
Első ige.

Tudakozzátok az írásokat.
János 5, 39.

A Luther-biblia jubileuma különösképen is a bibliára irá
nyítja a figyelmünket. Tudakozzátok az  írásokat, — mondja 
Jézus a zsidóknak; s mondása reánk is áll. Az „ereynaó“ gö
rög szó nyomozást, elmélyedő kutatást, figyelmes, szorgalmas 
keresést jelent; mint ahogy az aranykereső kutat az arany után, 
vagy mint ahogyan a vadász nyomoz a vad után.

Az „ereynate“, valamint a magyar „tudakozzátok" formai
lag indicativusnak és imperativusnak is vehető. A gyakorlati 
exegézisben leginkább ez utóbbi alakban szokták használni. A 
tudományos exegézisben is régente jó darabig így értelmezték. 
Ma már azonban teljesen indicativusképen veszik, ami különö
sen a rá következő 40. verssel való összefüggésében helyesebb 
is. De nemcsak grammatikailag, hanem értelmileg is helyesebb 
az indicativus. Hiszen Jézus nem az írások tudakozására, tanul
mányozására akarja a zsidókat buzdítani; a rabbi-iskolák úgyis 
megtették azt. Jézus egyszerűen csak kijelenti róluk, hogy tuda
koztok az írásokban; vagy a tárgyi mondatszerkezetet megtart
va, mint Raffay és Masznyik leghívebben fordítják az összes 
magyar bibliafordítók közül: „kutatjátok az írásokat".

Rólunk lelkészekről is kijelentő módon konstatálható: 
„ereynate". Hiszen a hivatásunkkal velejár az. Tudakozzuk, 
kutatjuk az írásokat. Több ez, mintha parancsképen kellene 
Jézusnak a mondását reánk vonatkoztatni. Van ebben valami 
elismerés. De más kérdés, hogy ez az elismerés nem veszít-e 
a maga tartalmából és értékéből, ha a lélekre s célra tekintünk, 
mellyel az Írásokat kutatjuk? A cél ugyan nem szentesíti sze
rintünk az eszközöket, de rendszerint mégis más megvilágításba 
és más megítélés alá helyezi a cselekedeteinket. Mi célból 
kutatjuk, tudakozzuk tehát mi az Írásokat?

Jézus azt mondja, hogy az Írások Őróla tesznek bizony
ságot. A mi lelkészi feladatunk is abban áll, hogy Jézusról 
bizonyságot tegyünk. Különösen is bizonyságtevés akar lenni 
minden igehirdetői funkciónk. Ezt a bizonyságtevést természet
szerűleg a Jézusról bizonyságot tevő Írások szavaival igyekezünk 
alátámasztani. A textus-használat ebben bírja a maga jogosult
ságát ; ezértis kell a bibliában minél jártasabbaknak lennünk. 
Reánk nézve nagyobb tekintély nincs, mint a biblia. Bizonyság
tevésünk s minden bizonyságtevő érvelésünk a bibliából nyeri 
leggazdagabb erejét. „Meg van írva" — még Jézusnak is ez 
volt a legerősebb érve, fegyvere az ördöggel szemben. De nagy 
tévedés és végzetesen súlyos félreismerése volna a bibliának, 
ha abban nem látnánk mást, csak textus-gyűjteményt; s ha csak 
azért kutatnánk az Írásokat, hogy prédikációnkhoz, beszédeink
hez anyagot, vagy éppenséggel mottót keressünk bennük.
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Quandt wittenbergi superintendens és lelkészképző szemi
náriumi igazgató beszéli, hogy ismert egy istenfélőnek tartott 
öreg embert, aki valóban istenfélő fiát nem tudta megérteni. Egy 
alkalommal az öreget nyitott biblia mellett találta; előtte tinta, 
toll és papír. Kérdésére, hogy mit tanulmányoz a bibliában ? — 
azt a választ kapta: „Az elvetemült gyermekek ellen szóló minél 
több bibliai verset keresek össze, hogy a fiamnak egy levélben 
megirhassam“. „Megborzongtam, — mondja Quandt; és Strausz 
Dávid, aki teljesen negativista hypothesissel fogott a biblia olvasá
sához s tanulmányozásához, ezerszer különbnek tűnt fel előttem, 
mint ez az öreg ember".. .  Ha a bibliát mi is csak azért forgat
juk és tudakozzuk, hogy abból másoknak szóló bibliai verseket, 
alapigéket szedjünk össze, közel járunk ehhez az emberhez.

Az írások lényege s tartalma nemcsak abban áll, hogy 
Jézusról bizonyságot tesznek, hanem, hogy abban örök élet van 
számunkra. Jézus a sorrendet így állapítja m eg: örök élet, róla 
való bizonyságtétel. Reánk nézve fontos ennek a sorrendnek a 
betartása. Eletet kell abban s abból mindenek előtt nekünk is 
keresnünk. És pedig annak eredeti, fizikai értelmezésében; va
gyis életet a maga nélkülözhetetlen előfeltételével. Az életnek 
előfeltétele az élelem : mint ahogyan a magyarban egy tőből is 
származik a kettő; sőt mint ahogyan a magyar ember az élelmet, 
a  kenyeret is sok vidéken életnek nevezi. Miként a testnek 
szüksége van táplálékra, épúgy a léleknek is. A léleknek ez 
eledelét nyújtja nekünk az igében a biblia. S miként a testet 
naponta kell táplálnunk, különben elgyöngül, beteggé lesz a z : 
épúgy elsorvad a lélek is naponként való eledel nélkül. Amint 
testi, úgy lelki értelemben is természetes életfolyamat, életszük
séglet a táplálkozás.

Ezt kell magunkra nézve is felismernünk. Mert éppen minket 
gyakran és könnyen fenyeget az a veszély, hogy mivel hivatás
szerűen sokat foglalkozunk az igével, illetve annak mások részére 
való nyújtásával, megfeledkezünk arról, hogy arra nekünk, ma
gunknak is, egyénileg is szükségünk van. Az ötezer ember meg- 
vendégelésekor a tanítványok bizonyára nemcsak hogy tovább 
adták s kiosztották a Jézus által nekik adott kenyeret, hanem 
maguk is ettek abból. Az ige eledele nélkül mi is „kidőlünk" 
az életuton; nem bírjuk a fáradalmakat, küzdelmeket. Míg az 
igéből erőt nyerünk: életet. Az élet pedig cselekvésben, aktivitás
ban nyilvánul. így lesz tovább természetes folyománya az igéből 
való táplálkozásunknak, az Igében, Jézusban való életünknek 
a róla való igazi bizonyságtétel. Csak ha a magunk számára 
megtaláltuk az Írásokban az életet, akkor leszünk képesek Jézus
ról meggyőző erővel bizonyságot tenni. S ennek a bizonyság
tevésnek lesz a végső eredménye, jutalma aztán az örök élet.

Ezek teszik kötelességünkké az írások tudakozását, kuta
tását. Az indicativus mellett ezért kell annak imperativusát is 
megértenünk, magunkra alkalmaznunk s megfogadnunk : Tuda
kozzátok az írásokat!   Kiss Samu

nagybarátfalui lelkész.
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Tanulmányok.

A szekták keletkezésének okai.*
Aki egy kicsit közelebbről nézi magyarországi evangélikus 

egyházunk életét, az kénytelen megállapítani, hogy magyaror
szági evangélikus egyházunk megtámadott egyház. Az egyik 
oldalról a római katholicizmus támadja a maga hatalmas tömeg
súlyával, erőszakos hatalmi törekvéseivel, a másik oldalról, 
különösen ott, ahol többségben van, sokszor majdnem hasonló
képen a református egyház a maga, sokszor az önteltségig 
kiépített felekezeti öntudatával és beolvasztó törekvéseivel; a 
harmadik oldalról az istentelenség próbálja meglazítani sorain
kat a maga földalatti aknamunkájával; negyedik oldalról a 
hitbeli közöny szúférge rágja egyházunk tartó oszlopait a maga 
„minden mindegy** meggyőződésének meggyőződéstelenségével. 
A római katholicizmus jelszava: „Enyém a hatalom!“, a kál- 
vinizmusé: „Enyém a legmagasabbrendű élet!**, az istentelen- 
ségé: „Enyém a földi mennyország!“, a hitbeli közönyé: 
„Enyém az én életem!“ S a sorakozásra hívó trombitaszók 
között itt is, ott is felharsan a szekták riadója: „Enyém az 
igazság 1“

Mindenütt, ahol támadás van, ott védekezési kötelezettség 
is van. Minden evangélikus embernek tehát mindenütt a vilá
gon, de különösen hazánkban egyházvédőnek kell lennie. Aki 
pedig védelmezni akar, annak ismernie kell a támadó felet. 
E sorok a szekták megismerését akarják a lelkipásztoroknál 
elősegíteni.

*  *
*

Mindenekelőtt megkell határozni, mi a szekta? A szekta 
tulajdonképen a vallás-lélektan által ma már eléggé pontosan 
körvonalazott sajátságos vallásos típusú embereknek közössége. 
Közfelfogás szerint azonban azokat a kisebb-nagyobb vallási 
közösségeket mondják szektáknak, amelyek nem tartoznak 
szervesen az általánosan elismert, úgynevezett nagy történelmi 
egyházak egyikéhez sem s amelyeknek nincs elfogadott egysé
ges hitvallási iratuk és tanrendszerük.

*  *
*

* Ez a dolgozat nem tanulmány, hanem csupán lelkipásztori kollegiális 
szolgálat akar lenni. Fölöslegesnek tartom tehát a máshonnan vett idézetek 
megjelölésével zavarni a folytonosságot. Egy jegyzetben azonban mégis szük
ségesnek látom legalább a következő magyar forrásmunkák megjelölését: 
Makkéi S . : A szekták keletkezésének okai. „Az Út“ III. évfolyamában. — 
Forgács: Hogyan bánjunk a szektákkal ? „Az Út“ III. évfolyaméban. — Csi- 
kesz S . : A szektákról. „Theol. Szemle" I. évfolyamában. — Szeberényi: Na- 
zarénizmus. — Paulik: Az álpróféták. — Fábián : Betű avagy lélek. — Eötvös 
K .: A nazarénusok. — A Kálvin-szövetség évkönyvében Lukácsy Imre dolgo
zata a szektákról. — A sárospataki ref. theológia kiadásában „A szekták és 
az ellenük való védekezés módjai."
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Miért keletkeztek és keletkeznek a szekták?
Erre a kérdésre egészen más okokat hangsúlyoznak ki 

maguk a szekták, egészen másokat a római katholicizmus, egé
szen másokat a valláslélektan s egészen másokat mimagunk is.

Ha a szektákat magukat kérdezzük meg, hogy miért kelet
keztek, válaszul egész vádsorozatot mondanak a történeti egy
házak ellen. Nézzük, mik ezek a vádak, amelyekkel a maguk 
létjogosultságát a történeti egyházakkal szemben indokolják?

1. Azt mondják: a szekta azért alakul, mert az egyház 
nem adja híveinek az Űr Jézus Krisztust. Szerintük az egyház 
az élő Krisztussal való személyes kapcsolat helyett legfeljebb 
s a legjobb esetben hitet ad, sokszor még nem is hitet, csak 
vallást, sokszor még vallást sem, csak vallásos mázt, vallásos- 
életgyakorlatot, — már pedig minden hívő embernek olthatatlan 
vágya az, hogy Istenével eggyé legyen. Az Istennek és az em
bernek ezt a csodálatos egyesülését hívjuk unió mysticának. 
Ez után vágyódik minden hívő. Kevesebb nem elég neki. Tel
jesen és tökéletesen akarja bírni Istenét, teljesen és tökéletesen 
fel akar olvadni benne. A régi pogány és zsidó áldozatok mö
gött is, ha torz formában is, ez a vágy volt: Személyes kap
csolatba akarok jutni Istenemmel. S a keresztyénség úrvacso
rájában is ennek a titokzatos egyesülés utáni vágynak megy 
eleibe Jézus. A szektások azt állítják, „hogy ezt az ősi vallá
sos ösztönt az egyház nem elégíti ki. Ők nem kapták meg az. 
egyházban Krisztust, — ellenben a szekta megadta nekik a z  
élő, személyes Krisztussal való titokzatos, boldogító kapcsolatot.

2. A másik vád, amivel a szektások a történelmi egyhá
zakat illetik és amellyel indokolják létjogosultságukat, az, hogy 
a történeti egyház nem ad elegendő erkölcsi erőt az embernek. 
Az emberekben az Istennel való egyesülés titokzatos és oltha
tatlan vágya mellett állandóan ott van az olthatatlan vágy az 
erkölcsi megjobbulás iránt is. Bármennyire jól is érzi magát 
talán néha az ember bűneiben és bármennyire is kívánatosnak 
tartja a tékozló fiú útját, mégis olthatatlanul sóvárog a bűn 
nélkül való, szent élet után. A szekták azt állítják, hogy ez az 
egyenesen vallásos vágyódásból táplálkozó erköcsi ösztönük 
nem talált kielégülést az egyházban. Az egyház megmondotta 
nekik, hogy mi a jó és mit kell cselekedni, de nem adott nekik 
erőt ennek az erkölcsi vágyódásnak a kielégítésére, menthetet
lenül mentek a lealjasodás és lezüllés felé. Míg az egyház 
gyermekei voltak, egymagukban voltak kénytelenek harcolni 
bűneikkel és ezért estek el újra meg újra. A szekta beállította 
őket egy szent közösségbe, a szentek gyülekezetébe s ezáltal 
erkölcsi védelmet nyújt nekik. Ezt az erkölcsi védelmet a 
szekta azáltal tudja nyújtani, hogy a Krisztussal személyes 
kapcsolatba juttat s ezzel a legfőbb erőforrásba kapcsol b ele ..., 
hogy a közösség ellenőrző fegyelme alá helyez . . .  s hogy 
belészuggerálja a híveibe azt a csökönyös hitet, hogy a szen
tek társaságába való belépés által az ember maga is valóban 
szentté lesz.
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3. A harmadik vád a legszorosabb kapcsolatban van az 
•előzővel: az egyház azért nem tud erkölcsi erőt adni, mert nem 
tart fegyelmet. Hiányzik ez az egyházfegyelem mindjárt a fel
vétel kérdésénél. A történeti egyházakba bele lehet születni s 
a felvételnek nem feltétele az újjászületés. A történeti egyhá
zakba be lehet térni s az átvételhez nem szükséges a megtérés. 
Folytatódik az egyházfegyelem hiánya az egyházban való benn
maradás kérdésében. Az egyház mindenkit megtűr a kebelében, 
akit megkeresztelt. Boldogot, boldogtalant, mindenkit egyház
tagnak tekint, még ha az illető lélekben el is szakadt az Isten
ben való hittől. Mindenkinek jogokat ad, aki az egyházi adóját 
megfizeti. Pénzért hajlandó áruba bocsátani az egyháztagságot, 
a keresztyénséget. Betetőzi azután az egyházfegyelem hiányát 
a történeti egyházakban a hívő egyház elvi alapjáról a nép
egyház elvi alapjára való áttérés következéseképen behozott 
vallás-kényszer, amely nem csak megengedi, hogy mindenki 
beletartozzék az egyházba, , hanem mindenkit bele is kény
szerít valamilyen egyházba. így azután a történeti egyház nem 
a szentek gyülekezete, hanem a pogányok gyülekezete, amellyel 
Isten gyermekei semmi közösséget sem vállalhatnak.

4. További vádja a szektásoknak a történeti egyházak 
ellen és indoka a saját különválásuknak az, hogy a történeti 
egyházak alapvető kérdésekben cserbenhagyták a bibliát. Ilyen 
pl. a keresztség, a megtérés, az újjászületés, a világ vége, a 
szombatnap kérdése stb. Ennél a pontnál minden szekta a 
maga különleges tanítását szokta vádul felhozni.

* **
Nézzünk szemébe őszintén ezeknek a vádaknak. Amit 

ellenségeink mondanak, abban mindig s minden bizonnyal van 
valami igaz, ha nem is mindig egészen igaz.

1. Első vádjuk az, hogy azért váltak ki az egyházból, mert 
az egyház nem adja nekik a személyes élő Krisztust. Ennél a 
vádpontnál alázatosan meg kell állapítanunk, hogy bizony az 
egyház szőlőskertjében óriási pusztításokat végzett a raciona
lizmus. Elborzad az ember, ha látja, hogy irtott ki minden 
személyes kapcsolatot az Istennel, mint tette a hitet vallássá, 
a vallást csupán erkölcsiséggé. Ez a sivár racionálizmus, ame
lyik uralkodott a szószékeken és vallástanításokban, ott pöf- 
feszkedett az anyaszentegyház tanácskozási termeiben, a theo- 
lógiai katedrákon, ez a hitbeli koldusság, amelyből tökéletesen 
hiányzott a bizonyságtétel lelke, nem csoda, hogy nem tudta 
Krisztust nyújtani, a Krisztustkereső embernek.

S ha ez a racionalizmus ma már nem is mer olyan han
gosan ágálni az egyház piacán, mint régen, ma is teljes erejé
vel érvényesül még egy másik irányzat az egyház életében: 
az „egyháziasság". Hányszor van úgy, hogy megkell látnunk: 
az egyházban sokszor nem a Krisztus ügye a fontos, hanem az 
egyházé s az egyház paedagógiai ideálja nem a Krisztus-hívő, 
banem az egyházhű keresztyén. S bizony így sokszor lesz az
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egyház munkája inkább egyházpolitikai toborzó, mint Krisztus se
regének gyűjtése s a Krisztust szomjazó lélek szomjasan marad.

Azonban ha mindez igaz is, akkor sem áll egészen jogo
san ez a vád velünk szemben. Van ebben a vádban egy nagy 
igazságtalanság is : ez a vád általánosít. Már pedig azért, mert 
az egyház bizonyos életszakaszában s bizonyos életterületén 
kipusztította a Krisztussal való személyes kapcsolatot az ész- 
elvűség, vagy megteremtésére nem fordított elég gondot az 
„egyháziasság“, azért még az egyház, mint ilyen, nem vált 
alkalmatlanná arra, hogy Krisztust nyújtani tudja az emberek
nek. — Vagy ki merné letagadni, hogy Augustinusnak vagy 
Assisi Ferencnek volt személyes Krisztusa és élő kapcsolata 
vele ? Ki merné letagadni a reformátoroknak, Luthernek, Kálvin
nak élő, hitbeli kapcsolatát az élő, személyes Istennel és az 
Ö szent Fiával, a Krisztussal és a Szent Lélekkel ? Ki merné 
állítani, hogy a belmisszió hatalmas nagy apostolai: Wichern, 
Fliedner hitetlen emberek voltak? Ki merné állítani, hogy Löhét 
szigorú egyháziassága akadályozta a Krisztushoz való találásá
ban s a nála való boldog maradásban ? Ki merné azt állítani, 
hogy az egyháznak minden munkája tökéletesen hiábavaló 
ebben a tekintetben, hogy az egyház berkeiben nincsenek em
berek, akiknek van élő, lobogó hitük, akikben ott ég a meg
talált üdvösségnek, a megtalált Krisztusról való bizonyságtétel
nek boldog, örvendező lelkei?

2. Nézzük a másik vádat. Azzal indokolják a szektások a 
maguk különválását, hogy az egyház nem ad erkölcsi erőt a  
bűnökkel való harcban. Megint el kell ismernünk, hogy igaz 
az, hogy az erkölcsi erő csak a hitnek vetülete lehet és olyan 
egyházban, amelyikben nincs lobogó, személyes hit, nincs er
kölcsi erő sem. El kell ismernünk azt is, hogy az egyház tag
jaiban sokszor nagyon kevés a felelősségérzés a mások életé
nek szentsége iránt.

Az általánosítás azonban itt is igazságtalanság. Az ered
ménytelenség ugyanis sohse lehet jogcím a szándék meg nem 
látására, vagy komolyságának letagadésára. Mert ha meg is tűr 
az egyház sok erkölcstelenséget a maga sorai között, azt nem 
lehet mondani, hogy az egyház azt diktálja nekünk: legyünk 
erkölcstelenek. Azért, mert a szekta megszabadított valakit az 
ital szenvedélyétől, az egyház pedig tehetetlennek bizonyult sok 
iszákossal szemben, nem lehet azt mondani, hogy az egyház 
pedig azt mondja: Legyetek részegesek! Azért, mert a szektá
ban meg tudtak valakit szabadítani a paráznaság bűnétől, az 
egyházban pedig sikerül házasságtörőknek talán még pozíci
ókba is jutni, nem lehet azt mondani, hogy az egyház kitörölte 
a tízparancsolatból a hatodik parancsolatot. Azután: ha tudjuk 
is, hogy a jó tudása egyben még nem erő is a jó cselekvésére, 
azért azt is tudnunk kell, hogy Isten akaratának megismerése 
mégis csak alkotó eleme az erkölcsi erőnek. Nem lehet tehát 
csak úgy egyszerűen jelentéktelennek minősíteni az egyház e  
nemű munkáját.
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Továbbá: az ilyen kérdések mérlegelésénél okvetlenül 
meg kell csinálni a negatív elképzelés kritikáját is : milyen lenne 
a világ, ha az egyház a maga erkölcsi munkáját nem végezte 
volna s nem végezné ? Egy ilyen elképzelés azonnal felragyog- 
tatja előttünk az egyház által nyújtott erkölcsi erők értékét.

Azután : ennek a kérdésnek a mérlegelésénél nem szabad 
elfelejtenünk a feladat nem egyforma nehézségeit sem. A szekta 
kisebb keretei könnyebbé, az egyház tömegszolgálata nehezebbé 
teszi a feladat megoldását. Nem egyforma eséllyel indulnak az 
erkölcsért folyó küzdelembe. De még az eredmények sem lát
szanak meg egyformán. A szektában a bizonyságtevés lelke 
— jó értelemben véve — nagydobot ver az egyén életében 
aratott erkölcsi diadal mellett, míg az egyházban a szemérme- 
tesség lelke hangfogót tesz az ilyen élmények ujjongására.

Nem lehet tehát meg nem látni a történelem folyamán s 
a jelenvaló életben, hogy az egyház minden elesettsége, nyo
morúsága mellett is hogyan tud erkölcsi életbázist teremteni 
emberek számára. Hányán vannak, akiket bűnöktől szabadított 
meg, hányán vannak, akik sokkal mélyebben lennének az élet 
mélységeiben, hogyha nem lennének odakötözve egy gyüleke
zet fájához 1

3. A harmadik vád és létezési indok a szekták részéről az, 
hogy az egyház nem gyakorol fegyelmet. Megint el kell ismer
nünk, hogy bizony a történeti egyház boldog-boldogtalant be
enged az egyház szőlőskertjébe és hogy a gyülekezet önfegyel
mezése és tagjai iránt érzett felelőssége nagyon gyenge. De ha 
általánosítunk, megint igazságtalanok leszünk. Aki általános
ságban mondja, hogy az egyház nem gyakorol fegyelmet, az 
a maga történelmi érzékhiányával nem látja meg az egyház 
egyházfegyelmi múltját (úrvacsora-eltiltás, kizárás, ekklézsia- 
követés), a maga elfogultságával nem tudja értékelni azt a hű
séges munkát, amit a megkereszteltség, a Krisztushoz és az 
egyházhoz való tartozás következményeinek öntudatosítása terü
letén az egyház a konfirmációban végez; az a maga vakságá
ban nem látja meg, hogy ma is — bár még csak inkább egy
házpolitikai területen — milyen hősies erőfeszítések folynak 
azért, hogy ne lehessen mindenkinek mindenhez joga az evan
gélikus egyház kebelében s az a maga nem akarásával nem 
tudja belátni, hogy az egyházak nagy keretei mennyire meg
nehezítik, a szekták kisebb létszáma mennyire megkönnyíti az 
egyházfegyelem gyakorlását.

4. A negyedik vád az, hogy a történeti egyházak sok tekin
tetben nem tartják magukat a bibliában kijelentett igazságokhoz. 
Itt is kénytelenek vagyunk megalázkodni ez alatt a vád alatt 
és kénytelenek vagyunk meglátni, hogy a racionalizmus és a 
bibliai kritika milyen borzasztó pusztítást vitt véghez sorainkban. 
Az a felfogás, amely a bibliában nem normát, hanem legfeljebb 
forrást, kiinduló történeti pontot látott s amely nem a bibliában 
kereste az emberi ész korrekcióját, hanem fordítva az emberi
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észben vélte feltalálhatónak a biblia korrektivumát, alapjában 
rendítette meg az egyház biblicitását. Nem csak egyes tantéte
lekben való eltévelyedések csúsztak így be az egyházba, hanem 
alapvető eltolódások is történtek. Ez a bibliaellenes, vagy legjobb 
esetben bibliafölöttes álláspont tűrt meg olyan lelkészeket, sőt 
körül is övezett a korszerűség dicsfényével, akik kitörölték a 
bibliából a csodákat, akik Goethe Faustjából vagy „Az ember 
tragédiájáéból vettek idézeteket és annak alapján prédikáltak 
és amikor az Úrvacsorában a Krisztussal való egyesülésről 
kellett volna beszélniök, a filoxéra ellen való védekezésről tar
tottak szakelőadást. Nem lehet csodálkozni azon, hogy a bib- 
liátlanság vádjával illetik az egyházakat!

Azonban az általánosítás megint igazságtalanság. Nem 
alapos bírálója az az egyháznak, aki a leghangosabb emberek 
véleményét fogadja el egyszerűen az egyház véleményének. 
A világ gyermekei mindig hangosak, az Isten gyermekei mindig 
csendesebbek voltak. De azért voltak. Még a legbibliátlanabb- 
nak látszó időkben is. Nem szabad tehát az Illés hibájába 
esnünk, aki azt gondolta, hogy népe egészen istentelenné vált, 
holott még a leggonoszabb időben is volt hétezer ember, aki 
nem hajtott térdet a pogány bálványnak. Csak ő nem vette 
észre azokat. (I. Királyok 19, 9— 18.)

Azután nem történelmi szemlélettel rendelkező bírálója az 
az egyháznak, aki elfelejtkezik arról, hogy a szekta is a törté
neti egyházaknak köszönheti a bibliát. A római egyház őrizte 
meg s a reformáció ásta ki s tette közkinccsé. S a történeti 
egyházak szolgálata ezen a területen ma sem szűnt még meg. 
A hatalmas bibliaterjesztő társulatok létrehozásában s munkájuk 
támogatásában jelentős szerepe van a történeti egyházaknak.

Végül nincs a lényeg iránt érzéke annak, aki nem veszi 
észre, hogy azok a kérdések, melyekben az egyes szekták a 
maguk különleges sajátosságuk szerint biblia-ellenességgel vá
dolják az egyházat, nem üdvdöntő kérdések s hogy sokszor 
ép az a betűkön nyargalás s egy pár szentirási helynek az 
összefüggésből való kiragadása, ami jellemző a szektákra, ellen
kezik a biblia leikével. * *

*
Nézzünk most egy másik gondolatcsoportot. Miben látja 

a szekták keletkezésének okait a róm. kath. egyház? A róm. 
kath. egyház mindig arra szokott rámutatni, hogy a szekta 
protestáns betegség, nekik nincsenek szektáik, közöttük legfel
jebb a protestánsoktól megmételyezett embert tudják elhódítani, 
ellenben a protestánsok kebelében diadalokat aratnak. Amikor 
ezt, mint tényt, így megállapítják, indokolásképen két dologra 
.szoktak rámutatni. Az egyik az individualizmus, amely mindig 
közösségbomlasztó és sohasem közösségépítő erő s amely ab
ban hordja tragédiáját, hogy mindig újabb és újabb szakadá
sokra kényszerül. Ez az individualizmus termeli a protestantiz
musban a szektákat s ennek érvényesülni nem engedése nyomja 
vissza azokat a róm. katolicizmusban.
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A másik, amire hivatkoznak, az, hogy a protestantizmusnak 
nincs egységes tanítói hivatala. Hiányzik a pápai döntő tekin
tély, a „Roma locuta, causa finita“ elve előtt való alázatos 
meghajolás belőle. A biblia tana nem sűrűsödik össze s nem 
konkretizálódik megfellebbezhetetlen egyházi tanná. Ezeken 
kívül, ha ma már nem is hangsúlyozzák, benne él még a róm. 
kath. köztudatban, hogy a protestantizmusban a biblicizmus is 
termeli a szektákat. A biblia szektaképző tényezővé való lefo
kozása vezette rá a róm. kath. egyházat azelőtt a bibliaolva
sásnak a laikusok részéről való eltiltására, ma pedig csak róm. 
kath. magyarázatokkal fűszerezett olvasásának megengedésére.

Nem lehet letagadni azt az igazságot, hogy a szekták 
tényleg többet hódítanak a protestáns, mint a katholikus egy
házból. Nem lehet letagadni azt sem, hogy az individualizmus, 
a szuverén tanítói hivatal hiánya s a biblia nyakló nélküli és 
hozzá nem értő olvasása elősegítheti a szektaképződést. Sőt 
elismerjük azt is, hogy a szekták sarkalatos protestáns elvek 
érvényesítésén nyugszanak. Ilyen alapvető gondolatok: 1. Csak 
azt hiszem, ami a bibliában van megírva; 2. Vissza az őske- 
resztyénséghez !; 3. Az egyén közvetlen érintkezése Istennel az 
egyetemes papság elve alapján, közbenjárók kizárásával; 4. Az 
istentisztelet ceremóniamentessége.

Mindezek dacára azonban tévedés a szektáknak protestáns 
betegségként való feltüntetése. A történelem tanúsága szerint 
már az őskeresztyénségnek is megvoltak a maga szektái s a 
római katholicizmus életében is voltak, ha — hol erőszakkal, 
hol diplomáciával — ügyesebben le is tudták vezetni az egyház 
életmedrébe a szektás megmozdúlások duzzadó energiáit.

Tévedés az individualizmusban is csupán közösségbontó 
tényezőt látni. Az egyéniség kifejlesztése csak a gondolkozás- 
és akaratnélküli nyájba való beleolvadást nehezíti meg, ellen
ben egy közös gondolat által való áttüzesedésnek és így az 
igazi lelki egység megteremtésének ez az egyenes útja.

Az egységes tanítói hivatalnak is megvan a maga árny
oldala. Gondolkodásbeli kényelmességre és szellemi rabszolga
ságra vezethet.

A szabad bibliaolvasásnak — elismerjük — lehetnek hát
rányai, de hogyha a bibliát eltiltják a néptől, annak még több 
lehet. Ezt maga a róm. kath. egyház ismerte el akkor, mikor 
ebben a kérdésben teljesen megváltoztatta ma már az állás
pontját.

A szektákban érvényesülő prot. elveknél pedig nem sza
bad elfelejtenünk, hogy nem ezek az elvek, hanem ezek egy
oldalú érvényesítései csinálják a bajt. A szekta legfeljebb a 
protestantizmus torzképe, karikatúrája. A torzképért azonban 
sohse az felelős, akiről rajzolják, hanem mindig az, aki rajzolja. 
Hiszen kiről nem lehetne torzképet rajzolni 1

Bizonyos, hogy a protestantizmusnak van szektaképző 
lehetősége, de hát a római katholicizmusban nincs-e más irány
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bán veszedelmes kockázat? A protestantizmus által életre hívott 
értékek megérik a szektaképződésnek ezt a kockázatát. Kérdés 
azonban, hogy a római katholicizmus által életre hívottak meg
érik-e a római katholicizmus kockázatát?

* *
Egy harmadik gondolatcsoport a szekták keletkezésének 

okait illetőleg a lélektan bizonyos megfigyeléseire utal.
A lélektan arra mutat rá, hogy a szekták alakulásában 

nagy szerepe van az újság után való vágynak, a kíváncsiságnak. 
Nincsen olyan csodabogár ezen a világon, akinek követője ne 
lenne, mert ami új, mindig jobb, mint a régi; a szokatlan job
ban imponál, mint a megszokott. A szekták után való vágyó
dásnak is itt van az egyik indító oka.

Van azonban mélyebb oka is. Tudjuk nagyon jól, hogy 
az emberek nem egyformák, hanem minden ember egy külön 
teremtési ténye Istennek, és ezek között a különböző módra 
teremtett emberek között különböző típusok vannak. Áll ez a 
vallásos élet területén is. Itt is vannak különféle vallásos típu
sok. A szekta is egy ilyen különleges vallásos típus. A lélektan 
rámutat arra, hogy vannak romantikus hajlandóságú emberek, 
akiknek szűk a józan korlátok között élő élet, kalandok után 
vágynak és romantikus fantazmagóriákat kergetnek. Gyermekek
ről tudunk például, akik elcsavarognak otthonról. Hajtja őket 
sajátságos romantikus vágyuk. Ugyanilyen romantikus hajlandó
ságú típus van a vallásos életben is. Azok az emberek, akik
ben ilyen romantikus vallásos hajlandóság van, különösen 
hamar vetik bele magukat a szekták karjaiba. Ez az oka, hogy 
a szektákban olyan nagy jelentőségű a világ vége, Krisztus 
visszajövetele, ennek kiszámítása és az úgynevezett apokalip
tikus gondolatok és hangulatok. Ezért legkedvesebb olvasmá
nyuk Dániel próféta és a Jelenések könyve, Máté 24 és a vele 
kapcsolatos fejezetek.

Aztán rámutat a lélektan arra, hogy ez a fantasztikusság 
mindig bizonyos hedonizmussal jár együtt. A romantikus vallá
sos hajlandóságú emberek vallásos élvhajhászó emberek szok
tak lenni. Vallásos kéjelgés, lelki önkiélés lesz így a szektás em
ber típusának másik alapvető tulajdonsága. Ez az oka, hogy a 
szektásoknál találunk olyan prédikációkat, imádságokat, éneke
ket, amelyek egyenesen a jóizlést sértik. Mindaz, amit a biblia 
Krisztus szerelmének nevez, valami sajátságos testies formában 
és földi képzetekkel jelentkezik náluk, amelyet a másfajta, józan 
gondolkodású ember csak bizonyos borzongással tud nézni.

Azután rámutat a lélektan arra, hogy az ilyen vallásos 
típus rendszerint csak korlátolt embereknél jelentkezik. A szekta 
a léleknek sajátságos betegsége, ezért nincs jobb talaja a lelki 
homálynál és nincs nagyobb ellensége, mint az értelem tiszta
sága és fejlettsége. Világnézeti fejletlenség, gondolkodásbeli 
csökevényesség kell rendszerint tehát ahhoz, hogy valaki szek
tás legyen. Minél fejletlenebb valakinek a világnézete, annál
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bizonyosabb, hogy a szekta karjaiba dobja magát. Ezen nem 
változtat az a tény, hogy a szektás maga is keresi a maga val
lásos ösztönének intellektuális pótlékát, a megváltó igazságot, 
mert ebben az értelmi keresésben is unintelligens módon rend
szerint a biblia betűjéhez ragaszkodik. Semmi sem mutatja ezt 
jobban, mint az, hogy a szektás ember mindig bizonyos a maga 
dolgában. Csökönyösen tud ragaszkodni meggyőződéséhez, 
meggyőzhetetlen a tévedésében. Mindig a korlátolt, nem eléggé 
művelt emberek általánosítanak, csak azok tartják magukat egye
dül üdvözítőnek. Minél többet tud az ember, annál inkább látja, 
milyen keveset tud. Minél jobban megnyílik a szeme, annál 
inkább látja azt, hogy milyen bizonytalan a saját maga tudomá
nyában. Aki nagy fennhangon, nagy garral hirdeti, hogy eljutott 
a megismerés teljes tökéletességére és az igazságnak feltétlenül 
megdönthetetlen bizonyosságát bírja s a más állásponton levők 
iránt semmi megértés sincs benne, az mindig bizonyos értelmi 
korlátoltságról tesz tanúbizonyságot.

Ezzel a tulajdonsággal áll kapcsolatban a szektás ember 
típusának következő vonása: a kritikusság. Minél jobban meg 
van elégedve valaki önmagával, annál kevésbbé van megelé
gedve mással, mert annál kevesebb megértéssel tudja nézni a 
más hibáit. S minél kevésbbé tud az ember magasabb szem
pontokból nézni embereket és eseményeket, annál kevésbbé 
látja meg az embereken kívül álló kényszerítő erők befolyását 
az ember életében s annál inkább hajlandó mindenért az em
bert felelőssé tenni. A szektás típus ezért kritikus, elégedetlen, 
ellenzéki embertipus.

Azután rámutat a lélektan arra, hogy van még egy lélek
tani oka a szektaképződésnek: ez az egyházi munkanélküliség. 
Az egyház nem foglalkoztatja eléggé az embereit. Ahogyan a 
gyermek, amint kezét-lábát mozgatni tudja, mindjárt munka 
után vágyódik, úgy van a lelki ember is. Vágyódik azután, 
hogy dolgozzék valamit az Űrért és az egyház ezt a lelki vá
gyódást nem elégíti ki eléggé. A szekta kiemeli az egyént el
nyomott, mellőzött helyzetéből és egyszerre beállítja a munka 
sodrába és misszionáriussá teszi.

Hogyha a lélektannak ezeket a megállapításait fontolóra 
vesszük, kénytelenek vagyunk megállapítani: tényleg az egyház 
sok mindenben vétkezett. Vétkezett abban, hogy nem látta meg, 
hogy itt lelki betegségről van szó, amely különleges bánásmódot 
igényel, hogy itt különleges kulturfeladatai vannak, amelyeket 
nem volna szabad elhanyagolni s hogy mindjárt csendesebb 
lesz minden hangosan követelődző ellenzék, mihelyt felelősség- 
teljes munkát kap. A sablonokkal dolgozó egyház ne csodál
kozzék, ha a szektás típusú emberek nem találják meg az 
egyház keretében a saját maguk lelki kielégülését. Mindenkinek 
mindenné kell lennie, így majd minden módon megtart néme
lyeket.
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Amikor beszélünk a szekták keletkezéseinek okairól, szól
nunk kell még egy pár olyan szempontról, mely miszerintünk 
okvetlenül oka a szekták keletkezésének. Ezek a szempontok 
arra világítanak rá, hogy milyen szerepe van a szektaképződés
ben a vezetők bűnének.

A szektaképződés egyik alapvető oka egy óriási nagy téve
dés : a papnak és egyháznak azonosítása. A szektás azt hiszi, 
hogy a pap az egyház és az egyház a pap. Ha a papjában 
csalódik, az egyházában csalódik, ha a papjára megharagszik, 
az egyházán áll bosszút. A szektás ember nem tudja megbo
csátani a lelkipásztorának, hogy az is ember, esendő, gyarló, 
bűnös ember és nem veszi észre, hogy emberek jönnek és 
mennek, de az egyház megmarad függetlenül az emberektől. 
Érdekes, hogy amíg a római papnál mindig mentő körülménynek 
veszik azt, hogy hát hiszen ő is ember, addig a prot. papnál 
ezt nem hajlandók elfogadni mentőkörüíménynek.

Ha az ember olvassa a szektások történetét, vagy hallgatja 
önvallomásukat, akkor legtöbbnek életrajzában ott találunk 
valamilyen nagy csalódást valamilyen egyházi emberben. Olvas
tam egy szombatos élettörténetét, aki már a konfirmációi oktatás 
alkalmával kiábrándult az egyházból. Egy vasárnap délután 
konfirmációi órájuk volt és a lelkész ékes szavakkal beszélt 
az ünnepnap megszenteléséről. Közben megdördült az ég, kez
dett csöpögni az eső, a papnak pedig eszébe jutott, hogy a 
frissen lekaszált szénája kint van a kertben. S azt mondotta: 
Fejezzük be az órát és gyűjtsük össze a szénát! Ügy is történt. 
A gyerekek szépen összegyűjtötték a szénát. Az a lelkész meg
mentette a szénáját, de elveszítette egyik lelkét, akinek olyan 
nagy csalódást jelentett ez, amelyből nem tudott kigyógyulni. 
Ettől kezdve az ő számára minden pap képmutató, aki vizet 
prédikál és bort iszik. így egyengette a lelkész bűne s az egyház
tag lelkében a lelkész és az egyház azonosítása a szekta útját.

A lelkész bűnén kívül azonban sokszor képezi a szekta 
keletkezésének okát a szektavezető ravasz érvényesülési vágya 
is. Nem mondjuk azt, hogy minden szektavezető úr akar lenni, 
és nem tetszik neki az a munka, amelyet a maga polgári fog
lalkozásában végeznie kellene, de hogy nagyon sok ilyen indulat 
is van közöttük, arra nagyon sok tapasztalatunk van. Milyen 
sokan jelentkeznek ma például diakónusoknak egyszerű iparos 
emberek. Az ember örül, hogy jelentkeznek, mert ha jelentkez
nek, bizonyosan van valami lelki vágyódásuk az Úr szolgálatára, 
azonban sokszor kénytelen az ember meglátni, hogy mellette 
vagy mögötte ott van a vágy, tudva vagy tudatlanul, az „ura
ság" után is. Nem tetszik a gyalupad és szeretnének „intelligens 
munkából" megélni. Különösképen látjuk ezt akkor, mikor 
visszajönnek a bibliaiskolából. Csak nagyon kevésnek van meg 
az a bölcsesége, hogy visszamenjen a maga régi munkahelyére 
-és ott tegyen bizonyságot azokkal a fegyverekkel, amiket a 
bibliaiskolában kapott, és szabadidejét használja fel Isten or-
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szága terjesztésére. Sok közülük boldogtalan, munkanélküli 
diakónus-proletár és nem tetszik neki a kézi munka. Nagyon 
sokszor vagyunk kénytelenek a szektavezetők lelkületében is 
ugyanezt tapasztalni. Hányszor szerepel az „úri élet“, a testi 
munkától való megszabadulás vágya, a mások felett uralkodá 
urhatnámsága a szekták megalakulása mögött! Kálvin egye
nesen állítja is azt, hogy minden szektás megmozdulás mögött 
van ilyen rugó.

Mindezeken kívül előidézi még a szekták keletkezését az 
is, hogy a gyülekezetekben kevés a személy szerint való lelki
pásztori gondozás. A szekta a gondozatlan tömegként kezelt 
lelkek betegsége. Ha az egyéni lelkigondozás több lenne, min
den bizonnyal kevesebb szekta is lenne.

Őrizzen meg bennünket az Isten attól, hogy valaki miat
tunk legyen szektás 1

Túróczy Zoltán.

Vasárnapi és ünnepi beszédek.

Komoly kérdés.
Szenthár. u. 19. vas.

Ap. Csel. 19, 1—11.
A felolvasott szentigében már az első elolvasásra is szíven 

talál a nagy apostolnak az efezusiakhoz intézett ez a kérdése: 
„Vájjon vettetek-e Szentjeiket"? Szinte mi is magunkon érezzük 
az apostolnak szívünk mélyét kutató, benső lelki világunkat 
fürkésző tekintetét, amint feleletünket várja. Mit felelnél? Ho
gyan válaszolnál ? ! Ne tekintsd, testvérem, ezt a kérdést idő
szerűtlennek ! A Szentlélek a keresztyén ember életében nem 
pünkösd ünnepi hangulat, hanem kell, hogy a mindennapi életet 
átformáló és megszentelő hatalom legyen, és teljesen jogos és 
minden időben alkalomszerű e kérdéssel foglalkozni s e kérdés 
kapcsán lelki életünket vizsgálat alá venni.

Vájjon vettetek-e Szentleiket ? Lássuk csak, miként válaszol, 
minő magatartást tanúsít a világ e kérdéssel szemben ? Vannak,

1. akik nem is hallottak Szentiélekről,
2. akik örömmel vették,
3. akik elzárták szivüket előle.

1. Efezus városa ma már rom, de Pál apostol idejében 
nagyműveltségű, kereskedő város, tengeri kikötő, a jón gyar
matok fővárosa. Itt volt az efezusi Dianának világhíres temp
loma, mely messze vidékek népét gyűjtötte össze. Ebben a 
népes, élénk forgalmú városban egy alkalommal már megfordult 
Pál, mikor második hittérítő útja végével Korinthusból Jeruzsá-
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lembe utazott. Látva itt az ige után éhező lelkek vágyódását, 
Ígéretet tett a visszatérésre. Most, amikor harmadik utjának 
elején Efezusban megjelent, szent igénk szerint „némely tanít
ványokra talált*4. Miféle tanítványok lehettek ezek? Nem Jézusé, 
hanem a Keresztelő János tanítványai. A jó és nemes iránt 
fogékony lelkek, kiket megragadott a Judea pusztájában bűn
bánatot és megtérést követelő ádventi prófétának velőkig ható 
prédikációja, s hallgattak a pusztában kiáltó szóra, készítgették 
az Úrnak útját, részesültek a János keresztségében, hogy várják 
odaadó szívvel azt, aki majd Szentlélekkel és tűzzel fogja őket 
megkeresztelni. És vártak. A kenyér gondja elszólította őket 
hazájukból, idegen népek közé vetődtek. Szívükben az édes 
otthon képével, a megígért messiást váró reménykedésükkel 
lelkűk inkább csak a múltban élt. Nem sokan lehettek, számuk 
is egyre fogyott. Merengő, reménykedő életük nem talált köve
tőkre, nem vonzott másokat.

Amint az apostol megismeri őket, meglátja azt is, hogy 
gyümölcstelen lelki életüknek mi is a tulajdonképeni oka. Mint 
jó lelki orvos, a helyes diagnózist állapítja meg felvetett kérdé
sével : „Vájjon vettetek-e Szentlelket, minekutána hívőkké lette
tek44? A felelet mindent megmagyaráz: „Sőt inkább azt sem 
hallottuk, hogy vagyon-e Szentlélek44.

Az efezusiak őszinte felelete nagyon sok keresztyén, vagy 
keresztyénnek mondott élet gyümölcstelenségének okára mutat 
rá. Voltaképen keresztyén ember nem mondhatja, hogy nem 
hallott Szentiélekről, mert hiszen nemcsak keresztsége alkalmá
val áradt rá Isten lelke, hanem konfirmációjakor és életének 
más kiemelkedőbb pillanataiban is éreznie kellett a Szentlélek 
megszentelő erejét; mégis, ha őszinte feleletet kaphatnánk a 
keresztyén nevet viselőktől — félek, hogy sok esetben meg 
kellene hallanunk az efezusiak válaszát: azt sem tudjuk, mi a 
Szentlélek. Lehetnek ezek e világ megítélése szerint józan életű, 
derék emberek, akik nem lopnak, nem gyilkolnak, a törvény 
paragrafusait meg nem sértik, még sem támaszkodhatik rájuk 
sem egyházuk, sem Isten országa, de még azok se, kiket az Úr 
rájuk bízott, mert színtelen, lélek nélküli életük nem vonz, nem 
nevel, nem világít — hiányzik belőlük a Lélek értelmet meg
világosító, akaratot megszentelő, életet megnemesítő tevékeny
sége. A pünkösd előtti keresztyénség élete volt ilyen, midőn a 
tanítványok a zsidóktól való félelem miatt zárt ajtók mögött 
mertek csak összegyülekezni. Ami a félelmet elűzte s helyébe 
a bizonyságtevés halált megvető bátorságát adta, ami Krisztus
sal őket elválhatatlanul összefűzte s életüket a nemes gyümöl
csöt termő szőlőtőbe átoltotta, az a Szentlélek volt. Hogy is 
tanultuk csak a kátéban: Hiszem, hogy saját értelmein vagy 
erőm által nem volnék képes az Úr Jézus Krisztusban hinni, 
sem ő hozzá jutni, hanem a Szentlélek hívott engem az evan- 
geliom által. Senki sem mondhatja a Jézust Úrnak, hanem csak 
a Szentlélek által.
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2. Az efezusi tanítványok életében azonban rövid időn 
belül örvendetes változás állott be. Megkeresztelkednek az Úr 
Jézus nevére, és mikor Pál rájuk vetette kezét, szállá a Szent
lélek ő rájuk, és szólnak vala nyelveken és prófétáinak vala.

Boldogan fogadták a Lélek megszentelő drága ajándékát, 
mely eddigi tengődő életüket diadalmassá tette. „A Lélek élő 
jelenlétének tüzében az ó Ádám minden önzése kiégett belőlük, 
érdekeik egybeforrlak az Istenével s ezentúl csak egy szenve
délyük volt: a Krisztus. Ettől fogva egyetlen vágy emésztette 
ő k et: megismertetni Őt az emberekkel" (Stanley).

Ezért kell más nyelveken szólniok: az önzés helyett a sze
retet nyelvén, a gyűlölködés helyett a szelídség és megbocsátás 
nyelvén, a megbántás helyett az elnézés és tűrés nyelvén.

Ezért kell lelki szükségletből prófétálniok, hirdetniök a 
tisztán látott életutat, melyen a nyugtalan, kereső ember békét, 
örömet és megnyugvást talál. — Ők átérzik, átélik a Krisztus
ban való élet boldogságát és ezért szívük teljességéből szól ajkuk.

Ahol a Szentlélek drága ajándéka előtt kitárulnak a szívek, 
ott ma is csudálatosán megváltozik az élet. A Lélek minden 
igazságra elvezérli azokat, kik áldott vezetésére bízzák életüket.

Hogyan lehet életem átformálója a Szentlélek? Az ágostai 
hitvallás V. cikkelye ezt mondja: „Az igehirdetés és a szentsé
gek mint eszközök által ajándékoztatik a Szentlélek, mely ahol 
és amikor Istennek tetszik, hitet ébreszt azokban, akik az evan- 
geliomot hallgatják".

Ne vesd meg hát az igét, ne utasítsd el az Úr szent va
csorájához hívó szózatot. Ezek által akar az Úr telkedhez férni, 
életedre és gyülekezetedre a Szentlélek ajándékát kiárasztani. 
Nem vádol-e téged is az üres templom, az úrvacsorával élők 
gyér serege, hogy elhanyagolod egyházad, de főként önmagad 
iránt tartozó legelemibb kötelességeidet? Testvéreim, keressük 
a drága alkalmakat, mikor az Úr igéjének áldott permeteg-esője 
hullhat szívünkre, fogadjuk boldog örömmel az isteni kegyelem 
asztalánál az Úrral való egyesülés megindítóan felséges alkal
mait, imádkozzunk a Lélek megszentelő ajándékáért. Úgy-e 
milyen vonzó a hálás gyermekek, a békés, szerető családi kör 
képe, milyen felemelő egyetértő, mindenben az Úr dicsőségét 
munkáló gyülekezetei látni. Ámde mindez csak a Szentlélek 
segítségével valósítható meg. A Lélek gyümölcse a szeretet, 
öröm, békesség, béketürés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, 
mértékletesség (Gál. 5, 22.). Éneikül te sem érheted el sem földi, 
sem mennyei boldogságodat. Óh ha az egyes ember és a csa
ládok a Lélek gyümölcseit teremnék, de megváltoznék ennek 
a boldogtalan kornak képe és az egyesek boldogságán keresztül 
boldogabb jövő mosolyogna felénk.

Ma azonban nagyon borús az ég, nagyon csüggedtek a 
szívek, boldogtalanok az emberek és pedig azért, mert

3. elzárják szívüket a Lélek új életet teremtő hatalma elől. 
Pál Efezusban három hónapon át vetekszik és igyekszik meg
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győzni a szíveket az Isten országára tartozó dolgokról s még 
mindig akadtak némelyek, kik megkeményítették magukat és 
nem hívének, gonoszul szólván az Urnák utáról a sokaság előtt.

Megdöbbentő az isteni kegyelem mentő karját visszautasító 
emberi konokság képe. Az ember megpróbálja a tékozló fiú 
utján keresni a maga boldogságát, de azt is meg kell látnia, 
hogy a mennyei Atyától való eltávolodásával a pusztulás, a 
nyomorúság örvényéhez jut közelebb és életének legértékesebb 
javait teszi k o ck ára ..., mégis hiába az esdő szó, a komoly 
intés. Hogy könyörög az apostol: Legyetek én követőim atyám
fiái és figyeljetek azokra, akik úgy járnak, amikép mi néktek 
példátok vagyunk. Mert sokan járnak másképen, kik felől sok
szor mondtam néktek, most pedig sírva is mondom, hogy a 
Krisztus keresztjének ellenségei, kiknek végok veszedelem, kik
nek istenök az ő hasuk, és akiknek dicsőségük az ő gyaláza
tukra van, kik mindig a földiekkel törődnek. Fii. 3, 17—19. 
Meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szendéikét!

És akit még ez sem tud meghatni, az nem térhet ki az 
Ür kemény Ítélete elől: Minden bűn megbocsáttatik az emberek 
fiainak, de aki a Szentlélek ellen szól káromlást, nem nyer bo
csánatot soha, hanem örök kárhozatra méltó (Mk. 3, 28—29.).

Soha 1 .. .  Ne tévelyegjetek! Isten nem csúfoltatik meg. 
Mert amit vet az ember, azt aratja is. Mert aki vet az ő testé
nek, a testből arat veszedelmet, aki pedig vet a Léleknek, a 
Lélekből arat örök életet. Ef. 6, 7—8.

Pál jónak látja Krisztus kisded nyáját elszakasztani a meg
keményedett szívűektől. Félti a Szentlélek segítségével új életet 
kezdő testvéreit a megátalkodottak gonosz példájától. Vigyáz
zunk ! A Lélek kész, de a test erőtelen. Féltsük azokat, akiket 
az Isten ránk bízott, a romboló hatásoktól, a Sátán tőrétől, hogy 
amikor az Úr majd felelősségre von, mi is elmondhassuk: Uram, 
itt vannak azok, akiket ránk bíztál, egy is el nem veszett azok
ból. Ámen.

Magyar Géza
száki alesperes-lelkész.

Háborúság az Úrnak utáért.
Szenthár. u. 20. vas.

Ap. csel. 19, 23—40.

Felolvasott alapigénk egy nem csekély háborúságról szá
mol be, amely Pál apostol idejében, Efezus városában, az Urnák 
utáért, vagyis a keresztyénség miatt keletkezett.

Efezus az apostol korában Kis Ázsiának nagyjelentőségű 
városa. Egyebek közt különösen emelte jelentőségét az a gyö
nyörű templom, amelyet e városban Diana, vagy abban a kor
ban már inkább Artemisnek nevezett pogány istennő, az alsóbb 
néposztályok legfőbb védője tiszteletére építettek. Ennélfogva
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ugyanis Efezus volt Diana, vagy Artemis istennő kultuszának 
kisázsiai középpontja. Vallási kegyhely jellegénél fogva is nagy 
volt az idegenforgalma, ami a város lakosainak természetesen 
megbecsülésre méltó jövedelemforrást jelentett. Különösen egy 
Demeter nevű ötvös használta ki ügyesen a helyzetet. Ő ugyanis 
ezüstből elkészítette az efezusi Diana-templom kisebbített mását 
és annak az efezusi, talán még inkább az Efezusba zarándokló 
pogányok között való árusításával, divatbahozásával virágzó 
iparágat fejlesztett ki, amely Efezusban sok embernek nyújtott 
biztos megélhetést, jóllétet.

íme azonban megjelenik Pál apostol s hirdeti, hogy nem 
istenek azok, amelyek kézzel csináltatnak. Amilyen mértékben 
sikerül neki rendíthetetlen, szívós munkával az embereket 
Krisztus ügyének megnyerni, olyan mértékben apad Demeter 
templomszobrocskáinak a vásárló közönsége. Ez Demetert ért
hető keserűséggel tölti el. összehívja iparostársait, eléjök tárja a 
fennforgó veszedelmet: „Nemcsak ez a veszély fenyeget ben
nünket, — mondja, — hogy ez a mesterség tönkre jut, hanem 
hogy a nagy istenasszonynak, Dianának temploma is semmibe 
vétetik, és el is vesz az ő nagysága, kit az egész Ázsia és a 
világ tisztel". — Erre a jelenlevőkben kitör, majd az egész vá
rosra átragad az a nem csekély háborúság, amelyet felolvasott 
alapigénk olyan szemléletesen tár elibénk.

E nem csekély háborúság történetével kapcsolatban, mely 
Pál apostol idejében, Efezus városában játszódott le, az Úrnak 
utáért háborúságot szenvedők vigasztalására és az alvó lelkek 
felébresztésére Isten segítségével a következőket kívánom most 
lelki szemeink elé állítani:

I. E földi életben az Úrnak utáért való háborúság az élő 
keresztyénségnek szükségképeni kísérője.

II. Az Úr utáért való háborúság hiánya a keresztyénség 
megbetegedésének a jele.

I. Az efezusi nem csekély háborúság, amelyről alapigénk 
beszámol, lényegét tekintve folyton ismétlődő jelenség a keresz
tyénség életében, mert az Úrnak utáért való háborúság az élő 
keresztyénségnek állandó, szükségképeni kísérője. Elismerem, 
hogy ez az állítás egyeseket meglephet és csendes ellenmondásra 
késztethet. Hiszen számtalanszor hirdetjük, hogy Jézus a békes
ség fejedelme, aki azt mondja tanítványainak: „Békességet ha
gyok néktek, az én békességemet adom néktek." Vagy máskor 
meg azt mondja: „Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik meg
fáradtatok és megterheltettetek és én megnyugosztlak titeket!" 
Az apostoli üdvözlet is így kezdődik, amellyel az evangélikus 
igehirdető a gyülekezetei köszönteni szokta: „Kegyelem néktek 
és békesség . .  “ Hogyan lehetne tehát a háborúság szükség
képen való kísérője, elválaszthatatlan alkotó része az élő ke
resztyénségnek.

Igaz, hogy Üdvözítőnk békességet igér övéinek, a keresz
tyénség a békesség vallása. Csakhogy az a békesség, amelyről
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itt szó van, nem a szó megszokott, földi, világi értelmében veit 
békesség, hanem a szívnek az a csodálatos békessége, amelyet 
az apostol az Isten mindenekfelettvaló_ békességének nevez. Ez 
a békesség azonban nem zárja ki az Ürnak utáért való háború
ságot, ellenkezőleg emberfelettiségét, isteni eredetét épen az a 
tény mutatja meg leginkább, hogy a háborúságok, szenvedések 
közepette tölti el a hívő keresztyén lelket a kegyelmes Isten 
jelenvalóságának boldogító érzésével. A keresztyén békesség 
az élet háborgó, viharos tengerén vergődő, hívő lélek csodálatos 
békessége.

Hogy az Úrnak utáért való háborúság szükségképen való 
kísérője a keresztyénségnek, azt az Úr Jézusnak tanítása, élete 
s a keresztyén anyaszentegyháznak története is nyilvánvalóvá 
teszi. Jézus tanításában ugyanis ilyen mondatok is vannak: „Ne 
gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássák e 
földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássák, hanem, 
hogy fegyvert.. .  íme én elbocsátlak titeket, mint juhokat a 
farkasok közé. . .  Törvényszékekre adnak titeket és az ő gyüle
kezeteikben megostoroznak titeket; és helytartók és királyok 
elé visznek titeket érettem, bizonyságúl ő magoknak és a pogá- 
nyoknak. . .  És gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én ne
vemért." Ezek a mondatok minden kétséget kizáróan magukban 
foglalják azt az igazságot, hogy a keresztyénséghez szükség
képen hozzátartozik a keresztviselés, az Úrnak utáért való há
borúság.

De tele van ilyen értelmű háborúsággal magának a Meg
váltónak az élete is. Már születésekor nem vala számára hely 
a vendégfogadó háznál. Heródes halálra keresi. Nyilvános mű
ködése kezdetén erős harcot kell vívnia a Sátánnal. A farizeu
sok és írástudók minden alkalmat megragadnak a háborgatására. 
Ilyen kifakadásokat kell hallania: „Te samaritánus vagy és 
ördög van benned. . .  Az ördögök fejedelme által űzi ki az 
ördögöket." És el kell szenvednie a kereszt megaláztatását és 
háborúságát.

Vagy gondoljunk csak az István diakónussal kezdődő vége
láthatatlan sorára a keresztyén egyház vértanúinak, a Néró, 
Decius, Diocletiánus-féle keresztyén üldözésekre, majd Wald 
Péter, Viklef János, Húsz János korára, avagy a magyar prot. 
gályarabság korára, nem utolsó sorban a napjainkban különösen 
Oroszországban lejátszódó eseményekre, és be fogjuk látni an
nak igazságát, hogy az út Istenországába háborúságokon ke
resztül vezet.

Szükségképeni kísérője bizony az Úrnak utáért való hábo
rúság az élő keresztyénségnek. Mégpedig azért szükségképeni 
kísérője, mert Krisztus és a Sátán s így az ö híveik között sem 
lehet békesség. A világosság terjedése a sötétség háttérbeszoru- 
lásával jár együtt s a sötétség sohasem adja fel harc nélkül a 
maga hadállásait. A keresztyénség más, mint a pogányság. Más 
a hite, mások az elvei, mások a szükségletei. Ezt észre kellett
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vennie az efezusi Demeternek és észre kell vennie, bár háború
ság nélkül sohasem veheti észre, a mindenkori pogányságnak is.

Ezért az Úrnak utáért való háborúság elszenvedése hozzá
tartozik keresztyén tisztünk igazságának hű betöltéséhez. Ellen
ben ha életünkben ismeretlen az Úrnak utáért való háborúság, 
ez minden bizonnyal azt jelenti, hogy keresztyénségünk körül 
baj van, mert az Úrnak utáért való háborúság hiánya a keresz- 
tyénség megbetegedésének a jele.

II. Az efezusi Demeter ötvös ügyességével, erejével, üzleti 
érzékével az efezusi Diana istenasszony kultuszába kapcsolódott 
bele, a polgártársai lelkét eltöltő pogány sötétséget váltotta fel 
csengő aranyakra, azzal biztosította megélhetését, jóllétét. A mai 
világban is vannak ilyen Demeterek, akik a sötétség hatalmára, 
az embereket rabságban tartó szenvedélyekre, tudatlanságra és 
tehetetlenségre alapítják megélhetésüket, jóllétüket. Gondoljunk 
csak a dorbézolások, erkölcstelenségek nyilvános házaira, egyes 
irodalmi és sajtó vállalkozásokra, színházakra és ezekhez hason
lókra ! És kérdezzük, mi az oka, hogy az efezusi Demeter ötvös 
kénytelen volt észre venni, hogy körülötte keresztyén világ van 
kialakulóban, amely veszedelmet jelent az ő pogány mentalitásra 
berendezett és alapozott üzletére, ellenben a pogányság mai 
vámszedőit miért nem fenyegeti Demeteréhez hasonló veszede
lem ? Mi az oka, hogy a mai keresztyén társadalomban virágo
sodnak és bokrosodnak olyan vállalkozások, amelyeknek az 
őskeresztyénség a veszedelmét jelentette? A kis-ázsiai keresz
tyének, Pál apostol korlársai miért nem vásárolták a divatos, 
pogány Diana-szobrocskákat? És miért viszik oda most a ke
resztyén tömegek anyagi és szellemi, testi és lelki értékeiket a 
mámor, a gyönyörkergetés, az erkölcstelen nyerészkedés pogány 
isteneinek az oltáraira áldozatul?

Azért, mert az apostoli keresztyén társadalom élő, valódi, 
a Szentlélek erejétől mozgatott keresztyénség, ízes só, hegyen 
épített város volt, a mai társadalom keresztyénsége pedig, — 
noha hála Istennek vannak örvendetes kivételek is, holt, hamis, 
Lélek-nélküli keresztyénséggé, ízét veszített sóvá, véka alá re j
tett gyertyává lett.

Efezusban ki kellett törnie a háborúságnak az Úrnak utá
ért, mert az ott lakó keresztyének élők voltak, akik nem vállal
hattak jóban-rosszban közösséget a körülöttük lakó pogányság
gal, ma pedig a keresztyén tömegek igen sokszor szövetségre 
lépnek a közöltük ható és munkálkodó pogánysággal és azért 
van köztük békesség, de ez a békesség nem az élet békessége.

Rengeteg háborúság vau ma is a világon, azt mondhatnánk 
szinte, hogy életünk a háborúságok sorozata, de kevesen van
nak közöttünk, akik háborúságot vállalnak magukra az Úrnak 
utáért és még kevesebben olyanok, akik ezt az Úrnak utáért 
való háborúságot szabályszerűen meg is harcolják, akik semmivel 
mással nem gondolva tusakodnak a Krisztus ügyéért. Hiányzik 
az igazi, belső meggyőződés, hiányzik a hit, mely szembe száll 
a maga sajátlagos fegyvereivel a világgal és meggyőzi a világot.
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De ez a jel, jeladás, testvéreim, szomorú, megrázó jeladás, 
amely arról szól, hogy keresztyénségünk letért az egészség, az 
élet útjáról és a halál útján halad, mert az Úrnak utáért való 
háborúság hiánya mindig a betegség, a halál jele a keresztyén- 
ség körében.

Kér. Testvérem, ki itt vagy most az Úrnak hajlékában, 
van-e neked háborúságod az Úrnak utáért? Ha van, adj érte 
hálát Istennek s elviselésében tegyen erőssé Megváltónk szava: 
„Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és 
minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem. 
Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a 
mennyekben!" Ha pedig nem ismered az Úrnak utáért való 
háborúságot, halld meg és kövesd a Szentlélek ébresztő szavát: 
„Serkenj föl, aki aluszol és támadj fel a halálból és felragyog 
tenéked a Krisztus." Ámen.

Kovács Béla
nemeskoltai lelkész.

Ki a boldog ember?
Szenthár. u. 21. vas.

Ap. esel. 20, 17—38.

A boldogság egy sokszirmú virág, mely az istenfélelem 
talajában gyökerezik, a hűség termékeny levegőjében szökken 
szárba és az isteni kegyelem érlelő napsugarában nyílik ki tel
jes szépségében.

Egyik szirma ennek a csodás, ritka virágnak a lelki sze
génység. Másik a könnyhullatásban enyhülő. Isten szerint való 
szomorúság. Harmadik a szelídség stb. (Máté ev. V. 3 —10.) 
Mindezek a szirmok azonban csak az istenfélelem televényéből 
fakadhatnak (Zsolt. I. 1—2.), a hűség áldott légkörében bonta
kozhatnak ki (Jel. II. 10.) és az Isten kegyelmének melegében 
színesedhetnek meg (I. Kor. 15, 19.).

Egy boldog ember képét tárja elénk a mai szt. lecke. Pál 
apostolét, aki Damaszkusz óta teljesen az Úr szolgálatába sze
gődött, martyrhűséggel végezte pályafutását és az Isten kegyelme 
evangóliomának bizonyságtevője volt mindvégig. Tiszta a lelki
ismerete. Nyugodtan nézhet múltjába és jövendőjébe egyaránt. 
S minden szenvedése és megpróbáltatása ellenére ezért lehetett 
boldog és elégedett.

Boldog ember csak az lehet, akit 
I. Múltja nem vádol,

II. Jelene nem csüggeszt,
III. Jövője nem nyugtalanít.

I. Lehet-e igazi boldogság ott, ahol az eltékozolt múlt em
léke — mint egy el nem némítható vád és marcangoló szemre
hányás — gyötri az embert szüntelenül és szégyennel, fájda
lommal tölti el békesség után szomjuhozó lelkét? Ahol képei
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az elkövetett bűnöknek, melyeket nem lehet már jóvátenni. . .  
és képei az elmulasztott alkalmaknak, melyeket nem lehet soha 
többé pótolni — mint üldöző fúriák űzik, hajszolják az embert ?

Oda akarod magadat adni az örömnek. . .  s akkor meg
jelenik előtted édes anyád halovány képe, akinek szívét annyi
szor megsebezted és könnyhullatásba vész egyszerre minden 
örömed. Boldogan szeretnél visszaemlékezni elvégzett életutadra 
és életmunkádra, régi barátaidrá, sok vezetésedre és gondosko
dásodra bízott embertársadra, szépséges ifjúkorodra, családi 
életed hajnalára é s . . .  ime megszegett eskü, kizsarolt barát, 
tönkretett embertárs, megfertőzött tisztaság, megcsalt hitves és 
elhanyagolt gyermek vádoló emléke vág bele lelkiismeretedbe... 
s egyszerre vége minden boldogságodnak! — Menekülnél a fájó 
képek és tépő emlékektől, de ők követnek s nem hagynak bé
két boldogtalan lelkednek. Judás fut eszeveszetten, — de kezét, 
lelkét egyre jobban égeti a harminc ezüst pénz. Heródes tivor
nyák mámorában akarja felejteni szörnyű bűnét, — de reá néz 
mindenütt a lefejezett Kér. János vérben tálalt feje s ez örökös 
rettegéssé változtatja nyomorúlt életét.

Milyen más az, ha valaki ezzel szemben emelt fővel, nyu
godt lelkiismerettel úgy beszélhet magáról, mint Pál ap.: „teljes 
alázatossággal szolgáltam az Urat az első naptól fogva*. . ,  
„semmitől sem vonogattam magamat, ami hasznos*... „minde
neknek vérétől tiszta vagyok*. . .  „senkinek ezüstjét, vagy ara
nyát, vagy ruháját nem kívántam *... „a magam szükségeiről 
és a velem valókról ezek a kezek gondoskodtak*.. .  És minden
nek bizonyítására bátran tanúkul hívhatja fel minazokat, akik 
ismerték: „ti tudjátok, mint viseltem magamat ti közietek!"

Óh, imádkozzunk az egyh. költővel mi i s : „Uram, minden 
órámat Adjad kedvedre folytassam, Hogy e földi pályámat El
végezvén mondhassam: Időm hasznosan tele, Mint bölcs, úgy 
éltem vele!*

Boldog ember csak az lehet, kit múltja nem vádol és 
II. jelene nem csüggeszt.

Sok minden elkeseríthette, megnyomoríthatta abban az 
időben Pál apostolt, amikor utrakelése előtt Miletusban időzött 
Efezus vénei között. Tudja, hogy az életben soha többé nein 
fog találkozni velők. Látja, hogy ordasok közelednek az Úr nyá
jához, sőt felveti már fejét a gyülekezeteken belül is itt-ott a 
fonák dolgokat beszélő atyafiak nyomán az egyenetlenkedés, 
pártoskodás, viszály és szétvonás. De ő nem csügged, mert 
tudja, hogy vannak még szelíd, alázatos lelkek, akik nem tán- 
torodnak meg soha az Űr követésében. Vannak még sokan, 
akik szeretik őt magát is, nem felejtvén, hogy „sok könnyhul- 
latás és kísértetek közt ment által közöttük, prédikálván az 
Istennek országát*. — Addig pedig nincs miért csüggedni! Csak 
azok a pillanatok kétségbeejtők, amikor az ember arra a tudatra 
jut, hogy a maga jó szándékaival, szent akarásával egészen 
egyedül van, teljesen magára maradt.. .  Nincs, aki m egértse.. .
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Nincsen senki, aki szeresse... Pál ap. azonban érzi hívő tár
sainak bizalmát és ragaszkodását. Egész sereg kiséri a hajóra. 
„Mindnyájan pedig nagy sírásra fakadtak és Pálnak nyakába 
borulva csókolgaták őt“. Miért csüggedsz hát? Nincsen egyedül, 
nincsen elhagyatva! Szeretik őt, szeretik tehát azt a művet, azt 
a célt, azt az életprogrammot is, az Urat, akinek ő alázatos 
szolgája.

Állhat az ember halálos veszedelemben, csapás csapás 
utén zuhanhat kemény pörölyként szívére, megfeszített munka 
tépheti életerőit. De amíg van, aki szereti, — aki sírásra fakad, 
amikor búcsúzik és csókolgatja, amikor érkezik, — addig nincs 
ok a kétségbeesésre.

Igyekezzünk hűséges munkával, önfeláldozó szívjósággal 
áldássá lenni, sok-sok lélek szeretetét megnyerni s akkor a leg
sötétebb jelen sem fog elcsüggeszteni. Egy-egy simogató kéz, 
egy-egy velünk elsírt könny, egy-egy szeretetteljes ölelés bol
doggá fog tenni, mint a hajótöröttet a világító torony fel-felbuk- 
kanó fénye, mert fenntartja reményünket, jobb jövendőt váró 
bizodalmunkat. S a boldogsághoz végül éppen ez szükséges még, 
— a szép jövőnek hite és biztos tudata.

Azért boldog ember csak az lehet, akit
III. jövője nem nyugtalanít.

A mi boldogságunkat legtöbbször éppen az a sok tépelődés 
rontja meg, amellyel jövendőnk elébe nézünk. Mit fogunk enni? 
Mit fogunk inni? Mivel fogunk ruházkodni? — Se vége, se 
hossza nálunk ezeknek a hitetlen, pogány kérdéseknek. Ha van 
kincsünk, — reszketünk azért, hogy elveszíthetjük. Ha nincsen, 
örökösen attól rettegünk, hogy hiányában el fogunk pusztulni. 
(Itt felsorolni néhányat azokból a gondokból, amelyek a ma 
emberét gyötrik a jövő szempontjából. Rettegünk hazánk, egy
házunk sorsáért: a társadalmi rend és a családi tűzhely jöven
dőjéért.)

Pál ap. nem ismeri ezt az aggodalmaskodást, mert nem 
a föld kincseiben látja a legnagyobb boldogságot. Neki az élete 
sem drága, csakhogy elvégezhesse futását és az Úrtól vett szol
gálatát. És mert az Isten kegyelmének ev.-át — az életnek ezt 
a legdrágább kincsét hordozza lelkében, azért képes olyan nyu
godtan nézni a jövőbe. Nem tudja, mi következik reá Jeruzsá
lemben, sőt a Szent Lélek fogságra és nyomorúságra készíti elő, 
de ő semmivel ezzel nem gondol. Őt a jövő nem nyugtalanítja. 
Az Úr szolgálatában áll, az Úr majd gondoskodik róla! Neki 
„az élet Krisztus és a meghalás nyereség". (Fii. I. 21.)

Óh, vajha tudnánk mi is úgy átittasodni az Isten kegyel
mének ev.-val, egész életünket úgy az Úr szolgálatába állítani, 
hogy legfőbb gondunk lenne minden időben az Isten akaratá
nak teljesítése. Akkor minket sem nyugtalanítana soha a jövő 
és teljes volna a boldogságunk. Ámen.

Kellő Gusztáv
szarvasi lelkész.
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Szenvedélyes szeretet.
Szenthár. u. 22. vas.

Ap. csel. 21, 8—14.
Nem szentségtörés, csak a gondolatok társulása idézte föl 

lelkemben e bibliai kép olvasása közben azt a jelenetet, mely
nek szemtanúja voltam egy otthonban. A családi kör közép
pontjában egy szerencsétlen italos ember ült, aki körül ott sírt 
az édesanyja, a felesége, a gyermekei, síró könyörgéssel tartot
ták volna vissza végzetes útjáról. Hiszen nem kellett hozzá 
különös prófétai látás, hogy világossá legyen ennek az útnak 
a végállomása. A férfi tehetetlenségében a vállát vonogatta és 
bevallotta, hogy nem tud megállni. Szenvedély lett úrrá rajta, 
annak volt a rabszolgája. Ez pusztító szenvedély.

Van megtartó, életmentő szenvedély is. Ez az, melynek e 
bibliai jelenet főhőse a rabja: A Krisztus iránti szenvedélyes 
szeretet.

A részletekben a léleknek ez a szenvedélyes szeretete sok 
rokonvonást mutat föl minden más szenvedéllyel.
A szenvedély hatalmába nem a magunk akaratából kerülünk bele.

A szent tüzű keresztyén élet szenvedély. Nem csak és nem 
is elsősorban a magunk elhatározása visz bele, hanem Krisztus 
ejt minket foglyul. Gondoljunk arra az élményre, mely Pál 
apostolnak a legszentebb élménye, a damaszkuszi találkozásra. 
Hiszen ő nem azt akarta, hogy Krisztus őt megragadja, sőt 
inkább rugódozott az ösztön ellen, de mégis elhatalmasodott 
rajta a Krisztus szeretete. Ez lett életének áldása. És azóta 
annyi ember meglátta már, hogy a keresztyén élet tiszta szen
vedélye megmentő erő.

A természetes dolog tehát az volna, hogy erre a szeretetre 
biztassanak, akik életünkkel össze vannak kötve. De milyen 
sajátságos látni, hogy még Pál apostol szerettei is tartóztatják 
őt a hitvallás utjától. Sok ember részére azért lesz oly nehézzé 
a keresztyén életút, mert sokszor a legkedvesebbjei vonják 
őket visszafelé. Félreismerhetetlen ferdesége a mi keresztyén 
világunknak, hogy keresztyén szülők is szívesebben nézik el, 
hogy gyermekük valamely pusztító szenvedélynek legyen a 
rabja, mintsem teljesen Krisztus foglyának adja oda magát.
A szenvedélytől nem lehet szabadulni.

Későn és korán velünk van. Minden lépésünkben és gon
dolatunkban elkísér, nem lehet választást tenni. Olvassuk csak 
el mai igénkhez egy fejezettel előbb az Apostolok cselekedetei 
20. fejezetéből a 22. verstől: „És most ime a Lélektől kötelezve 
Jeruzsálembe megyek, nem tudván, mi vár ott reám, csak azt, 
hogy a Szentlélek városról-városra arról tesz bizonyossá, hogy 
fogság és nyomorúság vár reám. De én ezzel nem törődöm. . .  “ 
Nemcsak mások óvták, maga is látta a jövőt, de mennie kellett. 
A keresztyén élet szeretetét sem lehet utján megakasztani, ha 
csak nem a lélek halála árán.
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A szenvedély nem ismer korlátokat.
Nem áll félre, ha még oly nagy ellenkező erővel találko

zik is. Utat tör magának, mint a tajtékzó ár. — íme Agálusz 
jóslata beteljesedett. Pált Jeruzsálemben csakugyan elfogták, 
börtönről-börtönre hurcolták, míg végül Rómába jut, de mi volt 
neki az a bilincs? Meg nem akadályozhatta abban, hogy szol
gálatát erős Urának érdekében el ne végezze. A börtön temp
lommá lett, a rácsos ablak szószékké, a szenvedélyes erejű 
szeretet még ott is híveket toborzott Krisztusnak.
A szenvedély az egész embert követeli.

Nem elégszik meg az ember egyrészével, még csak a na
gyobbal sem. Az egész embert követeli. — Van olyan Krisztus
követés is, mely felületes. Ez nem szenvedély. Ott van Judás. 
Lehetetlen, hogy elindult volna a tanítványok utján, ha Jézus 
hatással nem lett volna reá. De nem ébredt benne ellenállha
tatlan szeretet, ezért tudott árulóvá lenni. Péter is az első idő
ben, bár elragadta lelkét Jézus megjelenése, nem adta még oda 
a teljes életét, ezért tudott tagadóvá lenni.

Krisztus a mi életünkben sem akar minden más mellett 
ráadás lenni. Ő minden akar lenni, vagy semmi.
A szenvedély ragályos.

Minden szenvedély a ragály hatalmával fogja meg hódító 
utján az embereket. (Sport. — Politikai új céltűzés stb.) A 
keresztyén ember körül is változásnak kell bekövetkeznie, ha 
szenvedélyes a Krisztus iránti szeretete. Mi sokszor túlságosan 
mérlegelünk, óvatoskodunk. Kevés a belső lángunk, a gyújtó- 
képességünk. András lelke, amikor megtelt Krisztussal, meg
nyerte Simon Pétert. (János ev. 1.) A pünkösdi 11 tüzes lelke 
a világ egy nagy részét hódította meg a Megváltó evangéliu
mával. A mi keresztyén életünknek is úgy van eredménye, ha 
szenvedéllyel szeretünk.

*
Testvérek! Ne kérjük a társunkat, hogy álljon meg, ne 

keserítsük meg a lelkesedőt, hanem vele együtt mondjuk ma
gunk is : mi készek vagyunk hitet vallani minden áronI Ámen.

Wolf Lajos
ceglédi lelkész.

Leplezett szívű bibliaolvasók.
(Bibliavasárnapra.)

II. Kor. 3, 1 5 -4 , 3.
A Biblia rendszeres olvasása nélkül nincs keresztyén élet. 

A kegyelmes Istennek úgy tetszett, hogy a Krisztus által a bűn 
halálából megmentett emberek lelkét a Bibliával, a Biblia utján 
kívánja táplálni. Amint a teremtő Istennek tetszett a testi élet 
rendjét úgy szabályozni, hogy a test nem maradhat fenn tápiá-
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lék nélkül, úgy tetszett a bűnösből új embert teremtő Istennek 
az, hogy a bűnös csak az Ige által juthasson új életre és csak 
a Bibliának rendszeres olvasása által tarthassa meg ezt az új 
életet. Ez olyan szabály, amelyből nem lehet semmit lealkudni. 
Aki megveti a Bibliát és nem méltatja arra, hogy vele a lelkét 
naponként táplálja, az magát az Isten kegyelmét veti meg, amely 
kegyelem a Biblia utján kíván naponként megújulni rajtunk. 
Szükséges azért, hogy a legvilágosabban álljon a szemed előtt, 
hogyha nem vagy bibliaolvasó ember, akkor keresztyén ember
nek sem tekinthetünk, akkor bár részesültél a szentkeresztség- 
ben, a szíved pogány.

A tétel, amit eddig leszögeztem tehát a következő: Aki 
nem olvassa a Bibliát, az nem a Krisztusé. Tévednél azonban, 
ha azt gondolnád, hogy ezt a tételt meg is lehet fordítani és 
így is lehet mondani: Aki a Bibliát szorgalmasan olvassa, az 
a Krisztusé. Ez így egyáltalában nem áll. Bibliaolvasás és bib
liaolvasás között óriási külömbség van. Pál apostol a maga 
bibliaolvasása által a Krisztushoz jutott és ezért mondja, hogy 
néki a törvény Krisztushoz vezérlő mestere lett. Ugyancsak Pál 
beszél a felolvasott igékben zsidókról, akik szintén olvassák a 
Bibliát, de bibliaolvasásuknak nincs meg az az eredménye, ami
lyen eredményt Isten kívánt adni a bibliaolvasásnak, mert vala
hányszor a Bibliát olvassák, lepel borul az ő szívükre.

Ma is vannak ilyen leplezett szívű bibliaolvasók. Nagyon 
jól ismerek egy embert, aki nagyon sokszor elolvasta már a 
Bibliát elejétől végig. Büszke arra, hogy az egész faluban nincs 
még egy ember, aki olyan jól ismerné a Bibiiát, mint ő. Azzal 
is kérkedik, hogy sok papot is meg tudna fogni, tudna feltenni 
olyan bibliai kérdéseket, amelyekre azok nem tudnának meg
felelni. Felületes szemlélő azt mondhatná, hogy bárcsak sok 
ilyen embere volna a mi evangélikus egyházunknak, hiszen 
manapság olyan szomorúan megfogyott a bibliaolvasók száma. 
Ha azonban közelebbről megvizsgálnád, hogy mit nyújtott ennek 
az embernek az ő bibliaolvasása, meglepetve látnád, hogy nem 
eredményezett az az ő lelkében semmi jót. Nem tud semmit 
beszélni arról, hogy a bibliaolvasás által egy olyan kincsnek 
jutott volna a birtokába, amit az egész világért nem adna oda. 
Nem buzdít senkit a Biblia olvasására azzal, hogy ez által új 
életet és békességet nyerhetünk a Krisztusban. A lelke üres és 
sivár és ép olyan hitetlenül mondja, mint azok az emberek, akik 
nem olvassák a Bibliát, hogy nincs semmi haszna az imádko
zásnak, mert az nem növeli meg számunkra a kenyeret. Elke
seredett lelkű embernek ismerem és hogy milyen helytelen 
eredménye van az ő bibliaolvasásának, azt mi sem mutatja 
jobban, mint hogy templomba sem jár azért, mert azt gondolja, 
hogy ő többet tud a papjánál is és a templomban újat nem 
hallhat.

íme egy bibliaolvasó, akinek valahányszor a Bibliát ol
vasta, lepel borult a szívére. Sajnos azonban nem csak egy
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ilyen ember van napjainkban sem. Kérdezhetném tőled, hogy 
nem ismersz-e te is ilyen embereket, azonban ehelyett inkább 
azt kérdezem tőled, hogy ha olvasod a Bibliát, nem vagy-e te 
is ilyen bibliaolvasó.

Leplezett szívű bibliaolvasó vagy, ha nem engeded, hogy 
az Isten igéje bevilágítson a te szívedbe. A Bibliának az a ren
deltetése, hogy világosságot árasszon az emberi szívbe és feltárja 
ott azokat a dolgokat, amelyeket az ember sokszor még önmaga 
elől is szerelne elrejteni és mindent megtesz azért, hogy az 
örök feledés homálya boruljon rájuk. A Biblia leleplezi az em
beri szívet. Megmutatja a te szívedet olyannak, amilyennek a 
Biblia olvasása nélkül talán sohasem látnád. Az az ember, aki 
engedi, hogy a Biblia így leleplezze a szívét, az kivétel nélkül 
mind megdöbben és megborzad az eléje táruló látványtól. Na
gyon sokan azonban ezt a megdöbbenést el akarják kerülni és 
azért ha olvassák is a Bibliát, a szívüket szinte lepellel takarják 
be, hogy az Ige oda ne világíthasson be. Ezek szívesen olvas
sák talán a Bibliát, mint érdekességet, szívesen elgondolkodnak 
a Biblia erkölcsi törvényeinek a szépsége felett is, szívesen 
szembeállítják a mai társadalmat azzal a társadalommal, amelyik 
megvalósulna akkor, ha mindenki a Biblia tanítása szerint élne, 
s szívesen hoznak Ítéletet a Biblia világossága mellett ember
társaik romlottságáról, de gondosan őrizkednek attól, hogy a 
Biblia saját bűneiket juttassa eszükbe. Ezek az emberek semmi
képpen sem képesek belátni azt, hogy a Biblia őket helyezi 
Ítélet alá, hogy rájuk mutat, mint egykor Náthán próféta Dá
vidra: Te vagy az az ember! Ha azt akarod, hogy áldás szár
mazzék bibliaolvasásodból, akkor légy kész magadat fenntartás 
nélkül alávetni az Ige Ítéletének. Ne okoskodjál, ne védd magad, 
hanem alázd meg magad Isten ítélete előtt, hogy felmagasztal
hasson az ő kegyelmével!

Leplezett szívű bibliaolvasó vagy, amíg nem engeded, hogy 
a Biblia szíved őszinte feltárására indítson. Mindaddig, amíg 
bűneidet nem vagy hajlandó mások előtt is feltárni, bevallani, 
addig az igazság ellen küzdesz, mert magadat jobbnak igyekszel 
feltüntetni, mint amilyen vagy. Pál apostolnak is volt szégyelni 
valója a múltjában, de azt írja a felolvasott igében, hogy ők 
lemondanak a szégyen takargatásáról, ő kész bepillantást en
gedni mindenkinek az ő szívének legelrejtettebb zúgába is és 
nyilvánvaló igazsággal kelleti magát minden ember lelkiisme
retének az Isten előtt. Tudd meg, hogy az Ige téged is erre akar 
kényszeríteni. Azt akarja, hogy te megbánva bűneidet, légy kész 
azokat nyíltan feltárni és bizonyságot tenni arról, hogy ezért 
van tenéked szüséged a Megváltóra, mert ilyen bűneid vannak, 
amilyeneket a Biblia világosságánál szívedben megláttál. Amíg 
takargatod szégyenedet és gyalázatodat, amíg szépíteni igyek
szel a magad életét, addig sohasem fognak felragyogni előtted 
a Bibliának azok a szavai, amelyek Isten kegyelmét hirdetik a 
te számodra. Értelmed felfoghatja az Igének a Jézus Krisztusban
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megjelent üdvösségről szóló szavait, de ezek a szavak mégsem 
hozhatnak a te számodra életet, örömet és békességet. Leple
zettek maradnak számodra Istennek legdrágább ajándékai, mert 
te Isten parancsa ellenére leplezed a te bűneidet.

Leplezett szívű bibliaolvasó vagy. amíg nem engeded, hogy 
Isten lelke életedet megváltoztassa. Csak az olvassa helyesen 
a Bibliát, aki kész engedni, hogy Isten Lelke bűneit elhagyassa 
vele. Csak így mondhatja el a bibliaolvasó Pál apostollal, hogy 
mi pedig az Urnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szem
lélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, 
úgy mint az Úrnak Leikétől. Nem értheti meg világosan Isten 
igéjét az, aki nem kész Isten igéjének engedelmeskedni. Az 
engedelmesség jutalma mindig az Ige titkaiba való mélyebb 
bepillantás lesz, viszont az engedelmesség megtagadása azt 
eredményezi, hogy még arra is homály borul, ami az Igéből 
és az Ige által Krisztus arcából világos volt előtted. Valaki arról 
panaszkodott egyszer, hogy azért nem olvashatja a Bibliát, mert 
nagyon nehezen érthető, homályos könyv. Istennek az a szol
gája, akinek panaszkodott, eléje tárt egy bibliai verset, mely 
feltétlen becsületességet parancsolt. Megkérdezte, hogy érti e ezt. 
A panaszkodó azt felelte, hogy igen. Cselekedjél e szerint — 
hangzott a válasz — és mindig többet fogsz a Bibliából meg
érteni. Ne foszd meg az Igét áldásos hatásától a saját engedet
lenséged által. Legyetek megtartói az igének, ne csak hallgatói, 
megcsalván magatokat.

Leplezett szívii bibliaolvasó vagy, amíg nem engeded, hogy 
a Biblia Krisztushoz való megtérésre bírjon. Az a lepel, amelyik 
megakadályozza azt, hogy az ige a maga teljes fényében ra
gyogjon előtted, csak akkor hull le a szívedről, ha kész vagy 
mint elveszett bűnös a megfeszített Krisztushoz menekülni és 
tőle várni megmentésedet. A zsidó szívére lepel borul, amikor 
Mózest olvassa — írja Pál apostol — de amikor megtér az 
Úrhoz, lehull a lepel. Ma is így van. Amíg a magad cselekede
teiben bizakodói, amíg nem ismerted fel életednek teljes csődjét, 
amíg azt gondolod, hogy képes vagy életed utján a magad ké
pességeivel és a magad bölcseségének a világosságával is 
tovább vergődni, addig elrejtett marad számodra a Bibliának 
az a csodálatos titka, amelyről az Apostol azt írja, hogy amiket 
szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se 
gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek, nekünk azon
ban az Isten kijelentette az ő Lelke által: Mert a Lélek minde
neket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.

Bibliaolvasás és bibliaolvasás között különbség van. Érthe
tetlen az értelmében bizakodó ember előtt, hogy itt van egy 
könyv, amelynek titkaiba emberi értelemmel behatolni lehetet
len, amely csak akkor tárul fel, ha Istennek a Lelke vezet a 
könyv megértésében De a mi evangéliumunk csak azoknak 
leplezett, akik elvesznek. Ha te kész vagy megtérni az Úrhoz, 
megtapasztalod majd csodálkozva, hogyan tüzesednek át a Biblia
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szavai az Úrnak Leikétől, akkor boldogan mondod majd az 
apostollal: Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen 
arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről 
dicsőségre, úgy mint az Úrnak leikétől. Ámen.

Bélák János
gércei lelkész.

A hívó Luther.
(Reformáció ünnepén).

Ap. csel. 16, 8—10.
Pál apostol második apostoli útjában Kisázsia északnyu

gati sarkába, Troasz városába jutott el, amely némelyek szerint 
a régi Trója helyén épült. A régi dicsőségről beszélt körülötte 
minden emlék, minden porszem. Vele szemben a makedón par
tok, egy új munkamező, Európa.

Éjjel látása volt.
Egy férfiú állt meg előtte és hívta őt. Jer által Makedóni

ába és légy segítségül nekünk.
Pál apostol pedig mihelyt a látást látta, azonnal igyekezék 

Makedoniába. Tudjuk, hogy az apostolnak ez a készsége hatal
mas eredményeket mutatott fel. Ezen az utján alapította leg
kedvesebb, szívéhez nőtt gyülekezeteit: Filippit, Thessalonikát, 
Korinthust. Bizonyos, hogy Pál apostol erre a hívásra fejtette 
ki apostoli munkásságának oroszlánrészét.

Nem lehet egy ev. lelkész, vagy egy ev. egyházi vezér 
számára is nagyobb, magasztosabb feladatot elképzelnem, mint 
azt, hogy az apostol példája szerint való munkát végezzen, 
bárhova is hívja ez a munka és nem lehet ma időszerűbb fe l
adatunk, mint az ilyen munkára való felbuzdulás. Mert ime itt 
van ma a hívás. A lutheri ev. mezők közelben és távolban 
apostoli munka után epednek. Németország, a lutheri evangéli- 
kusság bölcsője és otthona is megújhodás után szomjúhozik.

De az egész lutheri evangélikus világ szinte várja a túlzó 
liberalizmusszülte elernyedés, a karlstadti romboló kriticizmus 
és a melanchtoni félénkség után Luther lelkének újabb diadalmas 

fellépését.
Pál lelkét hívja Luther lelke: jö jj és légy segítségül nekünk. 

Ha a mai ev. milliók szíve dobbanását hallgatjuk, mintha mind
nyájunk lelkét keltegetné Luther Márton születésének 450. év
fordulóján — Luther hívása.

A múlt ereje és dicsősége támad fel Luther emlékében és 
követel tőlünk pálapostoli hitet és akadályt nem ismerő akaratot. Ki 
ez  a férfiú, aki hív ? . . .  L u t h e r .

Isten lelkének segedelmével nehány evangéliumi sugarat 
vetítek

a hivő Lutherre.
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I. Luther a vallás gyermeke volt.
Vallásos, szigorú erkölcsű szülők nevelték Isten félelmében.
Imádsággal és vallásos énekkel ajkain járta iskoláit és 

kereste szegényes kenyerét.
Isten félelme vitte őt be az Ágoston-rend erfurti kolostorába.
Ifjúkorát, jóformán teljesen a wittenbergi katedráig kitölti 

egy szent vágy: az Isten előtti igazság, az Istennel való békes
ség üdvének szomjú vágya.

De csak a vallásos lelkűiét ilyen telítettsége, csak ilyen 
tavasz után válhatott Lutherré, a tisztult vallásosság és a rendít
hetetlen hit hősévé.

Itt hív először Luther és hív, mint a vallás gyermeke.
Példájának szava az egész ev. egyházon áthangzó kiáltás: 

Neveljetek vallásos nemzedéket!
És milyen igaz, milyen eszméltető ez a hívás!
Az élet viharos évtizedeket igér a hit próbájaként és f ia 

inkból viharálló tölgyeket csak úgy remélhetünk, ha életük gyö
kerei idejekorán és mélyen behatolnak a vallás erős és erőtadó 
talajába.

A jelen kisértő szelleme próbára teszi az evangéliumi ön
tudatos keresztyénség erkölcsi értékét; leányaink csak úgy lesz
nek családhoz, egyházhoz, hazához, mindenhez, ami drága és 
szent, hívek mind halálig, ha már fiatal, fogékony lelkűkbe bele- 
hangzik és egy életen át ott zeng az édesanyák és a vallás 
szava: nem szégyenlem a Krisztus evangéliomát. . .

Azért, ev. családok, asztalaitoktól, az otthon négy fala kö
zül adjatok az egyháznak és az életnek imádságban és Isten 
félelmében nevelkedett, hitben erős, erkölcsben tiszta fiakat és 
leányokat.

Ti iskolák és ti nevelőmesterek, komoly kötelességetek, 
hogy az oktatás és nevelés utján — a vallás fáklyáját is meg
gyújtva, hordozzátok meg az ev. ifjúság előtt.

Luther nyomdokain lutheri lelkeket csak úgy nevelhetünk, 
ha a vallás gyermekeiként vezetjük át őket az élet tavaszán.

II. Luther a keresztyén igazság fanatikusa volt és mint ilyen
nek is lehetetlen meg nem hallanunk hívó szavát.

Már fiatal korában hamar félretolta lelke a felszínes val
lásosságot.

Hosszú éveken át hiába gyakorolta a római egyház elő
írásait. Az erfurti kolostor falain kívül és belül nem nyugtatta 
meg lelkét sem a böjt, sem az aszkézis, sem a mise.

A már említett szent vágy töltötte el szívét a vallás leg
nagyobb mélységei és legnagyobb magasságai iránt és ez a 
vágy vitte őt mindig közelebb a keresztyénség krisztusi igaz
ságaihoz. Áttört a középkor által kitermelt gyakorlaton, át a 
hierarchikus egyház tekintélyén és ment, ment tovább, túl a 
mózesi törvényen, mindaddig, míg végül a Biblia lapjai között 
eljutott az élő Krisztushoz, amíg valóságos, nagy üdvötadó öröm-
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rné lett számára az evangéliom, Isten szeretete, amit a Jézus 
Krisztusban való hit által tehetünk békességünké, lelkünk üdvévé.

És ennek a fanatikusan keresett igazságnak a birtokában, 
annak még fanatikusabb harcosává is lett.

Iratai, mint jól forgatott hadiszerszámok, döngetik, törik a 
pápaság emberi gondolatok és vágyak szerint épült hatalmi várát.

A wittenbergi vártemplom szószékéről és a 95 tételből 
kihangzó szava, melyet Wormsban pecsételt meg: „Itt állok, 
másként nem tehetek®, mint az igazság kürtzengése szállt végig 
Európán és azóta is évszázadok távolán át úgy hangzik, mint 
az örök evangéliomi keresztyén igazság próféciája és hitvallása.

Ev. Testvéreim, nekünk fel kell fognunk és meg kell tanul
nunk ezt a hangot.

Moszkva és Róma és a híveink között fulkározó atyafiak 
fegyverletételt várnak tőlünk és fenhéjázó bizakodással hada
koznak ellenünk!

Mindig csodálkozom, ha lutheri evangélikusok tétovázását, 
sőt ernyedt lagymatagságát látom ezekben az összeütközésekben.

Álljunk csak a tagadás fia elé.
Hát nem több-e az Isten bölcsesége, mint ezeknek az em

bereknek okoskodása, nem áldást-hozó-e a hit, és nem romboló e 
a tagadás? Mi eddig mindig, még a tagadás és a gyűlölet fiai 
számára is, csak életbölcseséget és a lélek üdvét bányásztuk 
az Isten kijelentése könyvéből, — miért nem vagyunk hát bát
rabbak és hangosabbak a tagadás táboránál ? !

És álljunk oda a szektáskodök elé.
Hát nem több-e a lélek, mely elevenít, hogynem a betű, 

amely öl?
A mi theológiai tudományunk és a mi józan ev. népünk 

négy évszázad óta a lélek szolgálatában forgolódnak, — miért 
nem utasítjuk hát el magunk — több eréllyel a szektáskodó 
tévelygőket ? 1

És álljunk bátran a művészi kultusz egyháza elé.
Hát nem hatalmasabb-e a csengetyű, a zene és minden 

más művészet szavánál a prófétai szózat, az apostoli ige, a tisz
tán hirdetett evangéliom szava?

Mi, mint fiák, a mi Istenünknek égi szavát vágyunk hallani 
a templomban és teljesíteni az életben, — miért nem vagyunk hát 
büszkébbek és boldogabbak a szertartások, a kultusz szolgáinál ?

A mi igazságunk és erőnk a Krisztus.
Ő a legtisztább szellemiség, kinek mi nem nevével és szim

bólumaival, hanem leikével akarjuk megtölteni a világot.
Ő a legmagasabb erkölcsi mérték, ki előtt nem apró jó cse

lekedetekkel, hanem odaadó, munkás, élő hittel lehet csak meg- 
állanunk.

Krisztus egyedül az élet és a békesség királya, boldog 
legyen, aki őt megismerheti, és hívének meggyőződése és szabad 
lelkiismerete szerint vallhatja magát.
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Nekünk tehát büszkén és boldogan kell Lulher nyomdokain 
járnunk, mert az ő lelki útja és vele a mi utunk a Krisztushoz 
vezet.

Luther, mint az igazság fanatikusa, szellemkezével évszá
zadokon nyúl át és megfogja kezedet, ev. testvérem, és szava 
fölemelő és elkötelező: tartsd meg azt, amid evangéliomi igazsá
godban van és senki el nem veszi a te koronádat.

III. Mit mondjak még Lutherről, a „hívó férfiúról"?
Nem szólok a közvetlen, nyiltlelkű, melegszívű emberről. 

Nem rajzolom meg otthonát, amely a családi hűség, az áldozatos 
vendégszeretet, a boldogan vizsgált és szelíden valósított ige tűz
helye volt.

De halljuk meg még egy hívó szavát, amely szélesebb 
mezőre szólít.

Luther az egyház fáradhatatlan munkása volt.
A római egyház és szolgái száz oldalról támadták, — a 

Krisztus egyházának ez a harcosa pedig százféle felel, vissza
vág, szúr, sebeket kap és sebeket oszt, — végül az akkori és 
az azóta való szellemi világ szerint — diadalmaskodik.

Wartburg várában fogoly. Igen, foglya az Urnák. Megkezdi 
korszakalkotó művét: készíteni kezdi a német nemzetnek és a 
reformációnak szóló legnagyobb ajándékát, a Bibliát német nyelven.

Veszélyben az egyházjavítás iránya Karlstadték miatt. Ott 
terem Wittenbergben, egy hétig küzd és heroikus erőfeszítéssel 
a helyes, igazi irányba fordítja a kormányrudat.

Iratai felrázzák a német nemzet keresztyén nemességét, az 
egyház babiloni fogságában  senyvedő lelkeket, a keresztyén ember 
szabadsága után vágyódókat.

Kátéi világosságot gyújtanak az évszázadokon át elhanya
golt egyház lelki vezérei és szomjú kicsinyei számára.

Egy házszeretete viszi őt az egyházak fáradságos látogatására, 
vállai felveszik az óriási terhet, hogy szervezetet és hitvallást ad
jon évszázadoknak és új irányt az egyház történelmének.

Munka és újra munka, egy életen át szüntelenül folyó 
munka az egyházért, a Krisztus egyházáért, Isten országáért. 
Fáradságos út után, békéltető, áldott munka közben találja öt 
az Úr hívó szava is, aki innen, a küzdő egyház teréről a dia
dalmas, jutalmazó egyház világába szólította őt.

Luther szellemi újjmutatása újra felragyog előttem, amikor 
reá emlékezem és látom, amint a legnagyobb és legszentebb 
kötelességek egyikére mutat: Dolgozzatok az Úr szőlőjében!

Mert a drága örökséget, amit evangéliomi egyházunk jelent, 
megtartani és virágzóvá művelni csak az odaadó, szorgos mun
kások, a hűséges szolgák, a lelkiismeretes sáfárok és önfeláldozó 
vezérek fáradhatatlan munkájával lehet.

Az egyház fáradhatatlan szolgálatával.
Boldog az a szolga, kit az ő ura, mikor hazajő, ily mun

kában talál. (Mt. 24, 16.)
* **
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Látásunk volt, testvéreim.
Négy és fél évszázad ködén át egy férfiú  jött ei és elénk 

állt az evangéliomi hívó szóval: jertek és legyetek segítségünk 
nekünk!

Pál apostol hitével és buzgóságával, a Krisztus örök igaz
ságának és a Krisztus megtisztított egyházának szent mezejére 
jertek és legyetek segítségül nekünk, akik minden időkön át 
azért jövünk, azért harcolunk és azért munkálkodunk, hogy a  
Krisztus nevére boldogan hajoljon meg minden térd.

Jertek, legyetek segítségül nekünk, mondja szellemajkaival 
a hivó Luther: a vallás gyermeke, a kerésztyén igazság fanatikusa 
az egyház fáradhatatlan munkása.

Ne késlekedjünk, keljünk fel és menjünk. Ámen.

Bartos Pál
szarvasi lelkész.

Fehér ördög.
János ev. 9, 24—27.

Luther tett különbséget fekete és fehér ördög között. Fekete 
ördögnek nevezte a hitetlenek, baloldaliak istentelenségének 
csatlósát. A hívők, a jobboldaliak istentelenségét a fehér ördög 
képviseli. Borzasztó a bűn, amely a kegyesség palástját ölti 
magára. Sötét utakon jár, orgyilok van a kezében, de szeme 
kegyesen forog és elvárja, hogy szentnek bálványozzák. A fehér 
ördög a világért sem engedne foltot ejteni hófehér palástján. 
Sokat ad arra a becsületre, ami nincs. A kegyesség látszatát 
még bűnök árán is fönn akarja tartani. A fehér ördög nagyon 
tetszik önmagának az igazság, az ártatlanság, a tisztesség pózá
ban és szerepét a legnagyobb áldozatok és erőfeszítések árán 
is végig akarja játszani.

A fehér ördög vívja csatáját a fönti evangéliomban.
Jézus meggyógyította a születésétől fogva vak embert. Ez 

az isteni villámlás sok sötét zugot, titkos odút világított meg 
az emberek lelkében. Ha az Isten közvetlenül lép bele az em
berek életébe, azonnal forrongás támad a nyomában. Nyüzsgő 
hangyabollyá, ijedt futkározássá válik az ember, keresi az állás
pontot a csodával szemben, amit elfoglaljon. Meg akarja érteni 
azt, ami túl esik értelme határán. Pedig a csoda mindig az 
értelmen túlira mutat. A magyarázhatatlanság zajgatja föl az em
beri kedélyeket. A csodát vagy hiszem, vagy nem hiszem, de 
magyarázni lehetetlen. Az Isten éppen erre az emberi tehetet
lenségre, korlátoltságra hívja fel a csoda által a figyelmünket. 
Ember lásd meg, mily végtelenül silány, hitvány a te világod, 
vesd el a gőgöt magadtól, légy alázatos.

A születésétől fogva vak ember az érdeklődés középpont
jába kerül. Keresztkérdések alá fogják, vallatják, beszéltetik. 
A szomszédok egy része fölismeri, másik része kételkedik a
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személyazonosságában. Neki magának kell a vita fonalát elvágni 
azzal, hogy nyíltan kijelenti; én vagyok az, aki születésem óta 
vak voltam és most látok. Ő Jézus isteni hatalmának a korona
tanúja.

Természetes, hogy mihamar a farizeusok kezébe jut. El
kezdődik a csata a fehér ördög és Jézus közölt. Mert eszközök 
csupán a farizeusok a fehér ördög kezében. Ők az igazak, ők 
a hagyomány, ők a szentség, velük szemben Jézus palástja 
fekete. Ha nem az, majd ők feketévé teszik.

És megindul az ádáz küzdelem a fehér ördög és Isten Fia 
között. A farizeusok először is azt kérdezik a vakon szülött 
embertől, hogy mint jött meg a látása ? El kell neki mondania, 
hogy Jézus sarat kent a szemére, mire megmosdott a Silvám 
tavában és erre megjött a szeme világa. Isten tudja hányadszor 
kérdik ezt már tőle. Jézus a kihallgatásnál nincs jelen, de a 
fehér ördögtől mozgatott farizeusok érzik, hogy láthatatlanul 
mégis ott áll velük szemben, mint örök ellentét és soha ki nem 
oltható tűzoszlopa az Istennek.

A fehér ördög összeszedi magát és kilövi az első nyilát 
Jézus felé: Ez az ember nem Istentől való, mert nem tartja 
meg a szombatot. Talán maguk érzik leginkább, hogy ez a nyíl 
nem lehet halálos. Mert igaz ugyan, hogy Jézus szombaton 
gyógyított, de a gyógyítás sikerült és ez Isten jelenléte nélkül 
el sem képzelhető. Isten pedig nem lehet bűnös, ha szombaton 
adta az ő kegyelmét. Érzi ezt a farizeusok néhánya és meg is 
kockáztatja azt az állítást, hogy hogyan tehetne bűnös ember 
ilyen csodákat?

A fehér ördög kérdése kezd formát ölteni: mimódon lehet
séges Jézus bűnösségét bizonyítani ezen isteni csoda dacára is ? 
Hogyan lehet ezt a csodát meggyengíteni annyira, hogy ne 
övezze dicsfény Jézus homlokát ? A szombattal nem lehet sokra 
menni. Ez inkább csak a népre való pislogás volna, de konokul 
ott áll továbbra is kőszoborba merevedve — a csoda ténye. És 
ami a legérzékenyebb: itt áll ennek az égi csodának az élő 
koronatanúja, a meggyógyult ember. Legalább ez ne beszélne 
rosszul. Lássuk csak, hogyan vélekedik Jézusról? A fehér ördög 
fölteszi a tapogató kérdést: Hát te mit szólasz felőle, hogy 
megnyitotta a szemedet ? A meggyógyult ember így szólt: Azt, 
hogy ő próféta.

Szíven döfték a fehér ördögöt. A koronatanú rosszul be
szél. Emeli Jézus tekintélyét. Frontot kell változtatni, különben 
elveszti a fehér ördög a csatát. Tagadni kell mindaddig, amit 
tagadni lehet. Tagadni a napot az égről, a csillagokat az éjsza
kából, csak Jézusnak ne legyen igaza. A fehér ördög kiadja a 
jelszót: addig nem hisszük a gyógyítás tényét, amíg nem be
szélünk a vakon szülött ember szüleivel. Hátha azok adnak a 
kezünkbe valami szalmaszálat a vizbefulladás ellen. Jönnek a 
szülők a birák elébe. Nem tudnak semmit, csak azt, hogy fiuk 
vak volt és most lát. Hogyan lát, nem tudják, elég idős már 
a fiuk, kérdezzék meg tőle magától.
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A fehér ördög a szülőktől nem kapott egy szemernyi tám
pontot. Sőt súlyosbították álláspontját azáltal, hogy minden két
séget kizáróan megállapították fiuk személyazonosságát, le nem 
tagadható módon beigazolást nyert, hogy a fiú születése óta 
tényleg vak volt és hogy most lát. A fehér ördög a tagadásban 
keresett mentséget, de a tagadás súlyos érveket hozott ellene. 
Kár volt a szülőket meghivatni. Csak ártottak a fehér ördög 
szándékainak.

Az isteni csoda áll, mint a gránitszobor, a fehér ördög 
előtt. . .

Mit tegyen most? Nincs más hátra, mint kibeszélni a ko
ronatanú fejéből — a Jézust. Ne tartsa prófétának, ne becsülje, 
ne legyen neki hálás És a fehér ördög dörzsöli a kezét és 
elindul a hamis tanú átgyúrására. Van esze a fehér ördögnek, 
a csodát már nem akarja többé letagadni. A tagadással meg
égette az ujját. A csoda tehát maradjon meg, Isten ténye előtt 
meghajol a fehér ördög, de nem Jézus tette a csodát, hanem Isten 
maga. Egész ügyes beállítás, talán lehet vele valamerre menni.

És a fehér ördög így szól a látóvá lett emberhez: Adj 
dicsőséget Istennek. Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös.

Micsoda lelki zűrzavar elé állították ezáltal a szemevilágát 
visszanyert embert. Arra kényszerítik, hogy egy ugyanazon 
percben érezzen hálát is, hálátlanságot is, egyugyanazon perc
ben szeressen is, gyűlöljön is. Érzi, hogy ezt nem tudja meg
tenni. Világosan látja, hogy az Isten csodáját lehetetlenség 
elválasztani a Jézus személyétől. Ez a kettő valahogy elválaszt
hatatlanul összetartozik. Beleőrülne, ha a fehér ördögnek enge
delmeskedne. Az Isten ilyen nagy csoda véghezvitelére gonosz 
embert nem választhat eszközül. Az Isten keze nem ér össze 
bűnös ember kezével közös munkában.

Ekkor így válaszolt a látó ember: Hogy bűnös-e, nem 
tudom, én csak annyit tudok, hogy vak voltam és most látok.

A fehér ördöggel mereven szembenéz, megsemmisítőén az 
Isten csodája. Tetszik, nem tetszik, az Isten csodát tett és ez a 
csoda többé el nem kendőzhető. A fehér ördög nyakán meg
szorul a hurok és fuldokolni kezd. Levegő utáni kapkodás a 
megújuló kérdése: Mit cselekedett veled? Hogyan nyitotta meg 
a szemedet?

A meggyógyult ember érzi, hogy ez a kérdés immár fölös
leges, hisz megfelelt rá nem egyszer, de egyúttal érzi azt is, 
hogy a fehér ördög gyengülni kezd és a harc befejezéséhez 
közeleg és ezért támadásba megy á t : Már megmondottam nek
tek, de ti nem hallgattatok rá. Miért akarjátok újra hallani? 
Talán ti is tanítványai akartok lenni a Jézusnak?

A fehér ördög lába alatt inogni kezd a föld. Ostoba szó
csatákkal takarja már a leveretést: Te vagy az ő tanítványa, 
mi Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózessel az 
Isten beszélt, erről ellenben azt sem tudjuk, honnan való.
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A megingott fehér ördögre végre a meggyógyult ember 
lemérte a döntő csapást, a győzhetetlen bizonyságtevést: Mióta 
e világ áll, senki sem hallott arról, hogy valaki vakon született 
ember szemét megnyitotta volna. Ha ő nem Istentől való volna, 
semmit sem tehetne!

A fehér ördög sokat el bír viselni, de a bátor bizonyság
tevés elől megfut. Mert nem sikerült az igaz tanúból hamis 
tanút csinálni, kilökték őt. A fehér ördög le volt verve.

Jézus pedig kézen fogja az ördög iskolájából kibuktatott 
tanulót és magához láncolja örökre. A fehér ördög pedig azért 
csikorgatja a fogát a legelkeseredettebben, mert Jézus nem volt 
jelen  a tárgyalásnál és mégis győzött. Mi lett volna akkor, ha 
Jézus belenézett volna a fehér ördög szemébe?

Endreffy János
felsőszelii lelkész.

Félix és Pál.
Szenthár. u. 24. vas.

Ap. csel. 24, 24—27.
A felolvasott textusban két férfiú áll egymással szemben. 

F élix : egy delelőpontján jól áthaladt, három világrészre kiterjedő 
világbirodalom képviselője. Jelleme a római birodalom vezető 
osztályainak erkölcsi állapotát tükrözteti és indokolttá teszi, hogy 
a római népet küldetésének zenitjéről aláhanyatlottnak tekintsük.

Pál pedig egy világraszóló hatalomról álmodozó, de jelen
leg is egy világhatalom igájában fogcsikorgatva nyögő nép 
uralkodó osztályának képviselője. Ez a nép mindig választott 
népnek tartotta magát és ennek ellenére e jelenet idejében már 
a napjai is megszámláltattak.

A római birodalom hanyatlásának oka az, hogy Félix a 
közszellem szülötte.

Izrael népének sorsa azért volt megpecsételve, mert az 
olyan férfiút, mint Pált a közszellem kiközösítette és törvényen 
kívül helyezte. — Csak a római hatóságnak köszönhette, hogy 
még életben maradt.

Mindezek ellenére Pál egy új lelki világbirodalom királyá
nak : a Jézusnak apostola, akinek napja az előbbinek rovására 
kelőben van. Ő az elközelgő Isten-országának ország-világjáró, 
fáradhatatlan örömhír vivője, akit a Kr. szerelme szorongat és 
aki nem szégyenli a Kr. evang.-át. Nem szégyenül „a Krisztusban 
való hit fe lő l* szóló bizonyságtételt a világi hatalmasság olyan 
képviselője előtt sem, mint Félix.

Félix azoknak típusa, akiket a Kr.-ban való hit- és élettől 
az érte hozandó áldozat nagysága tart vissza és a belőle szár
mazó nyereséget nem látják, nem értékelik.

Pál meg, akinek élet volt a Kr., azok típusa, akik „a Jézus 
Kr. ismeretének gazdagsága miatt “ mindent kárnak ítélnek, veszni
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hagynak és szemétnek tartanak. Ő és a hozzá hasonlók pedig 
csak a nyereség nagyságát látják.

*  *
*

E bibliai párbeszéd idejében Róma nápe már elvesztette 
azt a tiszta erkölcsi alapot, amely minden országnak támasza 
és talpköve. Már jó száz esztendővel Kr. előtt is annyira meg
romlott a közszellem, hogy az okvetetlenkedő Jugurthát nem 
tudták leverni, mert ez az eszes király a consultól fogva lefelé 
minden valamire való közéleti nagyságot lepénzelt és kijelen
tette, hogy Rómában minden eladó.

Madách nagy müve is hűséges képét adja épen az apostol 
korabeli Rómának, az új Babilon, a nagy parázna feslettségének. 
A legelőkelőbb körökben csengő hangon női ajkak versben 
gúnyolják és kacagják ki a régi erényeket: „ Bolond világ volt 
h a jd a n á b a n amikor a beszennyezett női becsület tőrt adott a 
Lukréciák kezébe, hogy önkezükkel oltsák ki életüket; amikor 
a Brutusok kardot rántottak a rongyos népért; ahelyett, hogy 
élvezték volna vagyonuk kényelmét, hitvány zsoldosként estek: 
el. „Bolond világ volt hajdanában, szentnek hivék, mit kacagunk 
ma", mondja Cluvia szemérmetlenül.

A nép is méltó romlottságban vezetőihez. Mire valaki a 
hivatali grádust fel a consuli méltóságig megjárta, addig az 
istenadta nép voksainak megvásárlása, népünnepélyek rendezésű 
teljesen kimerítette a leggazdagabb családi kincstárt is. Ennek 
megtöltését szolgálta a kiérdemült hivatalnokoknak a provinci
ákba proconsulként küldése, amit siettek is megtenni a kiszá
míthatatlanul szeszélyes császári kegy rövid ideje alatt.

Ennek a Rómának édes gyermeke Félix is. A tartománya 
népit ő sem ismerte, nem is ismerhette, mert ahoz sem kedve, 
sem ideje nem volt. Az utolsó versben olvashatjuk, hogy rövid 
két esztendő elmúltával „Félix utóda Portius Festus lőn“. Fényes 
elkülönültségében csak arra volt gondja, hogy az adó pontosam 
folyjon és a birodalom törvényein és érdekein sérelem ne essék. 
De tanítás, nevek, vallási törvények, vagy Festus fölényes sza
vai szerint a nép „babonaság“-ai (Csel. 25, 19). nem érdekelték. 
Ilyenekben Gallió sem akart biró lenni. (Csel. 18, 15.) Pilátust 
is abból a római hivatalnoki közönyösségből csak úgy tudták 
kizökkenteni, hogy Jézusra a felségsértés bűnét fogták rá.

De ezt a Félixet, talán a felesége hatása alatt mégis érde
kelte annyira a Kr.-ban való hit ügye és Pál érdekes személyi
sége, mint a nagyvilágban bolyongó utazót az Eifel torony és 
egyebek. Magához hivatta Pált, hogy a zsidók provinciájának 
eme érdekességéről tájékozódjon és adhassa Rómában a jól- 
éríesültet a maga társaságában.

Pál azonban negyon jól tudta, hogy ennek a korrupt szel
lemű világfinak és feleségének igazságról, önmegtartóztatásról 
és a kikerülhetetlen Ítéletről kell bizonyságot tennie. Nem is 
tévesztette el Pál a célját. Ha egy lázadó tömeg tört volna be 
palotájába, nem rémült volna meg jobban, mint Pál szavaitól,.
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•aki a Lélek kardját forgatva, amely az Isten beszéde, az eleve
nére tapintott és megtalálta a sebezhető oldalát ennek a sok 
minden hájjal megkent római nagy úrnak. Félix hamarosan 
meggyőződhetett afelől, hogy ez nem provinciális specialitás, 
ami felől neki, mint diplomatának, illik tudnia, amivel a kor
mányzás érdekében számolnia kell, hanem személyes ügy. Az 
ő személyes ügye. Ez elől ő sem térhet ki. Ebben neki is szint 
kell vallania: vagy mellette, vagy ellene. Ebben a Pál ügyében 
ő nem lehet pártatlan biró: hatóság. Itt nem is a Pál sorsa 
felett kell Ítélnie, mint önmaga felett. Nyilvánvaló lett előtte, 
hogy a Kr.-ban való hiten az ő üdvössége és kárhozata fordul 
meg. Mint a végveszedelembe sodródott ember lelkén pillanatok 
alatt leperegnek átélt életének emlékei, ép úgy futott át Félix 
lelki szemei előtt a bizonyságtétel szavainak hatása alatt életé
nek minden eseménye: küzdelme, kudarca, bűne, reménye. Egy 
pillanatra nyilvánvalóvá lett előtte életének minden szennye, 
bűne, erkölcstelensége, becstelensége, bevallott és rejtett szán
déka és mindannak hitványsága, amit ő élete legfőbb céljának, 
a legfőbb jónak tekintett. Szinte látta magát a külső sötétségre 
kitaszított lelkek fogcsikorgató tömegében, a szívtelen gazdagok 
pokoli kínjaiban. Úgy érezte, hogy itt tulajdonképen nem is Pál, 
hanem ő a vádlott és Pál a biró, aki halálos komolysággal 
olvasta fejére élete számtalan bűnének vádiratát. Csak hallgatta 
vergődve, mint egy rossz álom hatása alatt és időbe tellett, míg 
a lenyűgöző hatás alól annyira szabadulni tudott, hogy félbe
szakíthatta Pál elviselhetetlen súlyú és kivédhetetlen élű szavai
nak áradatát: „Mostan eredj el, de mikor alkalmatosságom lesz, 
magamhoz hivatlak téged."

Félix ezekben a percekben azon az utón volt, amelyre Pál 
jutott Damaszkusz felé menet. De mivel közömbös lélek volt a 
Kr. ügyében, nem tudott dönteni abban a pillanatban, amikor 
életében talán először és utoljára szeme elé tárult az ő elesett, 
bűnös volta, az az erkölcsi fertő, amelyben egész nemzete fet- 
rengett.

Ezt a langymelegséget nem bírja az Úr. Jel. 3, 15—16-ban 
nagyon súlyosan Ítéli el ezt a bűnt. „ Mivel lágymeleg vagy: sem 
hideg, sem hév, kivetlek az én számból

Lágymelegnek maradt meg továbbra is Félix, mert sem 
ellensége, sem barátja nem lett Pálnak és a Kr. ügyének. Erre 
engednek következtetni az alábbi szavak: „Egyszersmind pedig 
azt is reméli vala, hogy Pál pénzt ád neki, hogy őt szabadon bo
csássa : azért gyakrabban is magához hivatván őt beszélget vala véle. “

Valahogy II. Péter 2, 21—22. szavai jutnak eszembe. Va
lahogy még a gonosz Heródiás és Kajafás főpap is különb ennél 
a pénzért mindenre kapható, mindenre szemethunyó, erkölcsi 
puhánynál: Félixnél.

Annyira rabja a mammonnak, mint amennyire foglya Pál 
a  Kr.-nak. Amit Jézus Mté 5, 3 8 —44 ben az önmegtagadás, ön- 
megüresítés legmagasabb fokaként állít követői elé az Isten
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országa eljövetele, az üdvösség elnyerése érdekében — ugyanarra 
képes ez a római Félix is, csakhogy a mammon-isten: a pénz 
kegyeibe juthasson. Nem védi magát, nem mentegetődzik, nem 
fortyan föl, nem neheztel, nem gyűlöl és nem szeret. A kegye
lemből kiesettség fagyos szele csapja meg itt az ember lelkét.

Ne gondolja senki, hogy talán egy letűnt kor és egy örökre 
eltűnt történelmi alak képét festegettem eddig. Nem. Ez a kor 
és alak eleven élő valóság. Ez a kép egy most bontakozó és 
az egész világot átfogó szellemnek képe. Ennek a kornak csak 
a gúnyája más, de a szelleme ugyanaz. Nyugat és a fehér faj 
bukását vájjon nem ezért jósolgatják-e a nem is annyira sötéten 
látók ? A mai mammon, a pénzimádás, a Félixek, Galliók, Pon- 
tius Pilátusok, Festusok idejének méreteit messze túlszárnyalja. 
A közéleti tisztaság országvilágszerte maholnap a XX. századi 
Cluviák céda ajkára és lantjára kínálkozó gúnydal motívuma 
lesz. Maholnap bolond világnak tartják a hajdant nálunk is, 
amikor Hunyadiak, Bocskayak, Bethlenek, Rákóczyak, Kossuth- 
ok. Széchenyik, Petőfik, Hindenburgok akadtak. Hallatlan köz
életi botrányok robbannak ki szinte napról-napra. Ezek buktat
ták meg végeredményben a cári Oroszországot. Franciaország 
társadalmi békéje ezért forog kockán. A mi magyar közéletünk 
szennyesét csak nem régen teregették szinte napról-napra lepe- 
dőnyi területeken a napilapok. A svéd gyufa-tröszt világraszóló 
botránya és a szinte naponként ismétlődő kisebb-nagyobb mé
retű hűtlen kezelések hírei nem igazolják e állításaim igazságát?

* *
*

Félix idejében a közszellem romlottságával szemben ott 
áll egy kicsiny nyáj élén, imádságok központjában, Félix hatal
mában: Pál, a Krisztusban hívők nagy apostola. Inkább elszen
vedi a fogság kellemetlenségeit, korlátozottságát, de a biztos 
szabadulásnak útját: a megvesztegetést, a lepénzelést még sem 
használja fel. Pedig a szükséges pénzt, ha föld alól is, de elő
teremtették volna azok, akik mindenüket készek voltak feláldozni 
a Kr. ügyéért. Pál azonban, aki tudta, hogy a szabálytalanul 
küzdő nem koronáztatik meg, ehez az eszközhöz nem nyúlt.

Milyen jó tudni, hogy a Kr. Evangéliumának ma is van
nak és minden időben voltak a közszellem romlottságától tiszta, 
azzal szükség esetén szembeálló, érte mindent feláldozó, apos
toli lelkű emberei.

Milyen jó tudni, hogy Pál ahoz a társ. osztályhoz tartozott, 
amelyiknek fia előtt szép karrier állott és amellett tekintélyes 
vagyon birtokosa is volt. Nem egyszer használta fegyverül Pál 
a származására való hivatkozást, római polgári jogát, amikor 
úgy vélte, hoey a Kr. Evang.-nak ezzel is használ.

Milyen jó tudni, hogy Luther is ellene állt annak a hatal
mas kisértésnek, mely a pénzzel elhallgattatás és bibornoki 
kalap-felajánlással őt is megkörnyékezte. Ennek emlékét őrzi 
az a híres wartburgi jelenetet megörökítő kép, ahol Luther a 
tintatartóját vágta a falon eléje rajzolódó látomás felé.
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Nagy erőssége a Kr. evangéliumának, a benne való hilnek 
az a tény, hogy a Kína belföldi-misszió legelső munkásai között 
e világ szerint szép jövőjű ifjak is voltak: két katonatiszt, akik 
a legelőkelőbb ezredekben szolgáltak és a cambridgei egyetem 
hét végzett hallgatója.

Sadhu Sundar Sing, az indiai keresztyénség kimagasló, 
mártírhalált halt alakja, a Kr.-ban való hitéért, annak gazdag
ságáért nemcsak egy előkelő család hagyományait, de mesés 
gazdagságot is hagyott kárbaveszni.

Az idén a magyarországi ev. gyülekezeteket sorra látogató 
Christananda hindu ev. lelkész 20 nyelven beszél. Barátai bi
zonysága szerint már régen egyetemi tanár lehetett volna vala
melyik hindu egyetem jól fizetett tanszékén, de a Kr.-ban való 
hite a Kr. foglyává tette és neki több örömet okoz az evangé
lium hirdetése, mint a kaihedra kényelmes és biztos kenyere.

Egyházunknak, hazánknak és az egész világnak ilyen em
berekre van szüksége, akik megdöntik azt a balga felfogást, 
amely szerint a Kr.-ban való hit csak a szegény embernek, a 
műveletlen népnek való. Valahogy még Arany „Fiamnak" c. 
költeményében is ez a gondolat kisért, amikor azt ír ja : „Sze
génynek drága kincs a hit." Ezt a Félixek találták ki és hirdetik 
ma is, egy romlott kor romlott lelkű szülöttei. Ezekre cáfolnak 
rá a Pálok, a Kr. foglyai, az élő Isten legkedvesebb gyermekei, 
egy új világnak, az eljövendő Isten országának polgárai.

Befejezésül álljanak itt a Kr. jó vitézének, Pálnak szavai: 
„Atyámfiái, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik 
csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik 
csak jóhírüek; ha van valami erény és ha van valami dicséret, 
ezekről gondolkodjatok." (Fii. 4, 8.) „ . . .  legyetek feddhetetlenek 
és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvete
medett nemzetség közepette, kik között fényietek, fényljetek — 
mint csillagok e világon". (Fii. 2, 15.)

Torda Gyula
domonyi lelkész.

Bátorság és leleményesség.
Szenthár. u. 25. vas.

Ap. csel. 25, 6—12.
Egy kis romantikára való hajlammal a felolvasott szakasz

nak azt a címet adhatnánk: Pál apostol a vádlottak padján.
Pál apostol az őskeresztyénség azon nagyjai közé tartozik, 

akiről az Ujtestamentombó) a legtöbbet tudunk. Szakaszunkban 
azonban különös tisztasággal áll elénk jelleme. Az ember igazi 
természete u. i. akkor lesz igazán nyilvánvalóvá, amikor ve
szélybe jut. Sokszor forgott az apostol élete kockán, de oly 
komolyan talán soha, mint a felolvasott jelenet alkalmával.
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Végeredményben ennek a jelenetnek a fejleményei voltak azok, 
amelyek Rómába, a vértanuság felé elindították.

Két fő vonás jellemzi a felolvasott történetben az apostolt: 
bátorság és leleményesség. Krisztus által lett azzá, amivé lett. 
Bátorsága és leleményessége is Krisztusért lett naggyá. S mint
hogy a mai evangélikus embert epigon mivoltában a gyávaság 
és az élhetetlenség jellemzi, üdvös lesz kissé Pál apostolnak 
ezzel a két jellemvonásával közelebbről megismerkedni.

1. Ha azt kérdezzük, miként jutott az apostol a vádlottak 
padjára, rögtön szemünkbe tűnik haláltmegvető bátorsága.

Hosszú utat kellett megtennie, míg a vádlottak padjára 
került. Miután ismert térítő munkájának javarészét elvégezte, 
bejárta Kisázsiát, Macedóniát és Görögországot, a pogányok és 
a zsidók közt egész sereg Krisztus-hívő gyülekezetei alapított 
s egymaga csakugyan többet végzett, mint a többi apostol 
együttvéve: a Lélek indítására a pünkösdi ünnepekre Jeruzsá
lembe indul. Simán meg is érkezik a szent városba, hol idejé
nek nagy részét a templomban tölti. Hét napi ott-tartózkodása 
után azonban a kisázsiai zsidók közül egyesek, kik szintén a 
pünkösdi ünnepekre jöttek s kik az apostolnak nagy ellenségei 
voltak, felismerik őt, fellázítják ellene a népet s elhurcolják, 
hogy végezzenek vele. A római helyőrség parancsnoka, egy 
ezredes azonban segítségére siet s miközben a tömeg követeli 
Pál halálát, a várba akarja vezetni, hol biztonságban lenne. Pál 
azonban, amikor szemügyre veszi a fékevesztett tömeget, nem 
ellenséget lát benne, hanem az igét nélkülöző emberek boldog
talan nyáját s mit sem törődve azzal, hogy még nagyobb bajba 
keveredik, engedélyt kér az ezredestől, hogy a tömeghez szóljon.

És Pál beszélni kezd. Az előbb még dühöngő tömeg mély 
csendben hallgatja. Elbeszéli, hogyan lett Krisztus ellenségéből 
tanítvánnyá. Mikor azonban a pogányok közti munkáját említi, 
a magukat Isten kegyelmére egyedül méltónak hívő zsidók 
nemzeti önérzete ismét fellázad ellene s nagy kiabálásban tör
nek k i : Töröld el a föld színéről az ilyent, mert nem illik néki 
élni! (22. f. 22. v.) Az ezredes, aki az egészből semmit sem 
értett, korbáccsal akarja Pált kivallattatni az okért, ami miatt 
annyira gyűlöli a nép. Pál azonban római polgárságára hivat
kozik s megmenekül a korbácstól.

Másnap az ezredes az egész főpapi tanácsot egybehívja s 
az előtt hallgatja ki az apostolt. Pál büszkén tesz bizonyságot 
arról, hogy Istent jó lelkiismerettel szolgálta mind a mai napig. 
A főpap erre megparancsolja, hogy üssék szájon. Az apostol 
azonban szembeszáll a főpappal, majd néhány szóval sikerül a 
tanács tagjait egymással annyira összeveszíteni, hogy a nagy 
kavarodásból ismét az ezredes kénytelen kiszabadítani.

Rákövetkező éjjel az apostol szent élményben részesül. 
Az Ür melléje áll s megvigasztalja, de egyszersmind új feladat
tal bizza meg: Rómába kell mennie, hogy ott is bizonyságot 
tegyen róla.
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Ellenségei azonban nem nyugosznak. Több, mint negyve
nen összeesküsznek ellene s megfogadják, hogy addig nem esz
nek, nem isznak, míg meg nem ölik. Az ezredes, amikor fülébe 
jut az összeesküvés hire, Pált a saját biztonsága érdekében erős 
katonai fedezet mellett Jeruzsálemből egy távolabbi városba 
viteti. Ez a város Cézárea s benne játszódik le a felolvasott 
jelenet.

Cézáreában kihallgattatása alatt az apostol ismét minden 
alkalmat megragad, hogy bizonyságot tegyen az igazságról s 
többek között mély benyomást gyakorol Agrippa királyra is, 
aki szabadon akarja őt bocsátani. Isten rendelése szerint azon
ban Pálnak Rómába kell mennie. Nem véletlen tehát, hogy a 
tiszttartó és a király az apostolt, mint római polgárt, végül is 
Rómába küldi.

Mennyi viszontagság, mennyi élelveszedelem, de főleg mily 
rettenthetetlen bátorság! önkéntelen felsóhajtunk: Mi lenne, ha 
az evangélikus ember ma oly bátor lenne, mint amilyen a nagy 
apostol volt!

Jeruzsálem akkoriban az új hit legnagyobb ellensége volt. 
Ő feszítette meg az Urat s már felette lebegett a pusztulás átka. 
Pál apostol jeruzsálemi útja olyasfélét jelenthetett, mintha ma 
az evangélikus ember elmenne Moszkvába, hogy ott az evan
géliumot hirdesse. Biztos halál várna reá. Amikor Pál elindul 
Jeruzsálembe, ő is úgy búcsúzik hittestvéreitől, hogy soha többé 
nem látják. Vagy jelentett valami olyasfélét, mintha ma valaki 
elmenne Rómába vagy Esztergomba s megmondaná a pápának 
s főpapjainak, hogy hiába minden fény és pompa, hiába minden 
tekintély, hiába minden ravaszság, vagyon, a tömegek milliói, 
hiába a kápráztató szertartások, a monstre-körmenetek s a szen
tek légiója: ha meg nem térnek s nem egyedül az evangélium
ban bíznak, Isten haragja lebeg felettük, és hiába a látszat
eredmények : „vallás“-ukkal ártanak önmaguknak, a nemzetnek 
s  az emberiségnek egyaránt s késleltetik Isten országának az 
eljövetelét.

De minek megyünk oly messzire? Mit állítunk ilyen pél
dákat az elé a gyáva evangélikus nemzedék elé, mely lépten- 
nyomon megtagadja az igaz hitet?! Amelyről méltán terjedt el 
ebben a hazában, hogy se hideg, se meleg! Amelynek jelenlévő 
tagjai közül már is sokan remegnek: mi lesz abból, ha lelké
szük bátran beszél! Mit beszéljünk bátor hitvallásról az olyan 
nemzedéknek, mely mindent fontosabbnak tart a vallásánál! 
Amely elnézi, hogy gyávasága miatt mint kezdik ki a legszen
tebb hit egyházát. Amelynek tagjai, ha más vallásuak közé 
kerülnek, elhallgatják, milyen vallásuak. Amelynek a tagjai 
akkor, mikor egyházuk érdeke más felekezetek érdekével ellen
tétbe kerül, mindig alul maradnak.

Az ilyen nemzedéknek nem való más, minthogy Isten ha
ragját és ítéletét hangoztassuk felette: El fogsz pusztulni korcsult 
nemzedék! El fog pusztulni nemcsak egyházad (melyet Isten
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újra feltámaszt), hanem elpusztulsz te magad is, elpusztul hazád, 
nemzeted, tönkre megy mindaz, amiért az ember ezredéveken 
át hősiesen viaskodott! De az örökkévalóságban sem vár reád 
más, mint isten büntetése. Mert gyáva népnek nincs hazája 
sem itt a földön, sem az örökkévalóságban.

Igen, pusztulás a gyávák sorsa. Ellenben üdv a bátraknak, 
kik nem hagyják az igazságot! Üdv a hősöknek, akik szenve
dést, kockázatot, gúnyt, megostoroztatást, gályát és máglyát is 
vállalnak meggyőződésükért! övék a jövő, övék az élet, övék 
a pálma, övék a lélek békessége, még ha úgy dúl is a vihar 
köröttük. Övék az isteni kegyelem is, mert csak aki hisz és 
soha meg nem hátrál, nem csalatkozik. Üdv a nagy elődök, a 
próféták, az apostolok, a vértanuk méltó utódjának! Üdv az 
igazi evangélikus embernek!

2. Abból, hogy miként került az apostol a vádlottak pad
jára, kitűnt bátorsága. Viszont abból, hogy miképen szabadul 
a vádlottak padjáról, kitűnik leleményessége.

Az apostol bátorsága nem vakmerőség, mely esztelenül 
cselekszik, hanem valódi bátorság, melyet az értelem vezérel. 
Vele szépen megfér az apostol második szemügyre vett jellem
vonása : a leleményesség, hiszen leleményes az, aki az alkalma
kat és lehetőségeket okosan ki tudja használni.

Pál leleményessége történetünkben abban nyilvánul, hogy 
római polgárságára hivatkozik. Ezzel kettőt ér el. Mindenekelőtt 
megszabadul a haláltól, másfelől eljut Rómába s így új külde
tésének is eleget tesz.

Azt gondolhatná valaki, hogy ezzel az apostol gyáván meg
futamodott a vértanuság elől. De nincs igaza. Hiszen Pál kije
lenti : Ha vétkes vagyok és valami halálra méltót cselekedtem, 
nem vonakodom a haláltól. Jeruzsálemi halálával különben sem 
használt volna az evangélium ügyének. Krisztus halála nem 
segített Jeruzsálemen, hogy használt volna az övé?! Jeruzsálem 
akkor már megitéltetett. Rövid idő múlva kő kövön nem maradt 
benne. Másfelől Pálra Rómában is halál várt. Hiszen az a csá
szár, akire apellált, épen Néró volt, aki néhány év múlva, mi
után küldetésének eleget tett, ki is végeztette. És ő nem is akart 
mást, minthogy még nyugatra, Rómába és Spanyolországba is 
elvigye az evangéliumot. Azután nyugodtan áldoztatott meg.

A császárra való apellálás tehát céljait kitünően szolgálta: 
Pál csakugyan leleményes volt.

Ha bátorságával példát adott, leleményessége is sokra 
taníthat bennünket.

Mi evangélikusok panaszkodó néppé lettünk. Szeretünk az 
idők mostohaságára hivatkozni s a nehéz viszonyokat, a nagy 
világválságot, továbbá csekély számunkat, szétszóródottságunkat 
okolni. Ezzel nyugtatjuk meg magunkat arra nézve, hogy az 
evangéliumért nem teszünk semmit. Hogy csak várjuk a jobb 
kort, amikor a sült galamb a szánkba repül.
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Ó, pedig csak egy kicsit nyitnánk ki szemünket I Csak egy 
kissé néznénk körül, csak egy cseppet lennénk leleményesek! 
Akkor biztosan észrevennénk: soha jobb alkalmunk nem volt 
arra, hogy az evangéliumért nagy dolgot cselekedjünk s egész 
nemzetünket megnyerjük az evangéliumnak.

Az időket okoljátok? Hát volt kedvezőbb kor az élő hit,, 
az eleven világnézet terjeszkedése számára, mint a mienk, ami
kor mindent, ami régi, csak erőszakkal lehet fenntartani? Néz
zétek, az apostol bilincsek között is bizonyságot tesz az igazság
ról, nekünk meg szabad vallásgyakorlatunk, szólás-szabadságunk 
van és mégis, mégis tétlenkedünk?

Az általános nyomorúságot okoljátok? Annál nagyobb 
szükség van az evangéliumra! És lehet-e fogékonyabb az em
beri szív az ige számára, mint amikor mindenben, amiben eddig 
bízott, csalódni volt kénytelen?

Okoljátok kicsiny számunkat? Félmillió evangélikus éí 
ebben az országban, templomok, iskolák, vagyon, alkalmazottak 
birtokában. Nem veszitek észre, hogy egy Lenin, egy Mussolini, 
egy Hitler maroknyi seregével pár esztendő alatt mit cseleke
dett ? Azt hiszitek, az evangélium nem képes sokkal nagyobb 
dolgokra is ? Tekintsetek Pál apostolra !

Fáj szétszóródottságunk? Ha az ember nem megy oda, 
ahová Isten küldi, az élet erőszakkal juttatja rendeltetési helyére. 
Azt hiszitek, véletlen szerencsétlenség az, hogy ebben az ország
ban úgy szétszórattunk ? Nem. Az evangélium híveinek a múlt
ban, különösen a háborút megelőző rendkívül kedvező időben 
feladatuk lett volna, hogy ebben az országban szertejárjanak 
és terjesszék az evangéliumot. Mert nem tették, ime Isten szét
szórta őket. Ó, bárcsak ezt a különleges helyzetünket Pál apostol 
leleményességével ki tudnánk használni! Bárcsak észrevennénk 
a páratlanul kedvező jelentőségét annak, hogy ma már nincs 
város, falu, tanya ebben a hazában, hol evangélikusok ne élné
nek. Most, most kell minden evangélikusnak megtenni a magáét 
ott, ahová őt Isten állította! Most kell egyházunknak az ijedt 
panaszkodás és a céltalan tétovázás helyett egy emberként ki
tűzni a célt: Magyarországot az evangéliumnak! Mert a lélek 
egységét csak a közös cél biztosíthatja, nekünk pedig nem a 
térbeli szétszóródottság az igazi bajunk, hanem az. hogy a lelki 
egység hiányzik közöttünk. Célt kellene tehát adni a magyar 
evangélikus egyháznak. — ha nem lenne. De van s ez a Krisz
tus missziói parancsának a követése: elmenvén széles e hazá
ban, tegyetek tanítvánnyá minden magyart!

Azt mondja erre valaki: igen, ha lennének meggyőződéses 
evangélikusok, akkor ez így lenne. De nincsenek. És miért nin
csenek? — kérdezzük viszont mi. Nem azért-e, mert az evan
gélikus ember nem tesz semmit egyházáért? Mert gyáva és 
élhetetlen ? Gyáva embernek nem lehet meggyőződése. Próbál
junk bátrak lenni! Éljünk a legelső alkalommal, hol hitünkről 
bizonyságot tehetünk. Majd meglátjuk, hogy növekszik hitünk,
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erősödik meggyőződésünk s mint koronázza munkánkat áldás, 
mint tisztul bennünk és körülöttünk a helyzet s mint terjed az 
evangélium fénye.

Evangélikus Testvérek! Feltártam előttetek a nagy apostol 
áldott munkája sikerének a titkát: Krisztusért való bátorságát 
és leleményességét. Feltártam hibáinkat is. S most válasszatok. 
Lesztek-e továbbra is gyávák és élhetetlenek s viselitek-e lelki
ismeretetek és az Örök Biró előtt a felelősséget a romlásért, 
mely az igazság elárulása miatt reátok, hazátokra, egyházatokra 
s egész emberi nemünkre következik, vagy pedig Isten előtti 
szent felelősségtudatban megértitek-e az idők szavát s lesztek 
bátor hilvallóká, rettenthetetlen terjesztőivé az evangéliumnak, 
kérlelhetetlen ellenségeivé a bűnnek és tévelygésnek, hős gyer
mekeivé a mennyei Atyának, osztálytársaivá az érettünk szen
vedett Krisztus Jézusnak? A jelen szörnyű állapotait akarjátok-e 
vagy kívánjátok a szebb jövőt? Az élet kell-e vagy a halál?

Én hiszek a Szentlélek Istenben. Hiszem, hogy buzdítására 
az evangélium mellé álltok.

Viszkok Lajos
szolnoki h. lelkész.

Mikor lesz a keresztyénség ismét 
világmozgató hatalommá?

Luk. 6, 20-31 .

A keresztyénség, mikor a világba belépett, legyőzte a vi
lágot. Nem külső erővel, nem földi hatalommal, hanem a szellem 
hatalmával, a Krisztusban való hit fegyverével. Az ó világ rom
jain új világ keletkezett, melynek jelvénye a kereszt, törvénye 
a szeretet, gazdagsága a lelki békesség abban a boldogító tudat
ban : bűneink megbocsátva, a kiengesztelődés megvalósítva; 
Isten a mi szerető mennyei Atyánk a Jézus Krisztus által. Neki 
szolgálni nem teher, hanem öröm és boldogság. Ez az új élet
igazság alakítja át a magán- és a társadalmi életet. Ez teremt 
új világot.

Ma, közel kétezer év után még mindig ott ragyog a ke
reszt az emberiség utján az ősi dómok tornyaitól kezdve a 
vadnéplakta vidék utolsó missziói kunyhójáig. Zeng a keresztyén 
zsoltár mindenfelé. Csakugyan, a kis mustármag merész sudárba 
szökkent és terebélyes fává lett, amelynek árnyébában milliók 
és milliók pihennek meg. A csipetnyi kovász áthatotta a tésztát 
és keresztyén eszméket hirdet a könyvek és iratok özöne. El 
sem tudnánk képzelni, milyen lenne a világ, ha egyszerre el 
lehetne távolítani belőle mindazt, ami a keresztyénséggel, ennek 
átalakító, megdicsőítő, hit-erkölcsi, kulturális hatásával függ össze.

És mégis, mintha a mai keresztyénség nem volna az, ami
nek lennie kellene. Mintha tespedés ülne rajtunk s a külső 
formákból hiányoznék a tartalom, a szó mögött az erő. Mintha
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a kereszlyénség világmozgató hatalma helyett a világ diadal- 
maskodnék a keresztyénség felett. Nézzünk szembe a tényekkel 
s vessük össze mai szent leckénkkel. Itt találjuk meg a feleletet 
arra a kérdésre: M ikor lesz a keresztyénség ismét világmozgató 
hatalommá ? — Felelet: Ha nem a világ szerint igazodik, hanem 
Krisztus szerint, azaz, h a :

I. a mulandóval az örökkévalót,
II. az uralomvággyal a szolgálatot,

III. a gyűlölettel a szeretetet állítja szembe.
I. A mulandóval az örökkévalót kell szembe állítanunk, 

ha Krisztus tanítványai akarunk lenni s hozzá akarunk járulni 
ahhoz, hogy a keresztyénség világmozgató hatalommá legyen-

Jézus tizenkét tanítványt választott maga mellé. Nem a 
világ hatalmasai és tekintélyei közül szemelte ki őket. Itt egy 
vámszedő, ott egy halász. Mert nem emberi hatalomra és tekin
télyre építi az országát, hanem az evangéliom alapjára. S ez 
az evangéliom nem e látható világból való, hanem abból az 
örök világból, mely Isten könyörülő szeretetéből Krisztusban 
jelent meg ezen a földön. Akiket Ő meghív s akik hozzá sze
gődnek, azoknak tudniok kell, hogy az ég és a föld elmúlnak, 
de az Ő beszéde soha el nem múlik. Azoknak közvetlenül meg 
kell győződve lenniök arról, hogy azok az igazán boldogító 
kincsek, amelyeket sem a rozsda, sem a moly meg nem emészt
het, sem a tolvajok el nem lophatnak, s ezek biztosabbak, meg
bízhatóbbak, mint a saját életünk, mint az egész világ. Most 
ott áll a tizenkét tanítvány a Mester előtt. A Mester fölemeli 
szemét, tekintete ezen a tizenkét tanítványon nyugszik, akiket 
szentországa szolgálatára kiválasztott. És mit mond nekik ? Cso
dálatos : nem követelésekkel kezdi, hanem arra a kincsre hívja 
fel a figyelmüket, amiben tanítványait részesíti. Nem követel, 
hanem ád. De ennek az adománynak birtokában majd megfelel
nek annak a nagy feladatnak, amely reájuk vár.

Múlandó kincsekkel nem rendelkeznek. Szegények, mint 
a Mester maga, akinek sokszor nincs hová fejét lehajtsa. És 
mégis boldogoknak mondja őket az Úr, mert övék az Isten 
országa, azaz: az Istennel való közösség, a bűnbocsánat, a lelki 
békesség s az örök üdvösség. Éheznek, de el nem csüggednek, 
mert megelégíti őket az Élet kenyere, Isten igéje, amely erőt 
ád a szenvedés elviselésére s akkor is táplál, ha a testi eledel 
mit sem nyújthat az embernek. Sírnak, bánkódnak, mert súlyo
san nehezedik rájuk a kereszt, éppen azért, mert Krisztus tanít
ványai; de kétségbe nem esnek; mert tudják, hogy bánatuk 
örömre fordul s ez a remény már itt örömforrásuk a bánat kö
zepette, vigasztalásuk minden megpróbáltatásban.

Minő paradoxon, minő ellenmondás! A szegények az igazi 
gazdagok. Az éhezők a megelégedettek. A sírók a vigasztaló- 
dottak és örvendezők. És ez nem mese, nem ábránd. Krisztus 
igaz tanítványai mindenkor így tették meg utjokat ebben a 
világban: a mulandóval az örökkévalót állították szembe. Hitük
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kel az örökkévalóságban éltek. S így, csakis így győzték meg 
a világot. Ma is csak ily keresztyénség lesz világmozgató hata
lommá. Mi nagyon is fontosnak tartjuk a mulandót s megfeled
kezünk az örökkévalóról. Úgy sírunk, mint a világ, ha mulan- 
dókat vesztünk, s nem sírunk, ha az örökkévaló kincseket 
veszítjük el. Feledjük, hogy nemcsak keryérrel él az ember, 
hanem Istennek minden igéjéből, amely az Ő szájából szárma
zik. Elvilágiasodtunk s mind jobban elvilágiasodunk. Pedig egy 
a szükséges dolog: a lelki kincs, melyet Jézus ád a léleknek. 
Egy a mi feladatunk: keressétek először Istennek országát és 
annak igazságát s a többiek megadatnak néktek. Mi ezeket a 
többieket keressük, a világgal együtt a világiakkal törődünk s 
elveszítjük az örök kincset; sőt, amit a földön kerestünk, azt 
sem találjuk meg, az sem boldogít bennünket.

Új lélek, új életirány az, amire szükségünk van: a mulan- 
dóval az örökkévalót kell szembe állítanunk. Akkor lesz keresz- 
tyénségünk ismét világmozgató hatalommá s nem akkor, ha a 
világgal elvilágiasodunk.

II. A második, ami éppoly fontos: az uralomvággyal a 
szolgálatot kell szembe állítanunk. Ez megint meg nem oldható 
ellenmondásnak látszik. Mert ki győz ebben a világban? Az, 
aki törtet, aki tekintet nélkül keresztül gázol, ha érdeke kívánja, 
mindenen, ami útjában akadályozza. Az önzés a bevallott és 
még többször a be nem vallott jelszó. Tudjuk, hogy egy német 
philosophus, Nietzsche, a keresztyénséget a nyomorékok, a 
gyengék, a hasznavehetetlenek moráljának mondotta s azt hir
dette, hogy az „Übermensch", az emberfeletti ember eszménye 
után kell törekednünk. Az ember, a jó és rossz határain túl 
téve magát, nyomja rá könyörtelen önzésének bélyegét min
denre : pusztuljon a gyönge, uralkodjék az erős; a rabszolga
morált, a csordafaj életfelfogását váltsa fel az úr-ember élet- 
felfogása. Ez lett az evangelioma ezernyi ezer embernek. S a 
következménye, a gyüm ölcse?.. .  Az a szörnyű erkölcsi züllés, 
az a lelkiismeretlen hajsza, az a semmi felelősséget nem érző 
kaján önzés, amely a siralom völgyét még siralmasabbá tette 
s az Ígért paradicsomi boldogság helyett a pokoli küzdelmek 
honává tette ezt a földet.

Krisztus Urunk ennek éppen az ellenkezőjét hirdette. A 
szolgálat szellemét hozta erre a földre. Szolgálat volt egész élete, 
életének minden napja. Szolgálat volt önfeláldozó, engesztelő 
halála. S ez a szellem, a szolgálat szelleme győzte meg a világot. 
Ez a szellem szól mai szent leckénkből is. Adj a szegénynek, 
aki rád szorul. Ha felsőruhádat kérik, add oda alsóruhádat is. 
Aki arcul üt, ne állj rajta bosszút, hanem inkább tűrj. . .  De 
hová lesz akkor a jog, az igazság? Nincs-e így kiszolgáltatva 
az ember az önkénynek s nem ád-e ez alkalmat a legnagyobb 
visszaélésre? Óh, testvéreim, ne féltsük a jogot, az igazságot 
ott, ahol Krisztus lelke uralkodik. Ott a gyenge megtalálja a 
maga védelmét, az igazságkereső a maga igazát. De a puszta
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jog- és igazságkeresés rideg világát enyhíti az a lelkidet, ame
lyet Krisztus keres és kíván. Sokszor a megbocsátás a legna
gyobb diadal s a tűrés nagyobb szolgálat magunknak és mások
nak, mint a puszta jog érvényesítése. Az a kis testvér, aki 
testvérének durva bánásmódját szelíden el tudja tűrni, diadal
masabb, mint aki méregre méreggel, ütésre ütéssel felel. Az a 
szülő sokszor csöndes tűrésével s gyermekeiért imádkozó lel- 
kületével többet használ, mint fellobbanó haragjának hevében 
alkalmazott büntetésével. Az a lelkipásztor, aki nem akar ismerni 
hívei között ellenfelet, hanem csak oly lelket, akiért felelős s 
akinek javát szívén kell hordania — ha emberileg százszor 
megbántották volna is —, eredményesebben hirdette Isten igéjét, 
mintha Demosthenes ékesszólásával tudna is szólni.

Azt a példát, amit a világ mutat, könnyű követni. Ahhoz 
nem kell keresztyénség, mert az önzés, az uralomvágy, a bosz- 
szúállás indulata benne lakik minden szívben. De tűrni, szol
gálni, jót tenni, áldást terjeszteni, ez önmegtagadást kíván. Ez 
a keresztyénség próbája. Ez az a hatalom, amellyel szemben 
a világ hatalma gyengének bizonyul. Ez teszi a keresztyénséget 
világmozgató és világmeggyőző hatalommá.

III. Mindennek azonban egy a forrása: a szeretet. A szere
tet; de nem a múló láng, nem a puszta érzelgés, nem a szép
séges szavakba burkolódzó kegyeskedés, nem az önérdemében 
kéjelgő humanizmus: hanem a tett, az önfeláldozás. Szeressétek 
ellenségeiteket. Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Jót tegye
tek azokkal, akik titeket gyűlölnek. Imádkozzatok azokért, akik 
titeket háborgatnak. Amint akarjátok, hogy az emberek veletek 
cselekedjenek, ti is azonképen cselekedjetek azokkal. Ez Jézus 
tanítása. És mi Jézus tanítványai akarunk lenni. Egykor ádáz 
gyűlölet vette körül a tanítványokat; kiközösítették őket, nevü
ket a gonosszal együtt emlegették. De ők megállották. A gyűlö
lettel a szeretetet állították szembe. így győzték meg a világot. 
Mert ezzel a fegyverrel nem tudott a világ diadalmas fegyvert 
szembe állítani. Ilyen fegyver nincs az ő bölcseségének, gazdag
ságának és hatalmának fegyvertárában. Ez a fegyver győz ma 
is és győzni fog a világ végezetéig.

Ezt a szeretetet Jézus hozta ebbe a világba. Ő a szeretet 
örök mintaképe, de egyúttal a szeretet örök, fáradhatatlan mag
vetője is. Mert aki az Ő szeretetét, megváltó kegyelmét önmagán 
tapasztalta, ebben él, ebben hisz, ebben örvend, ebben rem él: 
annak nem terhes iga immár a szeretet parancsa, hanem szent 
kötelesség, második, új természet, mely szerint: „ha Isten ben
nünket így szeretett, nekünk is egymást szeretnünk kell“. Kell, 
— nem külső kényszerből, hanem az önzéstől megszabadult 
hálás lélek szabadságának benső kényszeréből.

íme a diadalmas keresztyénség titka: ne a világtól tanul
jon, hanem a Krisztustól. Azokkal a fegyverekkel, amelyeket 
a világtól veszünk kölcsön, a világ még hatalmasabb világi 
fegyvereket állíthat szembe; de sohasem tudja megvalósítani
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azt, amivel a krisztus győzött és győz még ma is, és győzni 
fog mindvégig, és győzni fognak vele mindazok, akik igazán 
hisznek benne. Ez a diadal: az örökkévaló kincs a múlandóság
ban, a szolgálat szelleme az uralomvággyal szemben, a szeretet 
a gyűlölettel szemben. Ez az ut a keresztyénség diadalutja. De, 
hogy a te utad is legyen, keresztyén testvérem, személyes éle
tedben kell megvalósítanod. És ha csak egy kis világot győztél 
is le önmagadban és környezetedben, a nagy diadalnak lettél 
részesévé. Ámen.

D. Prőhle Henrik
pozsonyi lelkész.

Alkalmi beszéllek.

Pál levele Filemonhoz.
(Deprecátiós beszéd.)

Kedves Ifjúság!
A nagy természet életének, műhelyének kutatói azt állítják, 

hogy a teremtés munkájában nincs egy felesleges atom, egy 
szükségtelen tömecs — mert minden paránynak meg van a 
maga rendeltetése a világ szerkezetében.

Ezt az anyagi igazságot a lelkiekre alkalmazva hinnünk 
és hirdetnünk kell, hogy a Szent írásban — Isten lelkének és 
akaratánek ez emberi vetületében sincs fölösleges szó, haszon
talan mondat, célnélküli gondolatsor.

A mi Urunk Jézus Krisztus szavától megtérített Pál apos
tolnak, ki talán legtöbbet fáradozott a keresztyén egyház meg
építésében, sok levele között nincs egyetlen egy se, minek értéke 
— magasabb rendeltetése ne volna.

Pedig levelei közölt van eg y : a Filemonhoz intézett Írása, 
mi úgy látszik első olvasásra, hogy csak udvariassági formákat 
és hétköznapi közlést, ujdonságolást tartalmaz.

Ám, ha megállunk a sorok fekete betűserege felett s hosz- 
szan elgondolkozunk — különösen a bűnbánat napján, a ma- 
gábaszállás óráján: a sötét írásjelek fényleni kezdenek s nagy 
igazságokat írnak elénk lángoló betűkkel.

Ki volt ez a Filemon? Hol lakozott?
Frigia tartományának délnyugati részében volt Kolosszé 

városa. Ennek volt jómódú polgára Filemon, kinek még élt szép 
öregségben édes atyja Arkhippusz s édes anyja, akit Pál apostol 
levelében nőtestvérünknek nevez vala: Appia.

A krisztusi tanoknak már régebben hívői lettek, házukba 
jártak istentiszteletet tartani a többi kolosszéi keresztyének is. 
Szív szerint élő — emberséges emberek voltak.
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Pál apostol maga nem járt soha Kolosszéban, bár római 
fogságának egy kedves álma volt, hogy a jó Isten segítségével 
még meglátogatja ott is testvéreit. Ezért mondja idézett levele 
végén Filemonnak: „Egyúttal pedig készíts nekem szállást is, 
mert remélem, hogy imádságtok révén ajándékul visszakaptok 
engem."

Sokat járt azonban Pál Efezusba, mely várossal a kolosz- 
szébeliek élénk összeköttetést tartottak fenn s innen ismerték 
meg az igaz hitnek, az igaz életnek igéit. Úgy látszik, hogy az 
az Epafrász vetette meg itt a gyülekezet alapját, ki e levélnek 
keltezésekor megosztja Pál apostollal a fogság szenvedését. Mert 
minden szabadság mellett is keserves volt e fogság, hiszen a 
korlátlan mozgás ellenére is szemmel tartották egyre az apos
tolt, éjjelre pedig egy római katonával fűzték közös láncra.

Vala pedig ennek a gazdag Filemonnak több rabszolgája 
is Kolosszéban. Egyik közülök: Ónézimusz nevű megszökött 
gazdájától. Mint a mai bűnösök, a régiek is, a világvárosok 
nagy metropolisai felé szöktek, hol az élet szennyes árjában, 
a sok lélekroncs között könnyebben megbuvhatik a bűnös.

Azt is tudjuk jól, hogy az ilyen emberrengetegnek kőva
donjába jutott egyszerű lélek mily olthatatlan szomjjal kezd 
vágyakozni csakhamar megértő lélek után — mi a legtöbbször 
valamelyik földijének, hazájabelinek feltűnésével enyhül meg. 
így volt Ónézimusz is.

Hogy, hogy nem, valahogy, valamelyik fórumon, vagy 
valamelyik basilica előtt egyszer csak meglátta Epafrászt, kit 
Kolosszéban ura villájában gyakran látott. Megtört lélekkel oda- 
sompolygott hozzá, kérte kegyelmét, esedezte bocsánatát, kö- 
nyörgött védelemért nála. Epafrász pedig elvitte a hűtlen rab
szolgát mesteréhez: Pál apostolhoz. Ónézimusz itt ébredt csak 
bűne tudatára. Itt érezte meg, hogy mily vétket követett el 
hűtlenségével, mikor az ő jó urát elhagyta. Itt ébredt annak a 
belátására, hogy nincs boldogitóbb érzés a jól teljesített munkát 
követő lelkiismereti harmóniánál.

Bár a nagy apostol testvéri szeretettel bánt vele, nem 
éreztette vele rabszolga voltát, mégis szívében felébredt a hon
vágy Frigia után, az epekedés a kies Kolosszé vidéke felé, hol 
még akkor látszottak a mintegy 100 év előtti nagy földindulás
nak romemlékei.

Ónézimusz lelkében is egy nagy földindulás volt, de az 
apostol jótékony szava, vigasztaló beszéde, bocsánatot Ígérő 
lelke ennek a kataklizmának roncsait eltávolították, a felbaráz
dált szívet simára simogatták, a viharzó és gyötrő lelkiismeretet 
elcsitították, elaltatták. Egy mondattal szólván: Pál Ónézimusz 
keblébe új lelket öntött, a régi bűnös rabszolga megtisztulván 
gondolatban. . megújult egészen s vágyott, nagyon vágyott 
vissza régi urához: Filemonhoz. Ügy érezte, hogy csak nála 
találja meg a békét, a nyugalmat, a boldog életet s egykor majd 
a szelíden megváltó halált.
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Kedves Ifjúság! Nem ismersz-e magadra? Nem hagytad-e 
te is oda a te Uradat: a jó Istent s mentéi elégedetlenségben 
idegen gondolatok után csalfa elképzelések palotáiba, vagy az 
Úr törvényeiben nyiltan megtiltott helyekre? Vagy megunva a 
munka jármát a szabadság örve alatt hányszor szöktetek el ti 
is a tétlenség sivár mezőire?

Onézimuszok vagyunk valamennyien, mert nem tudunk 
állandóan és állhatatosan, áhítattal és alázattal járni mindig azon 
az utón, melyre fel vagyon írva, hogy „Én vagyok az ut, az 
élet, az igazság.* Igen, a pompázó Róma circusai, amphitheat- 
rumai, tétlenségbe döntő Sallustiusi kertjei, zajló és feslett világa 
minket is elvon attól az úttól, mely tiszta életen át az örök 
igazsághoz vezet.

Oh, hogy örült az árván csavargó Onézimusz, mikor az 
egyházalapító Epafrász magával vitte, mikor Pál apostol saját 
személyével jót állva érette, biztos embereivel, hites levéllel 
hazaindította őt Kolosszé felé.

így kell örvendenie a mostani órában a ti tévelygő lelke- 
teknek is, mikor a ti hit-életeteknek őre: a ti vallástanártok: 
elvezet újra benneteket a Krisztushoz, aki nemcsak személyével 
állt jót érettetek, de életével, hulló vérével, szenvedésével a 
golgotái kereszten meg is váltott, hogy visszatérhessetek, — 
bűneiteket megbánván, egymásnak kölcsönösen megbocsátván 
— a jó Isten kegyelmébe. Ő pedig, ha igazán megtértek, ha 
hiszitek a bűnnek bocsánatát és az örök életet, ha fogadjátok, 
hogy ezentúl jobban és tisztábban fogtok élni, kegyelmébe fogad 
újra, miként Filemon a hozzá visszatérő szökött szolgáját.

Teszi ezt pedig a jó Isten nem a ti erényeitekért, de a 
megváltó Jézus Krisztusért, kinek ez alkalomra rendelt testét 
és vérét úgy egyétek és úgy vegyétek, hogy megtéréstek igaz 
legyen.

Csak ez esetben fogja Istennek szolgája, aki titeket is tanít, 
igazán hirdetni és igazul hirdetni: Istennek megbocsátó kegyel
mét, bűneitek megváltását és az örök életet.

Másrészt véssétek szívetekbe: Kempis Tamás a „Krisztus 
követéséről* közel 500 éve írott művének a Megváltó által 
mondatott következő sorait: „Kívántatik pedig, hogy nemcsak 
a részesülés előtt készítsed magadat az áj tatossághoz, hanem, 
hogy a szentség vétele után is azon ájtatosságban tartsd maga
dat szorgalmatossággal. Nem is kívántatik kisebb megőrzés, a 
részesülés után, hogysem az előtt való készülésben. . .  Mert az 
vagyon akkoron nálad, akit tőled el nem vehet az egész világ. 
Én vagyok, akinek kell magadat adnod mindenestől; úgy hogy 
azután nem magadba, hanem én bennem élj minden szorgal
matoskodás nélkül.* (Pázmány ford.)

Kedves Ifjúság! Igen, így cselekedjétek ezt az ő emléke
zetére, a ti üdvösségtekre, ha Krisztusnak igaz követői akartok 
lenni. Ámen.

néhai Dr. Oravecz Ödön
aszódi reálgimn. igazgató.
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Ev. lelkész felett.
(H. I., élt 63 évet, oláh-börtönt szenvedett.)

Zsidó 13, 14.

Ezek az Igék a hontalanság, a folytonos vándorlás melan
kóliáját s ír já k ... Nincs itt maradandó városunk. . .  Nézd a se
reget, azt a menekülő, vagy előretörő sereget, amelyik elcsigá
zottan kiakarja nyújtóztatni ájult tagjait s mikor már édes bó
dulatban mézet hint ajkára az álom tündére, harsan a kürt: 
„rajta, tovább.. .  még nincs itt a teljes diadal". Nézd a költöző 
madarat; midőn megtollasodott fiaival élesen hasítja a levegőt, 
egyszerre csak amint fent a fénylő magasságból messze veti 
tekintetét, riadtan látja, hogy a távolban már „hó takará a bérei 
tetőt" s neki vonulnia kell messze-messze, hol szebb dalt zson- 
ganak az erdők, hol örökké virágosak a rón ák ...

Valami szent somnambulancia, valami szent álomban járás 
a lelkipásztor éléte. Egy távoli Napot lát, melyet mások észre 
sem vesznek, de az ő lelke mindig ennek sugaraiban fürdik. 
Magasra száll, a városok, a remények, a látások Nébó-hegyének 
ormaira s onnan látja ezt a Napot.

Mi ez? Jézus úgy nevezi: Istenországa. Egy világ, mely
ben Isten minden mindenekben. Egy ország, melyben az alázat 
a felség, a szolgálat az uralom ; egy ország, melybe beletorkolik 
az egész világtörténelem, ez a sokszor vérvörös hullámokat vető, 
fekete örvényeket görgető tenger s ott kiszélesül, elpihen, mert 
nyugodt tükörén ragyog örök Napként az Isten tekintete. Ez a 
mennyei Jeruzsálem, melyben többé nincs fegyver, vérontás, 
nincs jaj, nincs halál, ahol Isten letöröl minden könnyet a síró 
szemekről.

Ez a lelkipásztor lelkének az álma. Milyen szép és milyen 
szent, milyen édes és milyen végtelen.

Pál apostol — a minden lelkipásztorok eszménye — így 
ír, „mint ismeretlenek, noha ismertek, mint szegények, noha 
sokakat gazdagítok, mint meghaltak és ime élők." Ugyanő írja: 
„nekem az életem sem drága, csak eivégezzem a futást s azt 
a szolgálatot, melyet az Úrtól vettem." Micsoda ember, micsoda 
lélek. Ezek az egy-szerelmű lelkek, kiknek szívét teljesen átfogta 
Jézus keze s ennek a kéznek éltető szorításában égnek el, de 
elégésükkel fénybe vonják a világot, mely ilyen szívek nélkül 
hideg és sötét volna.

H. I. élete is álomlátás volt. Idegenül járt közöttünk, mint
ha nem idevaló lett volna. Nézegette a virágokat és kérdezgette 
titkukat.

Elhallgatta a lepke szárnyainak csodafinom rezdülését, 
eltűnődött a pillangó-szárny utánozhatatlan színgazdagságán s 
kutatta a csillagok titkát.

A szép kultuszának emelt oltárt lelkében.
Evangélikus prédikátor volt, tehát tudott szenvedni. Mi, 

akik e maradék földön még magyarul élhetünk, mi, akik e ke
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gyetlen kegyelemmel meghagyott államcsonkon egy nagy köte
lesség keresztje alá készítgetjük a magunk és gyermekeink 
vállaifp* levett kalappal álljunk meg e koporsó előtt. Ki benne 
porládözik, egyik szenvedő álomhordozója volt a magyar sors
nak. Mikor itt vettek és adtak, lakmároztak és csaltak a nemzeti 
sír felett hiénaként élni kezdő lelketlen test-emberek, ő és álom
látó társai egy szertelen tervet, egy lehetetlen álmot szőttek; 
messze néztek, tehát nem látták a közeit s bele hulltak a ma
gyar mártírok sorsába, az oláh börtönökbe]

Ha semmit nem tett volna H. Í J  ha szép lelkének semmi 
más értéke és életnyilvánulása nem maradt volna, ez is elég, 
hogy ravatalára könnyes szemmel ejtsünk egy babérlomboí.

Ma a magyar élet a jövendő keresése: álomlátasH)
Legyen áldott minden szív, mely ez álmot látja s ez álom

látásban tudja a föld minden szürkítő gondját, tövisét, göröngyét, 
nyomorát (és — ha kell — bilincsét és bitóját elhordozni.

(ÜL ravatalnál megáll sancta Hungária és szent palástja 
szegélyét ráteríti.)

Isten, a mi Atyánk és Urunk e szolgájának Hozzáérkezett 
lelkére terítse az örök üdv palástját s örökkévaló hazát adjon 
neki a maga üdvösséget adó kebelén. Ámen.

Duszik Lajos
miskolci lelkész, főesperes.

Boldogok a tiszta szívüek . . .
(W. S.-né, 62 éves, két pap-fiat nevelt, egy ifjan sírba szállt, 

kit holtáig gyászolt.)
Máté 5, 8.

Ne féljetek tőlem, a szavamtól; hiszen mikor hozzátok 
jöttem, nem kívántam mást tudni, csak a megfeszített Krisztust. 
Szívemet az Ő keze tartja, szavaimat Ő sugalmazza, aki „az 
élet és feltámadás", kiben Isten üdvözítő és megtartó kegyelme 
áradt mennyei napfényként e sötét világra. Oh ne féljetek, csak 
— higyjetek.

A mi krisztusi vallásunk tanít arról, hogy csak figyelnünk 
kell, csak látnunk kell s az Isten megmutatja magát.

Ott van Ő a világrendszerek csodás arányaiban, ott abban 
az egybefüggésben, mely — mintha az Ő hordozó, tartó keze 
volna — megtartja, összefogja a tovaszáguldó csillagokat, de 
ott van Ő az anyamadár gondos, hűséges szívében, melynek 
szeretetével átmelegíti az ő kicsiny világát, a fészkét.

Oh én látom Istent, az örök és folyton vigyázó szeretetet, 
itt is, itt ebben az elpihent, a fájdalom nyilaitól annyiszor átvert, 
de utolsó dobbanásáig fényt és melegséget árasztó édesanyai 
és hitvesi szívben.

Valahol, Észak-Olaszország egy kicsiny falujában él egy 
asszony, kiről az a hír járja, hogy néha, mikor alszik, csodás
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fény foszforeszkál a szíve táján, valahonnan, a szervezet rejtel
mes gépezetéből világosság ered s az — mintha glória volna — 
körülveszi a szívét. (Újságok írtak róla.)

Ti tudjátok, hogy a ti édes anyátok szíve is ilyen világító 
szív volt, csak a világ nem vett róla tudomást, de ti, boldog 
birtokosai és boldog tudói e titoknak, ti most is látjátok, érzitek, 
hogy nektek világít, fényével diadalmasan áttör koporsódeszkát, 
síri rögöt, elmúlást, ez a szív, a jó édesanyátok szíve.

Istent lássátok benne. Igen, aki elindította az első fény
sugáré midőn a Semmi üres holttengerére rábocsátotta az Élet 
eltűnő, de mindig szép hajóját, Ő indította el ezt a szívet és Ő 
gyönyörködött benne mindaddig, míg a kis élethajó el nem 
merült az enyészet tovagördülő habjaiban.

E világ ünnepli a hősöket, kik félelem nélkül tudtak meg- 
állani, midőn a pokol rémei rontottak rájuk s nem veszi észre, 
hogy angyal állott eléjük, angyal, ki eltérítette a szívüknek 
suhanó kardot, golyót, az édes anyjuk; az élő, az is hatalom, 
vagy a halott, az még nagyobb hatalom.

Oh veletek lesz ez a hatalom. Ártás nem árthat, rontás 
nem ronthat, mert Ő véd és takar.

Élete szeretet és tanítás; halála türelem és imádkozás.
Míg itt a földön bús temetés van, míg itt a meghitt családi 

hajlékban terjed az a hideg, fájó űr, mely koporsók nyomában 
támad, gondoljatok az Égre, ahol most Isten fényében, mint a 
Nap sugártengerében fürdő csillagok, egymásra találnak a ti 
siratgatott, gyászolgatott kedveseitek. Ah mi van ott? Amikor 
e megdicsőült lelkek egymást átölelik s Isten az Ő üdvöt adó 
kegyelmében, örök boldogságban megtartja őket.

Ők már látják Istent. „Boldogok a tiszta szívüek, mert 
Istent meglátják".

Mi is tisztítsuk meg szívünket az imádkozás által.

Duszik Lajos
miskolci lelkész, főesperes.

Illusztrációk.

Csel. 19, 2, 6 : India Ramhi nevű misszió-telepén a ben- 
szülött tanító földrajzórán azt kérdi a gyermekektől: „Gyerekek, 
mi jó jött számunkra — pogányok számára — Berlinből?" Egy 
percnyi csend következett; majd megszólal egy kis leányka: 
„A Szentlélek".. .  A missziói útját járó Pál apostollal csakugyan 
a Szentlélek ment Efezusba. Vajha az újabban nálunk is mind 
nagyobb és erőteljesebb lendületet nyert missziói munkában a 
Szentlélek jutna el a pogányokhoz!

*
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Csel. 19, 27—2 8 : Az a Pál tanítása s végeredményben 
Krisztus elleni lázadás, mely Efezusban oly elemi erővel tört ki, 
ma is folyton tart. Napjainkban is vannak agitátorok, akik De
meterhez hasonlóan lazítják a tömeget, mely bár sokszor azt 
sem tudja voltaképen, hogy miről is van szó, felül lelketlen 
izgatásaiknak; mint ahogyan az az efezusi népgyűlés többsége 
sem tudta, hogy miértis gyűltek össze. Korunknak vallás ellen 
dühöngő s uszító Demeterjei is tetszetős jelszavak mögé rejtik 
igazi céljaikat: beszélnek „népjogokról, népjólétről, egyenlőség
ről, felvilágosodásról"; ha azonban az eredeti okig elmegyünk, 
náluk is csak önzést, anyagiasságot, kapzsiságot találunk.

*
Csel. 20, 2 4 : Pál tudja, hiszen a Lélek megjelentette neki 

(23. v. Agabus által: 21, 11), hogy mi vár reá Jeruzsálemben; 
az efezusi vének könnyei is maradásra intik, kérik: de mégis 
megy. Nem gondol semmivel, még az élete sem drága, csak
hogy elvégezhesse szolgálatát s bizonyságot tehessen az Isten 
kegyelmének evangéliomáról. Ez a Lélek vezette előtte Jézust, 
mikor tanítványai marasztalása s Péter erélyes közbelépése 
ellenére is felmegy Jeruzsálembe, hegy elvégeztessenek minde
nek az Embernek Fián. Ez az elszánt Lélek volt Lutherben s 
majdnem szó szerint ezekkel a szavakkal felelt ő is, mikor ba
rátai a wormsi gyűlésre menéstől vissza akarták tartani: „El
m egyek...; mert felhívattam bizonyságtételre az Úrnak nevében!"

*
Csel. 21, 14 : Luther, mikor 13 éves Magdolna leánya, aki

ben apai szívének oly nagy öröme telt, halálos betegen feküdt, 
így sóhajtott fe l: „Nagyon szeretem őt édes Istenem; de ha a 
Te akaratod az, hogy magadhoz vedd, legyen akaratod szerint: 
megnyugszom s örvendek, hogy Nálad tudhatom". Majd a beteg 
gyermekhez fordulva kérdezte: „Úgy-e kedves Lenkém, szíve
sen maradsz itt atyádnál; és szívesen mégy fel amaz Atyád
hoz is? "  „Igen édesapám, — felelt elhaló hangon a leányka; 
amint az Isten akarja".

*

Csel. 24, 1 6 : A francia Beauvais városkának egy ügyvéd
jéhez két földmíves állított be egy alkalommal szomorú, levert 
arccal. Bánatuk okául előadták, hogy azért olyan szomorúak, 
mert az ipjuk egy becsületes molnárnak vele szemben támasz
tott jogos követelése ellenében hamisan esküdött a törvényen; 
s hamis esküjével a port meg is nyerte. „Ez bizony szomorú 
és csúnya dolog, — mondja az ügyvéd. Hát aztán most mit 
akarnak tenni ? “ „Elhatároztuk, — mondják komoly eltökéltség
gel, hogy a feleségünk apjának tartozását a molnárnak titkon 
megtérítjük". „Ezzel igazán jót tesznek, — válaszol nekik az 
ügyvéd; s én csak szerencsét és áldást kívánhatok nemes elha
tározásukhoz". S az ügyvédtől távozván végre is hajtották 
szándékukat és a molnárnak a követelését kielégítették.

*
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Csel. 24, 2 5 : Franklin Benjáminhoz, aki hányatott ifjúsá
gában tudvalevőleg könyvkereskedő is volt, beállít egyszer egy 
ember. Sokáig forgat egy könyvet a kezében s kérdi: mi az 
ára ? „Egy márka", — felel Franklin. „Egy márka, egy márka", 
tűnődik magában az illető; drágának találta. Közben úgy tiz 
percig nézegeti, lapozgatja s újra kérdezi: „No Franklin úr, hát 
mi lesz az ára?" „Két márka", — felel az. „Úgy látszik, maga 
szeret tréfálkozni". „Nem tréfálok, — mondja Franklin, két 
márka az ára". Egy darabig újra vár a vásárló, azután meg
szólal : „Szeretném megvenni, de két márkát sokallok érte. Hát 
mennyiért adja?" Franklin: „Három márkáért". „De hogy lehet 
az? — csodálkozik a vevő; maga mindig feljebb licitál?" „Be 
kell látnia, hogy az én drága időmből mennyit igénybe vett ok 
nélkül; s jobban jöttem volna ki. ha mindjárt ad érte egy már
kát, mint ennyi idövesztegetés után hogyha három márkát ka
pok". — A lelki téren való habozás és halogatás még vesze
delmesebb s még nagyobb és drágább árt vonhat maga után: 
a lélek üdvét. Mert ami az első nemes felbuzdulásban még 
könnyen keresztül vihető volna, a halogatás által — a kedvező 
benyomások csükkenésével — mindig nehezebbé és végre tel
jesen leküzdhetetlenné válik. A ma elmulasztott alkalom holnap 
ritkán tér vissza.

*

Csel. 25, 11 : Pál igazságos ügyét a hamis tanukkal és 
hazug vádakkal szemben római polgárjogán önérzettel appellálja 
a császárra. A hívő keresztyén a méltatlan szenvedésekért és 
bántalmakért mint az Isten országának a polgára kihez és kire 
appellálhatna másra, mint az Istenre, akiről meg van írva : 
„Enyém a bosszuállás és a megfizetés" (V. M. 32, 35).

*

Csel. 26, 2 8 : „Majdnem!" Mennyi gyász és szomorúság 
van ebben az egyetlen szóban. A cél előtt kidőlt, összeroskadó 
lélek panasza, csalódása zokog ki fájdalmas, keserű hangon 
belőle. Majdnem célhoz érni és mégis elkésni; majdnem meg
menekülni és mégis elveszni! Majdnem elérni a vonatot na
gyobb bosszúság, mint egy negyed órával lekésni róla. Közvet
lenül a kikötő előtt a hullámokba merülni rettenetesebb, mint 
a nyílt tengeren a vízbe fulladni. Egy szám-különbséggel majd
nem megnyerni a főnyereményt bosszantóbb, mint a nyerő 
számtól messze esni. Majdnem keresztyénnek lenni s a Krisz
tusnak felénk tárt mentő kezét elereszteni, vagy utána nem 
nyúlni megdöbbentőbb és iszonyúbb, mint olyan pogánynak 
lenni, aki a Krisztusról még semmit nem hallott és tud.

Kiss Samu
nagybarátfalui lelkész.


