történelmi fest
mény. A yorki herceg, Skótország helytartója, vallásos felfogá
sával és meggyőződésével ellenkező esküt követelt Argyle Arc- 
hibald skót főnemestől, amit azonban az kereken megtagadott. 
Erre mint felségárulót pörbe fogták s halálra Ítélték. A kép azt 
a jelenetet ábrázolja, midőn Argyle a kivégzésének (1685. június 
30.) előestéjén nyugodtan alszik fekhelyén. Körülötte néhány 
nemes, haragtól szikrázó tekintettel, a börtönőr kulcsaival; de 
az elitéit, bár pár perc múlva a fejét fogja venni a hóhér, ártat
lanságának az érzetében édesdeden alszik. Hiszen a lelkiismerete 
nyugodt, mert semmi bűnt nem cselekedett. Ily nyugodtan al
szik Péter is a börtönőrök közt, kezén-lábán megvasalva. Nem 
fél, nem retteg a számára készített haláltól: a lelkiismerete 
tiszta; a tiszta, jó lelkiismeret puha párnáján pedig mindig édes 
pihenés esik.

*
Csel. 13, 46: A brit és külföldi bibliaterjesztő társulat egy 

régebbi évi jelentéséből: Lengyelországban azzal fogadta valaki 
a nála bekopogtató bibliakolportőrt: „Én pogány vagyok; ne
kem semmi szükségem a maga könyvére". Mire a kolportőr 
azt válaszolta; „Ami szavainak az első részét illeti, igaza lehet; 
de a második részre vonatkozólag engedje meg, hogy felolvas
sam, amit erre nézve ez a könyv mond". Erre a Cselekedetek 
könyve 13. részének 46. és 48. verseit olvasta fel, hozzá tévén: 
„Lássa, itt egyenesen pogányokról van szó, amiből az követke
zik, hogy ez a könyv éppen önnek való". A dolog vége az lett, 
hogy az illető mégis megvette az Ujtestámentomot.

*
Csel. 14, 15: Amikor egy társaságban Harms Kolost valaki 

az egekig magasztalta, az mosolyogva felelt: „Milyen jó, hogy 
mindig hordok magamnál egy kis kefét, amivel az ilyen port 
mindjárt lekefélhetem magamról".

*
Csel. 14, 19: A tűzhányó Vezúv környékét az állandó ve

szedelem ellenére is szokatlanul sűrű népesség lakja (kb. 90 
ezer lélek). Az emberi bátorság és vakmerőség mind feljebb és 
feljebb hatol házaival, kertjeivel, gyümölcsöseivel és szőlőivel 
a Vezúv lejtőin, oldalain. De mikor aztán a belső erőktől meg- 
rázkódik a föld, kártyavárként omlanak össze a házak; tűz és 
láva tör elő a hegyből, hogy elpusztítsa azt is, amit a földrengés
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még meghagyott. Azt mondod, vagy gondolod talán: „No, én 
nem laknék ott s nem építenék ott házat*. Pedig lássátok, aki 
az emberek kegyére és tetszésére épít, még ingatagabb talajra 
épít. Mert akit ma a népkegy az égig emel, akárhányszor hol
nap már a sárba rántja; akit ma istennek tart, holnap kész 
megkövezni (Pál); s akinek ma hozsannát kiált, holnap képes 
keresztre feszíteni (Jézus).

*

Csel. 15, 11: Napóleon előtt egy napon egy fiatal lányka 
jelent meg s térdre esve, összekulcsolt kézzel könyörgött hozzá: 
„Kegyelem, kegyelem az édesapámnak!* „Ki vagy te?“ — kér
dezi a császár. „Bajolaisnak a leánya*, — hangzik a felelet. 
A név hallatára elkomorul a császár arca: „A te apád már 
másodízben tervezett az állam ellen összeesküvést, méltán vár 
hát reá a halál*. „Tudom, sire, — mondja a lányka; de nem is 
igazságot kérek én a számára, hanem kegyelmet*. A gyermek
lány rimánkodásának a császár nem tudott ellent állani: igaz
ság helyett kegyelmet gyakorolt. — így nyerünk a Krisztus 
által kegyelmet mi is.

*

Csel. 17, 16: Egy misszionárius hittérítő útjáról haza térvén 
sorozatos előadásokat tartott hittérítői benyomásairól és tapasz
talatairól. Egyik alkalommal azzal fejezte be előadását, hogy 
másnap pedig természetben fog bemutatni a közönségnek né
hány bálványt. Másnapra zsúfolásig megtelt az előadó terem 
kiváncsi emberekkel, akik már előre mulattak magukban a po
gány népek babonás szokásain s bálványain. Mily nagy lett 
azonban a megjelentek meglepetése, mikor a misszionárius egy
más után szedett elő a zsebéből egy pénztárcát, egy csomag 
kártyát, boros üveget, ékszerdobozt, nyakláncot, ajakpirosítót, 
púdert és festéket stb. S mindezeket az asztalra rakva így szó
lott: „íme, néhány bálványa a mi modern korunknak*.

Kiss Samu
nagybarátfalui lelkész.


